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RESUMO: O objetivo deste estudo foi determinar a precisão do método de Bioimpedância (BIA) na avaliação da composição cor-
poral em 95 mulheres brasileiras menopausadas (62,27 ± 7,69 anos). O método BIA vem sendo bastante usado por ser um método 
relativamente barato, rápido e não invasivo (LUKASKI, 1987). No entanto, a validade deste método nunca foi testada em mulheres 
brasileiras idosas. Além disto, CHUMLEA & BAUMGARTNER (1989) não recomendam o uso da pesagem hidrostática em idosos. 
Sendo assim, o DXA (DPX-IQ, Versão 4,6 A) foi usado para a obtenção da gordura relativa (%G) e da massa livre de gordura (MLG) 
de referência. A resistência corporal total foi medida com o modelo RJL (Quantum). Foram analisadas a equação específi ca para 
idosos de LOHMAN (1992) e as equações específi cas de gordura (obeso ≥ 30%G e não obesos < 30%G) de SEGAL et al. (1988). 
A equação de BIA de LOHMAN et al. (1992) apresentou um bom coefi ciente de validade (r = 0,88), um excelente erro padrão de 
estimativa (EPE = 2,01 kg). Entretanto, superestimou de forma signifi cativa a MLG da amostra estudada (EC = - 0,63 kg). Já, as 
equações de BIA de SEGAL et al. (1988) estimaram de forma precisa a MLG da amostra estudada (EC = 0,40 kg) e apresentaram 
um EPE aceitável (EPE = 2,11). Com base nesses resultados, pode-se recomendar aos profi ssionais de educação física, endocrino-
logistas e nutricionistas o uso do método BIA na estimativa da composição corporal de mulheres brasileiras menopausadas. 
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ABSTRACT

Predictive accuracy of bioimpendance method for assessing body 
composition of brazilian menopause women 

The purpose of this study was to determine the predictive accuracy of the Bioimped-
ance (BIA) method for the assessment of the body composition of 95 Brazilian 
pos-menopause women (62.27 ± 7.69 years). The BIA method is relatively not 
expensive, fast and not invasive (LUKASKI, 1987). However, the validity of this 
method has never been tested in older Brazilian women. Moreover, CHUMLEA & 
BAUMGARTNER (1989) do not recommend the use of the hydrostatic weighing 
in older individual. Thus, the DXA (DPX-IQ, Version 4.6) was used to obtain the 
reference relative fat (%BF), and the fat free mass (FFM). The total body resistance 
was measured with a BIA RJL model. The LOHMAN (1992) specific equation for 
elders, and the SEGAL et al. (1988) fatness specific equations (obese > 30%BF 
and not obese < 30%BF) were analysed in this study. The results were as follows: 
The LOHMAN et al. (1992) BIA equation presented a good validity coefficient 
(r = 0.88), an excellent standard error of estimation (SEE = 2.01 kg). However, 
the LOHMAN equation significantly overestimated the FFM of the studied sample 
(D = - 0.63 kg). However, the BIA equations of SEGAL et al. (1988) accurately 
estimated the FFM of the studied sample (D = 0.40 kg), and presented an ac-
ceptable error (SEE = 2.11 kg). Based on these results, it can be recommended 
to physical education professionals, endocrinologists and nutritionists the use of 
the BIA method for the assessment of the body composition of Brazilian meno-
pause women. 

Keywords: Body composition, Bioimpedance, Menopause, DXA

RESUMEN

Precisión del método de Bioimpedancia en la evaluación de la 
composición corporal en mujeres brasileñas menopausadas

El objetivo de este estudio fue determinar la prescision del metodo BIA em la 
evalución de la composición corporal en 95 mujeres brasileiras en la menopau-
sia (62,27 + anõs) . El método del Bioimpedância (BIA) viene siendo bastante 
usado por ser un método relativamente barato, rápido y no invasivo (LUKASKI, 
1987). No entanto, la validez de este método nunca fue testada en mujeres 
brasileiras ancianas. Además de esto, CHUMLEA E BAUMGARTENER (1989) no 
recomiendan el uso de pesar hidrostaticamente a ancianos. Sinedo asi, el DXA 
(DPX – 1Q, versión 4,6 A) fue usado para la obtención de la gordura relativa 
(%G) y de la masa libre de gordura (MLG) de referencia. La resistencia corporal 
total fue medida con el modelo RJL (QUANTUM). Fueron analizadas la ecucación 
especifica para ancianos de LOHMAN (1992) y las ecuaciones específicas de 
gordura (obeso ≥ 30% G y no obesos ≤ 30% G) de SEGAL et al. (1988) presentó 
un buen cofficiente de validez (r=0,88) un excelente error padrón de estimativa 
(EPE= 2,01 Kg). Entretanto, superestimo de forma precisa la MLG de la muestra 
estudiada (EC=0,40 Kg) y presentaron un EPE aceptable (EPE=2,11). Con base 
en esos resultados, se puede recomendar a los profesionales de educaion física, 
el uso del método de BIA en la estimativa de la composición corporal de mujeres 
brasileiras en la menopausia. 

Palabras clave: Composición corporal, Bioimpedancia, Menopausa, DXA 

INTRODUÇÃO 

Naturalmente, sempre que se fala em composição corporal 
pensa-se que é reservada somente a atletas, pois a perfor-
mance do atleta é parcialmente infl uenciada pela proporção 
da gordura corporal (GC) e da massa corporal magra (MCM) 
(BOTTARO et al., 2002). Contudo, composição corporal é 
um importante aspecto na saúde de indivíduos, independente 
de idade, sexo, e origem étnica. De acordo com o Colégio 
Americano de Medicina do Exercício (2000), a obesidade está 
associada a um aumento no risco de desenvolver doenças 
cardiovasculares, hipertensão, diabetes, certos tipos de câncer 
e outras doenças crônicas. 

O modelo clássico de dois componentes de SIRI (1961) e 
BROZEK et al. (1963), o qual separa a massa corporal total 
(MCT) em gordura corporal (GC) e em massa corporal magra 
(MCM), vem sendo usado na obtenção de medidas de referên-
cia de composição corporal. O modelo de dois componentes é 
baseado nas seguintes suposições: a) a densidade da gordura 
é de 0.901 g/cc; b) a densidade da MCM é de 1.10 g/cc e 
c) a MCM contém 73,8% de água, 19,4% de proteína e 6,8% 
de mineral (BOTTARO, 2000). Sabe-se que a proporção de 
água, proteína, e mineral da MCM e, conseqüentemente, a 
densidade da massa corporal magra (dMCM) variam de acordo 
com a idade, sexo, etnia, níveis de gordura corporal, e níveis 
de atividade física (BAUMGARTNER et al., 1991; WANG et al., 
1989; WILLIAMS et al., 1993). 

Mudanças na proporção da densidade e do componente massa 
corporal magra (MCM), devido ao envelhecimento, limitam 

a utilidade do modelo de dois componentes para avaliação 
da gordura corporal relativa dos indivíduos idosos. Com o 
envelhecimento, o mineral relativo contido na massa corporal 
magra (MCM) decresce aproximadamente 1% ao ano, após 
os 50 e 70 anos de idade (ADAMS et al., 1970; SMITH et 
al., 1976). Por causa dessas mudanças, a dMCM no idoso, 
particularmente mulheres idosas, é menor do que o valor as-
sumido de (1.10g/cc) para o modelo de dois componentes. 
Portanto, equações de predição baseadas no modelo de dois 
componentes de SIRI (1961) e BROZEK et al.(1963) tendem 
sistematicamente a superestimar a gordura corporal relativa 
(%GC) na população idosa de 2% a 4% (BAUMGARTNER et 
al., 1991). Por este motivo, no desenvolvimento da equação 
de predição para idosos, os modelos de multicomponentes de 
composição corporal são mais indicados do que os de dois 
componentes. 

O método de Bioimpedância (BIA) vem sendo bastante usado 
na avaliação da composição corporal por ser um método 
relativamente barato, rápido e não invasivo (LUKASKI, 1988). 
No entanto, a validade deste método nunca foi testada em 
mulheres brasileiras idosas. Portanto, o presente estudo 
teve como objetivo avaliar a precisão e aplicabilidade de 
equações de BIA na avaliação da composição corporal em 
mulheres brasileiras menopausadas, utilizando Absortome-
tria Radiológica de Dupla Energia (DXA) como método de 
referência. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Amostra 

Fez parte deste estudo uma amostra de 95 mulheres, na me-
nopausa (62,27 ± 7,69 anos), aparentemente saudáveis. No 
momento do estudo, todas as participantes residiam em Tagua-
tinga, DF, e participaram do estudo de forma voluntária. Todas 
foram informadas do objetivo do estudo, dos procedimentos, 
dos possíveis desconfortos, riscos, e benefícios do estudo antes 
de assinarem o termo de consentimento. As participantes não 
seriam incluídas no estudo se apresentassem alguma doença 
que comprometesse a composição corporal como: certos tipos 
de câncer, doenças do fígado e/ou renal, e distrofi a muscular. 

PROCEDIMENTOS 

Impedância Bioelétrica (BIA) 

A resistência corporal total (R) e a reactância (Xc) foram medidas 
de acordo com os procedimentos padrões, seguindo as recomen-
dações do fabricante, por meio de um analisador tetrapolar de 
impedância bioelétrica (RJL Quantum X, Systems, Inc, Detroit). 
As medidas foram realizadas do lado direito do corpo após as 
participantes permanecerem na posição supina por 10-15 mi-
nutos (LUKASKI et al., 1988; KUSHNER & SCHOELLER, 1986). 

As equações de BIA usadas, avaliadas no presente estudo, estão 
apresentadas na Tabela 1. 

Absortometria Radiológica de Dupla Energia 
(DXA) 

O DXA é uma tecnologia relativamente nova que vem sendo 
reconhecida como um método de referência para pesquisa de 
composição corporal. É também uma boa alternativa para a 
hidrodensitometria como método de referência por ser seguro, 
rápido (a composição corporal total leva de 10 a 20 minutos), 
requerer cooperação mínima do indivíduo e, o mais importante, 
por considerar a variabilidade individual do mineral ósseo. A 
MLG foi medida com o aparelho de DXA da marca Lunar, modelo 
DPX-IQ (Software 4.6 A). Os testes compreendem uma varredura 
total do corpo da participante, o que proporciona uma avaliação 
completa em termos de densidade óssea, massa de gordura e 
massa magra. 

Desenho da Pesquisa e Análise Estatística 

Este estudo apresentou uma abordagem correlacional para 
avaliar a relação entre as medidas obtidas com o método de 
referência e as medidas obtidas pelas equações de regressão 
de BIA. Os critérios de validação utilizados na determinação da 
precisão dos métodos de campo selecionados foram os propostos 
por LOHMAN (1992) e resumidos por HEYWARD e STOLACZYK 

Tabela 1 - Equações avaliadas de BIA para mulheres

Faixa Etária Equação Referência 

50-70 anos MLG(kg)=0,474(EST2
 
/R)+ 0,180(PC)+7,3 LOHMAN (1992) 

17-62 anos (<30 % GC) MLG(KG)=0,00066360(EST2) - 0,02117(R) + 0,62854(PC) - 0,12380(Id)+9,33285 SEGAL (1988) 

17-62 anos (≥30 % GC) MLG(KG)=0,00088580(EST2)-0,02999(R) + 0,42688(PC) – 0,07002(Id) + 14,52435 SEGAL (1988) 

Onde: Id= Idade; MLG= Massa Livre de Gordura; EST= Estatura (cm); R= Resistência; PC= Peso Corporal

Figura 2 - Relação entre a MLGDXA e MLGLOHMANFigura 1 – Relação entre a MLGDXA e MLGSEGAL
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(1996). Estes critérios incluem: a) teste dependente t de Student 
para avaliar as diferenças entre as médias de escores obtidas 
pelo método de referência e os escores preditos pelos métodos 
de campo; b) avaliação do coefi ciente de correlação (r); c) 
análise do erro padrão de estimativa (EPE) e do erro constante 
(EC); d) cálculo do coefi ciente de correlação entre os valores de 
referência e os escores residuais; e) comparação da inclinação 
e da intercessão da reta de regressão com a reta de identidade; 
e f) análise dos escores residuais individuais de cada método e 
equação pelo método de BLAND e ALTMAN (1986). 

RESULTADOS 

As características descritivas da amostra estão apresentadas na 
Tabela 2. Como pode ser visto, a média de idade das mulheres 
estudadas foi de 62,27 ± 7,69; a média da estatura foi de 
152,04 ± 5,80; a média da massa corporal, de 64,27 ± 9,99; 
e a média do % de gordura pelo método de referência DXA foi 
de 26,62 ± 7,17.

Os resultados da validação cruzada das equações de Bioimpe-
dância estão apresentados na Tabela 3. 

As relações entre o método de referência DXA e a MLG preditas 

pelas equações de BIA (LOHMAN, 1992 e SEGAL et al., 1988) 

estão apresentadas nas Figuras 1 e 2. As análises dos escores 

residuais propostas por BLAND & ALTMAN (MLGDXA
 
+ MLGBIA

 
/ 

2) estão apresentadas na Figura 3.

DISCUSSÃO 

Baseados no pouquíssimo conhecimento a respeito das equações 

preditas que fazem parte dos softwares dos analisadores de BIA, e 

na variabilidade biológica existente no que se refere a sexo, idade 

e níveis de atividade física, SEGAL et al. (1988) desenvolveram 

e validaram estas equações para estimativa da Massa Livre de 

Gordura através do método de BIA para uma grande amostra de 

adultos, sendo 1069 homens e 498 mulheres, com idade entre 

17 e 62 anos e gordura corporal entre 3 a 56%. Desse estudo, 

resultaram duas equações de predição para mulheres: a) não 

obesas (<30% GC), com r = 0,91 e EPE = 2,0 kg; e b) obesas 

(>30% GC), com r = 0,96 e EPE = 2,0 kg. Essas equações 

foram recentemente modifi cadas por STOLARCZYK et al. (1997), 

usando (<25% GC) para não obesas e (>35% GC) para obesas. 

Tabela 3 - Resultados da Precisão das Equações de BIA (N = 95)

Equação 
Média MLG 

(kg) 
r 

EC 
(kg) 

t 
EPE 
(kg) 

DXA 37,65 
BIALohman 
(1992) 

38,27 0,88 - 0,63 -3,04** 2,01 

BIASegal 
(1988) 

37,24 0,87 0,40 1,77 2,11 

Onde: * p< 0,05; ** p< 0,01; EC= Erro Constante; R= Coefi ciente de 
Correlação; EPE = Erro Padrão de Estimativa;MLG Massa Livre de Gordura

Tabela 2 - Características Físicas da Amostra (N = 95)

Variável Média ± DP Amplitude 

Idade 62,27 ± 7,69 48 a 82 

Estatura (cm) 152,04 ± 5,80 137,00 a 166,50 

Massa Corporal (kg) 64,27 ± 9,99 40,80 a 97,20 

%GDXA 26,62 ± 7,17 8,92 a 49,09 

MLGDXA
 
(kg) 37,64 ± 4,26 29,17 a 48,17 

MLGLohman
 
(kg) 38,27 ± 3,99 28,38 a 47,31 

MLGSegal  kg) 37,24 ± 4,32 27,99 a 48,73 

Figura 4 – Análise dos escores residuais da MLG de Lohamn e a 
média da MLG = (MLGDXA+MLGLOHMAN/2)

Figura 3 – Análise dos escores residuais da MLG de SEGAL et al. 
e a média da MLG=(MLGDXA+MLGSEGAL/2)
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As equações de predição de BIA são baseadas tanto em modelos 
populacionais específi cos como generalizados. Estas equações 
estimam a MLG e Água Corporal Total (ACT) devido às relações 
estabelecidas entre estas e a medida de Impedância Bioelétrica. 
A maioria das equações de BIA de populações específi cas foi 
desenvolvida para subgrupos homogêneos, por levar em conta 
diferenças de idade, etnia, sexo, nível de atividade física e nível de 
gordura corporal. Portanto, estas equações são válidas e podem 
apenas ser aplicadas para indivíduos cujas características físicas 
são similares àquelas do subgrupo específi co. 

Como uma alternativa para as equações específi cas para popu-
lações, as equações generalizadas de BIA, desenvolvidas para 
populações heterogêneas variando em idade, sexo e níveis de 
gordura corporal, podem ser usadas. Essa abordagem leva em 
conta a variabilidade biológica entre subgrupos populacionais, in-
cluindo fatores como idade e sexo como variáveis de predição em 
equações de BIA para estimar a MLG ou a ACT (DEURENBERG 
et al, 1990; GRAY et al., 1989; KUSHNER & SCHOELLER, 1986; 
LUKASKI & BOLONCHUK, 1988; VAN LOAN & MAYCLIN, 1987). 

De acordo com as observações feitas por LOHMAN (1992), 
o recurso estatístico de maior importância na elaboração de 
equações de regressão são EPEs. Segundo LOHMAN, o EPE 
verifi ca quanto os valores preditos (estimados pelas equações 
de regressão) estão subestimando ou superestimando os valores 
reais (neste caso, a MLG determinada pelo BIA). Como limite de 
precisão, o autor preconiza que nas equações de estimativas da 
MLG, o EPE não ultrapasse 2,8 kg. 

Outro aspecto analisado na validação das equações desse 
estudo foi a comparação das médias obtidas através do teste 
t dependente entre a MLG determinada pelo BIA e a MLG es-
timada pelo método de referência DXA. Neste caso particular, 
observou-se que o teste t dependente indicou que não existem 
diferenças estatísticas signifi cativas (p>0,05) entre as médias, 
evidenciando assim que a utilização das equações de estimativa 
de GC de BIA, de SEGAL et al. (1988) produz valores de MLG 
extremamente confi áveis. 

Segundo STOLARCZYK et al. (1995), em uma pesquisa realizada 
com mulheres hispânicas, as equações de LOHMAN, GRAY e 
SEGAL estimaram com validade a MLG do modelo de dois com-
ponentes dentro de ± 1,0 kg. Os erros de predição para essas 
equações foram similares ao do presente estudo, variando de 
1,9 a 2,1 kg. Apesar de nenhuma dessas três equações de BIA 
poder ser utilizada para estimar a MLG de mulheres hispânicas, 
o resultado encontrado colocou-se dentro dos limites aceitáveis, 
o mesmo acontecendo com a presente pesquisa realizada com 
mulheres brasileiras pós-menopausa, onde o erro padrão de 
estimativa foi de 2,01 kg para a equação de LOHMAN e de 
2,11 kg para a equação de SEGAL, e os erros de predição para 
estas equações também foram similares, variando de 2,01 e 2,11 
kg, respectivamente. Para a pesquisa realizada com as mulheres 
hispânicas foi recomendada a equação generalizada de GRAY 
et al. (1989), por duas razões: a) as equações de SEGAL são 
específi cas à adiposidade, portanto, a fi m de selecionar a equa-

ção apropriada, deve-se determinar se o % de GC do indivíduo 
é maior ou menor que 30%; e b) as equações de LOHMAN são 
específi cas à idade, portanto, devem ser utilizadas duas equações 
separadas para estimar a MLG de mulheres entre 18 e 29 anos 
e 30 e 49 anos. 

Algumas equações de BIA específi cas para a idade são baseadas 
em modelos multicomponentes, que corrigem a variabilidade 
interindividual do conteúdo mineral ósseo e/ou água corporal 
total. A equação de LOHMAN (1992) para idosos (de 50 a 70 
anos de idade) foi desenvolvida utilizando esse modelo (multi-
componentes) estimando a MLG, ajustada para o mineral ósseo, 
com um grau aceitável de precisão (EPE = 3,0 kg em homens 
e 2,8 kg em mulheres). A validação cruzada das equações para 
idosos de LOHMAN (1992) em uma amostra adicional de mulhe-
res idosas, variando de 50 a 70 anos, por JENKINS et al. (1994) 
e WILSON et al. (1992) resultou em pequenas diferenças não 
signifi cativas na MLG (<0,8 kg). Já no presente estudo, apesar 
de uma menor diferença na MLG (0,6 kg), essa foi subestimada 
de forma signifi cativa, signifi cância essa talvez devida ao tama-
nho da amostra deste estudo (n = 95). Os estudos de JENKINS 
et al. (1994) e WILSON et al. (1992) também tiveram uma boa 
validade de predição (EPE = 2,1 a 2,4 kg, respectivamente), 
resultados esses bastante similares aos encontrados na amostra 
de mulheres brasileiras do presente estudo (EPE = 2,1 kg). Por-
tanto, apesar da pequena diferença signifi cativa (EC = 0,63kg) 
da MLG estimada pela equação de LOHMAN (1992), ela talvez 
também possa ser usada para avaliar a composição corporal de 
mulheres idosas brasileiras. 

CONCLUSÃO 

O método de BIA, quando aplicado com as equações analisadas 
neste estudo, pode ser recomendado para utilização em mulheres 
brasileiras, aparentemente saudáveis, e com características físicas 
similares as da amostra estudada (48 a 82 anos). Portanto, com 
base nestes resultados, pode-se recomendar aos profi ssionais de 
Educação Física, Endocrinologistas e Nutricionistas a utilização 
do método de BIA na estimativa da composição corporal de 
mulheres brasileiras menopausadas. 
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