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Comparação entre equações estimativas e DXA para avaliação 
da gordura corporal em mulheres não sedentárias 
Comparison between estimation equations and DXA to assess the 
percentage of body fat in non-sedentary women 

E.A. Castro, L.M. Lima, J.F. Amaral, M.S. Cerqueira, L.A. Doimo 
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RESUMO 
O objetivo deste estudo foi verificar a concordância do percentual de gordura corporal (%GC) calculado 
através de seis equações estimativas com aquele obtido pela absorciometria por dupla emissão de raio 
X (DXA) em mulheres de meia-idade e idosas fisicamente ativas. Trata-se de um estudo transversal e 
descritivo e a amostra foi do tipo não-probabilística e intencional, composta por 46 mulheres 
saudáveis, idade média de 65.9 ± 8.0. Empregou-se a análise descritiva, o coeficiente de correlação de 
Pearson para a correlação interestimativas, coeficiente de correlação de concordância de Lin para 
avaliar a reprodutibilidade e o procedimento de Bland e Altman para avaliar a concordância entre as 
equações e a DXA. Adotou-se intervalo de confiança de 95%. Apesar da forte correlação encontrada 
entre todas as equações e a DXA, observou-se baixa concordância entre os métodos. Embora nenhuma 
das equações tenha se mostrado inteiramente confiável para estimar o %GC, em mulheres de meia-
idade e idosas, uma das equações pareceu ser mais vantajosa, superestimando o %GC em menor grau 
que as demais equações. Esse fato, do ponto de vista clínico, pode ser aceitável por implicar na adoção 
de hábitos de atividade física e alimentação mais saudáveis como medidas intervenientes no acúmulo 
de gordura corporal. 
Palavras-chave: gordura corporal, equações estimativas, idosas 
 
 

ABSTRACT 
The aim of this study was to verify the body fat percentage (%BF) calculated through six equations 
estimates with that obtained by dual energy X-ray absorptiometry (DXA) in women of middle-aged 
and older physically active. It is a study transversal and descriptive, in which the sample was of the 
non-probabilistic and intentional, consisted of 46 healthy women with mean age of 65.9 ± 8.0. 
Descriptive analysis, Pearson’s correlation coefficient for the inter-correlation estimates, correlation 
coefficient Lin's concordance to assess the reproducibility and the procedure of Bland and Altman to 
assess agreement between the equations and DXA were used in this study. The confidence interval 
was 95%. Despite the strong correlation between all the equations and DXA, there was low agreement 
between the methods. Although none of the equations has been shown to be entirely reliable to 
estimate %BF in women of middle age and older, one of the equations seemed to be more 
advantageous to overestimate %BF in a lesser degree than the other equations. This, from the clinical 
point of view, may be acceptable to lead the adoption of physical activity habits and healthier food as 
measures involved in the accumulation of body fat. 
Keywords: body fat, estimation equations, older women 

 
 

Submetido: 01.08.2011   |   Aceite: 14.09.2011 

 

Eliane Aparecida de Castro. Estudante do Programa de Pós-graduação, Mestrado em Educação Física, Departa-
mento de Educação Física, Universidade Federal de Viçosa. Viçosa – MG, Brasil. 

Luciana Moreira Lima. Departamento de Medicina, Universidade Federal de Viçosa. Viçosa – MG, Brasil. 
Josária Ferraz Amaral. Estudante do Programa de Pós-graduação, Mestrado em Educação Física, Faculdade de 

Educação Física e Desportos, Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora – MG, Brasil. 
Matheus Santos Cerqueira, Leonice Aparecida Doimo. Departamento de Educação Física, Universidade Federal de 

Viçosa. Viçosa – MG, Brasil. 
Endereço para correspondência: Eliane Aparecida de Castro, Avenida Bueno Brandão, 112 / 302 – Centro, CEP: 

36570-000 - Viçosa – MG, Brasil. 
E-mail: lilicanep@yahoo.com.br  



Comparação entre equações e DXA em mulheres | 349 

 

A composição corporal é um aspeto impor-
tante no que diz respeito ao perfil de saúde e 
aptidão física de um indivíduo (Rezende et al., 
2007). A distinção de seus componentes, 
sobretudo a mensuração da gordura corporal, é 
uma maneira de se obter informações sobre as 
características que podem levar o indivíduo a 
um quadro vulnerável de determinadas doen-
ças. A obesidade, caracterizada pelo excesso de 
gordura corporal, vem sendo tratada como uma 
forte aliada ao desenvolvimento de algumas 
doenças, em especial, as cardiovasculares 
(American College of Sport Medicine - ACSM, 
2009). Modificação na composição corporal é 
uma das alterações ocasionadas pelo processo 
de envelhecimento, onde há uma tendência de 
aumento progressivo da gordura corporal e 
redução na massa magra, contribuindo para o 
surgimento ou agravamento de doenças 
crônico-degenerativas. 

Atualmente, muitos são os métodos e técni-
cas utilizados para a avaliação da composição 
corporal e obtenção do percentual de gordura 
corporal, todos com vantagens e desvantagens. 
Entre as várias técnicas, encontramos a 
absorciometria por dupla emissão de raio X 
(DXA), que é uma tecnologia relativamente 
nova e que vem se tornando uma medida 
popular na avaliação da composição corporal 
em países desenvolvidos (Lee et al., in press). 
Trata-se de um método não invasivo, com 
mínima dose de radiação (normalmente infe-
rior a 10 μSv), rápido e apropriado para indiví-
duos idosos, considerado “padrão ouro” para 
avaliação da composição corporal (Gupta, Bala-
sekaran, Govindaswamy, Hwa, & Shun, 2011). 
Entretanto, em países em desenvolvimento, o 
custo relativamente alto do equipamento limita 
sua utilização em maior escala e, de certa 
forma, esse fato também influencia na reali-
zação de pesquisas. Por essa razão, muitas são 
as pesquisas que se prestam ao desenvolvi-
mento de métodos e técnicas mais simples, de 
menor custo e menos invasivas (Bergman et 
al., 2011; Deurenberg, Weststrate, & Seidell, 
1991; Lean, Han, & Deurenberg, 1996; 
Movsesyan, Tankó, Larsen, Christiansen & 

Svendsen, 2003; Tran & Weltman, 1989). 
Dentre essas técnicas, observamos a criação de 
equações que utilizam medidas antropomé-
tricas como variáveis para predizer a compo-
sição corporal. A combinação dessas medidas 
resulta em diferentes equações que podem ser 
específicas para determinado grupo, de acordo 
com faixa etária, gênero, raça e/ou condição 
física. Uma avaliação precisa da composição 
corporal permite aos diferentes profissionais da 
área da saúde proporcionar informação de 
qualidade relacionada à nutrição, controle de 
peso e exercício. Assim, o desenvolvimento 
dessas equações é extremamente importante, 
sobretudo quando se trata de grandes estudos 
populacionais e clínicos.  

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi 
verificar a concordância do percentual de gor-
dura corporal calculado através de seis equa-
ções estimativas com aquele obtido pela absor-
ciometria por dupla emissão de raio X (DXA) 
em mulheres de meia-idade e idosas fisica-
mente ativas. 

 
MÉTODO 

Trata-se de um estudo de caráter trans-
versal e descritivo. 

 
Amostra 

A amostra foi do tipo não-probabilística e 
intencional e composta por 46 mulheres saudá-
veis com idade entre 50 e 83 anos (65.93 ± 
8.03), todas participantes de um projeto de 
ginástica oferecido pelo Departamento de Edu-
cação Física da Universidade Federal de Viçosa. 
Como critério de inclusão adotou-se período 
igual ou superior a seis meses de participação 
no referido projeto. O estudo incluiu mulheres 
de cor branca, parda e negra. 

A pesquisa foi realizada após a assinatura 
do termo de consentimento livre e esclarecido, 
conforme normas éticas exigidas pela Resolu-
ção nº 196/1996 - Diretrizes e normas regula-
mentadoras de pesquisas envolvendo seres 
humanos (Conselho Nacional de Saúde) e 
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 
Federal de Viçosa (Protocolo 028/2011). 
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Procedimentos 
O percentual de gordura corporal (%GC) foi 

avaliado por meio da absorciometria por dupla 
emissão de raio X (DXA), considerada neste 
estudo como o método “padrão ouro”, e por 
seis equações envolvendo diferentes medidas 
antropométricas. O equipamento utilizado na 
DXA foi o densitômetro GE Healthcare Lunar 
Prodigy Advance DXA System versão 13.31, 
manuseado por um técnico especializado. 
Todos os exames foram feitos na Divisão de 
Raio X e Densitometria Óssea da Divisão de 
Saúde da Universidade Federal de Viçosa. O 
nível de atividade física (NAF) foi verificado 
pelo International Physical Activity Question-
naire (IPAQ) – versão longa (Matsudo et al., 
2001). Para as medidas de massa corporal 
(MC), estatura (EST) e circunferências utili-
zou-se, respetivamente, uma balança Filizola 
com precisão de 100 gramas, estadiômetro 
Sany e fita antropométrica marca Mabbis, am-
bos escalonados em 1 milímetro. No momento 
da avaliação, as participantes estavam com o 
mínimo de roupa possível e todos os equipa-
mentos em perfeitas condições de uso e cali-
bre. As mensurações das variáveis de massa e 
estatura seguiram padrões internacionais. As 
medidas de circunferências de cintura (CC) e 
de braço (CB) foram realizadas, respetivamen-
te, no ponto médio entre a última costela e a 
crista ilíaca e no ponto médio do braço direito 
entre o olécrano e acrômio, com o ombro 
flexionado a 90º, conforme procedimento ado-
tado por Lean et al. (1996). A medida de cir-
cunferência do quadril (CQ) foi realizada no 
ponto de maior perímetro glúteo e a média da 
circunferência do abdômen (CABD) foi obtida 
pelo cálculo do valor médio entre as circunfe-
rências dadas pelo ponto médio entre o pro-
cesso xifoide e o umbigo e o ponto da cicatriz 
umbilical, conforme Tran e Weltman (1989). 
Para o cálculo do Índice de Massa Corporal 
(IMC) foram utilizadas as medidas de massa 
corporal e estatura e o valor foi obtido através 
da razão da massa corporal (kg) pela estatura 
ao quadrado (m). A densidade corporal (DC) 
foi transformada em %GC através da fórmula 

de Siri (1961): [(4.95/DC) − 4.5]×100. As 
equações estimativas utilizadas neste estudo 
foram as seguintes: 

 
Equação 1: 
%G = (1.2 × IMC) − (0.23 × idade) − 5.4 

(Deurenberg et al.,1991)  
Equação 2: 
%G = (1.21 × IMC) + (0.262 × idade) − 6.7 

(Lean et al., 1996) 
Equação 3: 
%G = (0.439 × CC) + (0.221 × idade) − 9.4 

(Lean et al., 1996) 
Equação 4: 
%G = (1.38 × CB) + (0.243 × idade) − 16.7 

(Lean et al., 1996) 
Equação 5: 
%GC = −13.761 + (0.126 × idade) + (1.653 

× IMC) (Movsesyan et al., 2003) 
Equação 6: 
DC= 1.168297 − (0.002824 × ẍCABD) + 

(0.0000122098 × ẍCABD²) − 
(0.000733128 × CQ) + (0.000510477 × 
EST) − (0.000216161 × idade) (Tran & 
Weltman, 1989) 

 
Análise Estatística 

Empregou-se a análise descritiva, através de 
médias, medianas, diferença interquartil e des-
vios padrão para todas as variáveis analisadas. 
A distribuição normal dos dados foi verificada 
e comprovada pelo teste de normalidade de 
Kolmogorov-Smirnov. Para a correlação inter-
estimativas do %GC foi usado o coeficiente de 
correlação de Pearson e para classificação da 
correlação, foram adotados valores propostos 
por Callegari-Jacques (2003). O coeficiente de 
correlação de concordância de Lin foi usado 
para avaliar a reprodutibilidade entre as equa-
ções e DXA, com o resultado sendo classifi-
cado de acordo com McBride (2007). A concor-
dância entre dois diferentes métodos e/ou 
equações foi testada utilizando o procedimento 
de Bland e Altman (1986), sendo os limites de 
concordância definidos como média ± 1.96 
desvio padrão (DP) da diferença entre os 
métodos (intervalo de confiança 95%, IC95%). 
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Para o processamento e análise estatística dos 
dados foram utilizados dois softwares estatís-
ticos: o Statistical Package for the Social Scien-
ces (SPSS) versão 17 e MedCalc versão 11.6.1. 
O nível de significância adotado foi p < .05. 

 
RESULTADOS 

A Tabela 1 apresenta as características das 
amostras que fizeram parte dos estudos que 
propuseram as equações utilizadas neste 
trabalho. A Tabela 2 apresenta dados de carac-
terização da amostra como idade, tempo de 
participação nos projetos de ginástica, massa 
corporal, estatura, IMC, nível de atividade 
física, percentual de gordura corporal pela 
DXA e pelas equações estimativas. A média, 

mediana, a diferença interquartil (25% − 75%) 
e o desvio-padrão (DP) estão representados 
para cada variável. 

A Figura 1 exibe as correlações do percen-
tual de gordura corporal apontado pelas seis 
equações estimativas e pela medida utilizada 
como critério. Os coeficientes de correlação (r) 
entre as equações 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com a DXA 
foram, respetivamente de .71; .70; .57; .67; .75 
e .79; todos considerados significantes ao nível 
de p < .001. 

A força de concordância entre o percentual 
de gordura corporal medido pelas seis equa-
ções estimativas e pela DXA foi C_b = .56; .48; 
.57; .89; .87 e .56 para as equações 1, 2, 3, 4, 5 
e 6, respetivamente. 

 
 

Tabela 1. 
Características das amostras onde as equações foram desenvolvidas 

Equações n Gênero 
Idade 
(anos) 

País Oriundo 
Estado de 

Saúde 
Padrão 

comparativo 

Equação 1 1229 M / F * 16 a 83 Holanda Saudáveis PH 

Equações 2, 3 e 4 147 M /F * 16 a 65 Escócia Saudáveis PH 

Equação 5 404 F 18 a 75 Dinamarca Saudáveis DXA 

Equação 6 482 F 15 a 79 EUA Diabéticos PH 
Nota: * Os gêneros recebem tratamento diferenciado na equação; PH: Pesagem Hidrostática, M: Masculino, F: Feminino 

 
 
Tabela 2. 
Características da amostra estudada (n=46) 

 M ± DP Mediana Diferença Interquartil 

Idade (anos) 65.93 ± 8.03 66 60 – 72.25 

Tempo de participação no projeto (anos) 8.15 ± 4.6 8.5 3.25 – 12 

Massa Corporal (kg) 64.95 ± 8.59 63.2 58.82 – 69.95 

Estatura (m) 1.53 ± .05 1.53 1.49 – 1.57 

IMC (kg/m²) 27.65 ± 3.28 27.58 25.88 – 29.04 

NAF (mets/semana) 6601 ± 5473 4249 3193 – 8315 

% GC DXA 37.50 ± 4.98 37.40 33.72 – 40.22 

% GC Equação 1 42.94 ± 4.03 43.05 40.65 – 45.07 

% GC Equação 2 44.03 ± 4.14 44.21 41.59 – 46.47 

% GC Equação 3 42.21 ± 3.41 42.28 39.69 – 44.32 

% GC Equação 4 
% GC Equação 5 
% GC Equação 6 

39.46 ± 4.02 
40.25 ± 5.33 
42.94 ± 4.02 

38.74 
39.81 
42.83 

36.54 – 42.62 
37.60 – 42.51 
40.28 – 45.47 

 



352 | E.A. Castro, L.M. Lima, J.F. Amaral, M.S. Cerqueira, L.A. Doimo 

 

  

  

  
Figura 1. Correlação do percentual de gordura corporal entre as seis equações estimativas 

e a absorciometria por dupla emissão de raio X 
 
 

O grau de concordância entre a DXA e as 
seis equações estimativas foi testado pelo 
método de Bland-Altman, e a plotagem das 
diferenças pode ser verificada na Figura 2, onde 
os traçados contínuos representam as linhas de 
tendência, enquanto os pontilhados referem-se 
aos intervalos de confiança de 95%. 

A Tabela 3 apresenta os intervalos de 
confiança das médias das diferenças entre os 
métodos e dos limites de concordância inferior 
e superior. Através desses limites e da média 
do percentual de gordura corporal dado pela 
medida critério, pode-se calcular os erros 
percentuais das seis equações em relação à 
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DXA que também são verificados na tabela 
abaixo. 

A Figura 3 exibe a classificação do %GC de 
acordo com cada uma das equações e com a 
DXA, segundo Lohman et al. (1997) adaptado 
por Heyward (2004) para níveis recomendados 
de percentual de gordura corporal para pessoas 
fisicamente ativas. 

 

DISCUSSÃO 
A importância de estudos da composição 

corporal em adultos e idosos justifica-se 
porque alterações na quantidade e distribuição 
da gordura corporal podem associar-se a desor-
dens metabólicas e cardiovasculares (Bergman 
et al., 2011). Assim, seis equações estimativas 
do percentual de gordura corporal foram com-

 

  

  

  
Figura 2. Limites de concordância de Bland-Altman entre o percentual de gordura corporal 

medido por DXA e o estimado pelas equações 
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Tabela 3. 
Intervalos de confiança das médias das diferenças entre os métodos e dos limites de concordância inferior e superior e erros 
percentuais 

Equações 

Médias das diferenças Limites de concordância Variação do 
erro percentual 

(%) Média IC (95%) 
Inferior Superior 

Média IC (95%) Média IC (95%) 

Equação 1 -5.44 -6.48 a 4.39 -12.34 -14.15 a -10.54 1.47 -.33 a 3.27 -32.91 a 3.92 

Equação 2 -6.52 -7.6 a 5.44 -13.64 -15.50 a -11.78 .60 -1.26 a 2.45 -36.37 a 1.6 

Equação 3 -4.7 -5.93 a 3.47 -12.80 -14.91 a -10.69 3.40 1.28 a 5.51 -34.13 a 9.06 

Equação 4 -1.96 -3.08 a -.84 -9.35 -11.28 a -7.43 5.43 3.50 a 7.36 -24.93 a 14.48 

Equação 5 -2.74 -3.82 a -1.67 -9.83 -11.68 a -7.98 4.35 2.50 a 6.20 -26.21 a 11.6 

Equação 6 -5.43 -6.34 a -4.53 -11.41 -12.98 a -9.86 .55 -1.01 a 2.11 -30.43 a 1.47 

 
 
paradas à DXA - um método preciso para men-
suração da massa de gordura. As características 
das amostras que originaram tais equações 
encontram-se na Tabela 1. A Tabela 2 apre-
senta a caracterização da amostra do presente 
estudo, podendo-se observar que, exceto para o 
tempo de prática e o nível de atividade física, 
todas possuem similaridades de características. 

 

 
Figura 3. Classificação do percentual de gordura 

corporal - área a preto: recomendável; área a 
cinzento: acima do recomendável 

 
A Figura 1 exibe a correlação do percentual 

de gordura corporal entre as seis equações 
estimativas e a absorciometria por dupla 
emissão de raio X. Exceto a correlação entre a 
equação 3 e a DXA que foi considerada mode-
rada, todos os demais coeficientes de correla-
ção foram considerados fortes, segundo Calle-
gari-Jacques (2003). As seis equações também 
se mostraram fortemente correlacionadas, em-
bora não seja objetivo do presente trabalho 

verificar a relação entre as mesmas desvincu-
ladas da DXA. Entretanto Hirakata e Camey 
(2009) argumentam que, quando se pretende 
avaliar a concordância entre dois métodos que 
deveriam medir a mesma quantidade, é impor-
tante que seja evitado o uso da correlação e 
que a metodologia seja utilizada de forma 
adequada, incluindo os limites de concordância 
e seus intervalos de confiança, além de comen-
tar se os limites encontrados são diferenças 
aceitáveis do ponto de vista clínico. Dessa 
forma, quando parte-se para a análise de con-
cordância, verifica-se que a maior correlação 
(equação 6) foi a que apresentou uma das 
piores concordâncias com a DXA. Este fato 
pode estar relacionado à população que gerou a 
equação, visto que continha pessoas diabéticas 
e sabe-se que a doença está fortemente relacio-
nada a distúrbios de obesidade (Tran & Welt-
man, 1989). 

Segundo McBride (2007) a força de concor-
dância das equações 1, 2, 3 e 6 com a DXA é 
considerada fraca e a força da concordância das 
equações 4 e 5 tendem a moderada quando 
comparada à medida critério. Dessa forma, 
apesar da forte correlação entre todas as equa-
ções e a DXA, não existe concordância entre os 
métodos, conforme apontado pelo procedi-
mento de Bland-Altman. A partir dos valores 
apresentados na tabela 3 para os erros percen-
tuais, pode-se inferir que, ao menos na 
amostra estudada, todos os métodos tendem a 
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superestimar os valores em relação à medida 
critério utilizada. 

No presente trabalho, os valores das 
equações 4 e 5 foram os que melhor se aproxi-
maram dos reportados pela DXA. No estudo 
que gerou as equações 2, 3 e 4, os autores 
encontraram melhor estimativa do percentual 
de gordura corporal através da equação 2 e 3, 
do que pela equação 4 como verificada neste 
estudo. A explicação pode estar ligada, entre 
outros fatores, a maior variabilidade dos indi-
cadores antropométricos de IMC e CC entre as 
diferentes idades, considerando que o estudo 
envolvia mulheres mais jovens. Outro trabalho 
desenvolvido por Grossl, Augustemak de Lima 
e Karasiak (2010) também mostra que mulhe-
res na faixa etária de 40 a 50 anos apresen-
taram diferenças significantes (p < .05) para 
esses indicadores antropométricos ao serem 
comparadas com mulheres em faixas etárias 
mais jovens. 

A equação 5 mostrou-se a mais adequada 
para determinação do percentual de gordura 
corporal na população estudada. A similaridade 
da amostra e a utilização da mesma medida 
critério foram fatores determinantes para esses 
achados. A importância de se conhecer a popu-
lação através da qual determinada equação foi 
gerada é de extrema importância para a escolha 
de um método de avaliação. Muitas vezes, a 
busca por alternativas menos invasivas, com 
menos efeitos adversos, mais simples e/ou 
mais baratas, acarreta seleções inadequadas na 
prática de avaliação e um trabalho mais deta-
lhado acerca dos métodos a serem utilizados 
pode diminuir, de maneira considerável, as 
chances de erros.  

A Figura 3 mostra que as equações 1, 2, 3 e 
6 não apresentam nenhum indivíduo na classe 
recomendável e superestimam em 22% a 
classificação se comparada à DXA, enquanto 
que a equação 4 e 5 reúnem, respetivamente, 
cerca de 4% e 6% de indivíduos na classe reco-
mendável e superestimam em 18% e 16% a 
mesma classificação quando confrontada com a 
medida critério. Apesar das altas taxas de gor-
dura corporal encontrada neste estudo que, a 

princípio, estariam relacionadas de forma nega-
tiva à saúde, outros achados indicam que a 
adiposidade total pode se constituir em um 
mecanismo de proteção na velhice. Entretanto, 
altos valores de gordura central podem com-
pensar este benefício e trazerem danos à saúde 
(Lee et al., in press). 

As medidas de intervenção a serem ado-
tadas por indivíduos que se encontram numa 
classe de risco mais favorável ao desenvolvi-
mento de determinadas patologias, devido a 
um maior acúmulo de gordura corporal, são 
altamente benéficas e não apresentam danos à 
saúde. Assim, do ponto de vista clínico, a 
adoção de um método com maior sensibilidade 
que especificidade no que se refere à análise da 
composição corporal não traz consequências 
negativas. Ao contrário, ao classificar o indiví-
duo como acima do recomendável para a quan-
tidade de gordura corporal ideal mesmo que 
ele tenha uma quantidade de gordura ainda 
satisfatória do ponto de vista da aptidão física e 
saúde, sugerir-se-á a adoção de hábitos de ati-
vidade física e alimentação mais saudáveis. 

Apesar dos numerosos métodos para avalia-
ção da composição corporal, são poucos os 
estudos que avaliam a sua reprodutibilidade e 
acurácia na população (Gupta et al., 2011; 
Rezende et al., 2007). Dessa forma, nenhuma 
técnica deve ser aceita como método único de 
referência para avaliação da composição corpo-
ral em população adulta e idosa. Cada método 
apresenta limitações e a comparação pode ser 
bastante útil para a interpretação dos resul-
tados obtidos. 

Embora nenhuma das equações tenha se 
mostrado inteiramente confiável para estimar o 
%GC comparadas ao padrão-ouro considerado 
(DXA), em mulheres de meia-idade e idosas a 
equação 5 pareceu ser mais vantajosa que as 
demais para populações de características 
semelhantes às abordadas no presente estudo. 
Essa equação tende a superestimar o %GC, em 
menor grau que as demais equações, fato esse, 
do ponto de vista clínico, ser totalmente aceitá-
vel para adoção de medidas intervenientes no 
acúmulo de gordura corporal. 
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