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RESUMO 

 

ROSSINI-VENTURINI, A. C. Metabolismo energético multicompartimental: modelos 

preditivos derivados da DXA. 2017. 90 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Educação 

Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.  

 

Gasto Energético de Repouso (GER) varia ao longo do tempo e apresenta efeitos práticos nas 

comparações interpessoais. O método tradicional para estimar GER não leva em conta as 

diferentes atividades metabólicas de órgãos, tecido ósseo (TO), tecido adiposo (TA), tecido 

músculo esquelético (TME) e cérebro. Assim, o objetivo deste estudo foi determinar o GER 

de adultos jovens brasileiros de forma multicompartimentada (DXA) referenciada por 

calorimetria indireta (CI). Uma amostra de 155 jovens universitários de ambos os sexos (18 a 

30 anos) foi submetida a medidas antropométricas, estimativa de GER por CI e varredura de 

corpo total por DXA (nível molecular). Após a transformação dos componentes (DXA) para o 

nível órgão tecidular, foi determinado o GER de cada componente. A concordância (Bland-

Altman) entre GER medido (CI) e predito (DXA) foi realizada para validação do modelo 

testado. Como a validação falhou um novo modelo foi desenvolvido (Regressão Linear - 

ENTER) e validado (PRESS) tendo como variável dependente as cinco variáveis geradas após 

a relativização do GER dado pela CI para o modelo testado mais a variável sexo. As análises 

foram realizadas com o pacote estatístico SPSS v. 20.0 (Chicago, IL); MedCalc® 2015 (v. 

15.2); e Minitab® (v. 17.3.1), com nível de significância em α = 0,05. Os resultados 

evidenciaram maiores valores de massa isenta de tecido adiposo (MITA), área craniana e 

tecido residual (TR) para os homens e menores valores de massa gorda (MG) e tecido adiposo 

(TA) do que as mulheres. Maiores gastos (p<0,001) foram encontrados nos homens para 

todos os componentes em relação às mulheres, exceto no gasto do TA (p<0,001). Nas 

comparações entre medido e predito diferenças (p<0,001) foram encontradas para a amostra 

total, homens e mulheres. Dessa forma, equações específicas para cada componente foram 

propostas e validadas pela soma dos quadrados dos resíduos, nos coeficientes (R
2
PRESS = 0,95; 

0,73; 0,80; 0,16; 0,84) e na confiabilidade de erro reduzido (SPRESS = 14,2; 1,8; 46,3; 48,1; 

87,2) para o gasto do TA, TO, TME, cérebro e TR. Em conclusão, essa abordagem traz 

implicações importantes para a avaliação e interpretação do metabolismo energético 

multicompartimental, considerando as diferenças interpessoais na produção de calor.  É uma 

estratégia aplicável no contexto da saúde ou esporte, para prescrição de exercícios ou 

manipulação de dietas, pois retrata a magnitude de GER de cada componente corporal. 

 

Palavras-Chave: Composição Corporal. Metabolismo Energético. Absorciometria de Fóton. 

Adulto Jovem. Calorimetria Indireta. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

ROSSINI-VENTURINI, A. C. Multicompartmental energy metabolism: predictive models 

derived from DXA. 2017. 90 f. Thesis (Master 's degree) – Escola de Educação Física e 

Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.  

 

Resting Energy Expenditure (REE) varies over time and has practical consequences for 

interpersonal comparisons. The traditional method to estimate REE does not take into account 

the metabolic activities of organs, bone tissue (BT), adipose tissue (AT), muscle tissue (MT) 

and brain. Therefore, the aim of this study was to determine the REE of Brazilian young 

adults from a multicompartmental way (DXA) referenced by indirect calorimetry (IC). A 

sample of 155 university students of both sexes (18-30 years) was submitted to 

anthropometric measurements, to estimate REE by IC and total body scan (DXA) of the 

molecular level. After transformation of DXA components to the organ-tissue level, the REE 

was determined for each component. The agreement (Bland-Altman) between measured REE 

(CI) and predicted (DXA) was carried out to validate the tested model. How validation failed, 

a new model was developed (Linear Regression - ENTER) and validated (PRESS) having as 

dependent variable the five variables generated after the relativization of the GER given by 

the IC for the model tested plus the sex variable. The analyzes were performed with the 

statistical package SPSS v. 20.0 (Chicago, IL); MedCalc® 2015 (v.15.2); and Minitab® (see 

17.3.1), with significance level at α = 0.05. The results showed higher values of adipose tissue 

free mass (ATFM), head area and residual tissue (RT) for men and lower values of fat mass 

(MG) and adipose tissue (AT) in relation to women. Higher expenditure (p <0.001) were 

found in men for all components compared to women, except for AT (p <0.001). In the 

comparisons between measured and predicted differences (p <0.001) were found for the total 

sample, men and women. In this way, specific equations for each component were proposed 

and validated by the sum of the squares of the residues, in the coefficients (R
2
PRESS = 0.95, 

0.73, 0.80, 0.16, 0.84) and the reduced error reliability (SPRESS = 14.2, 1.8, 46.3, 48.1, 87.2) 

for the expenditure of AT, BT, MT, brain and RT. In conclusion, this approach has important 

implications for the evaluation and interpretation of multicompartmental energy metabolism 

considering the interpersonal differences in the production of heat. It is a strategy applicable 

in the context of health or sports, for prescription of exercises or manipulation of diets, as it 

portrays the magnitude of GER of each body component. 

Keywords: Body composition. Energy Metabolism. Absorptiometry Photon.  Young Adult. 

Calorimetry Indirect. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

 

O equilíbrio energético acontece quando a entrada e o gasto de energia são iguais. 

Essa compensação de energia é importante para a manutenção da homeostase metabólica, 

pois, quando acontece um desequilíbrio, podem ocorrer importantes alterações na 

Composição Corporal (CC) ocasionando riscos metabólicos associados a doenças. 

O gasto de energia de 24 horas ou diário varia ao longo do tempo e é composto, 

principalmente, pelos seguintes fatores: Gasto energético de repouso (GER) ou a taxa 

metabólica de repouso (TMR), efeito térmico dos alimentos (ETA), gasto de energia em 

atividades físicas ou exercício (USUI et al., 2011) e termorregulação (GROPPER; SMITH; 

GROFF, 2011). 

A Taxa metabólica basal (TMB) expressa o gasto de energia para suprir as 

necessidades metabólicas básicas. As medições acontecem logo após a pessoa acordar, em um 

estado pós-absortivo, ou seja, sem consumir alimentos por pelo menos 12 horas. A TMB é 

transformada em unidades de kcal/24 horas e também é denominada de gasto energético basal 

(GROPPER; SMITH; GROFF, 2011) representando aproximadamente cerca de 50% a 70% 

do gasto energético total (GET) (RAVUSSIN; BOGARDUS, 1992). 

Contrastando com a TMB, a TMR é avaliada quando a pessoa está em repouso em um 

ambiente confortável e estável a partir de 2 a 4 horas, e em jejum (GROPPER; SMITH; 

GROFF, 2011). A TMR é um pouco maior do que a TMB (aproximadamente 10%), pois 

apresenta condições de avaliações mais limitadas. Assim, a TMR pode variar de 60% a 80% 

do GET (DANFORTH, 1985; USUI et al., 2009). Quando convertido em unidades de kcal/24 

horas, é chamado de GER, componente importante para a estimativa de GET (USUI et al., 

2011), especialmente quando se trata de pessoas sedentárias (ALFONZO-GONZALEZ et al., 

2004). 

Nesse sentido, o equilíbrio energético é uma área de importância no contexto do 

metabolismo e nutrição (GROPPER; SMITH; GROFF, 2011). Na área da educação física e 

esportes, o uso de métodos mais acurados para determinação do GER se justifica, uma vez 

que favorece intervenções clínicas ou de readequação corporal mais precisa por diferentes 

profissionais da saúde (médicos, nutricionistas, educadores físicos, dentre outros) (MULLER 

et al., 2009).  

Além do mais, sabe-se que a relação entre a produção de calor e a massa corporal 

(MC) é essencial quando as taxas de fluxo térmico ou energético são comparadas entre 

indivíduos de diferentes tamanhos, ou mais especificamente, na estimativa de produção de 
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calor (GALLAGHER et al., 1998). Assim, o aumento da Massa isenta de tecido adiposo 

(MITA) está associado a uma maior proporção de órgãos e tecidos de baixa taxa metabólica e 

menor proporção de órgãos com alta taxa metabólica (HEYMSFIELD et al., 2002). Desse 

modo, o impacto dessa distinção interpessoal pode ser decisivo para ações de intervenção com 

fins de modulação morfológica corporal, uma vez que a taxa de produção de energia por 

unidade de tecido metabolicamente ativo não é constante, mas varia sistematicamente em 

função do tamanho e tipo de tecido corporal analisado. As diferenças interpessoais são ainda 

mais relevantes quando considerado o GER em relação à produção de calor da “massa do 

tecido ativo”, um conceito identificado no início do século passado (RUBNER, 1902).  

As relações entre os componentes do nível molecular e tecidular têm permitido o 

desenvolvimento de modelos preditivos para estimar o GER no nível tecidular 

(HEYMSFIELD et al., 2002), bem como a taxa metabólica específica proposta por Elia 

(1992a). 

Uma abordagem capaz de predizer GER de forma multicompartimental, incluindo 

tecido adiposo (TA), tecido músculo esquelético (TME), tecido ósseo (TO), tecido residual 

(TR) e cérebro, apresenta vantagens em relação aos modelos tradicionais (WANG et al., 

2000), pois são específicos e interpessoais (BOSY-WESTPHAL et al., 2013). Assim, um 

modelo preditivo tecidular, por exemplo, poderia explorar as diferenças entre sujeitos 

(WANG et al., 2000) e reduzir vieses na estimativa do GER para diferentes tecidos corporais 

(HAYES et al., 2002).  

O método de análise por imagem provê uma boa concepção do GER no nível tecidular  

(WANG et al., 2001a). Como as vantagens do uso da densitometria de raios-x de dupla 

energia (DXA) envolvem: exposição mínima de radiação, menor custo operacional, maior 

precisão na definição simultânea dos diferentes tecidos a partir de uma única varredura, 

requer participação mínima do voluntário, essa abordagem permite uma correção precisa para 

as variações que acontecem entre sujeitos no GER, que são explicadas pela CC (BOSY-

WESTPHAL et al., 2004). Por exemplo, indivíduos com o mesmo peso podem apresentar 

estruturas distintas, consequentemente, gastos diferentes. Indivíduos com maior 

predominância óssea, por exemplo, apresentarão gastos menores do que indivíduos com maior 

predominância muscular, visto que os ossos apresentam taxa metabólica específica mais 

baixa.  

Nesse sentido, a relação da produção de calor e MC representa um desafio para os 

pesquisadores modernos que, por uso de métodos convencionais, falham em quantificar a 

produção de calor de órgãos em seres humanos vivos (GALLAGHER et al., 1998). 
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Atualmente, um dos principais temas discutidos na fronteira do conhecimento é a questão 

sobre as trocas de energia e suas interações, quer em animais ou humanos, permanecendo 

importantes lacunas metodológicas na estimativa de GER de corpo total e no nível órgão 

tecidular (HEYMSFIELD; BOURGEOIS; THOMAS, 2017).  

Dessa forma, estimar GER de forma multicompartimentada cria pressupostos para o 

desenvolvimento de modelos preditivos do GER interpessoal. Entretanto é desejável que sua 

aplicação clínica e de campo, considerem simplicidade do método, sem exigência de 

equipamentos caros e sofisticados. Embora, o GER no nível tecidular venha sendo utilizado 

(BOSY-WESTPHAL et al., 2004; HAYES et al., 2002; WANG et al., 2001b; USUI et al., 

2011), os modelos propostos ainda não estão validados e testados para diferentes populações. 

Portanto sua eficácia e aplicação ainda não estão claros e mais investigações são necessárias.   
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2. HIPÓTESES  

 

- O gasto energético de repouso apresente diferenças entre os sexos, sendo maior no 

sexo masculino;  

- As equações existentes na literatura possam ser validadas para a população brasileira;  

- A DXA estime com precisão cada componente da composição corporal. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo Geral 

 

Determinar o GER em jovens universitários referenciado por calorimetria indireta de 

forma multicompartimentada, a partir da utilização de técnica densitométrica.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Descrever a composição corporal multicompartimentada, com delineamento nos 

níveis: molecular e tecidular; 

- Estimar GER total e tecidular por calorimetria indireta, considerando idade e sexo;  

- Validar o método preditivo do GER (HAYES et al., 2002) generalizado para jovens 

universitários de ambos os sexos;  

- Caso a validação falhe, propor e validar novo modelo preditivo de GER, 

especificando os componentes corporais dados por DXA. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 
 

O GER é um parâmetro biológico fundamental para os seres vivos com importantes 

relações entre necessidades energéticas totais, idade, longevidade e desenvolvimento. Nos 

humanos é influenciada por sexo, etnia, idade, CC, dentre outros fatores (GALLAGHER; 

ELIA, 2005). O interesse por pesquisas envolvendo o GER e produção de calor acontece 

desde o inicio da civilização e persiste até os dias atuais, tendo como principais justificativas, 

a epidemia da obesidade e doenças causadas por distúrbios no balanço energético 

(HEYMSFIELD; BOURGEOIS; THOMAS, 2017). 

 

4.1 Gasto Energético de Repouso a partir de equações preditivas  

 

Existem inúmeras equações preditivas de GER, entre as quais se destacam por sua 

popularização e uso a de Harris e Benedict (1918) e de Schofield (1985), criadas a partir de 

dados da população americana e europeia. Normalmente, essas equações são desenvolvidas a 

partir de análises de regressão, que incluem peso, estatura, sexo e idade como variáveis 

independentes relacionadas ao GER. 

A primeira tentativa em explorar estatisticamente o GER obtido através da CI foi a 

proposta de Harris e Benedict (1918) em uma amostra americana com 136 homens, 103 

mulheres e 94 crianças considerados saudáveis. Esses dados foram coletados no laboratório de 

nutrição do Carnegie Institution of Washington, e laboratórios associados. As equações 

propostas na ocasião consideravam como variáveis independentes a MC, estatura e idade.  

 Até os dias de hoje, essas equações são utilizadas, no entanto vários estudos 

questionam a precisão dessas equações para estimar o GER (FRANKENFIELD; ROTH-

YOUSEY; COMPHER, 2005). O próprio Benedict (1928), menos de dez anos após a 

publicação do seu estudo original, sugeriu que os valores estimados nas equações para 

mulheres fossem reduzidos em 5%. Em mulheres americanas, a equação pode superestimar o 

GER em 14% (OWEN et al., 1986) e nos homens, em 9% (CLARK; HOFFER, 1991; OWEN 

et al., 1987;). 

 Posteriormente, Schofield (1985) fez uma compilação dos dados disponíveis, 

objetivando propor equações de predição para uso internacional e recomendadas pela 

FAO/OMS. Assim, Schofield (1985) reuniu dados de 114 estudos e chegou a uma amostra 

final de 7.173 indivíduos, sendo 4.809 homens e 2.364 mulheres de origem europeia e norte-

americana. O uso de faixas etárias em anos também foi adotado (0 a 3; 3 a 10; 10 a 18; 18 a 
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30; 30 a 60 e maiores de 60), e utilizava apenas a MC, uma vez que a adição de outras 

variáveis, como estatura não melhorava a estimativa do GER. Logo em seguida, uma pequena 

modificação nesse banco de dados foi realizada, ampliando-o para 11.000 sujeitos e gerando 

novas equações (FAO/WHO/UNU, 1985). 

 

Tabela 1 - Equações preditivas para o gasto energético de repouso propostas por Harris e Benedict 

(1919), Schofield (1985) e FAO/WHO/UNU (1985). 

Autor 
Faixa 

etária 
Sexo Equação r

2
 

Harris e Benedict (1919) 
(kcal/dia) 

15 a 74 
Masculino 66,4730 + 13,7516 x MC + 5,0033 x E - 6,7550 x ID 0,753 

Feminino 655,0955 + 9,5634 x MC + 1,8496 x E – 4,6756 x ID 0,533 

Schofield (1985)         

(MJ/dia) 

< 3 
Masculino 0,249 x MC - 0,127 0,902 

Feminino 0,244 x MC - 0,130 0,921 

3 a 10 
Masculino 0,095 x MC + 2,110 0,688 

Feminino 0,085 x MC + 2,033 0,656 

10 a 18 
Masculino 0,074 x MC + 2,754 0,864 

Feminino 0,056 x MC + 2,898 0,64 

18 a 30 
Masculino 0,063 x MC + 2,896 0,422 

Feminino 0,062 x MC + 2,036 0,532 

30 a 60 
Masculino 0,048 x MC + 3,653 0,36 

Feminino 0,034 x MC + 3,538 0,462 

≥ 60 
Masculino 0,049 x MC + 2,459 0,504 

Feminino 0,038 x MC + 2,755 0,462 

FAO/WHO/UNU (1985) 
(MJ/dia) 

< 3 
Masculino 0,255 x MC - 0,226 0,94 

Feminino 0,255 x MC - 0,214 0,94 

3 a 10 
Masculino 0,0949 x MC + 2,07 0,739 

Feminino 0,0941 x MC + 2,09 0,722 

10 a 18 
Masculino 0,0732 x MC + 2,72 0,81 

Feminino 0,0510 x MC + 3,12 0,562 

18 a 30 
Masculino 0,0640 x MC + 2,84 0,422 

Feminino 0,0615 x MC + 2,08 0,518 

30 a 60 
Masculino 0,0485 x MC + 3,67 0,36 

Feminino 0,0364 x MC + 3,47 0,49 

≥ 60 
Masculino 0,0565 x MC + 2,04 0,624 

Feminino 0,0439 x MC + 2,49 0,547 

MC = massa corporal (kg); E = estatura (cm); ID = Idade. 

 

Assim, o GER considerando a MC é uma prática muito comum, visto que facilita a 

comparação dos valores entre indivíduos com diferentes dimensões corporais. No entanto, 

essa estimativa não considera as diferenças interindividuais decorrentes da constituição da CC 

(CENSI et al., 1998). Como a MC engloba órgãos e tecidos com diferentes atividades 
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metabólicas, considerar essas diferenças é importante, uma vez que o GER depende não 

apenas da quantidade, mas também da atividade metabólica do órgão e tecido.  

 

4.2 Gasto Energético de Repouso no nível tecidular  

 

A maioria das informações sobre os órgãos e tecidos em indivíduos saudáveis e 

doentes foi derivada a partir de autópsia. Os valores tendem a ser muito próximos, 

independentemente da etnia, quer seja coreanos (SEO et al., 2000), indianos (JAIN et al., 

1995), dinamarqueses (GARBY et al., 1993) ou japoneses (INOUE; OTSU, 1987). Embora 

esses estudos permitam informações sobre a influência da etnia, sexo, idade, não distinguem a 

contribuição de cada órgão e tecido na constituição do GER (GALLAGHER; ELIA, 2005). 

Recentes avanços tecnológicos de métodos de imagem, como a ressonância magnética 

(RM), tomografia computadorizada (TC) e DXA, permitem a quantificação dos tecidos in 

vivo, tornando possíveis estudos transversais e longitudinais para avaliar a CC 

(GALLAGHER; ELIA, 2005) e o GER de cada componente (BOSY-WESTPHAL et al., 

2004; GALLAGHER et al., 1998, 2006). 

Dessa forma, com base nas densidades específicas dos órgãos e tecidos (TA - 

0,916/cm
3
; cérebro – 1,030-1,041 g/cm

3
; TME - 1,038-1,056 g/cm

3
; órgãos viscerais - 1,050 -

1,060 g/cm
3
; ossos - 1,990 g/cm

3
 e densidade corporal total para homens - 1,070 e mulheres 

1,040 g/cm
3
), torna-se possível calcular a massa de órgãos e tecidos a partir dos volumes 

(GALLAGHER; ELIA, 2005; MULLER et al., 2002), uma vez que as densidades são 

assumidas como constantes, ou seja, não haveria nenhuma variação interindividual nas 

densidades de órgãos e tecidos.  

Vários estudos encontraram boa concordância entre os valores obtidos pela RM em 

comparação com métodos de dissecação e análise química (ABATE et al., 1994; FOWLER et 

al., 1991; MITSIOPOULOS et al., 1998).  

Desse modo, o GER corpo total pode ser calculado através da soma dos órgãos e 

tecidos combinados com a taxa metabólica específica através da equação 1 (GALLAGHER et 

al., 1998): 

 

GER1 = TMEO1 x MO1                                                              (Equação 1) 

Onde TMEO corresponde à taxa metabólica específica do órgão (em kcal/kg/dia) para 

cada componente e o MO representa a massa de órgão (em kg). Assim, o GER corpo total é 

calculado a partir da somatória GER dos sete órgãos e tecido (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Taxa metabólica específica para órgãos e tecidos 

Órgãos e 

tecidos 

Taxa metabólica 

específica (kcal/kg/dia)  

TME (kg) 13 

TA (kg) 4,5 

Fígado (kg) 200 

Cérebro (kg) 240 

Coração (kg) 440 

Rins (kg) 440 

Resíduos (kg) 12 

          TME: tecido músculo esquelético; TA: tecido adiposo. Adaptado de Gallagher e Elia (2005) 

 

Como apresentado na Tabela 2, os órgãos podem ser classificados em órgãos com 

baixa e alta taxa metabólica (MULLER et al., 2013). A taxa metabólica específica dos órgãos 

e tecidos pode ser avaliada in vivo através da medição das diferenças arteriovenosas na 

concentração de oxigênio, juntamente com medidas simultâneas do fluxo sanguíneo (ELIA, 

1992a; HOLLIDAY et al., 1967; LINDE et al., 1989; MCCULLY; POSNER, 1995) com 

objetivo de verificar o consumo de oxigênio dos tecidos (MULLER et al., 2002). Contudo, 

trata-se de um processo tecnicamente exigente (LINDE et al., 1989; MCCULLY; POSNER, 

1995), invasivo (MULLER et al., 2013) e escasso na literatura (MULLER et al., 2002). 

Grande parte das informações disponíveis sobre a taxa metabólica específica foi utilizando 

essa abordagem (GALLAGHER; ELIA, 2005). Assim, essas estimativas refletem a atividade 

metabólica de vários órgãos e tecidos, contudo não consideram os efeitos metabólicos de 

restrição ou excesso de alimentação, fatores hormonais/genéticos que alteram o fluxo de 

energia (HEYMSFIELD et al., 2002) e são consideradas como medidas aproximadas 

(MULLER et al., 2013). Todavia, estudos suportam o uso da taxa metabólica específica dos 

órgãos e tecidos em jovens adultos, saudáveis e com peso estável (GALLAGHER et al., 

1998) 

Os valores retratados na tabela 2 foram inicialmente propostos por Elia (1992a) e 

estabelecidos para indivíduos saudáveis com idade entre 20 e 50 anos, após uma noite de 

jejum e em repouso e não devem ser aplicados durante a atividade física e após refeições. A 

massa residual consiste de todos os órgãos e tecidos que não são apresentados na Tabela 2, 

por exemplo, o intestino, pâncreas, volume de sangue (GALLAGHER; ELIA, 2005). Mais 

recentemente, técnicas, como a espectroscopia por ressonância magnética nuclear, vêm sendo 
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aplicadas para determinar o consumo energético de órgãos e tecidos através do uso de 

espectroscopia de fósforo
 
(
31

P RNM) (MULLER et al., 2013). 

Alternativamente, a tomografia por emissão de pósitrons está sendo aplicado ao 

metabolismo energético do cérebro, coração, fígado, músculo esquelético, pâncreas e tecido 

adiposo marrom com 
13

C, 
15

O, 
18

F. No entanto, essa técnica é cara e precisa de técnicos 

altamente treinados (MULLER et al., 2013; WANG et al., 2010). 

 Assim, o GER corpo total é calculado através da combinação dos órgãos e tecidos com 

a taxa metabólica específica. A estimativa de GER para cada componente corporal aumenta 

sua acurácia preditiva minimizando os vieses de aplicações generalistas (HAYES et al., 

2002), visto que grande parte da variação do GER, entre sujeitos, pode ser explicada pelo 

volume de órgãos e tecidos (GARBY; LAMMERT, 1994).  

O ajuste do GER para os diferentes tipos de tecidos da CC é uma condição essencial 

nas comparações entre sujeitos (ELIA, 1992a). A MITA é o principal determinante do GER 

(FUKAGAWA; BANDINI; YOUNG, 1990; NIELSEN et al., 2000; WEINSIER; SCHUTZ; 

BRACCO, 1992), alguns estudos encontraram uma contribuição adicional da Massa Gorda 

(MG) (NELSON et al., 1992; SVENDSEN; HASSAGER; CHRISTIANSEN, 1993), no 

entanto outros não encontraram tal efeito (BOGARDUS et al., 1986; SEGAL et al., 1987).  

A MITA corresponde aproximadamente de 60 a 80% da variância do GER total 

(RAVUSSIN; BOGARDUS, 1989). Contudo, a MITA é considerada um componente 

heterogêneo tanto anatomicamente como metabolicamente (LATER et al., 2008). Ou seja, a 

MITA é formada por órgãos com alta taxa metabólica (840-1848 kj/kg/dia) e órgãos com 

baixa taxa metabólica (<60 kj/kg/dia) (Figura 1) (ELIA, 1992a; WEINSIER; SCHUTZ; 

BRACCO, 1992). Órgãos como fígado, rim, coração, cérebro, embora representem de 5% a 

6% da massa corporal (MC) total, respondem por 60% no GER, apresentando uma elevada 

taxa metabólica, sendo de 15 a 40 vezes maior do que o músculo e de 50 a 100 vezes maior do 

que o TA (ELIA, 1992a) que compreende entre 21% e 33% da MC de homens e mulheres, 

respectivamente (SNYDER et al., 1975). O TO representa em média 15% da MC, mas esse 

valor não é representativo, uma vez que é preciso levar em consideração a proporcionalidade 

corporal de cada indivíduo. Isto é, aliar elementos sobre as proporções e as relações que se 

estabelecem entre as dimensões antropométricas dos diferentes segmentos do corpo humano 

(GUEDES; GUEDES, 2006). O TME, mesmo sendo o maior tecido do corpo humano, 

representa 40% do peso corporal adulto, pois expressa uma baixa taxa metabólica de repouso 

(≅10 a 15 kcal/kg/dia).  
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Figura 1 - Modelo de composição corporal funcional. Os componentes corporais são organizados 

segundo os modelos tradicionais da composição corporal (à esquerda), bem como de acordo com a sua 

funcionalidade 

 
Fonte: Adaptado de Muller (2013)  

MITA: massa isenta de tecido adiposo; ACT: água corporal total; MCC: massa celular corporal; MEC: 

massa extracelular; TA: tecido adiposo; TAV: tecido adiposo visceral; TAM: tecido adiposo marrom. 

 

Como o uso de RM e TC é limitado em estudos científicos, análise por DXA pode ser 

utilizada como uma ferramenta prática a fim de avaliar as associações entre o GER e CC 

(MULLER et al., 2002). Nessa perspectiva, foi desenvolvido o mapa metabólico do GER 

através da soma dos cinco componentes derivados da DXA: MG, Tecido Mole Magro 

Apendicular (TMMA), Área Craniana, Conteúdo Mineral Ósseo (CMO) e Massa Residual 

(MR), combinada com a taxa metabólica específica para cada componente (HAYES et al., 

2002). Entretanto, os componentes medidos por DXA pertencem ao nível II, do sistema 

referencial de cinco níveis (WANG; PIERSON; HEYMSFIELD, 1992), sendo necessária a 

transformação do nível molecular (II) para o nível tecidular (IV), uma vez que o GER é 

determinado somente neste nível (ELIA, 1992a).  

Posteriormente, foi desenvolvido um modelo a partir da DXA incluindo o gasto do 

TA, TME, TO e TR. No entanto, nesse último modelo, o gasto do cérebro está incluído no TR 

(USUI et al., 2011). 
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4.3 Composição Corporal Funcional  

 

 

O estudo da CC tem como base o estudo dos diferentes componentes corporais do 

corpo humano, compreendendo a sua quantificação, análise de suas interações e as alterações 

que os componentes corporais sofrem em decorrência de determinados fatores, como o 

exercício, nutrição, crescimento, envelhecimento e doenças. 

Nesse sentido, o conceito de Composição Corporal Funcional (CCF) possibilita um 

melhor entendimento do estado nutricional, metabolismo e doenças (MÜLLER; BOSY-

WESTPHAL; HELLER, 2009). Dessa forma, a CCF aborda interações quantitativas e 

biológicas dos compartimentos com equilíbrio energético, características metabólicas, 

marcadores de desempenho esportivo, dentre outros marcadores fisiológicas (SARDINHA, 

2012).   

Os avanços metodológicos têm permitido uma análise da CC de forma mais precisa e 

detalhada, proporcionando compreensão mais aprofundada das funções metabólicas 

(MÜLLER; BOSY-WESTPHAL; HELLER, 2009) para cada componente tecidular (ósseo, 

muscular, gorduroso, visceral e cerebral).  

Desse modo, a variabilidade do GER dos componentes corporais e as mudanças de 

condições fisiopatológicas estão dentre os temas de investigação mais relevantes. Posto isto, o 

estudo das relações entre os componentes corporais e suas respectivas funções tornam-se 

necessários (MULLER et al., 2009), uma vez que cada componente apresentam gastos 

distintos, com valores específicos, e os modelos generalizados usados para estimar GER não 

consideram o metabolismo individual de órgãos e tecidos (JEQUIER; ACHESON; SCHUTZ, 

1987). 

 

4.4 Determinação do gasto energético de repouso 

 

4.4.1  Calorimetria Indireta 

 

No final do século XVIII, o químico francês Antoine Lavoisier (1743-1794) e Pierre 

Simone Laplace (1749-1827), físico, matemático e astrônomo francês desenvolveram o 

primeiro calorímetro animal, calorímetro de gelo (LAVOISIER; LAPLACE, 1780). O 

primeiro experimentou durou um dia e avaliou a produção de calor de um animal vivo no 

inverno de 1783 (LODWING, 1974). Posteriormente, o primeiro calorímetro humano, 
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conhecido como Atwater-Rosa tornou-se disponível durante o século XIX (HEYMSFIELD; 

BOURGEOIS; THOMAS, 2017), a fim de investigar o metabolismo dos seres humanos 

(DURNIN, 1991; WEBB, 1991). Os tipos de calorimetria mais conhecidos são a calorimetria 

direta (CD) e a calorimetria indireta (CI) (HEYMSFIELD; BOURGEOIS; THOMAS, 2017; 

MURGATROYD; SHETTY; PRENTICE, 1993). 

Todo organismo com vida está em constante troca de calor com o ambiente e para 

medir esse calor liberado é preciso um sistema sofisticado, o calorímetro. Dessa maneira, a 

calorimetria desempenha um papel importante na compreensão e entendimento sobre a função 

do sistema humano dentro do seu ambiente. Para manter todas as funções corporais, incluindo 

o transporte ativo de gradientes químicos e elétricos através das membranas celulares, a 

síntese de macronutrientes, e outros processos fisiológicos são necessários o gasto constante 

da molécula de adenosina trifosfato (ATP) que armazena energia proveniente da respiração 

celular através da ingestão de alimentos e do oxigênio (KENNY; NOTLEY; GAGNON, 

2017).  

Através do processo de respiração celular, quantidade de energia é perdida em forma 

inutilizável e é liberada como calor. A produção de calor em um indivíduo é diretamente 

proporcional ao gasto de energia. Assim, o gasto de energia e a energia térmica produzida 

pelo corpo, podem ser quantificados com precisão medindo a liberação de calor através da CD 

(KENNY; NOTLEY; GAGNON, 2017). 

O gasto de energia também pode ser estimado medindo o consumo de oxigênio (VO2) 

e a produção de gás carbônico (VCO2) durante o ciclo respiratório utilizando a CI (KENNY; 

NOTLEY; GAGNON, 2017; SIMONSON; DEFRONZO, 1990). Como todas as reações de 

liberação de energia no corpo, em último momento, dependem do oxigênio e devido à relação 

direta entre o oxigênio consumido e a quantidade de calor produzido no corpo, medir o 

consumo de oxigênio, portanto, fornece uma estimativa indireta, porém precisa do gasto de 

energia (KENNY; NOTLEY; GAGNON, 2017). 

A partir desses valores, é possível determinar o GER, que corresponde à energia gasta 

para sustentar as funções normais do corpo e a homeostase em repouso que, na maioria das 

vezes, é o principal componente do GET (MAHAN; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2012).  

Nesse sentido, por questões práticas, a CI tornou-se o método critério para medir o 

GER corpo total. Sendo assim, esse equipamento não só é considerado o método mais comum 

(MAHAN; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2012), mas também método de referência para o 

GER (BENEDETTI et al., 2011), diversos estudos empregam-no para comparação e 

validação de outros métodos e proposição de equações preditivas (DALY et al., 1985; 
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ISMAIL et al., 1998). A CI proporcionou grandes avanços e entendimento sobre as questões 

de energia, nutrição, exercício, doenças, dentre outras áreas (KENNY; NOTLEY; GAGNON, 

2017). Dessa maneira, a CI, como método de referência, é recomendada na investigação do 

metabolismo (MATARESE, 1997), particularmente na estimativa do GER. No entanto, ela 

fornece apenas o GER de corpo total, não considerando o gasto específico para cada 

componente. 

 

4.4.2 Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética 

 

Os métodos de imagem mais precisos para quantificação da CC in vivo no nível órgão 

tecidular são a RM e a TC. Embora o custo excessivo dificulte o uso, esse tipo de abordagem 

é utilizado em alguns centros de pesquisa sobre a CC. Na maioria das vezes, esses métodos 

são utilizados para validar métodos de campo, a fim de medir TA e TME. Outra vantagem 

desses métodos é a eficiência em mensurar órgãos e tecidos internos (ROSS; JANSSEN, 

2005). 

O método de TC tem como base o raios-x, sendo que um receptor detecta os raios X 

atenuados e a imagem é reconstruída com técnicas matemáticas baseadas em análise Fourier 

bidimensional, projeção retrofiltrada ou a combinação dos dois métodos. A atenuação dos 

raios-x é expressa como o coeficiente de atenuação linear ou números de CT. Os números de 

CT variam de -1000 para o ar até +1000 para o osso, com valor zero para água, em unidades 

“Hounsfield”. A densidade física é básica para determinação do coeficiente de atenuação 

linear ou números de CT (ROSS; JANSSEN, 2005).  

Nesse sentido, a RM segue os mesmos princípios da TC, no entanto a diferença dos 

dois métodos é como as imagens são adquiridas e a radiação. Essa última presente apenas na 

TC. As diferenças impactam nos custos, bem como aspectos técnicos de análise de imagem, 

confiabilidade e precisão (ROSS; JANSSEN, 2005). Assim, a RM tem como principio o fato 

dos núcleos atómicos proceder como ímanes, isto é, quando o campo magnético é aplicado 

por meio de uma parte do corpo, cada um dos núcleos tenta alinhar-se com o campo 

magnético externo. É emitida uma onda rádio para os tecidos, cuja energia é absorvida por 

alguns núcleos alterando sua orientação no campo magnético. Quando a onda rádio é 

desligada, os núcleos ativados usam esse sinal para gerar as imagens transversais 

(KAUFMAN; CROOKS; MARGULIS, 1981). 
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4.4.3 Absorciometria de Raios-X de Dupla Energia – DXA  

 

A técnica de Absorciometria de raio-X de dupla energia é uma técnica de nível 

molecular que foi desenvolvida, inicialmente, para estimar o CMO e a densidade mineral 

óssea regional e de corpo inteiro. No entanto, o desenvolvimento da análise de corpo inteiro 

(raio x com fotões de dupla energia) possibilitou a avaliação da CC, estimando, assim, a MG e 

a MITA (LUKASKI, 1993). 

DXA tem como característica a atenuação de feixes de raios x de dupla energia 

(LOHMAN; CHEN, 2005), sendo que cada elemento atômico apresenta diferentes 

coeficientes de atenuação (CHERRY; SORENSON; PHELPS, 2003). Os dados do indivíduo 

são transferidos para o computador através do mapeamento com fótons transportados a dois 

níveis de energia (JENSEN, 1992).  

Quando comparado com o modelo de quatro compartimentos, diferenças não foram 

encontradas nas avaliações de MG e MITA por DXA em atletas de elite (SANTOS et al., 

2010). Contudo, em indivíduos muito magros ou obesos, sua validade é menor. Nesses 

indivíduos magros ocorre uma subestimação da MG (GALLAGHER et al., 2000b; VAN DER 

PLOEG; WITHERS; LAFORGIA, 2003) e, em indivíduos obesos, a MG é superestimada 

(WILLIAMS et al., 2006). 

Atualmente, DXA vem sendo muito utilizada em estudos e intervenções clínicas tendo 

como base a estimativa de três componentes corporais: CMO, MG e MITA (LASKEY, 1996). 

Devido aos avanços metodológicos, a técnica DXA é capaz de estimar os componentes 

corporais, possibilitando, portanto, a análise total ou dos segmentos corporais, como por 

exemplo, membros superiores, inferiores e tronco (KOHRT, 1995; MAZESS et al., 1990) 

com baixa exposição radiológica (≅2 µSv) (WITHERS; LAFORGIA; HEYMSFIELD, 1999). 

Estudos sobre a precisão da DXA na estimativa da CC sugerem validade teórica e empírica do 

método para estimar MG e MITA (GENTON et al., 2002; KOHRT, 1998; LOHMAN et al., 

2000). Outra possibilidade é a estimativa do GER dos principais componentes corporais 

(BOSY-WESTPHAL et al., 2004; HAYES et al., 2002), permitindo um ajuste preciso para a 

variação que existe entre sujeitos no GER.  

Em comparações com método de referência, o erro padrão da estimativa (EPE) deve 

ser inferior a 3%, para que a DXA possa ser aceita como método de referência. Erros maiores 

que 4% indicam variabilidade e, entre 3% e 4%, a validade é considerada limitada 

(LOHMAN, 1992). 
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Várias são as vantagens de utilizar a DXA, mas algumas se destacam como a 

independência de observador, medidas precisas de corpo inteiro, rápido, baixo custo e 

reduzida dose de radiação (FOSBOL; ZERAHN, 2015).  

Nesse sentido, a DXA pode ser uma forma alternativa para medir GER, pois estima os 

componentes da CC com precisão, possibilitando uma estimativa de GER com maior 

acurácia, considerando a individualidade de cada um. 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 
 

5.1 Tipo de Estudo 

 

Este estudo seguiu modelo de caráter descritivo correlacional, ou seja, buscou 

apresentar métodos alternativos para estimar GER por abordagem multicompartimental, bem 

como comparar e identificar a associação entre diferentes métodos preditivos (THOMAZ; 

SILVERMAN; NELSON, 2012). 

 

5.2 Procedimentos do Estudo 

 

Em linhas gerais, o desenvolvimento deste estudo seguiu um planejamento definido 

com as seguintes etapas: a princípio os alunos de graduação da Universidade de São Paulo, 

campus Ribeirão Preto, eram convidados a participar voluntariamente, de forma pessoal na 

em salas de aula, divulgação em grupos do aplicativo whatsApp, e-mails institucionais e 

através da imprensa da universidade. Nesse primeiro contato, os interessados eram 

informados sobre os critérios de inclusão, exclusão e os cuidados antes das avaliações. Após 

manifestação de interesse, assinavam o TCLE, recebiam uma ficha cadastral do HC (Anexo 

D) para agendamento da densitometria. Posteriormente, as fichas preenchidas eram recolhidas 

e encaminhadas à FAEPA (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do 

HCFMRP-USP) para gerar um número de registro. Só então era realizado o agendamento de 

exames do voluntário. O pesquisador informava aos voluntários a data, local e os cuidados 

antes dos exames. No dia agendado, os voluntários preenchiam um questionário sobre o 

estado de saúde (Apêndice B), em seguida eram realizadas as medidas de GER por CI, 

antropometria e varredura de corpo total por DXA.  

As etapas da coleta de dados ocorreram obedecendo a seguinte sequência: 
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1) Concordância e assinatura do TCLE; 

2) Criação de nº de registro (FAEPA) e agendamento dos exames; 

3) Resposta do questionário sobre estado de saúde; 

4) Medidas Antropométricas; 

5) Exame de Calorimetria Indireta; e 

6) Varredura de corpo total por DXA. 

 

5.3 Locais para Coleta dos Dados 

 

Para realização desse projeto foi estabelecida uma parceria de co-participação (Anexo 

B), com o Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP-USP), 

mais especificamente a Unidade de Pesquisa Clínica (UPC), sob a coordenação do Dr. 

Eduardo Barbosa Coelho, Docente do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP) para as análises de 

DXA.  

Para as análises calorimétricas, cooperação de pesquisa foi estabelecida junto ao 

Laboratório de Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massa, sob a coordenação do Prof. 

Dr. Eduardo Ferriolli, e da Equipe de Terapia Nutricional coordenada pela Profa. Dra. Vivian 

Marques Suen, ambos Docentes do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade São Paulo (FMRP–USP). 

Os exames eram realizados no mesmo dia pela manhã. Questionário, Calorimetria e 

Antropometria, na Unidade Metabólica (5º andar) e DXA, no bloco quatro (2º andar). A 

descrição de todas as etapas desse estudo, bem como dos equipamentos utilizados, será 

detalhada mais adiante. 

 

5.4 Aspectos Éticos  

 

Em conformidade com os aspectos éticos, previamente ao seu início, o projeto foi 

aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EEFERP-USP), protocolo CAAE 

57511516.5.0000.5659 (Anexo A) e no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 

e Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP/USP) 

(Anexo B), instituição coparticipante (Anexo C). 
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Todos os voluntários foram informados detalhadamente acerca dos objetivos e 

procedimentos do estudo e só participaram da pesquisa após assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), segundo a Resolução CNS 466/12 

(BRASIL, 2012) que regulamenta pesquisas com seres humanos.  

 

5.5 Critérios de Inclusão 

 

Foram incluídos no estudo, os participantes com as seguintes características: a) idade 

entre 18 e 30 anos; b) sem uso declarado de medicamentos e suplementos com ação direta ou 

indireta sobre o sistema nervoso simpático que possam alterar a CC ou GER como 

medicamentos antidepressivos (ex: fluoxetina, certralina, paroxetina), medicamentos 

estimulantes do sistema nervoso central ou que possam alterar o metabolismo; c) ser 

aparentemente saudáveis e indicar a condição de saudáveis através de um questionário do 

estado geral de saúde (Apêndice B); d) não ter partes do corpo amputadas; e) não ser atletas 

(não exceder 10 horas semanais de treino); f) não apresentar Hipotireoidismo e 

Hipertireoidismo; e g) concordar e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) que atesta o caráter de participação voluntária na pesquisa.  

 

5.6 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos das análises dos dados os participantes que: a) não completarem 

todas as etapas do estudo; b) a qualquer momento retirarem o TCLE; e d) apresentarem algum 

impedimento (dos critérios de inclusão) que os desqualifiquem para o estudo. 

 

5.7 Participantes da amostra 

 

O recrutamento e a coleta de dados ocorreram entre outubro de 2016 a junho de 2017. 

Após a divulgação, 285 sujeitos manifestaram interesse em participar, sendo que 70 sujeitos 

não responderam a ficha cadastral do HC e 52 não puderam participar por não atender aos 

critérios de inclusão. Assim, 173 sujeitos tiveram seus exames agendados, no entanto seis 

indivíduos não compareceram ao agendamento. Dessa forma, 157 sujeitos realizaram todos os 

exames. Dois resultados foram descartados, pois um apresentou o valor do coeficiente 

respiratório (QR) próximo de 1.0 (indicando que o substrato predominantemente oxidado era 

os carboidratos, acusando que o voluntário não estava de jejum) e o outro sujeito relatou que 
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estava com infecção de garganta. Portanto, foram considerados para as análises 155 sujeitos, 

sendo 76 do sexo masculino e 79 do sexo feminino (Figura 2).  

 

Figura 2 – Fluxograma do recrutamento e coleta de dados 

 

 

5.8  Coleta de dados 

 

5.8.1 Resposta do questionário sobre estado de saúde 

 

Para que os sujeitos pudessem indicar condição de saudáveis, foi aplicado um 

questionário para identificar o estado geral de saúde envolvendo perguntas sobre problemas 

diagnosticados e/ou tratado e sintomas, comportamentos relacionados á saúde e auto 

percepção de saúde (Apêndice B). 

 

5.8.2 Medidas Antropométricas  

 

Com a finalidade de caracterizar a amostra, medidas antropométricas foram realizadas 

envolvendo massa corporal (MC, kg), estatura (cm). Foram adotando os procedimentos 

recomendados na prática antropométrica (LOHMAN et al., 1988). A MC foi determinada em 

uma balança eletrônica da marca Filizola®, (modelo Personal) e a cada cinco pesagens foi 
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checada a tara da balança, para assegurar a leitura inicial (zero kg). Para medidas de estatura, 

foi utilizado um estadiômetro de parede. 

 

5.8.3 Medida do gasto energético de repouso por Calorimetria Indireta  

 

Para determinação do GER foi empregado o método da CI com uso do calorímetro 

Quark RMR
®
 (Cosmed, Roma, Itália). Com o intuito de assegurar a qualidade das medições, 

precisão do equipamento e analisadores de gás, o teste de combustão do etanol foi realizado 

através do kit etanol da Cosmed
®
.  

Conforme as recomendações do fabricante, o calorímetro foi ligado 45 minutos antes 

de iniciar a calibração (KIM; ROBERGS, 2012). Em seguida foi realizada a calibração do 

calorímetro que aconteceu em três etapas: 1) Calibração do ar ambiente; 2) mistura padrão 

composta de CO2, O2 e N2 nas concentrações de 5%, 16% e 79%, respectivamente, e por 

último 3) Calibração do medidor de vazão de turbina digital bidirecional, realizado com uma 

seringa de 3 L (GRAF et al., 2015). As medições do GER por CI foram realizadas utilizando 

um canopy hood (COMPHER et al., 2006; SUEN et al., 2003) e a taxa de fluxo era ajustada 

para manter o FECO2 constante ao longo do tempo (Figura 3). 

 

Figura 3 - Teste de calorimetria indireta com uso do canopy hood 
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O exame foi realizado pela manhã, com o voluntário em jejum de 12 horas, 4 horas 

sem fazer uso de nicotina e cafeína e 24 h sem realizar atividade física (COMPHER et al., 

2006). Os voluntários permaneceram 30 minutos em repouso, deitado em decúbito dorsal e 

com a temperatura controlada do ambiente antes de iniciar o teste (FASSINI et al., 2015). 

Durante a realização do teste, os voluntários permaneceram com a cabeça elevada a 30 graus 

e com os membros estendidos. Os voluntários foram orientados a não dormir, manter o padrão 

de respiração regular, permanecer em silêncio, evitar tossir, bocejar, falar e suspirar de acordo 

com as orientações (COMPHER et al., 2006; SUEN et al., 2003). O exame teve duração de 30 

minutos, sendo que os registros aconteciam a cada cinco segundos. Os primeiros cinco 

minutos do exame foram descartados.  

A produção de energia em seres humanos ocorre a partir de transformações químicas, 

que são liberadas dos nutrientes através da oxidação dos substratos. Assim, os nutrientes são 

convertidos em CO2, H2O e calor na presença de oxigênio (O2). Como a CI avalia 

indiretamente a quantidade de calor gerado de acordo com o tipo de substrato utilizado, o 

GER pode ser calculado medindo o consumo de oxigênio (VO2) e a produção de gás 

carbônico (VCO2) pelo corpo. Sendo assim, o cálculo de VO2 e VCO2 constitui o princípio 

específico da CI (GUPTA et al., 2017). A partir desses valores (média do VO2 e VCO2 do 

quinto ao trigésimo minuto), foi possível determinar a produção de energia que é igual ao 

gasto energético em situações de equilíbrio usando a fórmula de Weir (WEIR, 1949),  

 

GER = 3,94 x VO2 + 1,106 x VCO2 x 1.440    (Equação 2) 

Onde: GER em kcal/dia; VO2 em L/min; VCO2 em L/min. 

 

5.8.4 Varredura de corpo total por DXA 

 

 

A estimativa da CC foi realizada por varredura de corpo total e regional mediante 

DXA com um scanner GE Medical Systems Lunar - Prodigy Advance (software encore 

versão 13.60) em scan fan-beam linear, de imagens de alta qualidade.  

A cada manhã, antes das medidas, era realizada a calibração do equipamento conforme 

recomendação do fabricante, sempre pelo mesmo técnico, com arquivamento dos registros da 

confiabilidade das medidas. As diferenças de absorção, através da atenuação dos raios-X, em 

uma única varredura determinavam os componentes corporais totais e regionais: massa 
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corporal total (g); massa de gordura (g); tecido mole magro (g); conteúdo mineral ósseo (g) e 

área de varredura (cm
2
). 

Para o exame, foi solicitado ao voluntário que retirasse artefatos metálicos, brincos e 

anel e, quando necessário, o uso da camisola hospitalar (Figura 4). O avaliado era posicionado 

pela técnica em decúbito dorsal, centralizado sobre a mesa do scanner e os membros 

inferiores presos com fitas de velcro.   

 

Figura 4 - Posicionamento do avaliado no equipamento 

 
 

 

5.9 Transformação dos componentes: do nível molecular para tecidular 

 

As transformações dos componentes corporais estimados por DXA (nível molecular) 

para o nível tecidular (WANG; PIERSON; HEYMSFIELD, 1992) foram realizadas segundo 

os procedimentos bem estabelecidos na literatura (ELLIS, 1997; HAYES et al., 2002; 

HEYMSFIELD et al., 2005; KIM et al., 2002;).  Desse modo, a Tabela 3 sumariza a 

transformação dos componentes corporais, bem como a taxa metabólica específica para cada 

componente. As equações serão, brevemente, descritas a seguir. 
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Tabela 3 - Transformação dos componentes DXA do nível molecular para o nível tecidular e gasto 

energético de cada componente 

Tecidular Nível Molecular (kg) Gasto Energético (kcal/d) 

TA 1,18 x MG GETA = 4,5 x TA 

TO 1,85 x CMO
1
 x 1,0436

2 
GETO = 2,3 x TO 

TME (1,13 x TMMA) – (0,02 x idade) + (0,61 x sexo) + 0,97)                 GETME = 13 x TME 

Cérebro 0,005 x Área CranianaDXA + 0,2 x sexo* + 0,24 GECérebro = 240 x Cérebro 

TR Massa Corporal - (TA + TO + TME + Cérebro) GETR = 43 x TR 

Total Massa Corporal = (TA + Osso + TME + Cérebro + TR) 
GERtotal= GETA + GETO + GETME + 

GECérebro + GETR 

*Sexo = 0 para sexo feminino, 1 para sexo masculino; TA: tecido adiposo; TO: tecido ósseo; TME: tecido 

muscular esquelético; TR: tecido residual; MG: massa gorda; CMO: conteúdo mineral ósseo; TMMA: Tecido Mole 

Magro Apendicular; DXA: Absorciometria de raio-X de dupla energia; GE: gasto energético; GER: gasto 

energético de repouso. 

 

5.9.1 De massa gorda para tecido adiposo 

 

 

A MG obtida do valor absoluto (kg) dado por DXA considera que 85% do TA é 

efetivamente gordura e os 15% restantes são substratos isentos de gordura (PIETROBELLI et 

al., 2002). A proporção de gordura para o TA é variável, mas o impacto das diferenças, 

quando esse pressuposto é considerado, tem apenas uma pequena influência sobre as análises. 

Assim, a MG total obtida da DXA foi transformada em TA através da equação proposta por 

(HEYMSFIELD et al., 2002), descrita na Tabela 3. 

 

5.9.2 De conteúdo mineral ósseo para tecido ósseo 

 

 

O TO foi calculado, a partir do CMO dado por DXA, com base em dois importantes 

pressupostos: o primeiro considera uma relação estável entre esses componentes (CMO / TO 

= 0,54) com base em valores clássicos da referência humana (HEYMSFIELD et al., 2015).  O 

segundo considera que o CMO medido por DXA representa apenas a porção óssea cinza, na 

qual 1 g de massa óssea contém 0,9582 da porção cinza, pois durante o aquecimento, 

elementos instáveis como a água e o CO2, são perdidos durante o aquecimento 

                                                             
1
 Proposto por Snyder et al. (1975) com base nos valores da referência humana. 

2
 Proposta de Ballor (1996), onde o conteúdo mineral ósseo representa a porção cinza, o ajuste ósseo será 

realizado. 
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(HEYMSFIELD et al., 1989). Dessa forma, para estimar o TO, foi utilizado o valor do CMO 

dado por DXA corrigido (1,0436) pelos elementos não detectáveis durante a varredura 

(BALLOR, 1996), descrita na Tabela 3. 

 

5.9.3 De tecido mole magro apendicular para tecido muscular esquelético  

 

 

O TMMA é uma preditora de massa muscular total (HAYES et al., 2002). Após 

transferência da imagem para a tela do computador, a análise padrão regional DXA foi 

realizada. Com ajustes manuais, se necessários, o TMMA foi obtido através da somatória do 

TMM de membros inferiores e superiores de ambos os lados. Assim, o TME foi estimado a 

partir do modelo adulto (KIM et al., 2002), considerando idade em anos; 0 para sexo 

feminino, 1 para sexo masculino conforme descrita na Tabela 3. 

 

5.9.4 De área craniana para cérebro 

 

O cérebro foi estimado a partir da área craniana (cabeça) em cm
2 

dada por DXA 

(HAYES et al., 2002), considerando 0 para sexo feminino, 1 para sexo masculino, conforme 

descrita na Tabela 3. 

5.9.5 Tecido Residual  

 

Para determinação do Tecido residual (TR) foi considerada a diferença da MC (DXA) 

e dos demais componentes, como apresentado na Tabela 3. 

 

5.10 Estimativa de GER para cada componente  

 

O gasto energético de cada componente foi estimado considerando-se a taxa 

metabólica específica para cada componente (Tabela 3), através de equações disponíveis na 

literatura.  

 O GER para TA compreende aproximadamente 21% do peso corporal para homens e 

33% para mulheres (SNYDER et al., 1975). Então o TA compreende uma taxa metabólica 

específica de 4,5 kcal/kg por dia, proposta por Elia (1992a). 

O GER para TO assume taxa metabólica específica de 2,3 kcal/kg/dia proposto por 

Heymsfield et al. (2002), descrita na Tabela 3. 
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Com relação ao GER para TME, há que se considerar o seguinte: Embora o TME seja 

o maior tecido do corpo humano, representando aproximadamente 40% do peso corporal de 

um adulto, sua taxa metabólica específica é baixa, sendo de 13 kcal/kg/dia (ELIA, 1992a), 

apresentada na Tabela 3.  

Quanto ao GER para Cérebro, vale ressaltar que a maior parte do GER do corpo é 

proveniente de órgãos com altas taxas metabólicas específicas, como o cérebro, com demanda 

média estimada em 240 kcal/kg por dia (ELIA, 1992a), descrita na Tabela 3. 

Para o GER do Tecido Residual, a taxa metabólica específica do TR foi de 43 kcal/kg 

por dia, considerando a demanda diária para os demais órgãos (HAYES et al., 2002). 

A estimativa do GER corpo total foi resultante da soma do GER de todos os 

componentes. 

 

5.11 Qualidade dos Dados  

 

As medidas da DXA foram transferidas eletronicamente para um HD externo e 

organizadas numa planilha geral de dados sem digitação manual. Para as demais medidas, o 

sistema de dupla digitação e conferência alternada foi adotado. Foi feito o planejamento do 

dimensionamento do “n” amostral pelo método de Bolfarine e Bussab (2005), que prevê o 

conhecimento prévio da variabilidade da população (GER), o erro máximo desejado e o grau 

de confiança. O estudo de referência utilizado (GALLAGHER et al., 1998) foi escolhido pelo 

pioneirismo em determinar GER para ambos os sexos no nível órgão-tecidular. Os valores 

combinados (masc. e fem.) da diferença entre GER (Kj/dia) medido e predito por aqueles 

autores foram utilizados para referenciar o erro máximo desejado (83,3) e o desvio padrão da 

população (525,0). Assim, o tamanho amostral (n=153) encontrado deve minimizar erros de 

estimativa e assegurar o nível de confiança esperado (95%) para um eventual modelo 

preditivo. 
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6. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 

Inicialmente, uma análise exploratória foi empregada para investigar a existência de 

possíveis outliers. O teste de diferenças (t para amostras independentes) e análise de variância 

(ANOVA-ONE WAY) foram utilizados para decisão de agrupamentos entre os sexos e idade, 

respectivamente. Todas as variáveis foram descritas através da análise descritiva para 

caracterização da amostra com valores de medidas de tendência central e desvio padrão (DP), 

intervalo de confiança (IC 95%), range e coeficiente de variação (CV). O CV foi calculado 

também para medidas repetidas em um sujeito. Para ilustrar os valores proporcionais da CC e 

GER foram utilizados gráficos apresentando valores absolutos (kg e kcal) e relativos (%). 

Considerando a teoria do limite central optou-se em utilizar estatísticas paramétricas 

(BUSSAB; MORETTIN, 2002). 

O teste de diferenças (t pareado), coeficiente de determinação (r
2
), o grau de 

concordância de acordo com o método Bland-Altman (BLAND; ALTMAN, 1986) e o 

coeficiente de correlação de concordância (ρc) (LIN, 1989) foram empregados para 

determinar a validade do modelo proposto por Hayes et al. (2002). A força da concordância 

de ρc foi classificada como: pobre (<0,90), moderada (0,90-0,95), substancial (0,95-0,99), ou 

quase perfeita (> 0,99) (MCBRIDE, 2005). 

 

6.1 Proposição do modelo 

 

Caso a validação falhasse, um novo modelo seria proposto. Para a determinação do 

modelo preditivo dos cinco componentes corporais (TA, TME, TO, Cérebro e TR), 

inicialmente seria necessário estimar o GER dado pela CI, relativizado para o modelo 

proposto por Hayes et al. (2002), adotando-se os seguintes passos: 

 

1º passo: O valor relativo (%) de cada componente no nível tecidular para a composição 

do GERHayes foi determinado, para homens e mulheres.  

 

2º passo: O valor relativo obtido foi aplicado no GER medido pela CI, para expressar o 

gasto de cada componente corporal, através da seguinte equação:                                                          

                  

GERCI-Tecido = %GERHayes-Tecido * GERCI / 100                                  (Equação 3) 
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Onde GERCI-Tecido corresponde o gasto energético de repouso medido pela calorimetria 

indireta para cada tecido; %GERHayes-Tecido refere-se ao valor relativo de cada tecido obtido no 

modelo original (HAYES et al., 2002).  

 

3º passo: A partir da determinação do GERCI para os cinco componentes (variáveis 

dependentes), foram propostos modelos para predizer o GER de cada componente, mediante 

Regressão Linear Simples método Enter, onde: 

GERCI-TA: Gasto energético de repouso do tecido adiposo relativizado pela CI; 

GERCI-TO: Gasto energético de repouso do tecido ósseo relativizado pela CI; 

GERCI-TME: Gasto energético de repouso do tecido músculo esquelético relativizado pela 

CI; 

GERCI-Cérebro: Gasto energético de repouso do cérebro relativizado pela CI; 

GERCI-TR: Gasto energético de repouso do tecido residual relativizado pela CI; 

 

As análises foram realizadas no pacote estatístico SPSS v. 20.0 (Chicago, IL); o ρc no 

MedCalc® 2015 (v. 15.2); com nível de significância previamente estabelecido em α = 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

7. RESULTADOS  

 

A Tabela 4 apresenta descrição da CC multicompartimentada derivada da DXA nos 

níveis: molecular e tecidular. Os valores médios, DP, IC e o CV demonstram as principais 

características da amostra desse estudo. 

O CV para medidas repetidas apresentou valores de 0,2 a 2,6% (Peso corporal DXA 

= 0,2%; MG = 0,4%; CMO = 0,2%; MTM MMSS = 1,1%; MTM MMII = 0,5%; MTMA = 

0,7%; MTM Tronco = 0,3%; área craniana = 2,6%; GERCI = 0,9%). 

 

Tabela 4 - Descrição dos componentes corporais nos níveis: molecular e tecidular, determinados por 

DXA 

DXA 
Total (n=155) 

Mínimo Máximo Range Média DP IC95% CV 

Idade (anos) 18,10 30,80 12,70 23,86 3,62 23,28 a 24,43   15,17 

Estatura (cm) 152,00 193,00 41,00 171,94 8,95 170,52 a 173,36  5,21 

Peso Corporal DXA (kg) 45,80 113,60 67,80 67,67 13,11 65,59 a 69,75  19,37 

GERCI (kcal/dia) 1198,80 2935,40 1736,60 1856,02 339,85 1802,09 a 1909,95  18,31 

GERHayes (kcal/dia) 935,20 2074,30 1139,10 1416,62 307,08 1367,89 a 1465,34  21,68 

Composição Corporal (DXA) - Nível Molecular 

MG (kg) 4,90 42,30 37,40 17,66 7,90 16,41 a 18,92  44,73 

CMO (kg) 2,00 4,50 2,50 2,83 0,56 2,74 a 2,92  19,79 

MTM MMSS (kg) 2,40 11,00 8,60 5,64 2,02 5,32 a 5,96  35,82 

MTM MMII (kg) 8,90 24,90 16,00 15,91 3,84 15,30 a 16,53  24,14 

MTMA (kg) 11,30 35,50 24,20 21,56 5,79 20,64 a 22,48  26,86 

MTM Tronco (kg) 13,60 35,90 22,30 22,16 5,37 21,31 a 23,02  24,23 

Área craniana (cm2) 184,00 269,00 85,00 223,23 15,99 220,69 a 225,77  7,16 

Composição Corporal (DXA) - Nível Tecidular 

TA (kg) 5,70 49,90 44,20 20,84 9,33 19,36 a 22,32  44,77 

TO (kg) 3,80 8,60 4,80 5,47 1,08 5,29 a 5,64  19,74 

TME (kg) 13,30 41,10 27,80 25,15 6,82 24,07 a 26,23  27,12 

Cérebro (kg) 1,20 1,80 0,60 1,45 0,15 1,42 a 1,47  10,34 

TR (kg) 5,50 26,00 20,50 14,74 4,84 13,97 a 15,51  32,84 

DXA: Absorciometria de raio-x de dupla energia; GERCI: Gasto energético de repouso por 

calorimetria indireta; GERHayes: Gasto energético de repouso Hayes et al., 2002; MG: Massa gorda; 

CMO: Conteúdo mineral ósseo; MTM: Massa de tecido  magro; MTMA: Massa de tecido magro 

apendicular; MMSS: Membros superiores; MMII: Membros inferiores; TO: Tecido ósseo; TA: Tecido 

adiposo; TME: Tecido músculo esquelético; TR: Tecido Residual. 
 

Pode-se observar que as médias de todas as variáveis se encontram dentro dos IC 

(95%), indicando que a média da população encontra-se dentro dos limites de intervalo, 
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apresentando uma probabilidade de o valor real ser diferente de apenas 5%. No entanto, o CV 

excedeu o limite de homogeneidade (>20%) para algumas variáveis (GERHayes, MG, massa de 

tecido magro (MTM) de membros superiores (MMSS), MTM de membros inferiores (MMII),  

MTM apendicular , MTM tronco, TA, TME e TR), entretanto para outras (Idade, Estatura, 

Peso corporal por DXA, GERCI, CMO, Área craniana, TO e Cérebro) o CV foi reduzido (< 

20%).  

Em seguida, os valores relativos de cada componente derivado da DXA (nível 

molecular - II) transformados para o nível tecidular – IV são apresentados (Figura 5). Assim, 

a MC total da amostra está composta por TME (25,6 kg), seguida de TA (20,8 kg), TR (14,7 

kg), TO (5,5 kg) e Cérebro (1,5kg). 

 

Figura 5 - Representação relativa da composição corporal derivada da DXA seguida de transformação 

para o nível tecidular 

 

TA: tecido adiposo; TO: tecido ósseo; TME: tecido músculo esquelético; TR: tecido tecidual. 

 

7.1 Estimativa do gasto energético de repouso  

 

A análise de variância não indicou diferenças entre as idades (F(2 153) = 0,947, p = 

0,597), nem entre os grupos etários (F(2 153) = 0,151, p = 0,860), mas entre homens e mulheres 

(T(2, 153) = -12,964,  p ≤ 0,001), dessa forma a amostra foi agrupada considerando apenas sexo.  

Assim, a partir dessa etapa, para as análises da amostra deste estudo serão 

considerados dois grupos: feminino (n=79) e masculino (n=76). As características de cada 

grupo são apresentadas na Tabela 5.  

31% 

8% 
37% 

2% 

22% 

Componentes Corporais - nível 
tecidular 

TA

TO

TME
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Tabela 5 - Valores descritivos dos componentes corporais nos níveis: molecular e tecidular e teste de 

diferenças (Teste t) entre sexos 

 
Homens (n=76) Mulheres (n=79) Teste t 

 

Média (DP) IC95% Média (DP) IC95% Valor  p 

Idade (anos) 23,84 (3,80) 22,97 a 24,71 23,87 (3,46) 23,10 a 24,65 0,053 0,958 

Estatura (cm) 178,09 (7,51) 176,37 a 179,80 166,02 (5,63) 164,76 a 167,28 -11,333 0,001 

Peso Corporal (kg) 75,91 (11,90) 73,19 a 78,63 59,75 (8,56) 57,83 a 61,67 -9,728 0,001 

GERCI (kcal/dia) 2105,90 (285,31) 2040,70 a 2171,10 1615,63 (174,34) 1576,58 a 1654,68 -12,964 0,001 

GERHayes (kcal/dia) 1698,48 (155,68) 1662,90 a 1734,05 1145,46 (104,89) 1121,97 a 1168,96 -26,025 0,001 

Composição Corporal (DXA) - Nível Molecular 

    MG (kg) 15,20 (8,41) 13,28 a 17,12 20,04 (6,62) 18,55 a 21,52 3,987 0,001 

CMO (kg) 3,21 (0,48) 3,10 a 3,32 2,46 (0,35) 2,38 a 2,54 -11,024 0,001 

MTM MMSS (kg) 7,47 (1,20) 7,19 a 7,74 3,88 (0,56) 3,75 a 4,01 -23,821 0,001 

MTM MMII(kg) 19,21 (2,45) 18,65 a 19,77 12,74 (1,63) 12,38 a 13,11 -19,384 0,001 

MTM Tronco (kg) 26,92 (3,19) 26,19 a 27,65 17,59 (1,97) 17,14 a 18,03 -21,959 0,001 

MTMA (kg) 26,68 (3,46) 25,89 a 27,48 16,63 (2,14) 16,15 a 17,11 -21,837 0,001 

Área craniana (cm2) 231,92 (14,54) 228,59 a 235,24 214,87 (12,53) 212,06 a 217,68 -7,825 0,001 

Composição Corporal (DXA) - Nível Tecidular 

    TA (kg) 17,93 (9,92) 15,67 a 20,20 23,64 (7,81) 21,89 a 25,39 3,987 0,001 

TO (kg) 6,20 (0,93) 5,99 a 6,41 4,76 (0,67) 4,61 a 4,91 -11,024 0,001 

TME (kg) 31,26 (3,92) 30,36 a 32,15 19,28 (2,41) 18,74 a 19,82 - 22,982 0,001 

Cérebro (kg) 1,60 (0,07) 1,58 a 1,61 1,31 (0,06) 1,30 a 1,32 -26,217 0,001 

TR (kg) 18,91 (2,86) 18,25 a 19,56 10,74 (2,30) 10,22 a 11,25 -19,587 0,001 

Estimativa do GERHayes      

GEHayes-TA (Kcal/dia) 80,72 (44,66) 70,51 a 90,93 106,41 (35,16) 98,53 a 114,29 3,987 0,001 

GEHayes-TO(Kcal/dia) 14,27 (2,14) 13,78 a 14,76 10,95 (1,56) 10,68 a 11,30 -11,024 0,001 

GEHayes-TME (Kcal/dia) 406,39 (50,97) 394,74 a 418,03 250,70 (31,43) 243,66 a 257,74 -22,982 0,001 

GEHayes-C (Kcal/dia) 383,90 (17,45) 379,91 a 387,89 315,44 (15,05) 312,07 a 318,81 -26,217 0,001 

GEHayes-TR(Kcal/dia) 813,19 (123,40) 784,99 a 841,39 461,94 (98,94) 439,78 a 484,10 -19,587 0,001 

DXA: Absorciometria de raio-x de dupla energia; GERCI: Gasto energético de repouso por calorimetria indireta; 

GERHayes: Gasto energético de repouso Hayes et al., 2002; MG: Massa gorda; CMO: Conteúdo mineral ósseo; 

MTM: Massa de tecido magro; MTMA: Massa de tecido magro apendicular; MMSS: Membros superiores; 

MMII; Membros inferiores; TO: Tecido ósseo; TA: Tecido adiposo; TME: Tecido músculo esquelético; TR: 

Tecido Residual; GEHayes-TA: Gasto energético do tecido adiposo Hayes et al. (2002); GEHayes-TO: Gasto energético 

do tecido ósseo Hayes et al. (2002); GEHayes-TME: Gasto energético do tecido músculo esquelético Hayes et al. 

(2002); GEHayes-C: Gasto energético do cérebro Hayes et al. (2002); GEHayes-TR: Gasto energético do tecido residual 

Hayes et al. (2002);  

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes para idade entre 

homens e mulheres, no entanto os homens foram significativamente maiores, mais pesados e 

apresentaram maiores valores (p<0,001) de MITA (CMO, MTM de MMSS, MMII e Tronco), 
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área craniana e TR e menores valores de MG e TA (p<0,001) em relação às mulheres. Nas 

comparações do GE específicas para cada componente entre sexo, os homens apresentaram 

maiores gastos (p<0,001) na comparação para todos os componentes em relação às mulheres, 

exceto no gasto do TA (p<0,001) (Tabela 5). 

A estimativa do GER total e para cada componente derivado da DXA (nível 

molecular) transformado para o nível tecidular para homens e mulheres estão dispostos na 

Figura 6.  

 

Figura 6 - Estimativa do gasto energético de repouso GERHayes em homens e mulheres 

 

GER: gasto energético de repouso; GERTA: gasto energético de repouso do tecido adiposo; GERCérebro: 

gasto energético de repouso do cérebro; GERTME: gasto energético de repouso do tecido músculo 

esquelético; GERTO: gasto energético de repouso do tecido ósseo; GERTR: gasto energético de repouso 

do tecido residual. 
 

Nessa forma de expressão o GER estatisticamente maior dos homens está melhor 

representado. Nesses dados obtidos da CC (DXA), o GER total está constituído 

prioritariamente por GERTR (47,9%; 40,3%), seguido do GERCérebro (22,6%; 27,5%), GERTME 

(23,9%; 21,9%), do GERTA (4,8%; 9,3%) e por último do GERTO (0,8%; 1,0%), para homens 

e mulheres, respectivamente. Como esperado, as mulheres apresentaram maior quantidade de 

GERTA (órgão com baixa taxa metabólica) e menores quantidades de GERTME, GERTR e 

GERCérebro em relação aos homens. 

A Figura 7 mostra o GERCI medido pela CI, no entanto não é possível visualizar qual 

componente apresenta maior influência na composição do GER. 
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Figura 7 - Gasto energético de repouso medido pela calorimetria indireta em homens e mulheres 

 

 

A Figura 8 expressa os valores relativos para cada sexo, dos componentes corporais e 

valores relativos de GER. 

 

Figura 8 - Componentes corporais e gasto energético de repouso dados por DXA, expressos em 

valores relativos para homens (a) e mulheres (b) 
 

 

 

CC: componentes corporais; GER: gasto energético de repouso; TA: tecido adiposo; TME: tecido 

músculo esquelético; TO: tecido ósseo; TR: tecido residual. 

 



48 

 

O GERCI estima apenas o gasto do corpo total, uma vez que a CI não permite o 

fracionamento do GER dos órgãos e tecidos. Assim, essa abordagem permite uma avaliação 

mais fina levando em consideração as diferentes atividades metabólicas. Visto que, a MITA 

pode ser considerada como órgãos com alta e baixa taxa metabólica. Por exemplo, cérebro, 

embora represente de 2% a 3% do peso corporal total, responde por 22,6% e 27,5 no GER 

para homens e mulheres, respectivamente. Por outro lado, o TO representa 8 a 9% do peso 

corporal e é responsável por menos 1% do GER. Contudo, o TA que compreende 23,6% e 

39,6% do peso corporal, responde por apenas 4,8% e 9,3% do GER para homens e mulheres, 

respectivamente (Figuras 8a e 8b). 

 

7.2 Validação do modelo preditivo de Hayes para estimativa do GER por DXA.  

 

Para atender ao objetivo de validação do método preditivo do GERHayes a Tabela 6 

apresenta uma comparação entre o método de referência e o modelo de transformação de 

níveis (HAYES et al., 2002)  e determinação de gasto para cada componente (Tabela 3). Os 

indicadores de validação utilizados consideraram o GERCI corpo total como referência, na 

comparação com o GERHayes total, derivado da soma do gasto metabólico de cada 

componente.  

 

Tabela 6 - Validação entre GERHayes e GERCI 

 

GERCI  

Média (dp) 

GERHayes  

Média (dp) 

Teste de diferenças  CCC 

 

t p (ρc)  IC 95% 

Total         

(n=155) 1856,02 (339,85) 1416,62 (307,08) -28,206 0,001 0,824 0,355 a 0,491 

Homens       

(n=76) 2105,90 (285,31) 1698,48 (155,68) -15,706 0,001 0,613 0,122 a 0,273 

Mulheres     

(n=79) 1615,63 (174,34) 1145,46 (104,89) -27,473 0,001 0,499 0,035 a 0,102 

GERCI: Gasto energético de repouso medido por calorimetria indireta (kcal/dia); GERHayes: Gasto 

energético de repouso Hayes et al. (2002) (kcal/dia); EPE: Erro padrão da estimativa; CCC: 

Coeficiente de correlação de concordância. 

 

Com base nas análises, diferenças estatísticas (p<0,001) foram observadas entre 

GERCI e GERHayes na comparação da amostra total, dos homens e das mulheres. O coeficiente 
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de correlação de concordância (CCC) foi classificado como pobre, uma vez que apresentou 

valores < 90, além disso, o IC 95% não indicou confiabilidade do modelo (Tabela 6). 

O gráfico de diferenças (Bland-Altman) também foi utilizado para identificar o grau 

de concordância entre os métodos (GERCI e GERHayes), que confirmou os resultados 

anteriores, permitindo melhor visualização dessas comparações (Figura 9).  

 

Figura 9 - Plotagem de Bland-Altman e nível de concordância entre o GER em kcal medido pela CI 

(GERCI) e valores do GER estimado por DXA (GERHayes) 
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GERCI: gasto energético de repouso medido pela calorimetria indireta (kcal/dia); GERHayes: gasto energético 

de repouso estimado por DXA de acordo com o modelo do Hayes et al. (2002): Amostra total – letra a; 

Homens – letra b; Mulheres – letra c. 

 

Os resultados retratam vieses na média das diferenças entre o medido e o predito. O 

GERHayes subestimou o GERCI tanto para a amostra total (- 439,4 kcal),  como para homens (- 

407,4 kcal) e mulheres (- 470,2 kcal). 

O limite de concordância (95%) tanto para os três agrupamento de comparações 

apresentou uma variância entre os limites superiores e inferiores de -59,3 e -819,5; 35,8 e -

850,6 kcal; -172,0 e -768,3 para a amostra total, homens e mulheres, respectivamente (Figuras 

9 a, b e c).  

Portanto os resultados dos testes de diferenças (t), de CCC e concordância entre 

métodos (BLAND; ALTAMN, 1986) não confirmaram a validade do modelo de Hayes et al. 

(2002) para esta amostra de jovens brasileiros. 

 

7.3 Proposição e Validação do método preditivo de GER, especificando os componentes 

corporais segmentados por DXA, considerando sexo. 

 

Uma vez que não foi possível validar o modelo, foi calculado o valor relativo (%) do 

GER de cada componente no nível tecidular, a partir do GERHayes, para homens e mulheres. A 

Tabela 7 expressa a participação de cada componente na composição do GERCI de corpo total 

para ambos cada sexo. 
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Tabela 7 - Valores relativos médios do GER de cada componente, considerado sexo 

  
% GERTA % GERTO % GERTME % GERCérebro % GERTR 

 

Masculino 

(n=76) 
4,79 0,84 23,89 22,77 

47,71 

 

Feminino 

(n= 79) 
9,40 0,96 21,88 27,73 40,03 

GERTA: Gasto energético de repouso do tecido adiposo; GERTO: Gasto energético 

de repouso do tecido ósseo; GERTME: Gasto energético de repouso do tecido 

músculo esquelético; GERCérebro: Gasto energético de repouso do cérebro GERTR: 

Gasto energético de repouso do tecido residual;  

  

 O valor relativo foi aplicado ao GERCI de forma equivalente, sendo possível 

determinar o GER de cada componente (Figura 10 (a) para homens e (b) mulheres). 

 

          Figura 10 - Relativização do GERHayes para o GERCI para homens (a) e mulheres (b) 

 

GERHayes: gasto energético de repouso Hayes et al. (2002); GERCI: gasto energético de repouso 

relativizado pela calorimetria indireta; GERTR: gasto energético de repouso do tecido residual; GERTO: 

gasto energético de repouso do tecido ósseo; GERTME: gasto energético de repouso do tecido músculo 

esquelético; GERCérebro: gasto energético de repouso do tecido do cérebro; GERTA: gasto energético de 

repouso do tecido adiposo; Homens (a); Mulheres (b). 

 

A partir dos valores do GER (kcal/dia) para cada componente, o modelo de 

Regressão Linear (Enter) foi aplicado, considerando como variável dependente a variável 

obtida a partir da relativização, e como variáveis independentes, a componente relativa
3
 dada 

por DXA mais a variável sexo (masc. = 1; fem. = 0).  

                                                             
3 A variável relativa considerou a transformação de níveis, do molecular (DXA) para o tecidular, onde são 

determinados valores de GER para cada componente (TA, TO, TME, Cérebro, TR e Total). 
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A Tabela 8 demonstra as equações geradas e detalha os resultados observados de 

baixa multicolinearidade com aceitáveis limites de tolerância para eigenvalues (L<100) e VIF 

(<5) (MYERS, 1990).  

 

Tabela 8 - Análise de regressão linear simples (método Enter), determinantes de multicolinearidade, 

coeficiente de correlação (r), determinação (r
2
) e erro padrão da estimativa (EPE) para as variáveis do 

modelo 

Variável 

Dependente 

Variáveis independentes 

VIF Eigenvalues r
2
 r

2 
ajust. EPE 

Componentes DXA / sexo 

GERCI-TA 8,09 (MG) - 10,29 (sexo) - 9,47 1,104 2,453 0,956 0,955 14,23 

GERCI-TO 6,64 (CMO) - 2,74 (sexo) - 0,85 1,794 2,646 0,745 0,742   1,77 

GERCI-TME 20,99 (ATMM) - 60,87 (sexo) + 6,03 4,117 2,674 0,814 0,812 46,30 

GERCI-Cérebro 1,32 (AC) + 7,57 (sexo) + 162,31 1,402 2,624 0,193 0,182 48,12 

GERCI-TR 37,54 (MR) - 25,6 (sexo) - 127,86 4,513 2,670 0,850 0,848 87,23 

GERCI-TA: gasto energético de repouso do tecido adiposo relativizado pela CI; GERCI-TO: gasto 

energético de repouso do tecido ósseo relativizado pela CI; GERCI-TME: gasto energético de repouso do 

tecido músculo esquelético relativizado pela CI; GERCI-Cérebro: gasto energético de repouso do cérebro 

relativizado pela CI; GERCI-TR: gasto energético de repouso do tecido residual relativizado pela CI; 

MG: massa gorda (kg); CMO: conteúdo mineral ósseo (kg); ATMM: apendicular de tecido mole e 

magro (kg); AC: área craniana (cm
2
); MR: massa residual (kg); MR = Peso corporal – (MG + CMO + 

ATMM); EPE: erro padrão da estimativa (kcal); sexo
#
: 0 para mulheres, 1 para homens; Sig *: 

p<0,001. 

 
Com exceção do GERCI-Cérebro todos os modelos gerados, mostraram coeficientes de 

moderados a muito altos, tanto de r
2
 (0,75 a 0,96) como de r

2
 ajustado (0,74 a 0,96). Todas as 

variáveis independentes foram estatisticamente significantes (p < 0,001) para cada modelo e o 

EPE (≅ 37,5 kcal/dia) representou ≅ 2,02% do GERCI médio (1856 kcal/dia) da amostra total 

(Tabela 4). No entanto, para predizer GERCI-Cérebro apenas a área craniana foi significativa (p < 

0,001), mas não a variável sexo (p = 0,410), com baixo r
2
 e elevado valor relativo do EPE ≅ 

2,58% do GERCI corpo total.  

 

7.4 Validação cruzada do modelo 

 

O procedimento de validação interna PRESS (Predictive Sum of Squares) 

(HOLIDAY; BALLARD; MCKEOWN, 1995) foi adotado neste estudo, com a finalidade de 

indicar a capacidade preditiva do modelo para cada componente (Tabela 9). A estatística 
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PRESS tem como finalidade medir o poder de uma equação preditiva, com a mesma precisão 

de quando aplicada a amostras independentes (MYERS, 1990). 

A Tabela 9 apresenta a soma dos quadrados PRESS, coeficientes de determinação e 

desvio (SPRESS) para o GER de cada componente no nível tecidular, a partir das equações 

preditivas no nível molecular (DXA). 

 

Tabela 9 - Validação pela soma dos quadrados PRESS, coeficientes de determinação (R
2

PRESS) e 

desvio (SPRESS) para o GER do tecido adiposo, ósseo, músculo esquelético, cérebro e residual 

 
PRESS R

2
PRESS SPRESS 

GERCI-TA 32344,3 0,9536 14,23 

GERCI-TO 496,166 0,7336 1,77 

GERCI-TME 338702 0,8069 46,30 

GERCI-Cérebro 365255 0,1626 48,12 

GERCI-TR 345123 0,8440 87,22 

GERCI-TA: gasto energético de repouso do tecido adiposo 

relativizado pela CI; GERCI-TO: gasto energético de repouso do 

tecido ósseo relativizado pela CI; GERCI-TME: gasto energético de 

repouso do tecido músculo esquelético relativizado pela CI; GERCI-

Cérebro: gasto energético de repouso do cérebro relativizado pela CI; 

GERCI-TR: gasto energético de repouso do tecido residual 

relativizado pela CI. 

 

Os resultados indicam a validade das equações para estimar o GER para cada 

componente através dos altos valores de R
2
PRESS (0,73 a 0,95), exceto para cérebro (0,16) e 

baixos valores SPRESS para cada componente (Tabela 9).  

Adicionalmente, uma nova análise de concordância (BLAND; ALTMAN, 1986) 

(Apêndice C) entre as novas equações e GERCI foram realizadas. Os valores indicaram que os 

vieses foram eliminados entre as médias medidas e preditas. Considerando o intervalo de 

95%, observaram-se intervalos entre os limiares superior e inferior de cada gráfico entre 317,4 

e -317,3; 367,3 e -367,3; 262,9 e - 262,8 para amostra total, de homens e de mulheres, 

respectivamente. 
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8. DISCUSSÃO 

   

Este trabalho teve como finalidade determinar o GER em jovens universitários de 

forma multicompartimentada, através da DXA, tendo como método referência a CI. 

Considerou-se a CC e o GER no nível tecidular em uma fase estável/equilíbrio da idade 

adulto, justamente para assegurar que os resultados obtidos não fossem influenciados por 

fatores externos, por exemplo, envelhecimento.  

A inovação do presente estudo foi desenvolver e validar equações para estimar o GER 

para diferentes tecidos, considerando sexo. Uma vez que, diferenças raciais influenciam o 

GER (MCMURRAY et al., 2014), justificando a importância de equações específicas para 

cada população. Como a população brasileira originou-se através da mistura de diversos 

grupos humanos, nesse estudo considerou-se uma única etnia por conta dessa miscigenação.  

A CC multicompartimentada foi apresentada nos níveis: molecular (II) e 

transformados para o nível tecidular (IV) (WANG; PIERSON; HEYMSFIELD, 1992). Os 

principais componentes pertencentes ao nível tecidular são: TME, TA, TO e órgãos viscerais. 

Alguns componentes do nível IV, como o cérebro é único e sólido, no entanto, outros 

componentes como o TA e TME são distribuídos por todo o corpo (SHEN et al., 2005). O 

cérebro em adultos varia amplamente entre os indivíduos (KOH et al., 2005; WOODS et al., 

2006) e difere aproximadamente 100g entre os sexos (PAUS, 2010) (Tabela 5). 

Podem ser considerados “órgãos viscerais” ou “resíduos” (como denominado neste 

estudo) o coração, fígado e pulmão. Neste estudo, o TR expressou uma participação relativa e 

absoluta de 22% (14,7 kg) da composição da MC total (Figura 5 e Tabela 4).  

 Nesse sentido, a referência humana do TR, para um adulto do sexo masculino, 

apresenta o peso do coração, 330g; do baço, 180g; fígado, 1800g; pulmões, 1000g; estômago, 

150g; seios, 26g; rins, 310g; pâncreas, 100g; cérebro, 1400g e cordão espinhal, 30g 

(HEYMSFIELD et al., 2005) totalizando um peso de 5,326 kg. Ainda, é preciso acrescentar a 

quantidade de sangue circulante, por exemplo, em um adulto com 70 kg (peso próximo ao 

valor médio desse grupo) a estimativa é que ele tenha 5200 ml de sangue circulante que está 

contido nos 42000 ml de água corporal total
4
 (MACHADO, 2015). Nesse sentido, esses 

valores justificam os valores relativo (22%) e absoluto (14,7 kg) (Figura 5 e Tabela 4) 

encontrados nesse estudo.  

                                                             
4 Valor calculado de acordo com a estimativa de 600ml/kg em um adulto de 70 kg. 
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Nas pesquisas que envolvem a CC o estado da arte mostra cinco níveis (WANG; 

PIERSON; HEYMSFIELD, 1992) que aumentam a complexidade em cada nível, assim o 

conceito de MG (nível molecular) e TA (nível tecidular), geralmente são apresentados como 

sinônimos, no entanto eles apresentam diferenças quanto às suas características ponderais e 

metabólicas. O TA contém material que não é somente gordura, como o tecido conjuntivo, 

com predominância dos adipócitos (células adiposas) que acumulam lipídeos, além de fluídos 

extracelulares, matriz extracelular, vasos sanguíneos e nervos (SHEN et al., 2005), explicando 

assim, os maiores valores de TA em relação aos valores reportados de MG.  

O CMO medido por DXA não considera o valor total absoluto, pois durante a o 

processo de medição há um aquecimento do CMO pela radiação acima de 500º C 

ocasionando uma pequena perda de CO2 e H2O (BROZEK et al., 1963; MENDEZ et al., 

1960). Dessa forma, a literatura reporta que 1 g de CMO equivale a 0,9582 de CMO 

(MENDEZ et al., 1960). Portanto, é preciso fazer a correção multiplicando o CMO (medido 

por DXA) por 1,0436 (BALLOR, 1996; HEYMSFIELD et al., 2015). 

  Assim, o TO oferece contribuição diferente na composição do tamanho total do 

esqueleto ou estatura, visto que essas proporções variam de acordo com idade, sexo e etnia 

(MALINA; BOUCHARD; BAR-OR, 2004) e possivelmente influenciam a estimativa da CC. 

O TME, maior componente isento de gordura do corpo humano (HEYMSFIELD et 

al., 2014), representa, aproximadamente, 30% a 40% do peso corporal em mulheres (58kg) e 

homens (70kg), respectivamente (SNYDER et al., 1975). Nessa amostra, os valores 

observados do TME, representaram 37% (25,1 kg) do peso corporal total (67,7 kg) (Figura 5 e 

Tabela 4).  

Assim, temos que o TME e o TA são responsáveis por aproximadamente 70% da MC 

total em adultos, componentes básicos para os estudos da CC, sendo que os ossos, resíduos e 

cérebro, representaram cerca de 30% da MC dos adultos. 

 

8.1 Estimativa do gasto energético de repouso considerando sexo 

 

Os homens e as mulheres foram analisados separadamente, uma vez que as 

diferenças entre os sexos podem influenciar a CC, por exemplo, porcentagem de peso 

corporal e gordura, bem como as funções fisiológicas, como é o caso do GER (GALLAGHER 

et al., 2000a). Todavia, não foram encontradas diferenças entre sexo para a taxa metabólica 

específica (WANG et al., 2011). 
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Estudos têm mostrado diferenças no GER entre homens e mulheres (BYRNE et al., 

2005; DIONNE et al., 1999; HENRY, 2005). Neste estudo, o GER medido foi 24% maior nos 

homens (2105,9 kcal/dia) em relação às mulheres (1615,6 kcal/dia), assim como encontrado 

por Arciero, Goran e Poehlman (1993) (Tabela 5). Esse menor gasto para as mulheres pode 

ser explicado devido a maior quantidade de tecido adiposo, que é um tecido com baixo 

consumo de O2 ≅ 4,5 kcal/kg/dia (ELIA, 1992b), e menor quantidade de TME 

(MCMURRAY et al., 2014), em relação aos homens. Além do mais, o declínio da CC e do 

GER iniciam mais cedo nas mulheres do que nos homens para TME (29,4 vs 39,6 anos), TA 

(38,2 vs 49,9 anos), massa dos órgãos (34,7 vs 45,7 anos) e o GER (31,9 vs 36,8 anos), sendo 

que a magnitude dessa redução é de 470 kJ/década (112 kcal/década) 310 kJ/década (74 

kcal/década) para mulheres e homens, respectivamente (GEISLER et al., 2016a). Um estudo 

longitudinal German Gießener Senioren Langzeitstudie (GISELA) encontrou uma redução 

maior em homens do que em mulheres, 11,2 kJ/d (2,7 kcal/d) e 34,1 kJ/d (8,2 kcal/d) por ano, 

respectivamente (LUHRMANN; EDELMANN-SCHAFER; NEUHAUSER-BERTHOLD, 

2010). Assim, o GER diminui cerca de 1% a 2% por década em indivíduos acima dos 20 anos 

(ELIA, 1992b). Essa redução pode ser parcialmente explicada pela redução na MITA (BOSY-

WESTPHAL et al., 2003; MOLNAR; SCHUTZ, 1997), bem como alterações nos 

componentes ativos metabolicamente (BOSY-WESTPHAL et al., 2003). Associações 

positivas entre as mudanças na MITA e no GER foram encontradas nos homens, mas não em 

mulheres (COOPER et al., 2013). 

Diferenças não foram encontradas entre as idades e grupos etários, uma vez que, a 

maioria dos estudos verificando a influência da idade no GER realizaram agrupamentos 

similares à faixa etária deste estudo (18-30 anos) (CHENG et al., 2016; GEISLER et al., 

2016b; MCMURRAY et al., 2014; SIERVO et al., 2015;  ). As diferenças ocorrem em adultos 

mais velhos, acima de 70 anos, quando comparados a adultos mais jovens (KWAN; WOO; 

KWOK, 2004; MELZER et al., 2007).  

Garby et al. (1993), através de autopsia, encontrou que homens apresentam maior 

cérebro em relação às mulheres, portanto maiores valores de GERCérebro (Tabela 5). Estudos 

anteriores encontraram uma diferença no cérebro de 14% para homens quando comparado às 

mulheres (PAUS, 2010). Essa desigualdade entre os sexos também é acompanhada por 

diferenças anatômicas do cérebro de um adulto (LUDERS; TOGA, 2010). Nesse sentido, 

embora o cérebro represente aproximadamente 2% da MC (HEYMSFIELD et al., 2007; 

SNYDER et al., 1975), a sua contribuição é por volta de um quinto do GER corpo total 

(HEYMSFIELD et al., 2009; MULLER et al., 2013). A variação da massa cerebral, portanto, 
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pode ser pequena, mas clinicamente significativa, entre as diferenças individuais de 

necessidades energéticas (LEONARD; SNODGRASS; ROBERTSON, 2007; MULLER et 

al., 2002). Nesta amostra, as mulheres apresentaram menor cérebro (kg) e menor gasto do 

cérebro (kcal) em relação aos homens, contudo quando verificou sua influência no GER, o 

GERcérebro respondeu por 22,6% e 27,5% para homens e mulheres, respectivamente, assim o 

cérebro oferece maior influência para as mulheres do que para os homens (Figuras 8a e b; 

Tabela 5).  

Esse fato pode ser explicado pela heterogeneidade da MITA, ou seja, órgãos com alta 

e baixa taxa metabólica variam sistematicamente na produção de calor de acordo com a MC 

(HEYMSFIELD et al., 2002). Nesse sentido, indivíduos com maior MITA têm menor GER 

relativo para MITA quando comparados com indivíduos com maior MITA (HEYMSFIELD 

et al., 2002,  2012) (Figuras 8a e b). Em um estudo com adolescentes, Venturini et al. (2017) 

observou maiores valores de GER corpo total e GER do tecido residual em adolescentes 

abaixo do peso em comparação com adolescentes obesos. Esses resultados foram 

evidenciados quando o GERCérebro apresentou maior contribuição na constituição do GER nas 

mulheres em relação aos homens. 

Essas observações são importantes e têm implicações relevantes para a avaliação e 

interpretação das diferenças na produção de calor entre indivíduos (HEYMSFIELD et al., 

2002). 

 

8.2 Validação do método preditivo do GERHayes para adultos jovens de ambos os sexos 

 

Atualmente, procedimentos de validação vêm sendo empregados, sobretudo, para a 

análise de equações para a estimativa do GER considerando a atividade metabólica dos 

diferentes componentes corporais, por meio de métodos de referência como a calorimetria 

indireta. Até o momento, no Brasil, não foram publicados estudos para validação de equações 

que estimem o GER de forma multicompartimentada considerando sexo. 

O modelo testado não atendeu aos critérios de validação estabelecidos neste estudo, 

dessa maneira pode-se destacar a especificidade populacional e assim, a importância do 

desenvolvimento de equações específicas para cada população. Uma vez que, as 

características da população que a equação foi validada devem apresentar diferenças das 

características desse estudo. Todavia Hayes et al. (2002) não cita a população a qual as 

equações foram geradas.  
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Vários estudos demonstraram que o GER pode diferir entre diferentes grupos étnicos, 

por exemplo, mulheres afro-americanas (FOSTER; WADDEN; VOGT, 1997), homens 

(WEYER et al., 1999) e crianças (SUN et al., 2001) apresentaram menor GER quando 

comparados a indivíduos brancos, independente de peso corporal, MITA ou MG. Além disso, 

a proporção de órgãos e tecidos que constituem a MITA diferem entre grupos étnicos 

contribuindo para as diferenças étnicas no GER (GALLAGHER et al., 2006; SONG et al., 

2016). Além disso, mulheres afro-americanas têm similares ou menores quantidades de 

gordura corporal total (GALLAGHER et al., 1996) e maiores quantidades de TO e TME 

(ORTIZ et al., 1992) em relação às mulheres brancas. 

 

8.3 Nova abordagem para avaliar o GERHayes em adultos 

 

Para avaliar a aplicabilidade do GERHayes em adultos jovens, uma nova abordagem foi 

desenvolvida, utilizando a relativização do GERHayes aplicada ao GERCI com o método de 

análise de regressão linear simples (método Enter) e o procedimento de validade interna 

através da soma dos quadrados dos resíduos (PRESS).  

A base teórica que sustenta a estratégia da relativização ocorreu devido os semelhantes 

resultados encontrados neste estudo com a literatura, como por exemplo, o TA representou 

23,6% e 39,6% do peso corporal e uma influência de 4,8% e 9,3% no GER para homens e 

mulheres, respectivamente (Figuras 8a e b). Além disso, a literatura a partir de extrapolações 

tendo como base observações do comportamento de uma variedade de adipócitos in vitro 

(HALLGREN et al., 1989) sugerem um gasto de 4% e uma abordagem estatística baseada em 

medidas de CC e gasto energético de corpo total indica um valor de 5% para indivíduos com 

20% de gordura corporal (GARBY et al., 1988). O TME representa em média 40% do peso 

corporal (Figura 5) e uma contribuição para o GER de 20 a 25% (Figuras 8a e b) para homens 

e mulheres, de modo respectivo (ELIA, 1992a; GALLAGHER et al., 1998).  

Além do mais, abordagem semelhante à empregada nesse estudo foi realizada para 

avaliar a taxa metabólica específica dos principais órgãos e tecidos em toda idade adulta 

(WANG et al., 2010), entre homens e mulheres (WANG et al., 2011) e entre mulheres obesas 

e não obesas (WANG et al., 2012).  

A relativização entre o GERHayes e o GERCI (Figura 10) parece ser uma variável natural 

para o uso de regressão linear simples, com seis variáveis explicativas (MG, CMO, ATMM, 

MR, área craniana e sexo). A utilização do método de regressão linear simples não carece de 
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conhecimentos prévios sobre o GER. Assim, a existência do GERHayes permitiu avaliar e 

propor novas equações para estimar o gasto de cada tecido. 

Nossos resultados mostraram que o GERHayes foi significativamente menor que o 

GERCI para amostra total, homens e mulheres, respectivamente (Tabela 5) explicando 67,8%; 

37,6% e 24,9% para amostra total, homens e mulheres, respectivamente do GERCI. Há três 

possíveis razões para explicar essa observação: Primeira, questões étnicas podem influenciar 

o GER e a CC, tendo como exemplo os afro-americanos que apresentam um GER de 10% a 

20% menor do que os caucasianos (GANNON; DIPIETRO; POEHLMAN, 2000), além disso, 

eles apresentam menor quantidade de gordura em relação aos caucasianos (LISKA et al., 

2007), bem como o peso dos órgãos varia significativamente entre diferentes grupos étnicos 

(GALLAGHER et al.; 1998, 2006). Da mesma forma, Song et al. (2016) encontraram que o 

GER dos chineses é maior em relação aos dos indianos e asiáticos podendo ser explicado 

pelas diferenças nos órgãos metabolicamente ativos. 

Segundo, as diferenças raciais diferem também na taxa metabólica específica dos 

órgãos e tecidos. Para quantificar a taxa metabólica de órgãos e tecidos in vivo é possível 

através de métodos de imagem, como a ressonância magnética (GALLAGHER et al., 1998; 

MULLER et al., 2013) e através das medidas de diferenças arteriovenosas em órgãos e 

tecidos usando o método Fick (ou seja, análise de entrada-saída) ao calcular VO2 de órgão ou 

tecido como: Órgão/ perfusão de tecido x (concentração arterial de O2 - concentração venosa 

mista de O2) (MULLER et al., 2013)  

Terceiro, os indivíduos podem não só diferir em altura e peso, mas também em relação 

à sua composição. Em outras palavras, órgãos relativamente pequenos para o peso e a altura 

podem apresentar uma alta taxa metabólica específica (como o cérebro), enquanto os órgãos 

relativamente maiores conotam uma taxa metabólica específica menor (como por exemplo, o 

TA). Assim, além da massa de órgãos, a constituição pode adicionar ainda a variância em 

taxas metabólicas específicas. (MULLER et al., 2011).  

Dessa forma, equações específicas que levem em conta as características específicas 

de cada população são importantes. Nossos resultados mostraram elevados valores de r
2 

para 

o gasto do TA, TME, TO e TR e valor mais baixo para o gasto do cérebro (Tabelas 8 e 9). 

Estes valores suportam a aplicabilidade das equações propostas em adultos jovens com 

características semelhantes a nossa amostra. 
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8.4 Validação cruzada do modelo preditivo 

 

O método de validade interna PRESS (HOLIDAY; BALLARD; MCKEOWN, 1995) 

foi adotado, com base na exclusão de um caso (deixado fora do modelo), sendo propostas 

equações com a amostra restante e replicadas por meio de validação cruzada para cada sujeito 

eliminado. Assim, um modelo com alto grau de probabilidade para as observações que não 

foram incluídas, demonstra valores próximo de 1 (um) para o coeficiente de PRESS (R
2
PRESS) 

e próximo de 0 (zero) para o erro de PRESS (SPRESS).  

O método PRESS confirmou a eficácia do modelo em predizer o gasto energético dos 

componentes TA, TO, TME e TR com elevada validade interna através de altos coeficientes 

de determinação (R
2
PRESS= 0,95; 0,74; 0,81; 0,85) e baixos erros de predição (SPRESS= 14,23; 

1,77; 46,30 e 87,22), respectivamente. Em outras palavras, o resultado do R
2
PRESS= 0,955 para 

GERCI-TA indica que o modelo e capaz de explicar em média 95% da variabilidade do gasto. 

Contrariamente, baixos valores de R
2
PRESS foram observados no modelo predito para 

estimar o GERCérebro, todavia esses valores são similares aos encontrados em estudos 

anteriores (HEYMSFIELD et al., 2009, 2012). Por exemplo, Heymsfield et al. (2012) avaliou 

o cérebro de 112 homens e 148 mulheres utilizando ressonância e encontrou valores de r
2
 

variando entre 0,10 e 0,18 para homens e mulheres, respectivamente.  

É importante destacar que o EPE para o GERCérebro equivale à mesma proporção do 

seu peso, ou seja, sua imprecisão preditiva é equivalente a sua participação na composição da 

MC total. 

Nesse sentido, o modelo para estimar o GER considerando os componentes corporais 

propostos nele estudo fornece uma ferramenta prática quando comparada a outros métodos de 

imagem (ressonância magnética e tomografia) e não fornece apenas a estimativa qualitativa 

dos componentes corporais, mas também a produção de calor proporcionando melhor 

compreensão sobre o GER e CC em adultos jovens, ou seja, é uma estimativa mais detalhada 

do GER. 

Além disso, é possível verificar as diferenças existentes no GER em indivíduos com o 

mesmo peso, mas com diferente CC.  
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9. CONCLUSÕES 
 

Foi possível estimar o GER de jovens de forma multicompartimentada, a partir dos 

valores dados por DXA, dessa forma, possibilidade de uma nova perspectiva para aplicação 

prática e novas interpretações dos componentes corporais, na estimativa de GER a partir dos  

componentes corporais no nível molecular dados por DXA foi possível. 

 A determinação da CC para os dois níveis (molecular e tecidular) deu-se pela 

necessidade de transformação das massas (DXA) em tecidos, possibilitando a estimativa de 

GER apenas neste nível. Isto permitiu identificar os tecidos com maior participação na 

constituição do GER e a partir dessa equivalência, foi possível propor um modelo a partir do 

nível molecular.  

A constituição dos componentes da CC e GER diferem entre homens e mulheres, mas 

não entre as idades de adultos jovens. Desse modo, esse estudo encontrou que a maior parcela 

da MC é constituída por TME e TA para homens e mulheres, respectivamente, impactando no 

maior GER de homens uma vez que o TA predominante nas mulheres representa menor taxa 

metabólica específica. Adicionalmente, temos que a maior contribuição para o GER corpo 

total provém do TR, para homens e mulheres. Indicando a importância de considerar as 

diferentes atividades metabólicas de cada órgão e tecido, requerendo avanço nas pesquisas de 

estimativa do GER visceral a partir da DXA.  

A validação do modelo de Hayes et al. (2012) para estimar GER falhou nessa 

população. Assim, foi necessário propor e validar equações específicas para componentes no 

nível tecidular a partir dos dados originais de DXA, mesmo em nível molecular. Ou seja, os 

modelos propostos representando vantagens no uso da prática clínica. Os modelos 

apresentaram índices aceitáveis de estimativa (r
2≅0,71; EPE≅39,53) e validação 

(r
2
PRESS≅0,71; SPRESS≅39,53), constituindo-se em alternativas viáveis para determinação do 

GER em adultos jovens de ambos os sexos.  

Em conclusão, essa abordagem traz implicações importantes para a avaliação e 

interpretação do metabolismo energético considerando as diferenças na produção de calor 

entre os indivíduos.  É uma estratégia aplicável tanto para prescrição de exercícios quanto 

para manipulação de dietas para essa população, pois retrata a magnitude de produção de 

calor dos componentes corporais. 
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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 Apêndice B – Questionário estado geral de saúde 
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Apêndice C – Plotagem de Bland-Altman 

 

 
Plotagem de Bland-Altman e nível de concordância entre o GER em kcal medido pela CI 

(GERCI) e valores do GER proposto por DXA (GERProposto). 

 

 

GERCI: gasto energético de repouso medido pela calorimetria indireta (kcal/dia); GERProposto: gasto 

energético de repouso proposto estimado por DXA: Amostra total – letra a; Homens – letra b; Mulheres – 

letra c. 
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ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e 
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