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RESUMO 

 
ISHIKAWA, C. Comparação entre parâmetros de composição corporal no estudo da 
associação entre obesidade e valores espirométricos 2019. p68. Dissertação 
(Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2019. 

Introdução: A obesidade é uma epidemia mundial e um problema de saúde pública. 

Apesar da obesidade ser fator de risco para diversas doenças metabólicas, 

cardiovasculares e pulmonares, como a asma, o excesso de adiposidade, mesmo na 

ausência de doenças, é responsável pela diminuição da função pulmonar. A função 

pulmonar diminuída é preditora de mortalidade e fator de risco para doenças em 

diversos estudos epidemiológicos. Diversos estudos tentam elucidar a associação 

entre obesidade e função pulmonar, entretanto alguns estudos demonstraram pouca 

associação ou achados conflitantes sobre a relação da obesidade abdominal e a 

função pulmonar, o que poderia ser explicado por amostras pequenas, desenhos de 

estudo transversais e populações restritas a grupos específicos.   Objetivos: Avaliar a 

associação entre parâmetros de composição corporal com os valores espirométricos, 

comparando desde medidas simples de obesidade geral, como o índice de massa 

corporal (IMC), obesidade central, como a circunferência abdominal  e razão cintura-

estatura (RCE), até medidas mais precisas de composição corporal, como a 

absorciometria por raios-x de dupla energia (DXA) e a pletismografia por 

deslocamento de ar (BOD POD). Metodologia: Estudo observacional, transversal, a 

partir de amostra da coorte de nascimento de 1978 realizada na cidade de Ribeirão 

Preto, São Paulo, Brasil, composta de 1746 participantes da 5˚ etapa do estudo. 

Foram realizadas regressões lineares simples e ajustadas para avaliar a associação 

entre o IMC, a circunferência abdominal, a razão cintura-estatura, a porcentagem de 

massa gorda pelo BOD POD e pelo DXA e as medidas espirométricas: o volume 

expiratório no 1˚segundo (VEF1), a capacidade vital forçada (CVF), o fluxo expiratório 

forçado entre 25-75% da CVF (FEF25-75%) e o pico de fluxo expiratório (PFE). 

Resultados: Foram observadas associações negativas entre a maioria das medidas 

corporais e o VEF1 e a CVF em ambos os sexos, com maior impacto no sexo 

masculino. Entretanto, não houve superioridade dos métodos mais modernos de 

composição corporal em comparação a medidas mais simples, como a relação 

cintura-estatura, nessas associações. Diferentemente de estudos anteriores a 



  

 

circunferência abdominal apresentou associação com a função pulmonar somente 

após ajuste para estatura. Conclusões: Foi possível observar que há associações 

negativas entre as medidas antropométricas do estudo e de composição corporal com 

as variáveis espirométricas CVF e VEF1, sendo elas mais proeminentes no sexo 

masculino. Observamos, também, que na associação entre obesidade e função 

pulmonar, medidas mais simples como RCE, são equivalentes a medidas mais 

sofisticadas de composição corporal, como o BOD POD e o DXA. O ajuste para altura 

como confundidor, comum em trabalhos de função pulmonar e obesidade, poderia ser 

revisto em futuros estudos.  

 

Palavras-chaves: obesidade, obesidade abdominal, composição corporal, 

antropometria, espirometria, testes de função pulmonar.  



  

 

ABSTRACT 

 

ISHIKAWA, C. A comparison of body composition parameters in the study of the 
association between obesity and pulmonary function. 2019. p68. Dissertation 
(Master’s degree). Medical School of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2019. 

Introduction: Obesity is a worldwide epidemic and a public health issue. Despite 
obesity being a risk factor for several metabolic, cardiovascular and pulmonary 
diseases, such as asthma, the excess adiposity, even on the absence of diseases, is 
responsible for the decrease of the pulmonary function. The impaired pulmonary 
function is a mortality and risk factor predictor for diseases in several epidemiologic 
studies. Several studies try to elucidate the association between obesity and 
pulmonary function; however, some studies showed fewer associations or inconclusive 
results, which could be explained due to small sampling sizes, transversal studies or 
populations restricted to specific groups in the studies. Objectives: Evaluate the 
association between of body composition parameters and the spirometric values, 
comparing from simple general obesity measurements, such as the body-mass index 
(BMI), central obesity, such as abdominal circumference, to more precise body 
composition measurements, such as double energy x-ray absorptiometry (DXA) and 
air-displacement plethysmography (BOD POD). Methodology: This is an 
observational, transversal, descriptive study, using samples from the 1978 birth cohort, 
which took place in the city of Ribeirao Preto, Sao Paulo, Brazil. The cohort is 
comprised of 1746 participants of the 5th step of the study. Linear regressions were 
calculated to evaluate the association between the BMI, the abdominal circumference, 
the waist/height ratio (WHtR), the fat mass percentage through BOD POD and DXA, 
and the spirometric measurements forced expiratory volume (FEV1), forced vital 
capacity (FVC), forced expiratory flow at 25-75% of the pulmonary volume (FEF25-
75%) and peak expiratory flow (PEF). Results: Negative associations between body 
measurements and FEV1 and FVC were observed for both genders. However, there 
was no superiority of the more modern composition methods when compared to 
simpler measurements, such as the waist/height ratio, in this association. The 
abdominal circumference only presented an association with the pulmonary function 
after adjusting for height. Conclusion: It was observed that there are negative 
associations between these anthropometric and body composition measurements with 
the spirometric variables FVC and FEV1, which are more prominent in males. We also 
observed that in the association between obesity and pulmonary function, simpler 
measures such as WHtR are equivalent to more sophisticated measures of body 
composition, such as BOD POD and DXA. The confounding height adjustment, 
common in pulmonary function and obesity studies, could be reviewed in future 
studies. 
 
Keywords: Obesity, obesity abdominal, body composition, anthropometry, spirometry, 
respiratory function tests  
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1. INTRODUÇÃO 

A obesidade é um problema de saúde pública e uma epidemia mundial, sendo 

o principal fator de risco para doenças respiratórias como, por exemplo, asma, 

hipertensão pulmonar, apneia do sono, além de doenças metabólicas e 

cardiovasculares (DIXON & CLERISME-BEATY, 2013; HEYMSFIELD, A.B. & 

WADDEN, T.A., 2017; PETERS, DIXON, FORNO, 2018).  

Estudos sugerem que a obesidade, particularmente a central, está 

relacionada com uma função pulmonar diminuída mesmo na ausência de doenças 

respiratórias (RUBINSTEIN, MD. Et al, 1990; SUTHERLAND, TJY. et al, 2008, 

FORNO, E. et al, 2017). A função pulmonar é um importante parâmetro de saúde e 

tem sido considerada um preditor de morbidade e mortalidade, tanto para doenças 

pulmonares como para outras doenças, como a doença coronariana cardíaca, 

independentemente de outros fatores de risco (CAI, Y. et al., 2015; PAN et al., 2017).  

Sabe-se que a obesidade diminui a complacência da parede torácica e dos 

pulmões, a função dos músculos respiratórios e o tamanho das vias aéreas periféricas, 

além de novos estudos demonstrarem a influência do tecido adiposo na secreção de 

citocinas pró-inflamatórias e alteração do sistema imunológico pulmonar 

(RUBINSTEIN et al., 1990; CHEN et al., 2007; SURATT, BT. Et al., 2017; PETERS, 

U. et al. 2018).  

Esses efeitos são observados na alteração de exames de função pulmonar, 

com diminuição da capacidade residual funcional (CRF), do volume de reserva 

expiratório (VRE), do volume expiratório no 1˚segundo (VEF1) e da capacidade vital 

forçada (CVF) (PEREIRA, 2002; FORNO, E. et al, 2017). Chen e col. (2002) 

demonstraram que maiores valores de circunferência abdominal estavam 

relacionados com valores significativamente menores de CVF, porém com valores 

levemente menores de VEF1. Nesse estudo, a gordura visceral foi mais associada à 

função pulmonar do que à gordura total ou à subcutânea. Em um estudo anterior 

transversal realizado na Coreia, a quantidade de tecido adiposo esteve inversamente 

relacionada à função pulmonar em não-tabagistas (OCHS-BALCOM et al., 2006; 

SUTHERLAND et al., 2008; LEONE et al., 2009; PARK et al., 2011; CHOE et al., 

2018).  
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Entretanto, alguns estudos demonstraram pouca associação ou achados 

conflitantes sobre a relação da obesidade abdominal e a função pulmonar, o que 

poderia ser explicado por amostras pequenas (JONES et al., 2006; SUTHERLAND et 

al., 2008; LEONE et al., 2009) e divergências na escolha de medida antropométrica 

ou de composição corporal para definir obesidade (UBILLA et al., 2008; FORNO, E. 

et al., 2017; CHOE et al., 2018).  

Nos últimos anos, surgiram novos trabalhos comparando medidas de 

composição corporal e associação com a função pulmonar, desde medidas simples 

como avaliação de pregas cutâneas até exames mais complexos como densitometria 

por absorciometria de raios-X de dupla energia (DXA), ressonância magnética, 

tomografia computadorizada, bioimpedância e pletismografia por deslocamento de ar 

(BOD POD). Embora esses estudos tenham mostrado melhor associação da gordura 

visceral ou da central com a função pulmonar, estes, ainda são poucos e, em sua 

maioria, utilizaram amostras reduzidas (THIJS, t al, 2014) ou pessoas voluntárias 

saudáveis (SUTHERLAND, TJY. et al, 2008; STEELE, RM. et al, 2008), o que dificulta 

na generalização para a população ou, ainda, falharam em controlar variáveis que 

podem interferir na função pulmonar ou na composição corporal como o exercício 

físico e comorbidades (OLIVEIRA, PD. et al., 2016; TSAO, Y. et al, 2019). Este 

trabalho visa a comparar diversas formas de medida de composição corporal e sua 

associação com a função pulmonar, controlando para fatores conhecidos ou possíveis 

confundidores com os parâmetros espirométricos escolhidos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
  

2.1. Obesidade 
 A obesidade vem sendo considerada uma epidemia mundial, com a triplicação 

do número de obesos nos últimos 40 anos, segundo dados da Organização Mundial 

de Saúde (OMS). A OMS estima que em 2016 havia mais de 1.9 bilhão de adultos 

com sobrepeso e mais de 650 milhões com obesidade, correspondendo a 39% e 13% 

da população mundial, respectivamente. No Brasil, a Pesquisa de Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

(Vigitel), realizada pelo Ministério da Saúde (MS) em 2016, demonstrou aumento de 

26,3%  de pessoas com excesso de peso em 10 anos, correspondendo a 53,8% da 

população brasileira, e um aumento de 60% da obesidade, afetando 18,9% da 

mesma (Ministério da Saúde, 2017). 

Além disso, a obesidade é considerada um problema de saúde pública, já que 

apresenta-se como fator de risco para doenças respiratórias como, por exemplo, 

asma, hipertensão pulmonar, apneia do sono, além de doenças metabólicas, 

cardiovasculares e alguns tipos de cânceres (RENEHAN, AG. et al, 2008; DIXON & 

CLERISME-BEATY, 2013; HEYMSFIELD, A.B. & WADDEN, T.A., 2017; PETERS, 

DIXON, FORNO, 2018), sendo associada com mortalidade precoce por todas as 

causas (REIS, JP, et al, 2009; FLEGAL, KM, et al, 2013; BRITTON, KA, et al, 2013).  

  Sabe-se que a obesidade resulta de múltiplos fatores, a saber, genética, 

hábitos de estilo de vida, fatores ambientais e fatores emocionais. Uma das principais 

causas é o desbalanço entre a ingestão calórica e o gasto energético. O estilo de vida 

moderno, incluindo hábitos alimentares não saudáveis e sedentarismo, faz com que a 

obesidade aumente não somente nos países industrializados como também nos 

países em desenvolvimento (ABESO, 2016). 

A OMS define obesidade como excesso de tecido gorduroso, localizado ou 

generalizado, ocasionando prejuízo para o indivíduo. Entretanto, pela dificuldade de 

mensurar esse excesso de gordura, a OMS utiliza o IMC para determinar obesidade, 

calculado a partir da divisão do peso (kg) pela altura ao quadrado (m2). O IMC 

apresenta uma acurácia razoável em inquéritos populacionais e uma classificação 

definida que permite a comparação entre estudos (quadro 1), porém, individualmente, 
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pode subestimar, em casos de perda de massa magra (ex. idosos), ou superestimar, 

como em indivíduos musculosos ou edemaciados (REIS, et al. 2009; MANCINI, 2015).  

 

 

 

 

Estudos demonstraram que a adiposidade central, ou visceral, está associada 

a maiores riscos cardiometabólicos (MANCINI, M. et al, 2015; BRAZZALE, PRETTO, 

SCHACHTER, 2015; BAFFI, C. et al, 2016; PETERS, U. 2018), por isso, é 

aconselhável que a obesidade seja avaliada não somente a partir do IMC como 

também por outras medidas antropométricas como a circunferência abdominal (CA), 

além de outras medidas de composição corporal que demonstrem a quantidade e/ou 

a distribuição de massa gorda, principalmente em estudos, pois assim é possível 

melhorar o entendimento da obesidade e seus impactos na saúde do indivíduo 

(ABESO, 2016; BOSY-WESTPHAL, et al. 2018).  

As medidas antropométricas mais utilizadas para avaliação da distribuição de 

gordura são:  

- circunferência abdominal (CA) – medida simples recomendada pela OMS e 

utilizada mundialmente, deve ser mensurada com o paciente em ortostase, 

sem roupas e descalço, no ponto médio entre o rebordo costal inferior e a 

crista ilíaca – para este parâmetro existem valores de referência de acordo 

com o sexo e a etnia (quadro 2) – podendo ser calculada também a razão 

Classificação IMC (kg/m2) 

< 18,5 Magro ou baixo peso 

18,5 – 24,9 Normal ou eutrófico 

25 – 29,9 Sobrepeso ou pré-obeso 

³ 30 Obeso 

      30 – 34,9 Obesidade classe I 

      30 – 39,9 Obesidade classe II 

      ³ 40 Obesidade grave ou classe III 

Quadro 1 - Classificação de peso segundo o IMC. 

 

Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS), IMC: Índice de massa corporal. 
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entre as medidas da circunferência abdominal e da estatura (RCE) – cujo 

valor 0,5 é considerado o normal para homens e mulheres; 

- circunferência do quadril – medida do glúteo em seu maior diâmetro, 

passando pelos trocânteres maiores do fêmur, tem maior utilidade quando 

avaliada na relação cintura-quadril (razão entre as medidas da cintura e do 

quadril); 

- circunferência braquial, coxa, cervical e panturrilha – medidas indiretas 

nutricionais, de distribuição de gordura periférica ou ainda como fator de 

risco para doenças, como a síndrome da apneia obstrutiva do sono (medida 

da circunferência do pescoço). 

 

 

A composição corporal pode ser medida através de métodos sofisticados e 

precisos como, por exemplo, a absorciometria com raios-x de dupla energia (DXA ou 

DEXA), ressonância magnética, tomografia computadorizada e pletismografia por 

deslocamento de ar (BOD POD), ou a partir de métodos que estimam a composição 

corporal como a somatória de medidas de pregas cutâneas, ultrassonografia e análise 

de bioimpedância. 

Os métodos mais modernos e precisos são também mais onerosos e pouco 

disponíveis na prática clínica, sendo utilizados principalmente em estudos. Já os 

métodos de estimativa, apesar de mais simples e menos dispendiosos, são muitas 

vezes dependentes do examinador e do equipamento utilizado e possuem maior 

variabilidade interpessoal como, por exemplo, a medida de pregas cutâneas que varia 

Etnia Circunferência abdominal (cm) 

Europídios H: ³94cm; M ³ 80 cm 

Sul-africanos, mediterrâneo ocidental 
e oriente médio (referência 

europídeos) 
H: ³94cm; M ³ 80 cm 

Sul-asiáticos e chineses H: ³90cm; M ³ 80 cm 

Japoneses H: ³90cm; M ³ 85 cm 

Sul-americanos e américa central 
(referência sul-asiáticos) 

H: ³90cm; M ³ 80 cm 

Quadro 2 - Referência para circunferência abdominal. 

3 

Fonte: International Diabetes Federation. H: Homens; M: Mulheres 
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pela equação de predição utilizada, pelo grau de hidratação e pela espessura da pele, 

tendo assim uma baixa reprodutibilidade (ABESO, 2016). 

 A preocupação no controle da obesidade ocorre por esta estar associada a 

diversas doenças como diabetes, doenças cardiovasculares e pulmonares, e até 

mesmo com câncer. Entre as doenças pulmonares podemos citar: asma, hipertensão 

pulmonar, apneia do sono, síndrome da hipoventilação relacionada à obesidade, entre 

outras. (DIXON & CLERISME-BEATY, 2013; ABESO, 2016; HEYMSFIELD, A.B. & 

WADDEN, T.A., 2017; PETERS, DIXON, FORNO, 2018). Entretanto, a obesidade, 

particularmente a central,  está associada à diminuição da função pulmonar mesmo 

na ausência de doenças respiratórias (SUTHERLAND, TJY. et al, 2008, FORNO, E. 

et al, 2017). 

Sabe-se que a obesidade diminui a complacência da parede torácica e dos 

pulmões, a função dos músculos respiratórios e o tamanho das vias aéreas periféricas 

(RUBINSTEIN et al., 1990; CHEN et al., 2007). Esses efeitos são observados na 

alteração de exames de função pulmonar como a espirometria, com diminuição do 

VEF1, que avalia a resistência das vias aéreas e complacência pulmonar total, e da 

CVF, que corresponde ao volume total de ar exalado com o esforço após uma 

inspiração máxima, o qual reflete a complacência total do pulmão e da parede torácica 

(PEREIRA, 2002; ZAMMIT, 2010; FORNO, E. et al, 2017). 

 2.2. Função pulmonar 
A função pulmonar é um preditor de mortalidade de todas as causas. Valores 

menores de VEF1 no adulto jovem estão relacionados à maior incidência de 

comorbidades respiratórias, cardiovasculares e metabólicas e também à mortalidade 

precoce (STRACHAN, 1992; YOUNG, RP. et al, 2007; AUGUSTI, et al. 2017; 

VASQUEZ, et al.; 2017). O pulmão inicia seu desenvolvimento na fase intrauterina e 

continua se desenvolvendo até cerca de 8 anos de idade, podendo sofrer efeitos no 

seu desenvolvimento desde o período intrauterino, passando pela infância até a fase 

adulta. A função pulmonar atinge seu pico na segunda década de vida, entre 20 e 25 

anos e, após um curto período de platô, inicia seu declínio (TENNANT, PWG. et al, 

2008; MIRABELLI, MC. et al, 2016; AUGUSTI, A. et al, 2017). Existem diversos fatores 

que influenciam a função pulmonar no adulto, sendo as principais: sexo, raça, altura, 

tabagismo e asma. Entretanto, trabalhos apresentam associação do tabagismo 
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materno, baixo peso ao nascer, infecções respiratórias na infância e obesidade como 

fatores de risco para menor função pulmonar na vida adulta (TENNANT, 2008; 

ABRAMSON, 2016; BUI, 2018).  

As vias aéreas e os pulmões são responsáveis pela filtragem de partículas na 

respiração e pela troca gasosa de oxigênio e dióxido de carbono, necessária para o 

funcionamento de todo o organismo. Para que a respiração ocorra de forma adequada 

é importante que a mecânica respiratória, com nervos, músculos e arcabouço ósseo 

e as vias aéreas e os pulmões estejam em sincronia, assim como com as vias aéreas 

pérveas e íntegras (WEST, 2013).   

A função pulmonar pode ser avaliada a partir de diversos exames, a saber, 

espirometria, pletismografia, capacidade de difusão do monóxido de carbono, 

gasometria arterial. Cada um desses testes avalia diferentes estágios da respiração, 

sendo importantes para detecção de doenças e avaliação clínica do paciente 

(Sociedade Brasileira de Pneumologia, 2002; WEST, 2014). Todavia, em estudos 

populacionais, com objetivo de avaliar a função pulmonar de um determinado grupo, 

o teste mais utilizado é a espirometria.  

A espirometria é o teste que avalia a medida de entrada e saída do ar dos 

pulmões, a partir de manobras lentas ou forçadas. Esse exame auxilia no diagnóstico 

de doenças pulmonares e na avaliação básica da função pulmonar. Entretanto, 

necessita de compreensão e colaboração do paciente, equipamentos adequados e 

calibrados, técnicos treinados e uso de técnicas padronizadas.  

A realização da espirometria permite avaliar o volume de ar na inspiração e na 

expiração, além dos fluxos respiratórios. Os principais dados avaliados na 

espirometria são os seguintes: 

- VEF1 – volume expirado forçado no primeiro segundo – volume exalado no 1˚ 

segundo da realização da manobra da capacidade vital forçada (CVF) e pode ser 

avaliado em relação à esta e, quando ambos alterados, sugere um distúrbio 

ventilatório restritivo; 

- CV – capacidade vital – maior volume de ar mobilizado durante a respiração 

máxima (inspiração e expiração máximas), e pode ser obtida através de uma manobra 

lenta (CVL) ou da manobra forçada (CVF) – o valor esperado deve ser maior que 80% 

da referência para aquele indivíduo – quando diminuído sugere uma patologia 
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restritiva, porém na suspeita de doença pulmonar restritiva deve-se complementar a 

investigação com pletismografia, que mede a capacidade pulmonar total (CPT); 

- FEF25-75% - fluxo expiratório forçado médio entre 25 a 75% da curva da CVF, 

ou seja, esta medida depende do volume da CVF, seu valor de referência é variável, 

geralmente entre 60-65% do previsto, e pode sugerir doença obstrutiva inicial ou leve 

quando alterado isoladamente; 

- PFE – pico de fluxo expiratório – medido a partir do fluxo máximo em uma 

expiração forçada e reflete o calibre das vias aéreas proximais. 

 

 2.3. Obesidade e função pulmonar 
A obesidade está relacionada com uma pior função pulmonar mesmo na 

ausência de tabagismo, doenças cardiorrespiratórias ou endócrinas (RUBINSTEIN, 

1990; SUTHERLAND, TJY. et al, 2008, FORNO, E. et al, 2017).  

Sabe-se que a obesidade interfere na respiração por diversos mecanismos 

como diminuição da complacência de todo o sistema respiratório, aumento da 

resistência das vias aéreas, redução dos volumes pulmonares e alteração da 

ventilação e da troca gasosa. Esses efeitos são observados na alteração de exames 

de função pulmonar como a espirometria, com diminuição do VEF1 e da CVF 

(PEREIRA, 2002; FORNO, E. et al, 2017) e da pletismografia, com diminuição da 

capacidade residual funcional (CRF) e do volume de reseva expiratória (JONES, RL. 

et al, 2006; SUTHERLAND, TJY. et al, 2008). 

Os estudos sobre obesidade e função pulmonar vêm mudando ao longo do 

tempo, conforme a evolução do conhecimento sobre a sua interação. Trabalhos mais 

antigos utilizavam apenas o IMC como medida de excesso de gordura com resultados 

conflitantes (RUBINSTEIN, 1990; OCHS-BALCOM, et al. 2006; REIS, JP. et al, 2009; 

FOGARTY, AW. et al, 2011). Assim, surgiram trabalhos que avaliaram melhor a 

obesidade, por exemplo a central, com medidas de circunferência abdominal, razão 

cintura-quadril, altura abdominal e razão cintura-estatura. Por exemplo, Chen e col. 

(2007) mostraram que a cada 1 cm de aumento da circunferência abdominal a CVF 

diminuía em média 13 ml e o VEF1 em média 11ml, com resultados conflitantes ao 

usar o IMC nesta mesma amostra, com uma relação não-linear  (diminuição da função 

pulmonar em participantes com sobrepeso e obesos e aumento em pessoas com IMC 

normal).  
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Os estudos utilizando medidas de obesidade central apresentaram melhores 

valores de associação com a função pulmonar, porém os achados mostraram-se 

ainda conflitantes. Alguns com associação mais evidente (STEELE, et al, 2008), 

outros com menores valores ou sem associação (CHEN, et al, 2007; FOGARTY, et al. 

2011), o que poderia ser explicado por amostras pequenas (SUTHERLAND et al., 

2008), ou uso de populações restritas a grupos específicos como somente homens, 

não-tabagistas e pessoas saudáveis (OCHS-BALCOM et al., 2006; THIJS, W. et al, 

2014; VATRELLA, A. et al, 2016).   

Nos últimos anos, surgiram novos trabalhos comparando medidas de 

composição corporal e associação com a função pulmonar, desde medidas simples 

como avaliação de pregas cutâneas até exames mais complexos como densitometria 

por absorciometria de raios-X de dupla energia (DXA), ressonância magnética, 

tomografia computadorizada, bioimpedância e pletismografia por deslocamento de ar 

(BOD POD). Embora esses estudos tenham mostrado melhor associação da gordura 

visceral ou da central com a função pulmonar, estes, ainda são poucos e, em sua 

maioria, utilizaram amostras reduzidas (THIJS, et al, 2014) ou pessoas voluntárias 

saudáveis (SUTHERLAND, TJY. et al, 2008; STEELE, RM. et al, 2008), o que dificulta 

na generalização para a população ou, ainda, falharam em controlar variáveis que 

podem interferir na função pulmonar ou na composição corporal como o exercício 

físico e comorbidades (OLIVEIRA, PD. et al., 2016; TSAO, Y. et al, 2019).  



 

 

3. OBJETIVOS 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Geral 
Avaliar a associação dos parâmetros de composição corporal com os valores 

espirométricos. 

 

3.2. Específicos 
 
- Comparar as associações de medidas antropométricas como IMC, 

circunferência abdominal, relação circunferência abdominal/estatura (RCE), 

porcentagem de massa gorda pelo método de pletismografia por deslocamento de ar 

(BOD POD) e  pelo método de densitometria por absorção de raios-X de dupla energia 

(DXA), e a função pulmonar pelos dados espirométricos (capacidade vital forçada - 

CVF, volume expiratório forçado no 1˚ segundo - VEF1, pico de fluxo expiratório - PFE 

e fluxo expiratório forçado médio - FEF25-75%), a fim de avaliar a medida com maior 

associação com a função pulmonar. 

- Avaliar se a obesidade está associada à piora da função pulmonar, 

independentemente de outros fatores como sexo, raça, altura, escolaridade, 

tabagismo, exercício físico e asma. 



 

 

4. JUSTIFICATIVA 
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4. JUSTIFICATIVA 

Considerando que a função pulmonar reduzida e a obesidade têm sido 

consistentemente mostradas como preditores independentes de morbidade e 

mortalidade e que estudos anteriores apresentam associação entre ambas, identificar 

o método que melhor demonstre essa associação pode trazer mais informações sobre 

a interação entre a adiposidade e a função pulmonar. Este entendimento pode ser 

importante para futuros estudos, novas avaliações clínicas e como auxiliar na 

elaboração de novas políticas de saúde pública. 



 

 

5. METODOLOGIA 
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5. METODOLOGIA 
5.1. Delineamento do Estudo 

 O presente estudo utilizou dados coletados entre 2016 e 2017, quando ocorreu a 

5˚ etapa da coorte de nascimento iniciada em 1978 na cidade de Ribeirão Preto – São 

Paulo. Trata-se de um estudo transversal, observacional, descritivo. 
 

5.2. Local do Estudo 
O estudo foi realizado na cidade de Ribeirão Preto (RP), São Paulo (SP), Brasil. 

 
5.3. População e Amostra 

 Em abril de 2016, foi iniciado o processo de recrutamento dos participantes 

para esta etapa do estudo. Foram escolhidos para a 5˚ etapa da coorte de 1978, 

prioritariamente, aqueles que haviam estado na etapa anterior em 2002 (n = 2103). 

Entretanto, somente 1117 (53,1%) participaram da atual coleta. Compareceram ainda 

658 pessoas da coorte original, que não haviam comparecido na etapa de 2002, 

totalizando 1775. 

  Após a retirada dos participantes, segundo os critérios de inclusão e exclusão, 

foram utilizados neste estudo os dados de 1746 indivíduos. Não foram excluídos do 

trabalho os participantes que não realizaram medidas de composição corporal pelo 

BOD POD ou pelo DEXA, mas que possuíam outras medidas como IMC e 

circunferência abdominal, pois pelas limitações técnicas do exame como peso máximo 

suportado pelo equipamento, poderiam ser excluídos obesos graves (classe III do 

IMC). 

  Foi calculado o poder estatístico da amostra, considerando um número mínimo 

de 800 participantes para cada grupo (homens e mulheres). Estimando um R2 de 5%, 

obtivemos um poder de 99% para essa amostra. 

 

5.4. Critérios de Inclusão 
- Participantes que realizaram espirometria em 2017. 

 

5.5. Critérios de Exclusão 
- Ausência de dados antropométricos simples (peso, altura); 

- Grávidas. 
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5.6. Aspectos Éticos 

Este trabalho utilizou dados originados da coorte de nascimento iniciado em 

1978, com aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto com parecer número 1.282.710. Para essa nova análise, 

foi submetido ao CEP um novo projeto, através da Plataforma Brasil, para apreciação 

ética nos termos da Resolução CNS 466/12, sendo aprovado em 08 de outubro de 

2018, com parecer número 2.947.100 (ANEXO A). Foi solicitada dispensa de um novo 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos participantes, pelo termo de 

dispensa do consentimento livre esclarecido (TDCLE), e solicitada autorização para 

utilizar as informações armazenadas no banco de dados pelo termo de compromisso 

de utilização dos dados (TCUD). Para preservar a confidencialidade de dados, os 

nomes dos participantes não foram vinculados na análise dos dados.  

 

5.7. Instrumento de Coleta de Dados e Suas Variáveis 

As variáveis analisadas, escolhidas para este projeto, foram obtidas do banco 

de dados utilizado no projeto original e tabulados em planilhas do Microsoft Excel 

2013.  

As variáveis independentes escolhidas, baseadas nos estudos anteriores e que 

estavam disponíveis no projeto original, foram: peso (kg), altura (m), circunferência 

abdominal (cm), IMC - calculado a partir da divisão do peso (kg) pela altura (m) ao 

quadrado, RCE - relação circunferência abdominal/estatura (divisão da circunferência 

abdominal pela estatura) e os resultados de porcentagem de massa gorda pelo 

método de pletismografia por deslocamento de ar (BOD POD) e  pelo método de 

densitometria por absorção de raios-X de dupla energia (DXA).  

As variáveis de desfecho foram os dados espirométricos de capacidade vital 

forçada - CVF, volume expiratório forçado no 1˚ segundo - VEF1, pico de fluxo 

expiratório - PFE e fluxo expiratório forçado médio - FEF25-75%. 

Além dessas variáveis, foram obtidas informações sobre sexo (masculino e 

feminino), cor da pele (branco, negro, pardo/moreno/mulato, amarelo ou outra), 

escolaridade (dividido em anos de estudo), tabagismo (atual, ex-fumante, nunca 

fumou), atividade física, trabalho (indústria/contrução, outros trabalhos que não 

indústria ou construção, e não trabalha) e asma, que foram utilizadas como possíveis 
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variáveis de confusão. Para o diagnóstico de asma foram utilizadas as respostas de 

duas perguntas do questionário (“você já teve asma?” e/ou “você teve chiado no peito 

no último ano?”). 

   - Questionários: Um questionário foi utilizado para coletar as informações 

desejadas sobre os participantes do estudo. O instrumento foi dividido da seguinte 

forma: identificação; dados maternos e do pré-natal; estudo; trabalho; família, moradia 

e renda; saúde reprodutiva; saúde geral e comorbidades; atividade física; lazer e 

sedentarismo; fumo; álcool; eventos estressores; transtornos mentais comuns pelo 

srq20 – Self Report Questionnaire; dor em geral; saúde mental; questões confidenciais 

e questionário de frequência alimentar (QFA).    

 - Medidas antropométricas foram realizadas por equipe treinada; as medidas 

de peso, altura e circunferência abdominal foram obtidas de acordo com técnicas 

padronizadas, com as pessoas sem calçados e usando roupas leves. Os instrumentos 

utilizados foram uma balança de precisão periodicamente calibrada, estadiômetro e 

uma fita métrica não extensível.  

 - BodPod (pletismografia por deslocamento de ar): utilizado para aferir o 

percentual de gordura do participante, constitui por uma pesagem de alta precisão, e 

duas medições sequenciais do volume corporal e uma terceira para validação, caso 

tenha ocorrido discordância entre as duas medidas iniciais. Como o próprio nome diz, 

a pletismografia por deslocamento de ar permite calcular o volume corporal através 

do deslocamento de ar numa câmara fechada. Essa técnica utiliza a relação pressão-

volume para estimar o volume e a densidade corporal. Além do volume que é 

mensurado pelo plestimógrafo, a massa corporal (em Kg) é obtida através de uma 

balança acoplada ao sistema. A partir da massa e do volume é possível calcular a 

densidade corporal e estimar, através de equações pré-definidas, a massa gorda e a 

massa livre de gordura dos indivíduos. O aparelho utilizado nesse projeto foi o Bod 

Pod® Gold Standard da marca COSMED. 

 - Dxa (absorciometria por raios X de energia dupla): utilizado para medir a 

densidade corporal e estimar taxas relativas à composição do mesmo. O aparelho 

utilizado no estudo foi o Lunar Prodigy da GE Healthcare. Essa técnica avalia a 

composição corporal através do princípio de atenuação de raios X pelos diferentes 

tecidos corporais. Quando um feixe de raios X ultrapassa o indivíduo, a intensidade 

com que ele chega ao outro lado está relacionada com a espessura, densidade e 

composição química dos tecidos. A atenuação desses raios pelo osso, tecido magro 
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e tecido gordo ocorre de forma diferente, refletindo suas densidades e composição 

química. Sendo assim, a partir deste método é possível estimar a quantidade total de 

massa magra, massa gorda e tecido ósseo dos indivíduos. Além disso, também é 

possível estimar a quantidade desses tecidos por diferentes segmentos do corpo 

(tronco, braços, pernas, região androide, ginóide, etc.). Entretanto, o equipamento tem 

limites de utilização em termos do tamanho do indivíduo, sendo restrito a pessoas com 

menos de dois metros de altura e de 130 kg, o que pode ter excluído obesos classe 

III neste exame.  

 - Espirometria: Foi realizada por um aparelho de espirometria ativado por 

computador (Koko Digidoser System, PDS Instrumentation, Louisville, CO, USA), 

calibrado diariamente. O teste foi realizado com o paciente sentado e com clipe nasal. 

Os procedimentos técnicos e os critérios de aceitabilidade e de reprodutibilidade do 

teste de espirometria seguiram a padronização adotada pelo Consenso Brasileiro de 

Espirometria. 

 - Atividade física: Para avaliar o nível de atividade física do indivíduo foi 

utilizado o questionário internacional de atividade física (IPAQ), em sua versão curta. 

Nessa versão são levados em consideração tempo de duração e frequência semanal 

de caminhada, atividade de intensidade moderada e atividade de intensidade 

vigorosa. Para cada tipo de atividade existe um valor estipulado de gasto energético 

expresso em METs (“Multiplus of the resting metabolic rate”). 

 Calcula-se o gasto energético semanal multiplicando o MET, de acordo com 

o tipo de atividade, pela duração do exercício (em minutos) e pelo número de dias na 

semana. A somatória das três atividades resulta no total gasto em MET-

minutos/semana, que compõe uma das formas de classificação. Foi optado em utilizar 

o resultado de forma categórica, conforme proposto e padronizado na diretriz do IPAQ 

(IPAQ, 2005): 

1. Atividade física baixa: 

a. Sem atividade reportada, ou 

b. Alguma atividade reportada, mas não suficiente para 

atingir os níveis 2 ou 3. 

2. Atividade física moderada: 

a. 3 ou mais dias de atividade vigorosa por pelo menos 20 

minutos por dia; ou 
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b. 5 ou mais dias de atividade de intensidade moderada e/ou 

caminhada por pelo menos 30 minutos por dia; ou 

c.    5 ou mais dias de alguma combinação de caminhada, 

atividade de intensidade moderada ou vigorosa, atingindo 

o mínimo de 600 MET-minutos/semana. 

3. Atividade física alta: 

a. Atividade de intensidade vigorosa por pelo menos 3 dias e 

um acumulado de pelo menos 1500 MET-

minutos/semana; ou 

b. 7 dias de combinação de caminhada, atividade de 

intensidade moderada ou vigorosa, atingindo o mínimo de 

3000 MET-minutos/semana. 

 
5.8. Resultados e Análise de Dados 

O processamento, gerenciamento, descrição e análise de dados foram 

realizados com auxílio dos programas Microsoft Excel 2013 e Software Stata 15.0. 

Análises descritivas foram realizadas, sendo que as variáveis categóricas 

foram descritas em frequência absoluta e porcentagem e as variáveis quantitativas 

foram apresentadas em suas médias e desvios-padrão. Para comparação entre os 

sexos foi realizada análise comparativa com t-teste e teste de qui-quadrado para 

variáveis contínuas e categóricas, respectivamente.  

Para se associarem as variáveis de interesse foram realizados modelos de 

regressão linear, simples e ajustadas. As análises foram realizadas separadamente 

para homens e mulheres para facilitar comparação com a literatura (Oliveira et al., 

2016; Forno et al., 2017). Inicialmente, foi feita uma regressão linear simples e, 

posteriormente, uma análise multivariada, em dois modelos, para controlar a influência 

de possíveis fatores que poderiam confundir a associação das medidas corporais com 

a função pulmonar. O modelo 1 ajustado para cor da pele (raça), escolaridade, 

atividade física, tabagismo, asma e depois adicionado ajuste para altura (modelo 2). 

As variáveis confundidoras foram escolhidas após a construção de um modelo DAG 

(Directed Acyclic Graphs) através do site: <http://dagitty.net> (TEXTOR, J. et al, 2016), 

baseado em conhecimento pregresso (ANEXO B), e o ajuste para altura foi escolhido 
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para facilitar a comparação com estudos anteriores. 

Para fins de comparação, as variáveis independentes foram padronizadas a 

partir de suas médias e desvios-padrão para analisar as associações com a função 

pulmonar. Foram utilizadas assim, as estimativas, intervalos de confiança e R2 para 

contrastar os modelos de associação. O desvio-padrão (SD) para homens e mulheres, 

respectivamente, do IMC foi 5,1 e 6,1 kg/m2, da CA 12,5 e 13,2cm, RCE 0,07 e 0,08, 

massa gorda pelo BOD POD 8,4 e 8,7% e massa gorda pelo DXA foi 7,8 e 7,3%.  

Para os testes utilizados foi considerado o nível de significância de 5%. 



 

 

6. RESULTADOS 
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6.  RESULTADOS 

 Entre abril de 2016 e 2017, 1775 participantes compareceram a quinta fase da 

coorte de nascimento de 1978, entretanto foram excluídos 28 participantes que não 

realizaram a espirometria e 1 por não possuir dados básicos antropométricos como 

peso e altura, totalizando 1746 indivíduos para este trabalho (quadro 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 A tabela 1 apresenta os dados descritivos da população do estudo separados por 

sexo. A média de idade foi de 38 anos (38,12), com discreto predomínio de 

participantes do sexo feminino (52,3%), maioria branca, com escolaridade acima de 9 

anos. Observa-se maior frequência de mulheres com 12 anos ou mais de estudo. A 

proporção de pessoas em trabalhos na indústria e construção, com maior risco de 

exposição ocupacional a materiais prejudiciais à função pulmonar, foi baixa em ambos 

os sexos, entretanto observou-se um número maior de mulheres sem trabalho. O 

tabagismo não diferiu entre os sexos. A presença de asma foi informada por 12,4% 

dos homens e 15,1% das mulheres, também sem diferença estatística. A maior 

proporção de homens está na faixa de sobrepeso (44,5%), entretanto, a comparação 

entre as médias de IMC não foi diferente entre homens e mulheres (tabela 2). 

 

 

 

Quadro 3 – Amostra do estudo. 

Coorte de 1978 
5˚ etapa 

N = 1775 

Sem espirometria (28) 
Sem peso ou estatura (1) 

n = 1746 
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 Na tabela 2, apresentamos os valores médios e seus respectivos desvios-padrão 

das medidas antropométricas, porcentagem de gordura e valores espirométricos. As 

medidas de altura, peso, circunferência abdominal e RCE foram maiores nos homens. 

Nas medidas de composição corporal as mulheres apresentaram maior porcentagem 

de gordura corporal. Como descrito em literatura, todos os valores espirométricos do 

estudo foram maiores no sexo masculino (PEREIRA, SATO, & RODRIGUES, 2002; 

MIRABELLI, et al., 2016; ABRAMSON, et al. 2016). 

 1978 - 38 anos 
 n = 1746 

Variáveis Masculino Feminino 
 n = 833 (47,7) n = 913 (52,3) 
 n (%) n (%) 

Cor da pele   
Branco 646 (77,6) 736 (80,6) 
Negro 46 (5,5) 53 (5,8) 
Pardo/ moreno/ mulato 137 (16,4) 122 (13,4) 
Amarelo 4 (0,5) 2 (0,2) 
Outro   
Estudo (anos)   
Analfabeto - 1 (0,1) 
1 - 4 anos 17 (2) 20 (2,2) 
5 - 8 anos 89 (10,7) 87 (9,5) 
9 - 11 anos 365 (43,8) 369 (40,5) 
≥ 12 anos 360 (43,2) 435 (47,7) 
Sem informação 2 (0,3) - 
Trabalho*   
Outros 734 (88,1) 784 (85,9) 
Indústria/ construção 59 (7,1) 47 (5,1) 
Não trabalha 40 (4,8) 82 (9) 
Tabagismo   
Nunca 595 (71,4) 648 (71) 
Ex-fumante 112 (13,5) 116 (12,7) 
Fumante atual 124 (14,9) 147 (16,1) 
Sem informação 2 (0,2) 2 (0,2) 
Asma   
Sim 103 (12,4) 139 (15,2) 
Não 730 (87,6) 774 (84,8) 
Atividade física   
Baixa 386 (46,3) 391 (42,8) 
Moderada 312 (37,5) 381 (41,7) 
Alta 135 (16,2) 141 (15,5) 
IMC*   
Baixo peso (<18,5) 5 (0,6) 9 (1) 
Eutrófico (≥18,5 <25) 159 (19,1) 281 (30,8) 
Sobrepeso (≥25 <30) 371 (44,5) 315 (34,5) 
Obesidade (≥ 30) 298 (35,8) 308 (33,7) 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1- Descrição da amostra  

IMC: índice de massa corporal. 
*p<0,01 na comparação entre os sexos.  
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Primeiramente, foi realizada uma regressão linear simples com as variáveis 

independentes padronizadas (tabela 3). Encontramos para homens e mulheres 

associação negativa entre IMC, RCE, porcentagem de massa gorda pelo BOD POD 

e pelo DXA com o VEF1, mas não para a CA em homens. Para a CVF, todas as 

medidas apresentaram associação negativa, exceto CA em ambos os sexos. Não foi 

encontrada associação entre o PFE e os índices medidos para ambos os sexos, e 

para o FEF25-75%, o RCE e as porcentagens de massa gorda tanto pelo BOD POD, 

como pelo DXA foram associados negativamente e nas mulheres somente o RCE 

esteve inversamente associada ao FEF25-75%. Os gráficos de dispersão estão 

disponíveis ao final deste trabalho nos anexos (ANEXO C). 

 

Tabela 2 - Descrição dos valores antropométricos, de composição corporal e função pulmonar.  

Tabela 3 – Regressão linear simples com as variáveis independentes padronizadas. 

SD: Desvio-padrão; IMC: índice de massa corpora; VEF1: Volume expiratório forçado no 1˚ segundo; 
CVF: Capacidade vital forçada; PFE: Pico de fluxo expiratório; FEF 25-75%: Fluxo expiratório 
forçado médio entre 25-75%. 
*p<0,01 na comparação entre os sexos.  
 

 1978 - 38 anos 
 n = 1746 

Variáveis Masculino Feminino 
 n = 833 (47,7%) n = 913 (52,3%) 
 Média (SD) Média (SD) 

Altura (cm)* 175,3 (6,62) 162,5 (6,27) 
Peso (kg)* 89,13 (16,89) 75,37 (16,87) 
IMC 28,94 (5,15) 28,54 (6,17) 
Circunferência abdominal (cm)* 97,96 (12,52) 87,97 (13,23) 
Razão cintura-altura*  0,55 (0,07) 0,54 (0,08) 
Massa gorda BOD POD (%)* 25,95 (8,47) 38,31 (8,71) 
Massa gorda DXA (%)* 28,68 (7,86) 41,45 (7,37) 
VEF1 (L)* 3,83 (0,58) 2,84 (0,40) 
CVF (L)* 4,89 (0,72) 3,53 (0,53) 
PFE (L)* 9,6 (1,80) 6,7 (1,07) 
FEF 25-75% (L)* 3,61 (1,04) 2,89 (0,76) 

 

Estimativa p-valor LI LS R2 Estimativa p-valor LI LS R2
IMC SD -0,071 0,001 -0,115 -0,028 0,012 -0,046 p<0,001 -0,071 -0,022 0,015
CA SD -0,041 0,067 -0,084 0,003 0,004 -0,038 0,007 -0,065 -0,011 0,008

VEF1 RCE SD -0,126 p<0,001 -0,169 -0,084 0,039 -0,083 p<0,001 -0,107 -0,059 0,047
MG - BODPOD SD -0,137 p<0,001 -0,186 -0,087 0,036 -0,089 p<0,001 -0,121 -0,057 0,032

MG - DXA SD -0,104 p<0,001 -0,158 -0,049 0,021 -0,076 p<0,001 -0,113 -0,039 0,020
IMC SD -0,085 0,002 -0,139 -0,031 0,011 -0,053 0,001 -0,085 -0,021 0,011
CA SD -0,024 0,380 -0,079 0,030 0,001 -0,029 0,120 -0,065 0,008 0,003

CVF RCE SD -0,151 p<0,001 -0,204 -0,098 0,036 -0,098 p<0,001 -0,130 -0,066 0,038
MG - BODPOD SD -0,169 p<0,001 -0,231 -0,107 0,035 -0,107 p<0,001 -0,150 -0,065 0,027

MG - DXA SD -0,095 0,006 -0,163 -0,028 0,012 -0,097 p<0,001 -0,146 -0,048 0,019
IMC SD 0,067 0,333 -0,069 0,203 0,001 -0,001 0,979 -0,066 0,064 0,000
CA SD 0,116 0,094 -0,020 0,251 0,003 0,010 0,784 -0,063 0,083 0,000

PFE RCE SD -0,051 0,461 -0,185 0,084 0,001 -0,054 0,108 -0,120 0,012 0,003
MG - BODPOD SD -0,044 0,579 -0,202 0,113 0,000 -0,058 0,185 -0,145 0,028 0,002

MG - DXA SD 0,015 0,863 -0,160 0,191 0,000 -0,074 0,152 -0,175 0,027 0,003
IMC SD -0,068 0,091 -0,146 0,011 0,003 -0,017 0,457 -0,063 0,028 0,001
CA SD -0,077 0,055 -0,155 0,002 0,004 -0,032 0,224 -0,084 0,020 0,002

FEF 25-75% RCE SD -0,120 0,002 -0,198 -0,043 0,011 -0,048 0,044 -0,094 -0,001 0,004
MG - BODPOD SD -0,139 0,003 -0,230 -0,049 0,011 -0,031 0,318 -0,093 0,030 0,001

MG - DXA SD -0,160 0,002 -0,261 -0,058 0,014 -0,028 0,437 -0,100 0,043 0,001

Masculino Feminino
IC95% IC95%

LI: Limite inferior; LS: Limite superior; VEF1: Volume expiratório forçado no 1˚ segundo; CVF: Capacidade vital 
forçada; PFE: Pico de fluxo expiratório; FEF 25-75%: Fluxo expiratório forçado médio entre 25-75%; SD: Desvio-
padrão; IMC: índice de massa corporal; CA: Circunferência abdominal; RCE: razão cintura-estatura; MG – BOD 
POD: Massa gorda pelo BOD POD; MG – DXA: massa gorda pelo DXA. 
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 Em um segundo momento, foram realizadas as regressões lineares ajustadas 

para os confundidores: cor da pele, estudo, trabalho, tabagismo, exercício físico e 

asma (modelo 1) e depois adicionado o ajuste para altura (modelo 2). No modelo 1, 

observamos a associação negativa para homens e mulheres entre IMC, RCE, 

porcentagem de massa gorda pelo BOD POD e pelo DXA com o VEF1, mas não para 

a CA. Para a CVF, somente a circunferência abdominal não apresentou associação 

negativa. Para o PFE e os índices medidos, somente no sexo masculino foi 

encontrada uma associação positiva a CA, e para o FEF25-75% o RCE e as 

porcentagens de massa gorda tanto pelo BOD POD, como pelo DXA foram 

associados negativamente em homens (tabela 4). 

 

 

  

 

  

 No modelo 2, observamos que a associação negativa para homens e mulheres 

entre a CA e o VEF1 torna-se significativa após a inclusão da altura no ajuste da 

regressão linear. Para a CVF a circunferência abdominal apresentou associação 

negativa em homens e, para mulheres, o IMC, a CA e o RCE não apresentaram 

associação significativa. Para o PFE e os índices medidos não foram encontradas 

associações em ambos os sexos, e para o FEF25-75% somente no sexo masculino 

foram encontradas associações para CA, RCE e porcentagem de gordura corporal 

pelo BOD POD e DXA (tabela 5). 

Tabela 4 – Regressão linear ajustada com as variáveis independentes padronizadas – modelo 1.  

Modelo 1 – Ajustado para cor da pele, estudo, trabalho, tabagismo, exercício físico e asma. 
LI: Limite inferior; LS: Limite superior; VEF1: Volume expiratório forçado no 1˚ segundo; CVF: Capacidade vital 
forçada; PFE: Pico de fluxo expiratório; FEF 25-75%: Fluxo expiratório forçado médio entre 25-75%; SD: 
Desvio-padrão; IMC: índice de massa corporal; CA: Circunferência abdominal; RCE: razão cintura-estatura; 
MG – BOD POD: Massa gorda pelo BOD POD; MG – DXA: massa gorda pelo DXA. 
 

Estimativa p-valor LI LS R2 Estimativa p-valor LI LS R2
IMC SD -0,060 0,005 -0,103 -0,018 0,088 -0,030 0,014 -0,054 -0,006 0,073
CA SD -0,027 0,215 -0,070 0,016 0,081 -0,017 0,220 -0,045 0,010 0,068

VEF1 RCE SD -0,109 p<0,001 -0,151 -0,067 0,107 -0,064 p<0,001 -0,088 -0,039 0,092
MG - BODPOD SD -0,134 p<0,001 -0,183 -0,085 0,110 -0,071 p<0,001 -0,103 -0,039 0,086

MG - DXA SD -0,113 p<0,001 -0,167 -0,059 0,103 -0,061 0,001 -0,099 -0,024 0,071
IMC SD -0,074 0,007 -0,127 -0,020 0,058 -0,035 0,033 -0,067 -0,003 0,054
CA SD -0,011 0,678 -0,066 0,043 0,050 -0,005 0,783 -0,042 0,032 0,049

CVF RCE SD -0,133 p<0,001 -0,187 -0,080 0,077 -0,077 p<0,001 -0,110 -0,044 0,071
MG - BODPOD SD -0,174 p<0,001 -0,236 -0,112 0,085 -0,086 p<0,001 -0,129 -0,043 0,064

MG - DXA SD -0,118 p<0,001 -0,187 -0,050 0,058 -0,076 0,003 -0,126 -0,026 0,059
IMC SD 0,101 0,143 -0,034 0,235 0,046 0,033 0,322 -0,032 0,099 0,031
CA SD 0,157 0,023 0,022 0,292 0,049 0,054 0,152 -0,020 0,129 0,032

PFE RCE SD 0,005 0,943 -0,130 0,140 0,043 -0,012 0,731 -0,079 0,056 0,030
MG - BODPOD SD -0,027 0,733 -0,185 0,130 0,043 -0,018 0,690 -0,106 0,070 0,030

MG - DXA SD 0,007 0,937 -0,169 0,183 0,053 -0,039 0,462 -0,141 0,064 0,031
IMC SD -0,054 0,167 -0,131 0,023 0,066 0,005 0,832 -0,041 0,051 0,044
CA SD -0,061 0,121 -0,138 0,016 0,067 -0,006 0,822 -0,058 0,046 0,044

FEF 25-75% RCE SD -0,102 0,009 -0,179 -0,026 0,072 -0,021 0,382 -0,068 0,026 0,045
MG - BODPOD SD -0,125 0,006 -0,214 -0,036 0,071 -0,012 0,707 -0,073 0,050 0,044

MG - DXA SD -0,149 0,004 -0,250 -0,049 0,085 -0,021 0,566 -0,094 0,051 0,040

Ajustda para cor, asma, estudo, trabalho, fumo, exercicio

Masculino Feminino
IC95% IC95%
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 Considerando todos os modelos, para as medidas espirométricas de VEF1 e CVF, 

em ambos os sexos, a medida de gordura corporal pelo método de BOD POD 

apresentou a associação com maior variação negativa comparada aos outros 

métodos. 

 

 
Tabela 5 – Regressão linear ajustada com as variáveis independentes padronizadas – modelo 2.  

Modelo 2 – Ajustado para cor da pele, estudo, trabalho, tabagismo, exercício físico, asma e altura. 
LI: Limite inferior; LS: Limite superior; VEF1: Volume expiratório forçado no 1˚ segundo; CVF: Capacidade vital 
forçada; PFE: Pico de fluxo expiratório; FEF 25-75%: Fluxo expiratório forçado médio entre 25-75%; SD: 
Desvio-padrão; IMC: índice de massa corporal; CA: Circunferência abdominal; RCE: razão cintura-estatura; 
MG – BOD POD: Massa gorda pelo BOD POD; MG – DXA: massa gorda pelo DXA. 
 
 
Mo 
 
Modelo 

Estimativa p-valor LI LS R2 Estimativa p-valor LI LS R2
IMC SD -0,062 0,001 -0,099 -0,024 0,278 -0,021 0,049 -0,042 0,000 0,294
CA SD -0,078 p<0,001 -0,116 -0,039 0,283 -0,031 0,012 -0,055 -0,007 0,296

VEF1 RCE SD -0,076 p<0,001 -0,114 -0,038 0,282 -0,030 0,009 -0,052 -0,008 0,296
MG - BODPOD SD -0,141 p<0,001 -0,184 -0,098 0,311 -0,068 p<0,001 -0,096 -0,039 0,304

MG - DXA SD -0,131 p<0,001 -0,178 -0,083 0,306 -0,055 0,001 -0,087 -0,022 0,292
IMC SD -0,076 0,001 -0,121 -0,030 0,330 -0,021 0,121 -0,048 0,006 0,340
CA SD -0,087 p<0,001 -0,133 -0,041 0,333 -0,026 0,101 -0,056 0,005 0,341

CVF RCE SD -0,085 p<0,001 -0,130 -0,039 0,332 -0,025 0,079 -0,054 0,003 0,341
MG - BODPOD SD -0,184 p<0,001 -0,236 -0,132 0,364 -0,081 p<0,001 -0,117 -0,045 0,346

MG - DXA SD -0,144 p<0,001 -0,201 -0,087 0,349 -0,066 0,002 -0,108 -0,025 0,330
IMC SD 0,098 0,139 -0,032 0,228 0,111 0,044 0,174 -0,020 0,108 0,079
CA SD 0,071 0,295 -0,062 0,203 0,109 0,038 0,307 -0,035 0,111 0,078

PFE RCE SD 0,066 0,321 -0,065 0,198 0,109 0,032 0,345 -0,035 0,099 0,078
MG - BODPOD SD -0,039 0,610 -0,192 0,113 0,108 -0,014 0,751 -0,100 0,072 0,076

MG - DXA SD -0,026 0,760 -0,196 0,143 0,125 -0,030 0,552 -0,131 0,070 0,078
IMC SD -0,055 0,159 -0,131 0,021 0,081 0,008 0,735 -0,038 0,053 0,051
CA SD -0,088 0,026 -0,166 -0,010 0,085 -0,010 0,697 -0,062 0,042 0,051

FEF 25-75% RCE SD -0,087 0,027 -0,164 -0,010 0,084 -0,010 0,678 -0,058 0,038 0,051
MG - BODPOD SD -0,129 0,005 -0,217 -0,040 0,090 -0,011 0,731 -0,072 0,051 0,050

MG - DXA SD -0,160 0,002 -0,259 -0,060 0,106 -0,018 0,619 -0,090 0,054 0,053

Ajustada para cor, asma, estudo, trabalho, fumo, exercicio + ALTURA

Masculino Feminino
IC95% IC95%
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7.  DISCUSSÃO 

 Nosso trabalho encontrou uma associação negativa entre os parâmetros 

antropométricos, IMC e RCE, e de composição corporal, pela massa gorda medida 

pelo DXA e BOD POD com a função pulmonar, em ambos os sexos, principalmente 

nas medidas do VEF1 e da CVF e nos homens.  

 Ribeirão Preto é um município brasileiro localizado no estado de São Paulo, a 

cerca de 315km da capital. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no último censo populacional, em 2010, a população de RP era de 

604.862 habitantes, sendo predominantemente urbana e com 98,4% com 

esgotamento sanitário adequado. Em 2016, correspondia a 88˚ posição de produto 

interno bruto (PIB) do estado e 2˚ na microrregião a que pertence, o salário médio 

mensal era de 2,9 salários mínimos, ocupando a 219˚ posição entre todos os 

municípios do Brasil (total 5.570 municípios), sendo considerada uma cidade com bom 

desenvolvimento dentro do país.  

 Nossa amostra compreende em sua maioria pessoas com cor autorrelatada 

branca, com discreto predomínio de mulheres e com maior proporção de pessoas com 

mais de 9 anos de estudo. No trabalho, a maior parte não possui ocupação com risco 

de exposição direta (indústria ou construção), apesar de a indústria ser o segundo 

setor com maior contribuição para a economia do município, perdendo apenas para o 

setor de serviços e comércio.  

 Com relação ao tabagismo, a frequência de fumantes atual é de 14,9% e 16,1%, 

para homens e mulheres, respectivamente. Entre 2002 e 2004, os indivíduos da coorte 

de 1978 foram avaliados na 4˚ fase, estando os participantes com 23 a 25 anos, sendo 

que nesse período Vianna (2008) encontrou uma prevalência de 17,2% de tabagismo, 

sendo 20,8% em homens e 13,8% mulheres, demonstrando a queda do tabagismo ao 

longo dos anos em homens, enquanto para as mulheres houve aumento do 

tabagismo, quando comparados com a amostra avaliada em 2002, em idade mais 

avançada. 

 A prevalência de asma encontrada foi de 12,4% dos homens e 15,1% das 

mulheres, entretanto, o critério escolhido para diagnóstico de asma nesse estudo foi 

a resposta positiva para as questões: “alguma vez na vida você já teve asma? e/ou 

“no último ano você teve chiado no peito?”. Menezes et al (2015) relataram maior 

frequência de asma entre 18 e 29 anos nos adultos e nas mulheres, quando 
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comparado aos homens, achados semelhantes ao nosso trabalho. To, T. et al (2012) 

descreveram uma prevalência de asma em adultos no Brasil de 12,44%, quando 

considerado o diagnóstico médico, porém com uma prevalência de 22,56% de asma 

quando o critério escolhido era sintomas de sibilância. O último relatório de asma 

mundial (Global Asthma Network, 2018) informa que no Brasil 23% de pessoas entre 

15 a 50 anos tiveram sibilância no último ano, sendo somente 12% diagnosticados 

com asma. Em nosso estudo, como, para o objetivo do trabalho, o importante seria 

aumentar a sensibilidade e não a especifidade do método do diagnóstico para asma, 

o uso da sibilância no último ano e o auto-relato de asma foram as perguntas que 

melhores preenchiam essa necessidade. 

 Considerando o IMC, a obesidade foi de 35,8% dos homens e 33,7% das 

mulheres, 44,5% e 34,5% com sobrepeso, respectivamente, valores esses 

semelhantes às taxas de obesidade de países industrializados como os Estados 

Unidos da América (OMS) e maiores que a média geral brasileira de 18,9% em 2016 

(Ministério da Saúde, 2016). 

 As médias de altura, peso, circunferência abdominal e RCE foram maiores em 

homens, porém a média do IMC não diferiu entre os sexos. Observamos que os 

valores médios de porcentagem de massa gorda medido pelo DXA e pelo BOD POD 

foram maiores entre as mulheres, conforme esperado (IMBODEN, MT. et al, 2017). 

Os valores medidos pelo DXA também foram maiores que os medidos pelo BOD POD. 

Trabalhos anteriores, que compararam os exames, encontraram que o BOD POD e a 

bioimpedância tendem a subestimar a porcentagem de gordura corporal, quando 

comparados ao DXA (OLIVEIRA, PD et al. 2016; BI, X., LOO, TY & HENRY, CJ, 2018).  

 Nosso estudo encontrou que, mesmo após ajuste para diversas variáveis como 

cor da pele, estudo, trabalho, tabagismo, exercício físico e asma, as medidas 

antropométricas e de composição corporal apresentaram associação negativa com a 

função pulmonar, principalmente o VEF1 e a CVF, com exceção da circunferência 

abdominal.  

 Em nosso trabalho encontramos, após os ajustes para os confundidores, que a 

cada aumento em 1kg/m2 do IMC a CVF diminui em 13ml em homens e 6ml em 

mulheres e o VEF1 diminui 11 ml e 5 ml, respectivamente. Para as medidas de 

composição corporal a cada aumento de 1% de massa gorda pelo BOD POD a CVF 

diminui em 16ml em homens e 8ml em mulheres e o VEF1 diminui 13 ml e 7 ml, 

respectivamente. Valores semelhantes foram encontrados com o DEXA, no qual a 
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cada aumento de 1% de massa gorda a CVF diminui em 12ml em homens e 8ml em 

mulheres e o VEF1 diminui 11 ml e 6 ml, respectivamente (dados apresentados nas 

tabelas no ANEXO D).  

 Para o FEF25-75%, no nosso estudo o RCE e as porcentagens de massa gorda, 

pelo BOD POD e pelo DXA, foram associados negativamente em homens, mesmo 

após os ajustes para os confundidores, diferentemente dos achados na meta-análise 

realizada por Forno et al (2018), em que associação com o FEF25-75%  só foi vista 

em crianças e asmáticos.  

 Na regressão linear multivariada sem altura não foi encontrada associação entre 

o PFE e os índices medidos, exceto a circunferência abdominal em homens, a qual 

mostrou uma associação positiva com o PFE, diferente do trabalho de Shenoy (2007) 

que apresentou associação negativa do PFE com a obesidade central, entretanto, o 

critério utilizado por ele foi o índice de conicidade que leva em consideração, em uma 

fórmula pré-determinada, os valores de circunferência abdominal, peso e altura. Após 

adição da altura no modelo, a associação perdeu significância. 

 Embora a altura não tenha sido considerada uma variável confundidora, foi optado 

por realizar um segundo modelo de regressão linear multivariada para permitir 

comparação dos nossos resultados com os trabalhos anteriores. A maior modificação 

com a adição da altura no modelo foi que a circunferência abdominal passou a 

apresentar associação significativa em ambos os sexos com o VEF1 e em homens 

com a CVF. Após a adição da altura no modelo da regressão linear multivariada, a 

cada aumento em 1cm da CA foi observada a diminuição de 6ml no VEF1 e na CVF 

em homens e 2 ml em mulheres (ANEXO D). Esses valores podem ser visualizados 

em detalhes no anexo D. Chen et al (2007) encontraram valores semelhantes em seu 

estudo, quando o aumento de 1cm na CA estava associada a uma redução na CVF 

de 15ml em homens e 11ml em mulheres e para o VEF1 de 15ml em homens e 8ml 

em mulheres.  

 Trabalhos anteriores demonstraram que a circunferência abdominal seria um 

melhor marcador de obesidade em comparação ao IMC na associação com a função 

pulmonar, o que seria justificado pela circunferência abdominal ser um marcador 

direto de obesidade central e indireto de acúmulo de gordura visceral, entretanto todos 

os estudos adicionaram ajuste para altura em suas análises (CANOY, D. et al, 2004; 

OCHS-BALCOM, HM et al, 2006; CHEN, Y. et al; 2007). Steele et al (2008) 

encontraram que o aumento em 1cm da circunferência abdominal determinava na 
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diminuição do VEF1 de 17 ml em homens e 4 ml em mulheres, não observando 

relação com a CVF em mulheres, assim como em nosso trabalho. Vatrella et al. (2016) 

em seu estudo com mulheres saudáveis identificaram o oposto, somente a CVF 

esteve associado negativamente com o aumento da circunferência abdominal. 

 Rowe et al. (2017) compararam a associação de diversas medidas 

antropométricas (IMC, CA, circunferência do quadril, relação CA/quadril, RCE e 

pregas cutâneas) a função pulmonar pela CVF e pelo VEF1. Apesar de não listar a 

altura como variável confundidora, durante a regressão linear houve ajuste para altura, 

exceto nos modelos do IMC e do RCE. A medida utilizada para comparar as 

associações foi o R2, e as associações com maiores valores de R2, tanto para o VEF1 

quanto para a CVF, em ambos os sexos, foi prega cutânea, em segundo CA e os 

piores foram IMC e RCE. 

 No nosso estudo, em todos os modelos, para as medidas espirométricas do VEF1 

e da CVF, em ambos os sexos, a medida de gordura corporal pelo método de BOD 

POD apresentou a associação com maior variação negativa comparada aos outros 

métodos, entretanto, a diferença foi discreta e, se observamos o intervalo de 

confiança, podemos supor que pode não haver diferença entre os métodos de medida 

corporal para a associação entre obesidade e função pulmonar. Sutherlan et al (2008) 

não encontraram superioridade do DXA na associação de massa gorda com os 

valores espirométricos, quando comparado com medidas mais simples como a 

circunferência abdominal. 

 Sabe-se que a obesidade pode interferir na função pulmonar independente da 

presença de doenças respiratórias, cardíacas ou metabólicas (RUBINSTEIN, MD et 

al, 1990; OCHS-BALCOM, HM. et al, 2006; VATRELLA, A. et al, 2016). A obesidade 

interfere na mecânica respiratória e na complacência pulmonar e torácica, além disso, 

novos estudos têm demonstrado que o tecido adiposo, principalmente o visceral, é um 

tecido ativo tanto da parte inflamatória com a produção de citocinas, quanto 

endocrinológica com a liberação de hormônios que também interferem na função 

pulmonar (BAFFI, CW. et al, 2016; DIXON, A. & PETERS, U. 2018; PETERS, U. et al, 

2018). Por esse motivo, a obesidade central, representada por diversas medidas, 

inclusive a circunferência abdominal, teria uma associação maior com a função 

pulmonar do que a obesidade geral, medida por exemplo pelo IMC, o que não foi 

observado em nosso trabalho. Estudos mais recentes com a medida da gordura 

corporal por tomografia computadorizada encontraram que, tanto o tecido adiposo 
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visceral quanto o tecido adiposo total, estão relacionados à pior função pulmonar, 

independente da circunferência abdominal (KIM, H-J. et al, 2017; CHOE, EK. et al, 

2018).  

 Este trabalho apresenta diversas vantagens por se tratar de um recorte 

transversal dentro de uma coorte de nascimento, pois assim é possível uma amostra 

grande de base populacional e representativa da população estudada, além de estar 

submetido a técnicas de padronização e qualidade de um estudo longitudinal, no qual 

a responsabilidade em registrar os dados com qualidade e detalhadamente são 

fundamentais. Além disso, também pode contar com técnicas sofisticadas e precisas 

de mensuração de composição corporal. Entretanto, também temos limitações, o 

trabalho por ter uma abordagem transversal, não avalia a causalidade entre obesidade 

e função pulmonar, além de não verificar como a evolução do peso ao longo dos anos 

influencia o pico e a perda da função pulmonar. O estudo utilizou uma amostra da 

população, com uma faixa etária limitada e da cidade de Ribeirão Preto, que possui 

um padrão socioeconômico distinto da maioria das outras cidades brasileiras, 

dificultando na generalização dos nossos achados para outras idades e regiões. O 

trabalho original também não tinha como objetivo central esse estudo, assim não há 

medidas que poderiam ser úteis para comparação com outras publicações como a 

medida do quadril e de pregas cutâneas, além de ter a dificuldade de extrair dados de 

um questionário já predefinido com outros objetivos gerais iniciais. Entedemos 

também que existem outras variáveis que podem confundir a associação entre 

obesidade e a função pulmonar, como dieta e nível socioeconômico, que não foram 

incluídas nesse momento no nosso trabalho. Outra limitação é que avaliamos a função 

pulmonar somente com a espirometria, quando sabemos que a obesidade pode 

alterar outros parâmetros funcionais, como volumes que a espirometria não mede e 

variáveis sobre as trocas gasosas. 



 

 

8. CONCLUSÃO 
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8. CONCLUSÃO 
 
Podemos concluir que há associações negativas entre as medidas 

antropométricas e de composição corporal com as variáveis espirométricas CVF e 

VEF1, sendo elas maiores para o sexo masculino. Observamos, também, que na 

associação entre obesidade e função pulmonar, medidas mais simples como RCE, 

são equivalentes a medidas mais sofisticadas de composição corporal, como o BOD 

POD e o DXA. O ajuste para altura como confundidor, comum em trabalhos de função 

pulmonar e obesidade, deve ser revisto em futuros estudos.  
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ANEXO B 
  

Figura 1 – Gráfico acíclico direcionado (DAG) representando o efeito causal da 
obesidade na função pulmonar.  
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ANEXO C 

 
 

 
Gráfico 1 – Gráfico de dispersão IMC x VEF1 

 

 
 

             Gráfico 2 – Gráfico de dispersão CA x VEF1  
 

 
 

Gráfico 3 – Gráfico de dispersão RCE x VEF1  
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Gráfico 4 – Gráfico de dispersão MG-BODPOD x VEF1 

 
 
 
 

Gráfico 5 – Gráfico de dispersão MG-DXA x VEF1 
 

 
 

Gráfico 6 – Gráfico de dispersão IMC x CVF 
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Gráfico 7 – Gráfico de dispersão CA x CVF 

 
 
 
 

Gráfico 8 – Gráfico de dispersão RCE x CVF 

 
 
 

 
Gráfico 9 – Gráfico de dispersão MG-BODPOD x CVF 
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Gráfico 10 – Gráfico de dispersão MG-DXA x CVF 

 

 
 

Gráfico 11 – Gráfico de dispersão IMC x PFE 

 
 
 
 

Gráfico 12 – Gráfico de dispersão CA x PFE 
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Gráfico 13 – Gráfico de dispersão RCE x PFE 

 
 
 

Gráfico 14 – Gráfico de dispersão MG-BODPOD x PFE 

 
 
 

 
Gráfico 15 – Gráfico de dispersão MG-DXA x PFE 
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Gráfico 16 – Gráfico de dispersão IMC x FEF25-75% 

 

 
 

Gráfico 17 – Gráfico de dispersão CA x FEF25-75% 
 

 
 
 
 

Gráfico 18 – Gráfico de dispersão RCE x FEF25-75% 
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Gráfico 19 – Gráfico de dispersão MG-BODPOD x FEF25-75% 
 

 

 
 
 
 

Gráfico 20 – Gráfico de dispersão MG-DXA x FEF25-75% 
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Tabela 6 – Regressão linear simples com variáveis independentes não padronizadas. 

Estimativa p-valor LI LS R2 Estimativa p-valor LI LS R2
IMC -0,012 0,001 -0,020 -0,005 0,012 -0,008 <0.001 -0,012 -0,004 0,015
CA -0,003 0,067 -0,006 0,000 0,004 -0,003 0,007 -0,005 -0,001 0,008

VEF1 RCE -1,602 <0.001 -2,142 -1,063 0,039 -1,051 <0.001 -1,358 -0,745 0,047
MG - BODPOD -0,013 <0.001 -0,018 -0,008 0,036 -0,008 <0.001 -0,011 -0,005 0,032

MG - DXA -0,010 <0.001 -0,016 -0,005 0,021 -0,008 <0.001 -0,011 -0,004 0,020
IMC -0,015 0,002 -0,024 -0,005 0,011 -0,009 0,001 -0,015 -0,004 0,011
CA -0,002 0,380 -0,006 0,002 0,001 -0,002 0,120 -0,005 0,001 0,003

CVF RCE -1,920 <0.001 -2,595 -1,246 0,036 -1,245 <0.001 -1,654 -0,837 0,038
MG - BODPOD -0,016 <0.001 -0,022 -0,010 0,035 -0,010 <0.001 -0,014 -0,006 0,027

MG - DXA -0,010 0,006 -0,016 -0,003 0,012 -0,010 <0.001 -0,015 -0,005 0,019
IMC 0,012 0,333 -0,012 0,036 0,001 0,000 0,979 -0,011 0,011 0,000
CA 0,008 0,094 -0,001 0,018 0,003 0,001 0,784 -0,005 0,006 0,000

PFE RCE -0,642 0,461 -2,354 1,069 0,001 -0,684 0,108 -1,519 0,151 0,003
MG - BODPOD -0,004 0,579 -0,019 0,011 0,000 -0,006 0,185 -0,014 0,003 0,002

MG - DXA 0,002 0,863 -0,016 0,019 0,000 -0,007 0,152 -0,018 0,003 0,003
IMC -0,012 0,091 -0,026 0,002 0,003 -0,003 0,457 -0,011 0,005 0,001
CA -0,006 0,055 -0,011 0,000 0,004 -0,002 0,224 -0,006 0,001 0,002

FEF 25-75% RCE -1,530 0,002 -2,515 -0,544 0,011 -0,605 0,044 -1,195 -0,016 0,004
MG - BODPOD -0,013 0,003 -0,022 -0,005 0,011 -0,003 0,318 -0,009 0,003 0,001

MG - DXA -0,016 0,002 -0,026 -0,006 0,014 -0,003 0,437 -0,010 0,004 0,001

Masculino Feminino
IC95% IC95%

LI: Limite inferior; LS: Limite superior; VEF1: Volume expiratório forçado no 1˚ segundo; IMC: índice de massa 
corporal; CA: Circunferência abdominal; RCE: razão cintura-estatura; MG – BOD POD: Massa gorda pelo BOD 
POD; MG – DXA: massa gorda pelo DXA; CVF: Capacidade vital forçada; PFE: Pico de fluxo expiratório; FEF 
25-75%: Fluxo expiratório forçado médio entre 25-75%. 
 
 
 
Modelo 
Tabela 7 – Regressão linear ajustada com variáveis independentes não padronizadas – modelo 1. 

Estimativa p-valor LI LS R2 Estimativa p-valor LI LS R2
IMC -0,011 0,005 -0,018 -0,003 0,088 -0,005 0,014 -0,009 -0,001 0,073
CA -0,002 0,215 -0,005 0,001 0,081 -0,001 0,220 -0,003 0,001 0,068

VEF1 RCE -1,380 <0.001 -1,913 -0,846 0,107 -0,809 <0.001 -1,121 -0,497 0,092
MG - BODPOD -0,013 <0.001 -0,017 -0,008 0,110 -0,007 <0.001 -0,010 -0,004 0,086

MG - DXA -0,011 <0.001 -0,017 -0,006 0,103 -0,006 0,001 -0,010 -0,002 0,071
IMC -0,013 0,007 -0,022 -0,003 0,058 -0,006 0,033 -0,012 0,000 0,054
CA -0,001 0,678 -0,005 0,003 0,050 0,000 0,783 -0,003 0,002 0,049

CVF RCE -1,695 <0.001 -2,373 -1,017 0,077 -0,983 <0.001 -1,401 -0,565 0,071
MG - BODPOD -0,016 <0.001 -0,022 -0,011 0,085 -0,008 0,000 -0,012 -0,004 0,064

MG - DXA -0,012 0,001 -0,019 -0,005 0,058 -0,008 0,003 -0,013 -0,003 0,059
IMC 0,018 0,143 -0,006 0,041 0,046 0,006 0,322 -0,006 0,017 0,031
CA 0,011 0,023 0,002 0,021 0,049 0,004 0,152 -0,001 0,009 0,032

PFE RCE 0,063 0,943 -1,651 1,777 0,043 -0,150 0,731 -1,009 0,709 0,030
MG - BODPOD -0,003 0,733 -0,017 0,012 0,043 -0,002 0,690 -0,010 0,007 0,030

MG - DXA 0,001 0,937 -0,017 0,018 0,053 -0,004 0,462 -0,014 0,006 0,031
IMC -0,009 0,167 -0,023 0,004 0,066 0,001 0,832 -0,007 0,009 0,044
CA -0,004 0,121 -0,010 0,001 0,067 0,000 0,822 -0,004 0,003 0,044

FEF 25-75% RCE -1,300 0,009 -2,275 -0,324 0,072 -0,267 0,382 -0,865 0,332 0,045
MG - BODPOD -0,012 0,006 -0,020 -0,003 0,071 -0,001 0,707 -0,007 0,005 0,044

MG - DXA -0,015 0,004 -0,025 -0,005 0,085 -0,002 0,566 -0,009 0,005 0,040

Ajustda para cor, asma, estudo, trabalho, fumo, exercicio

Masculino Feminino
IC95% IC95%

Modelo 1 – Ajustado para cor da pele, estudo, trabalho, tabagismo, exercício físico e asma. 
LI: Limite inferior; LS: Limite superior; VEF1: Volume expiratório forçado no 1˚ segundo; IMC: índice de massa 
corporal; CA: Circunferência abdominal; RCE: razão cintura-estatura; MG – BOD POD: Massa gorda pelo BOD 
POD; MG – DXA: massa gorda pelo DXA; CVF: Capacidade vital forçada; PFE: Pico de fluxo expiratório; FEF 25-
75%: Fluxo expiratório forçado médio entre 25-75%. 
Modelo 1 – Ajustado para cor da pele, estudo, trabalho, fumo, asma, exercício. 
 
Mo 
 
Modelo 



Anexos | 68 

 

 

 
 

 

Tabela 8 – Regressão linear ajustada com variáveis independentes não padronizadas– modelo 2. 

Estimativa p-valor LI LS R2 Estimativa p-valor LI LS R2
IMC -0,011 0,001 -0,017 -0,004 0,278 -0,004 0,049 -0,007 0,000 0,294
CA -0,006 <0.001 -0,008 -0,003 0,283 -0,002 0,012 -0,004 0,000 0,296

VEF1 RCE -0,970 <0.001 -1,452 -0,489 0,282 -0,376 0,009 -0,656 -0,096 0,296
MG - BODPOD -0,013 <0.001 -0,017 -0,009 0,311 -0,006 <0.001 -0,009 -0,004 0,304

MG - DXA -0,013 <0.001 -0,018 -0,008 0,306 -0,006 0,001 -0,009 -0,002 0,292
IMC -0,013 0,001 -0,021 -0,005 0,330 -0,004 0,121 -0,008 0,001 0,340
CA -0,006 <0.001 -0,010 -0,003 0,333 -0,002 0,101 -0,004 0,000 0,341

CVF RCE -1,077 <0.001 -1,658 -0,497 0,332 -0,322 0,079 -0,681 0,037 0,341
MG - BODPOD -0,017 <0.001 -0,022 -0,013 0,364 -0,008 <0.001 -0,011 -0,004 0,346

MG - DXA -0,015 <0.001 -0,020 -0,009 0,349 -0,007 0,002 -0,011 -0,002 0,330
IMC 0,017 0,139 -0,006 0,040 0,111 0,008 0,174 -0,003 0,019 0,079
CA 0,005 0,295 -0,004 0,015 0,109 0,003 0,307 -0,003 0,008 0,078

PFE RCE 0,843 0,321 -0,823 2,510 0,109 0,411 0,345 -0,442 1,264 0,078
MG - BODPOD -0,004 0,610 -0,018 0,011 0,108 -0,001 0,751 -0,009 0,007 0,076

MG - DXA -0,003 0,760 -0,020 0,014 0,125 -0,003 0,552 -0,013 0,007 0,078
IMC -0,010 0,159 -0,023 0,004 0,081 0,001 0,735 -0,007 0,009 0,051
CA -0,006 0,026 -0,012 -0,001 0,085 -0,001 0,697 -0,004 0,003 0,051

FEF 25-75% RCE -1,102 0,027 -2,078 -0,126 0,084 -0,128 0,678 -0,737 0,480 0,051
MG - BODPOD -0,012 0,005 -0,021 -0,004 0,090 -0,001 0,731 -0,007 0,005 0,050

MG - DXA -0,016 0,002 -0,026 -0,006 0,106 -0,002 0,619 -0,009 0,005 0,053

Ajustada para cor, asma, estudo, trabalho, fumo, exercicio + ALTURA

Masculino Feminino
IC95% IC95%

Modelo 2 – Ajustado para cor da pele, estudo, trabalho, tabagismo, exercício físico, asma e altura. 
LI: Limite inferior; LS: Limite superior; VEF1: Volume expiratório forçado no 1˚ segundo; IMC: índice de massa 
corporal; CA: Circunferência abdominal; RCE: razão cintura-estatura; MG – BOD POD: Massa gorda pelo BOD 
POD; MG – DXA: massa gorda pelo DXA; CVF: Capacidade vital forçada; PFE: Pico de fluxo expiratório; FEF 25-
75%: Fluxo expiratório forçado médio entre 25-75%. 
Modelo 1 – Ajustado para cor da pele, estudo, trabalho, fumo, asma, exercício. 
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