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RESUMO 
 
SALAMUNES, Ana Carla Chierighini. Termografia infravermelha para verificação do 
efeito da gordura corporal na temperatura cutânea. 2017. 95f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Engenharia Biomédica) – Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Biomédica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 
 
  
O aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade traz a necessidade da 
utilização de métodos precisos para estimar a composição corporal. Nesta direção, o 
objetivo deste estudo foi analisar a possibilidade de se calcular o percentual de 
gordura de mulheres jovens, idade de 18 a 35 anos, com o uso da termografia 
infravermelha (TIV), tecnologia que estima a temperatura da superfície de um corpo 
por meio de sua irradiação infravermelha. A amostra foi composta por 130 mulheres 
com idade média de 26,06 ± 4,41 anos e índice de massa corporal (IMC) de 18,5 a 
24,99kg/m², da cidade de Curitiba. As participantes foram avaliadas de três formas: 
antropometria, por meio de estatura, massa corporal, IMC e por circunferências 
corporais do braço, antebraço, cintura, abdome  (cicatriz umbilical e maior porção), 
quadril, coxa e perna; massa magra por segmento corporal,  percentual de gordura 
corporal total (%G) e por segmento corporal %GS com Dual-Energy X-Ray 
Absorptiometry; e temperatura cutânea (TP), por TIV, em 30 regiões de interesse 
(ROI) no tronco, nos membros superiores e inferiores, em visões anterior e posterior. 
Foram registradas as temperaturas média, mínima e máxima (TMe, TMi, TMa) de 
cada ROI. A amostra foi separada em grupos de alto e baixo %GS, para tronco, 
membros superiores e inferiores direitos e esquerdos separadamente. Entre esses 
grupos, utilizou-se do teste T de Student para comparar os valores de massa magra 
e de TMe das ROI referentes ao segmento. Na amostra como um todo, aplicou-se o 
teste de correlação de Pearson nas variáveis de antropometria e TP com o %G. 
Nesta análise, foram utilizadas TMe, TMi e TMa, as quais foram consideradas pela 
média do lado esquerdo e direito da mesma ROI. As variáveis cujos resultados 
apresentaram maiores correlações foram utilizadas para estimar modelos 
matemáticos para o cálculo do %G. Três equações foram desenvolvidas com base 
em TIV e circunferências corporais e uma sem o uso da TIV. Os grupos de maior 
%GS apresentaram menores TMe nas ROI do segmento. A massa magra se 
diferenciou entre os grupos somente no membro superior esquerdo. Todas as 
circunferências corporais se correlacionaram positivamente com o %G. As variáveis 
de TP das palmas das mãos foram as únicas que apresentaram correlação positiva 
com o %G. As TP de outras ROI demonstraram correlação negativa significativa com 
o %G. O modelo matemático mais significativo obtido com o uso de TIV foi calculado 
com TMe da porção posterior dos membros inferiores, TMi da porção posterior dos 
braços, TMa das palmas e circunferência da maior porção abdominal (R = 0,764 and 
R² = 0,583). O outro modelo matemático foi calculado com circunferência da maior 
porção abdominal, circunferência do quadril e a massa corporal (R = 0,744 e R² = 
0,554). Com base nesses resultados, concluiu-se que há influência da gordura 
corporal na temperatura da pele. A TIV pode ser um instrumento eficaz para se 
estimar %G. 
 
Palavras-chave: Termografia infravermelha. Temperatura. Composição corporal. 
Percentual de gordura corporal. 
  



 

 

 

ABSTRACT 
 

SALAMUNES, Ana Carla Chierighini. The effect of body fat in skin temperature with 
infrared thermography. 2017. 95f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia 
Biomédica) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 
 
 
The increase in the prevalence of overweight and obesity indicate the need of 
precise methods to estimate body composition. The aim of this study was to analyze 
the possibility of calculating body fat percentage of young women, aged 18 to 35 
years, using infrared thermography (IRT), which estimates a body's surface 
temperature by means of its infrared radiation. Sample was 130 women aged 26,06 ± 
4,41 years and with body mass index (BMI) from 18,5 to 24,99kg/m², from the city of 
Curitiba. Participants were evaluated with three methods: anthropometry, by means 
of stature, body mass, BMI and body circumferences from arm, forearm, waist, 
abdomen (umbilicus and largest portion), hip, thigh and leg; body composition, by 
lean mass per anatomical segment, body fat percentage (BF%) and percentage of fat 
per anatomical site (F%) with Dual-Energy X-Ray Absorptiometry; and skin surface 
temperature (T), with IRT, in 30 regions of interest (ROI) on the trunk, upper and 
lower limbs from anterior and posterior views. Mean, minimum and maximum 
temperatures (TMe, TMi, TMa) were registered from each ROI. Sample was divided 
in groups of high and low F% of trunk, upper and lower limbs from right and left sides 
separately. Student's T test was used to compare lean mass and TMe of these 
groups. For all women as a single group, Pearson's correlation was calculated for 
anthropometric variables and T with BF%. In this analysis, TMe, TMi and TMa were 
considered as the mean values between left and right sides of the same ROI. 
Variables with the most significant results were used to estimate mathematical 
models for the calculus of BF%. Three equations were developed based on IRT and 
body circumferences and one without IRT. Groups with the highest F% had lower 
TMe results in the ROI of the respective segment. Lean mass was significantly 
different only between groups of high and low F% on the left upper limb. All body 
circumferences correlated positively with BF%. Palm variables of T were the only 
ones positively correlated with BF%. Most T values from other ROI were negatively 
correlated with BF%. The most significant mathematical model with IRT was 
calculated with TMe from posterior lower limbs, TMi from posterior arms, TMa from 
palms and the circumference of the largest portion of the abdomen (R = 0,764 and R² 
= 0,583). The equation based on body circumferences was estimated with the 
circumference of the largest portion of the abdomen, hip circumference and body 
mass (R = 0,744 e R² = 0,554). It has been concluded that skin surface temperature 
is influenced by body fat. The IRT may be an effective instrument to estimate BF%. 
 
Keywords: Infrared thermography. Temperature. Body composition. Body fat 
percentage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A prevalência de pessoas com sobrepeso e obesas tem aumentado 

mundialmente nas últimas décadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a 

obesidade cresceu além de 100% desde 1980 até 2014. Estima-se que 12,9% da 

população mundial esteja obesa e 39% apresente sobrepeso (OMS, 2014). 

 O continente americano é a região com maior porcentagem de adultos obesos 

e acima do peso, totalizando 26,8% e 61,3%, respectivamente. Entre as mulheres, 

os valores são de 29,6% e 59,8% (OMS, 2014). No Brasil, 52,5% dos habitantes 

estão acima do peso ideal e 17,9% estão obesos. Os percentuais por gênero 

equivalem a 49,1% e 18,2%, para a população feminina, e 56,5% e 17,6%, para a 

masculina, respectivamente para sobrepeso e obesidade (BRASIL, 2014). 

 A obesidade está associada a fatores de risco cardiovascular como 

dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e a um aumento da mortalidade 

(LANZARINI et al., 2012). Em mulheres, o risco pode ser ainda maior, visto que 

aquelas com sobrepeso que engravidam podem ter, durante a gestação, um 

aumento acima do normal de colesterol total; do colesterol LDL (Low-Density 

Lipoprotein); de triglicérides e da glicemia em jejum, em comparação a gestantes de 

peso normal (CALLEGARI et al., 2014).  

 Devido ao risco associado ao excesso de gordura, é de grande importância 

acessar precisamente a composição corporal. Para tanto, diferentes tecnologias são 

utilizadas, como a Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (DXA), a bioimpedância 

elétrica (BIA) e a antropometria por dobras cutâneas (DC). Cada um destes métodos 

apresenta limitações. A DXA é um equipamento caro, não portátil e emite radiação 

ionizante, mesmo que de baixa intensidade (ALBANESE; DIESSEL; GENANT, 

2003). 

 A BIA, embora de menor custo pode apresentar dados imprecisos e 

incompatíveis em relação à DXA (TOMPURI et al., 2015; MELO; AMÉRICO; 

GLANER, 2015; JAFFRIN; BOUSBIAT, 2014; SILLANPÄÄ et al., 2014). As DC são 

de mais fácil acesso, porém dependem de fórmulas específicas por população e 

podem apresentar baixa precisão (SILLANPÄÄ; HÄKKINEN; HÄKKINEN, 2013; 

DAVIDSON et al., 2011).  

 Nesse sentido, ainda há a necessidade de métodos não invasivos e práticos 

para se estimar a composição corporal. Uma alternativa pode ser a termografia 
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infravermelha (TIV), uma tecnologia de imagens que captam a radiação 

infravermelha emitida pela pele, estimando sua temperatura de superfície 

(BRIOSCHI et al., 2012). A TIV pode ser eficaz na detecção de gordura, pois o 

tecido adiposo age como isolante térmico, que pode reduzir a temperatura da pele 

de acordo com o aumento da adiposidade (HENSCHEL, 1967).  

 Esta característica isolante da gordura já foi demonstrada em relação à 

composição corporal de mulheres obesas (CHUDECKA; LUBKOWSKA; 

KEMPIŃSKA-PODHORODECKA, 2014) e anoréxicas (CHUDECKA e LUBKOWSKA, 

2016), tendo como parâmetro a BIA. Resultados semelhantes foram apresentados 

em adultos, com o uso da DXA (SAVASTANO et al., 2009). Esta relação inversa 

entre temperatura cutânea e gordura corporal não pode ser generalizada para todos 

os membros, como já constatado com o uso de DC (NEVES et al., 2015a).  

 Ao mesmo tempo, esta característica ainda foi pouco explorada com o uso da 

DXA na estimativa da composição corporal.  Tendo em vista que o tecido adiposo 

tende a alterar a temperatura cutânea, o presente estudo visa a analisar a 

possibilidade de se estimar o percentual de gordura corporal de mulheres jovens por 

meio da termografia infravermelha. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 Estudos têm demonstrado a relação entre excesso de peso e doenças 

crônicas não transmissíveis. Valores elevados de pressão arterial, colesterol LDL, 

triglicérides e insulina estão associados à obesidade (ABBES et al., 2011) e ao 

sobrepeso, bem como o colesterol total e a glicemia em jejum (CALLEGARI et al., 

2014). Ainda, indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 que são obesos têm maior 

propensão a desenvolver pé diabético (NEVES et al., 2015b; LEICHTER et al., 

1988). Portanto, o sobrepeso está associado a fatores de risco cardiovascular 

(BARRAGÁN; CUEVAS, 2014), tornando importante e necessária a existência de 

métodos para acesso e registro da composição corporal. 

 Os meios já utilizados em pesquisa apresentam limitações, como a 

imprecisão da bioimpedância (TOMPURI et al., 2015; MELO; AMÉRICO; GLANER, 

2015; JAFFRIN; BOUSBIAT, 2014; SILLANPÄÄ et al., 2014) e do método de dobras 

cutâneas (SILLANPÄÄ; HÄKKINEN; HÄKKINEN, 2013; DAVIDSON et al., 2011). A 

DXA, em algumas pesquisas, é considerada padrão-ouro para a composição  
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corporal. No entanto, é uma tecnologia de alto custo, de difícil transporte e emite de 

radiação ionizante, mesmo que de baixo risco (ALBANESE; DIESSEL; GENANT, 

2003). Tais limitações levam a presente pesquisa a sugerir uma nova possível 

alternativa, a TIV. Esta, para ser aplicada de maneira confiável, torna necessário o 

controle da temperatura e da umidade no ambiente de avaliação. Contudo, por se 

tratar de uma tecnologia de imagem não invasiva e sem riscos ao avaliado, pode ser 

mais segura e causar-lhe menos constrangimentos (BRIOSCHI et al., 2012). Caso a 

temperatura da pele esteja relacionada diretamente com a quantidade de gordura 

corporal mensurada por DXA, a TIV pode ser um bom equipamento portátil para a 

análise da composição corporal.  

  

1.2 HIPÓTESE 

 É possível estimar o percentual de gordura corporal de mulheres jovens com 

o uso da termografia infravermelha. 

  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

 Analisar a possibilidade de se estimar o percentual de gordura corporal de 

mulheres jovens por meio da termografia infravermelha. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar possíveis relações entre a gordura corporal e a temperatura 

da pele, em todos os segmentos; 

 Identificar os membros cujas temperaturas cutâneas apresentam maior 

relação com o %G; 

 Estimar relações entre os valores de circunferências corporais e o %G; 

 Desenvolver um modelo matemático para estimativa do %G, com base 

na temperatura cutânea e em circunferências corporais; 

 Desenvolver um modelo matemático para estimativa do %G, com base 

em circunferências corporais.  
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 Este estudo consiste em cinco capítulos. O presente trata-se do primeiro 

deles, no qual é apresentada a Introdução do trabalho. O segundo contém o 

Referencial Teórico sobre composição corporal e TIV. No terceiro capítulo, são 

descritos todos os procedimentos adotados como método da pesquisa.   

 No quarto capítulo, estão os resultados da presente pesquisa, na forma de 

quatro artigos científicos publicados ou submetidos para publicação, até o momento 

da finalização deste texto. O primeiro deles tratou-se de um estudo de bibliometria 

sobre aplicações diagnósticas da TIV na área da saúde. O segundo foi um estudo 

piloto, no qual foi estudada a relação da temperatura cutânea (TP) do abdome com 

variáveis de composição corporal. No terceiro artigo, outras relações entre TIV e 

composição corporal foram estabelecidas, com análise de tronco e membros. 

Elaborou-se um modelo matemático de estimativa do %G, com base em TIV e 

circunferências corporais. O quarto artigo teve como principal resultado um modelo 

matemático, também com o intuito de calcular o %G, mas apenas com 

circunferências corporais e massa corporal como variáveis. 

 O quinto e último capítulo apresenta as principais conclusões do estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 OBESIDADE E SOBREPESO  

 O índice de massa corporal (IMC), calculado pela razão entre a massa 

corporal pelo quadrado da estatura, é comumente utilizado para classificar 

indivíduos entre abaixo do peso (<18,5), peso normal (de 18,5 a 24,9), acima do 

peso (de 25 a 29,9) e obesos (a partir de 30) (ABESO, 2009; OMS, 2014). A 

obesidade é uma doença crônica não transmissível (DCNT) que tem recebido 

grande atenção da OMS, devido ao seu rápido crescimento mundial. A prevalência 

chegou, em 2014, a 11% e 15% de adultos obesos homens e mulheres, 

respectivamente. De 2010 a 2014, no Brasil, foi observado aumento em todas as 

variáveis relacionadas ao excesso de peso. No primeiro, a média do IMC dos 

indivíduos no país era de 25,6kg/m², sendo 25,5kg/m² entre os homens e 25,7kg/m² 

entre as mulheres. Já no segundo, todos os valores subiram para 25,9kg/m², 

25,9kg/m² e 26kg/m², respectivamente. Nos dois anos registrados, portanto, a média 

brasileira se encontrava em faixa de sobrepeso, pois estava acima de 25kg/m² 

(OMS, 2014). 

 Como as alterações registradas na média do IMC brasileiro deram-se em 

proporções decimais, não é possível afirmar que foram significativas. Porém, a 

prevalência de indivíduos com sobrepeso e obesidade também aumentou de 2010 a 

2014, no Brasil, o que pode indicar que há, de fato, significância estatística na 

elevação do IMC da população brasileira. De 50,4% de indivíduos com sobrepeso 

em 2010, o número passou a 54,2%, em 2014. Entre homens e mulheres, 

respectivamente, os valores foram de 50,9% e 49,9%, no primeiro registro, e de 

55,3% e 53,2%, no segundo. Em faixa de obesidade, ou seja, com IMC acima de 

30kg/m², o valor inicial era de 17,4%, passando a 20,1%. Em homens, a prevalência 

passou de 14,7% para 17,2%, e, em mulheres, de 20,1% a 22,9% (OMS, 2014). 

 No ano de 2013, na Assembleia de Saúde Mundial, foram estabelecidas nove 

metas globais para a redução de DCNT, a serem cumpridas até o ano de 2025. Três 

delas se referem a doenças que estão relacionadas a excesso de gordura corporal: 

reduzir a mortalidade por doenças cardiovasculares, diabetes e câncer; reduzir ou 

manter a taxa de hipertensão arterial, dependendo da região; e parar o aumento da 

diabetes e da obesidade (OMS, 2014). 
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 Das quatro DCNT que mais causaram morte, globalmente, no ano de 2012, 

três podem estar relacionadas excesso de gordura corporal: a causa mais 

prevalente, as doenças cardiovasculares, foi responsável por 46,2% das mortes por 

DCNT; a segunda maior causa foi o câncer, em todas as formas de manifestação da 

doença, inclusive aquelas relacionadas a excesso de peso; a terceira foram doenças 

respiratórias crônicas; e a quarta foi a diabetes mellitus, dividida em tipos um e dois, 

este último diretamente relacionado com a obesidade. No referido ano, 52% das 

mortes de pessoas com menos de 70 anos de idade foram causadas por DCNT, 

sendo 37% dessas as doenças cardiovasculares (OMS, 2014).  

 Um indivíduo de 30 anos de idade, no Brasil, têm 19,4% de chance de falecer 

antes de alcançar os 70 anos de vida devido a uma das quatro principais DCNT 

citadas (OMS, 2014), dentre as quais as doenças cardiovasculares são a principal 

causa de morte (IBGE, 2013). 

 Além do IMC, outros dados antropométricos têm sido estudados e se 

mostrado indicadores de riscos à saúde. Circunferências de cintura, abdome e 

quadril, bem como relações estabelecidas com o uso destas medidas, são 

consideradas valores de referência que indicariam um maior risco de um indivíduo 

apresentar doenças cardiovasculares. Como estas medidas são métodos subjetivos 

e não equivalem à precisão de exames laboratoriais, são estudadas associações a 

diferentes variáveis bioquímicas, como colesterol total, colesterol de baixa densidade 

(LDL), colesterol de alta densidade (HDL) e triglicérides (TG), bem como fatores de 

risco como a hipertensão arterial (ORSATTI et al., 2008; RODRIGUES; BALDO; 

MILL, 2010; BENEDETTI; MEURER; MORINI, 2012; OLIVEIRA et al., 2013). 

 A circunferência da cintura é a medida do perímetro da região abdominal 

localizado na menor porção do abdome acima da cicatriz umbilical ou no ponto 

médio entre a última costela fixa e a crista ilíaca (CHARRO; CINTRA; PONTES 

JUNIOR, 2010; IBGE, 2013). O valor é considerado elevado quando está acima de 

88cm, pra mulheres, e 102cm, para homens. A relação cintura-estatura (RCE) 

consiste na razão da circunferência da cintura pela estatura. O valor é elevado 

quando está acima de 0,50, sem distinção de gênero.  

 A relação cintura-quadril (RCQ) é calculada pela razão da circunferência da 

cintura pela circunferência do quadril, esta última medida na maior porção da região 

glútea. São considerados em risco homens com RCQ acima de 0,90 e mulheres 

acima de 0,85. Há, ainda, o índice de conicidade (IC), utilizado como indicador de 
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obesidade abdominal, calculado por uma fórmula que utiliza o valor da 

circunferência de cintura, da estatura e da massa corporal (VALDEZ, 1991). 

 Em mulheres em fase de pós-menopausa, a medida aumentada da 

circunferência da cintura já foi indicada como sensível para identificar baixo HDL e 

colesterol total e glicemia elevados, enquanto o IMC, no mesmo estudo, foi mais 

específico que sensível, ou seja, foi mais capaz de indicar os casos em que não 

havia desequilíbrio nas variáveis (ORSATTI et al., 2008). Em mulheres com 

síndrome de ovários policísticos, a RCE pode indicar pressão arterial, glicemia e TG 

elevados e baixo HDL, enquanto a circunferência da cintura e a RCQ só parecem 

identificar pressão arterial e TG, e o IC somente se relacionaria com a pressão 

arterial (COSTA et al., 2010). 

 Num estudo com idosos de ambos os sexos, a circunferência da cintura e a 

RCE elevadas apresentaram correlação com diabetes e hipertensão arterial, 

enquanto RCQ se relacionou somente com a diabetes (BENEDETTI; MEURER; 

MORINI, 2012). Também com população idosa, mas apenas do gênero feminino, a 

circunferência da cintura e a RCE foram associadas à hipertensão, que não foi 

evidenciada pela RCQ (OLIVEIRA et al., 2013). 

 Em adultos, a RCQ e o IMC foram correlacionados com o nível de triglicérides 

e colesterol HDL, além do LDL em homens. A circunferência da cintura 

correlacionou-se fracamente com o nível de triglicérides (OLIVEIRA, et al., 2010). Já 

em população com hipertensão e síndrome metabólica, a primeira teve como 

melhores indicadores a RCQ e a RCE, superiores à circunferência da cintura e ao 

IMC, e a segunda teve resultados diferentes entre homens e mulheres: em sujeitos 

do sexo masculino, a RCE, o IMC e a circunferência da cintura apresentaram maior 

correlação à síndrome, enquanto nelas a RCE e a circunferência da cintura se 

mostraram melhores que a RCQ e o IMC (RODRIGUES; BALDO; MILL, 2010). 

 Também há indícios de que as circunferências do pescoço e do abdome 

possam indicar fatores de risco para hipertensão (PIMENTA et al., 2014) e que a 

circunferência abdominal e o IMC possam estar associados a risco cardiovascular 

(MOREIRA et al., 2011). 

 Os dados acima, encontrados em diversas populações, indicam boa relação 

entre variáveis antropométricas e fatores de risco para doenças cardiovasculares, 

entre estes as variáveis bioquímicas relacionadas ao excesso de gordura. A 

circunferência da cintura, a RCE e a RCQ aparentam ser os indicadores mais 
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confiáveis nesse sentido, em diferentes populações e faixas etárias. Estas três 

variáveis utilizam o valor da circunferência da cintura, o que indica que uma maior 

área da região abdominal pode oferecer riscos à saúde. 

 Embora as variáveis antropométricas citadas não substituam exames mais 

sofisticados, os resultados apresentados pelos referidos estudos demonstram que é 

possível utilizá-los como método de controle, de forma a tentar prever possíveis 

doenças e procurar evitá-las. Além disso, os índices de risco podem ser obtidos de 

forma não invasiva, rápida e com baixo custo, auxiliando na produção de estudos 

epidemiológicos. 

 

2.2 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 Avaliar a composição corporal consiste em mensurar, em relação à massa 

corporal, todos os componentes que estruturam o organismo humano. Estes podem 

ser considerados somente como massa de gordura e massa magra ou esta última 

também pode ser subdividida em massa óssea, água e proteína (CINTRA et al., 

2010). Existem diferentes tecnologias utilizadas na mensuração da composição 

corporal.  

 A DXA é um exame de imagem de raios-x de energia dupla, que penetram 

nos tecidos moles do corpo, e, assim, calcula, com o uso de softwares específicos, a 

massa óssea, a massa magra não óssea e a massa de gordura. É, portanto, um 

método que divide a composição corporal em três compartimentos, sem diferenciar 

os componentes não ósseos da massa magra (KOHRT, 1995). A DXA é utilizada 

como parâmetro considerado padrão-ouro para a composição corporal, por alguns 

autores (BUCKINX et al., 2015; MELO; AMÉRICO; GLANER, 2015; FOWKE; 

MATTHEWS, 2010), e possui boa concordância com a pesagem hidrostática, outro 

método considerado como de alta confiabilidade (CLARK et al., 2004). 

 Nessa seção, serão apresentados algumas interpretações sobre a eficácia de 

equipamentos e métodos no cálculo de massa magra, massa gorda e percentual de 

gordura (%G).  Todos os dados abaixo apresentados resultaram de comparação 

com a DXA. 

 Uma tecnologia utilizada com frequência é a impedância bioelétrica, ou 

bioimpedância (BIA). Este exame é realizado com equipamento próprio, de diversos 

fabricantes e modelos diferentes, que calcula a composição corporal por meio de 
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uma corrente elétrica alternada que passa pelo corpo do avaliado. Em crianças, esta 

tecnologia aparenta subestimar a massa gorda em indivíduos caucasianos, mas não 

em negros. Este resultado foi semelhante em dois equipamentos diferentes 

(BARREIRA; STAIANO; KATZMARZYK, 2013). Outro estudo corrobora com essa 

teoria, também mostrando valores subestimados de %G e superestimados de massa 

magra (TOMPURI et al., 2015). 

 Em adolescentes de diferentes faixas de classificação pelo IMC, foram 

testados dois equipamentos: BIA horizontal tetrapolar e BIA vertical com oito 

eletrodos. Em comparação à DXA, ambos subestimaram o %G de adolescentes com 

sobrepeso e o superestimaram naqueles com peso normal. As duas alternativas de 

BIA também subestimaram o %G de indivíduos do sexo feminino e dos indivíduos 

com sobrepeso do sexo masculino, e o superestimaram naqueles do sexo masculino 

com peso normal e baixo peso. O método de oito eletrodos apresentou boa 

correlação com %G da DXA, mas ambos os equipamentos apresentaram valores 

estatisticamente diferentes daqueles da DXA (FARIA et al., 2014). 

 Resultado semelhante foi encontrado em adultos e idosos, que também 

tiveram massa gorda subestimada e massa magra superestimada por BIA 

(SILLANPÄÄ et al., 2014). Já num estudo desenvolvido com idosos com diferentes 

doenças, três equações de cálculo de composição corporal com uso da BIA foram 

comparadas, e todas elas foram suficientemente correlacionadas à DXA. Apenas 

uma apresentou massa de músculo esquelético equivalente à DXA, mostrando que, 

neste caso, a BIA não superestimou a massa magra, como os outros estudos 

apontaram (BOSAEUS et al., 2014). 

 Outro método de acesso à composição corporal são fórmulas que utilizam 

como variável a espessura da gordura subcutânea, medida por dobras cutâneas 

(DC). Esta metodologia é bastante barata e o equipamento utilizado, o plicômetro, 

ou compasso de dobras cutâneas, é de fácil transporte, por ser leve e de pequenas 

dimensões. Existem diversos pontos anatômicos utilizados como DC, como exemplo 

as dobras bicipital, tricipital, do antebraço, peitoral, subescapular, axilar média, 

abdominal, supraespinhal, suprailíaca, da coxa e da panturrilha medial (CHARRO; 

CINTRA; PONTES JUNIOR, 2010). 

 Em crianças, um estudo identificou correlação entre a massa de gordura 

estimada pela DXA e o IMC, a BIA e DC. A massa magra calculada por meio da 

DXA se correlacionou com aquela mensurada por bioimpedância (BOEKE et al., 
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2013). Nesse caso, houve apenas análise de correlação, não de diferença estatística 

entre os valores, ou seja, o aumento e o declínio dos indicadores podem ser 

proporcionais, mas não há evidências de que sejam necessariamente equivalentes 

estatisticamente. 

 Braulio et al. (2010) estudaram mulheres adultas brasileiras com sobrepeso e 

obesidade, com base em DXA, DC e BIA. Nesta população, os resultados de uma 

equação sugerida pelo fabricante do equipamento de BIA utilizado apresentaram 

pouca concordância com a DXA. Já a equação de Gray para BIA, que foi 

considerada a de maior semelhança com a DXA, apresentou boa concordância em 

massa de gordura, mas pouca com percentual de gordura e massa magra. A 

equação de Segal, por fim, teve boa concordância nas três variáveis. Nessa mesma 

amostra, DXA e dobras cutâneas apresentaram concordância, mas baixa correlação 

em relação ao percentual de gordura. 

 A massa gorda calculada por BIA apresentou boa correlação entre adultos 

com sobrepeso e obesidade contudo, ao contrário do estudo citado acima, também 

houve boa correlação do %G calculado por BIA, em relação à DXA. DC também 

apresentaram resultados significantes, com base na DXA, mas de menor proporção 

que a BIA (DONINI et al., 2013). 

 De forma longitudinal, também foram verificadas e comparadas as alterações 

nas DC, na BIA e na DXA em um grupo de mulheres adultas e idosas submetidas a 

treinamento de endurance e força. A DXA foi a única a detectar alterações em todas 

as três variáveis: massa magra, massa gorda e %G. O método de DC detectou 

alterações significativas somente no %G e BIA apenas em massa gorda, além de 

apresentar boa correlação com DXA. Estes resultados indicam que a DXA teria mais 

sensibilidade em identificar pequenas alterações na composição corporal em 

mulheres (SILLANPÄÄ; HÄKKINEN; HÄKKINEN, 2013). 

 Em pesquisa com DXA e DC, foram avaliados idosos caucasianos com o uso 

de cinco equações para se estimar o percentual de gordura: Jackson e Pollock; 

Gause-Nilsson; Visser; Durnin e Womersley; e Kwok. As duas primeiras 

subestimaram o %G em mulheres obesas e não obesas. Tanto Visser quanto Kowk 

superestimaram o %G em mulheres e homens não obesos e homens obesos. Kowk 

também superestimou o %G de obesas. Durnin e Womersley não se diferenciou da 

DXA em obesas, mas superestimou o %G de homens em todas as faixas de IMC. A 

equação de Jackson e Pollock foi eficaz para homens obesos (CHAMBERS et al., 
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2014). A equação de Durnin e Womersley também foi utilizada em uma amostra em 

grupos por etnias e gêneros. O %G calculado foi superestimado para todas as 

etnias, com exceção de mulheres afro-americanas e homens caucasianos 

(DAVIDSON et al., 2011).  

 Nota-se uma variedade de resultados, em decorrência de idades, etnias, 

gêneros e faixas de IMC. Os métodos de DC e BIA, portanto, necessitam de 

fórmulas adequadas especificamente para cada público a ser estudado. Ainda não 

estão tão claros os cálculos mais eficazes já existentes para mulheres jovens do sul 

do Brasil, o que sugere a necessidade de desenvolvimento tanto de novas fórmulas, 

como de novas tecnologias para acessar a composição corporal. 

 

2.3 TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA 

 A termografia infravermelha (TIV) é uma tecnologia que registra em foto e 

vídeo a energia eletromagnética que um corpo emite. A câmera térmica, por meio da 

emissão infravermelha do corpo ou material analisado, calcula sua temperatura de 

superfície. Em função desta variável, as imagens geradas apresentam variação de 

coloração (BRIOSCHI et al., 2012). Com o uso de softwares disponibilizados pelos 

fabricantes dos equipamentos, é possível estimar a temperatura de cada ponto ou 

região da imagem capturada. 

 Este procedimento não é invasivo e não oferece nenhum risco ao avaliado. As 

imagens térmicas têm sido estudadas para usos variados, na área da saúde, uma 

vez que diversas alterações fisiológicas interferem na mudança no padrão térmico 

corporal, seja em relação à temperatura central (TC), pela febre, hiperpirexia e 

hipotermia, ou à TP, como infecções, isquemias, inflamações e abscessos 

(BRIOSCHI et al., 2010).  

 A TC costuma ser mensurada de diversas maneiras. Considera-se a mais 

confiável como a temperatura retal, mas, em função do possível constrangimento ou 

pela melhor facilidade de acesso, também são utilizadas a temperatura sublingual 

(NAGASHIMA, 2015) e a temperatura timpânica (CHUDECKA & LUBKOWSKA, 

2015; 2016). 

 A TC está relacionada com a temperatura da pele, contudo as duas não se 

equivalem, dado este que já foi comprovado em indivíduos de diferentes idades e 

gêneros. A TP aparenta estar melhor relacionada com a TC em homens, crianças e 
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em indivíduos febris (CHAN et al., 2013; CHEUNG et al., 2012; HEWLETT et al., 

2011). 

 Sabe-se que as disfunções citadas acima interferem na TP por estarem 

associados à circulação sanguínea. Alterações na frequência cardíaca podem ser 

identificadas pela TIV. A prática de exercícios de força dinâmica, por exemplo, pode 

reduzir a TP da região exercitada, variável que se correlaciona negativamente com o 

aumento da frequência cardíaca, durante o exercício e minutos após o término deste 

(NEVES et al., 2016). Desse modo, observa-se que o nível de atividade física e de 

repouso deve ser controlado antes do uso da TIV, de forma a não interferir na 

análise de variáveis não relacionadas diretamente àqueles fatores. 

 Há evidências de que o ciclo menstrual também altere a TC, com um aumento 

desta na fase lútea em comparação à fase folicular, tendo como base a temperatura 

sublingual (NAGASHIMA, 2015) ou a temperatura retal (GARCIA et al., 2006; 

GRUCZA et al., 1993). Efeito semelhante foi encontrado em mulheres que faziam 

uso regular de contraceptivos orais, mas estes consistiam de diferentes doses de 

hormônios sintéticos, em função do dia do ciclo (GRUCZA et al., 1993), método 

utilizado em menor escala, atualmente. Por outro lado, a TP não demonstra 

alterações entre as fases lútea e folicular (NAGASHIMA, 2015; GARCIA et al., 2006; 

GRUCZA et al., 1993). 

 A TP também pode ser influenciada por diversas ações e comportamentos, 

como: fumar, que causa vasoconstrição e pode reduzir a temperatura das 

extremidades; ingerir álcool ou cafeína, que causam vasodilatação; usar acessórios 

como braceletes e relógios, ou ainda curativos, que, além de alterarem a 

temperatura diretamente, podem acarretar em irritação da pele; usar maquiagens, 

loções e cremes, que podem interferir na emissividade da pele; depilar-se; e realizar 

procedimentos que possam influenciar termicamente, como acupuntura, 

eletroneuromiografia e angiografia, por exemplo (BRIOSCHI et al., 2012). 

 Por fim, deve haver um controle ambiental, para uma análise mais acurada, 

por meio do controle da estabilidade de correntes de ar, de luz, de umidade e, 

principalmente, da temperatura do ar, cujo valor ideal é estimado entre 18°C e 25°C 

(FERNÁNDEZ-CUEVAS et al., 2015) e considerado o de 23°C como o mais 

adequado, por Brioschi et al. (2012). 

 



22 

 

 

2.4 DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS E MONITORAMENTO POR TERMOGRAFIA 

INFRAVERMELHA 

 Recentemente, uma diversidade de pesquisas tem sido realizada utilizando a 

TIV como alternativa a procedimentos diagnósticos de maior custo e que possam 

oferecer risco ao paciente. A doença mais estudada, recentemente, tem sido o 

câncer, em especial o câncer de mama, com o intuito de evitar o desconforto e a 

emissão de radiação proporcionados pelo exame de mamografia.  

 Para esta doença, diferentes abordagens foram testadas na tentativa de se 

otimizar a eficácia da tecnologia no procedimento diagnóstico. Uma pesquisa foi 

conduzida com o intuito de sugerir o uso da TIV como método de diagnóstico 

precoce em grandes populações. Para tanto, as 1008 mulheres avaliadas foram 

relacionadas de acordo com a variação da TP mamas. Aquelas com variação acima 

de 2,5°C foram consideradas em risco e aquelas excedendo 3°C foram 

consideradas como portadoras de câncer de mama. Todas acima de 2,5°C foram 

submetidas a mamografia. Nessa abordagem, a TIV apresentou sensibilidade e 

especificidade para cânceres malignos de 97,6% e 99,17%, respectivamente 

(RASSIWALA et al., 2014). 

 Sella et al. (2013) trabalharam com TIV em três dimensões, numa pesquisa 

com duas fases: treinamento e calibração, e estudo duplo-cego. Em ambas, foi feita 

comparação entre mulheres já diagnosticadas com câncer de mama, com tumores 

de tamanhos entre 5mm e 45mm, e mulheres saudáveis. Na primeira etapa, a 

sensibilidade foi de 83% e a especificidade de 69%. Na segunda, subiram para  

90,9% e 72,5%, respectivamente. 

 Guerrero-Robles et al. (2015) testaram a possibilidade de diferenciar tumores 

benignos e tumores malignos. As imagens térmicas foram analisadas e comparadas 

com a mama contralateral, para então classificar em um dos dois tipos. Comparada 

ao procedimento radiológico de mamografia, a TIV apresentou sensibilidade 

equivalente (70%), mas sua especificidade foi de apenas 54%, contra 96% do 

exame padrão. 

 A validade da tecnologia em diagnósticos de câncer de mama também foi 

analisada com o uso de testes citológicos e pato-histológicos. Nesta análise, a TIV, 

com 92% de chances de diagnosticar corretamente, foi considerada mais eficaz que 

a mamografia, com 85%. A TIV detectou mais pontos de anormalidade, 
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apresentando 100% de sensibilidade e 79% de especificidade, contra 85% e 84%, 

respectivamente, da mamografia (KOLARIĆ et al., 2013). 

 Embora os valores de sensibilidade e especificidade tenham se apresentado 

altos, na maioria dos casos, isso pode não se repetir em relação a tumores de 

estágio primário. Nesta fase, o exame de ultrassom demonstrou 88% e 91% e a 

mamografia 84% e 97%, a TIV resultou em apenas 25% e 85%, respectivamente, 

usando como parâmetro a TP de regiões adjacentes e da mama contralateral 

(KONTOS; WILMAN; FENTIMAN, 2011). Em relação ao câncer de mama, portanto, 

os resultados encontrados e os métodos de diagnóstico escolhidos foram bastante 

divergentes, o que indica uma necessidade de mais estudos na área e com 

metodologias melhor desenvolvidas. 

 Outro tipo de câncer cujo diagnóstico via TIV tem sido estudado é o 

melanoma. Numa comparação com o método de ultrassom (US) de alta frequência, 

a TIV apresentou sensibilidade de 28,8%, contra 100% do US. A vantagem 

encontrada foi que a TIV não apresentou nenhum falso positivo (SOLIVETTI et al., 

2014). No estudo de Shada et al. (2013), foi analisada a eficácia da TIV em 

diferenciar lesões benignas e malignas de melanoma. A tecnologia apresentou maior 

eficácia na diferenciação de malignidade em lesões de 15 a 30mm de diâmetro, com 

sensibilidade de 95% e especificidade de 100%. Nos casos de lesões maiores ou 

menores que esta faixa, a especificidade foi mais alta que a sensibilidade. 

 Além do câncer, outras doenças já foram analisadas por meio da TIV. Netten 

et al. (2013), estudaram úlceras de pé decorrentes de diabetes mellitus e detectaram 

diferença significativa entre a temperatura do pé afetado e o membro contralateral, 

com o uso da TIV. Embora com outro foco, estes dados corroboram com os 

resultados apresentados por Barriga et al. (2012), que mostraram uma melhor 

recuperação de temperatura de indivíduos sem pé diabético do que aqueles 

afetados, após um estímulo de frio. Huang et al. (2011) verificaram alterações de TP 

pré e pós exercício, em pés de indivíduos com e sem doença arterial periférica. 

Aqueles afetados demonstraram grande perda de calor pós exercício, em oposição 

ao ganho de calor pelos não afetados. 

 A gravidade de queimaduras de pele foi descrita por Medina-Preciado et al., 

(2014) e Hardwicke et al., (2013). Ambos os grupos de autores encontraram uma 

redução na temperatura cutânea em casos de queimaduras mais profundas, porém 
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queimaduras superficiais podem apresentar TP tanto semelhante (HARDWICKE et 

al., 2013) quanto maior (MEDINA-PRECIADO et al., 2014) que a do tecido saudável. 

 Além do diagnóstico de doenças e de sua gravidade, outras aplicações na 

saúde foram estudadas com a TIV. Sanches et al. (2013) testaram um modelo de 

associação da TIV, da tomografia computadorizada e da ressonância magnética 

para produção de imagens médicas, com o intuito de auxiliar na identificação de 

pontos anatômicos, os quais não são detectados pela TIV. Assim, o protocolo dos 

três exames deixaria mais claros os pontos em que fossem descobertas alterações 

térmicas. O modelo criado aparentou ser eficaz, contudo não seria de baixo custo e 

o estudo não apresentou resultados práticos na área de saúde. 

 Em ciências do esporte, Carvalho et al. (2012) utilizaram a termografia para 

comprovar a eficácia da crioterapia na redução da TP. O método em questão se 

trata de uma forma de prevenir lesões, por meio da aplicação de gelo sobre a 

musculatura possivelmente inflamada. Também com atletas, foi estudada a relação 

entre a TP e a concentração da enzima creatina-quinase (CK) no sangue, após um 

programa de treinamento. O aumento da CK pode indicar um processo inflamatório, 

causado por lesão esportiva. Nesse caso, a temperatura da pele e a CK se 

mostraram elevadas, no entanto não houve correlação entre elas, tanto em atletas 

de futebol (BANDEIRA et al., 2012), quanto em atletas de rúgbi (BANDEIRA et al., 

2014). 

 Por outro lado, o aumento da TP, constatado 24 horas após a realização de 

exercícios de força dinâmica, se mostrou relacionado com a elevação dos níveis de 

mioglobina sérica, em estudos sobre dor muscular tardia em indivíduos saudáveis 

(AL-NAKHLI et al., 2012a) e diabéticos (AL-NAKHLI et al., 2012b). Após 48 horas, 

porém, a concentração de mioglobina continuou elevada, ao contrário da TP sobre o 

músculo avaliado, que se mostrou bastante semelhante ao momento pré-exercício, 

indicando que a TIV seria eficaz na análise de dor muscular tardia em estágios 

iniciais, apenas.  

 A maioria das lesões e doenças acima apresentadas, que foram monitoradas 

com o uso da TIV, manifestam-se abaixo da hipoderme, camada mais interna da 

pele, onde se localiza a gordura subcutânea. Por este motivo, acredita-se que, além 

do efeito térmico da própria disfunção procurada, deve ser associada a ação do 

tecido adiposo, em análises com TIV, que pode alterar os resultados analisados 

pelos pesquisadores.  
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2.5 TERMOGRAFIA E COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 Embora seja um tema ainda pouco explorado, a literatura apresenta estudos 

com seres humanos que buscaram relações entre a TP, mensurada por TIV, e a 

composição corporal ou, especificamente, a massa muscular e o tecido adiposo. 

Este último divide-se em dois tipos, ambos já pesquisados: tecido adiposo branco, 

que consiste nos depósitos costumeiramente estudados, de gordura subcutânea ou 

gordura visceral, cujo acúmulo é prejudicial à saúde; ou tecido adiposo marrom 

(TAM), presente em maior quantidade em bebês e crianças, mas também em alguns 

adultos, comumente acumulado na região supraclavicular, que possui importante 

função metabólica (CYPESS et al., 2009).  

 Jang et al. (2014) demonstraram que a presença de tecido adiposo marrom 

(TAM), comprovada pela tomografia com emissão de positrons (PET), resulta numa 

maior TP na região supraclavicular, após exposição de duas horas de permanência 

num ambiente a 19°C. Estes valores foram encontrados nos valores absolutos de 

temperatura, mas sem diferença estatística. Além disso, não houve relação entre o 

volume de TAM e a temperatura supraclavicular. O estudo em questão estudou uma 

amostra com grande variação de IMC, desde peso normal até obesidade, sem 

classificá-los em grupos, impossibilitando, portanto, a identificação de possíveis 

alterações entre indivíduos com diferentes proporções de gordura corporal. Além 

disso, não foi estimada a espessura do tecido adiposo subcutâneo e sua possível 

relação com a TP.  

 Robinson et al. (2014) estudaram crianças, com o intuito de identificar o TAM 

pela TIV na região supraclavicular e buscar relações com o IMC dos sujeitos. Estes 

foram estudados antes e depois de um estímulo de frio, estabelecido pela imersão 

da mão esquerda em água fria, durante cinco minutos. Foi verificado que quanto 

maior o IMC dos indivíduos, menor a TP e menor a sua variação entre os dois 

momentos. Os autores consideraram possível que a maior quantidade de gordura 

subcutânea, nas crianças com maior IMC, pode ter influenciado na resposta térmica, 

reduzindo a TP. Não é possível afirmar, portanto, se a ação termogênica do TAM é 

menor, em crianças de maior IMC, ou se a gordura subcutânea pode induzir a uma 

menor temperatura externa, porém não interna. 

 A gordura subcutânea age de forma diferente do TAM, uma vez que não 

possui a ação termogênica deste, de elevar a temperatura corporal em resposta a 

um ambiente de menor temperatura. Sabe-se que o tecido adiposo branco tem ação 
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isolante de temperatura, dificultando a troca de calor entre o organismo e o meio 

externo (HENSCHEL, 1967). Como ele se encontra na camada mais interna da pele, 

a hipoderme, a camada mais externa, a epiderme, pode apresentar temperatura 

reduzida, como constatado por Neves et al. (2015a). Em homens, pelo método de 

DC, foi estudada a TP da região subescapular em função da espessura do tecido 

adiposo subcutâneo na mesma região. Em mulheres, contudo, não foi encontrada a 

mesma relação na região tricipital, o que indica que a relação inversa entre 

temperatura cutânea e tecido adiposo subcutâneo pode não ser generalizável a 

todos os segmentos corporais. 

 Além da temperatura absoluta, a gordura subcutânea pode influenciar na 

variação da TP durante o exercício, em homens. Em séries de exercícios de bíceps 

braquial, foi encontrado que, durante a prática, a TP reduz inicialmente, seguida por 

um aumento. Porém, nos sujeitos com dobra cutânea maior que 4mm, a variação da 

TP foi menor, tendo em consideração os momentos antes e durante o exercício 

(NEVES et al., 2015c). 

 O excesso de gordura subcutânea pode levar ao desenvolvimento de 

lipodisrofia ginóide, popularmente conhecida como celulite, disfunção que foi 

analisada por meio da TIV por Nkengne, Papillon e Bertin (2013). Os referidos 

autores declararam que quanto maior o grau de celulite nas coxas, com base em 

escala qualitativa de quatro classificações, menor a TP média na região, além de 

uma menor homogeneidade na distribuição de calor. Uma vez que a lipodistrofia 

ginóide ocorre no tecido adiposo subcutâneo, o referido estudo corrobora com a 

afirmação de que a massa de gordura seja inversamente proporcional à TP. 

 Em relação à adiposidade corporal total de mulheres, uma pesquisa 

comparou os resultados térmicos de mulheres em duas faixas de IMC: peso normal 

e obesidade. Nas primeiras, não foi encontrada relação entre valores de gordura e a 

TP. Entre as obesas, no entanto, a TP média da região abdominal e a das coxas se 

correlacionaram de forma negativa com o IMC, o percentual de gordura, a massa de 

gordura visceral e a massa de gordura subcutânea, dados estes estimados por BIA. 

Comparou-se, entre os dois grupos, a TC (timpânica), que não se diferenciou 

estatisticamente de obesas para mulheres de peso normal, mas, entre as obesas, a 

TP foi menor nos braços, antebraços, abdome, porção inferior do dorso, coxas e 

pernas (CHUDECKA; LUBKOWSKA; KEMPIŃSKA-PODHORODECKA, 2014). 
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 Estudo semelhante foi realizado com atletas profissionais, homens e 

mulheres, de diferentes modalidades. O IMC estudado foi somente a faixa de peso 

normal. A única parte do corpo em que não houve diferença estatística da TP média 

entre os dois gêneros foram as mãos. A maior diferença entre as médias foi de 

apenas 0,81°C, na parte anterior das pernas. Em mulheres, a TP do tórax, do 

abdome e das porções superior e inferior do dorso se correlacionaram com o IMC e 

o %G, com base num equipamento de BIA. Em homens, os valores do tórax e do 

abdome se correlacionaram com IMC e %G, e os do dorso superior e inferior 

somente com %G. Os autores consideraram que a alteração na TP poderia se dar 

pelo fato de o tecido adiposo agir como isolante, impedindo parte da liberação de 

calor endógeno pela pele (CHUDECKA e LUBKOWSKA, 2015). 

 As referidas autoras  também estudaram relações da TP em mulheres com 

anorexia nervosa (AN), comparadas ao grupo controle, de peso normal, novamente 

utilizando a tecnologia de BIA para estimar as variáveis de composição corporal. 

Neste caso, o grupo com AN apresentou TC (timpânica) reduzida. Contudo, nas 

regiões das costas, abdome, coxas e pernas, as mulheres com AN apresentaram TP 

média significativamente maior. De forma semelhante aos estudos anteriores, o 

grupo AN teve correlação negativa com a TP da região do abdome com %G, IMC, 

gordura subcutânea e gordura visceral. Estes dois últimos também se 

correlacionaram negativamente com os valores de TP registrados na região das 

coxas, enquanto a TP da porção inferior do dorso apresentou a mesma relação com 

a gordura subcutânea. Novamente, acredita-se que a dissipação de calor pela pele é 

maior nos indivíduos com menos gordura, induzindo uma maior TP nessas regiões 

(CHUDECKA E LUBKOWSKA, 2016). 

 É interessante destacar que, tanto na pesquisa referente a mulheres obesas 

(CHUDECKA; LUBKOWSKA; KEMPIŃSKA-PODHORODECKA, 2014), quanto 

naquela referente a mulheres com AN (CHUDECKA e LUBKOWSKA, 2016), a TP 

registrada nas mãos apresentou correlação positiva com os indicadores de gordura 

corporal, de forma contrária à TP das regiões consideradas como de maior acúmulo 

de tecido adiposo. As referidas autoras relatam que, devido à alta vascularização 

nas extremidades de mãos e dedos e, consequentemente, uma maior liberação de 

calor destas superfícies para o ambiente externo, a TP destas regiões e a 

temperatura interna podem estar mais equilibradas. 
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 Savastano et al. (2009) encontraram informações semelhantes entre a TP do 

abdome e o percentual de gordura estimado por DXA, em adultos de ambos os 

sexos, com peso normal e obesos. Outras regiões corporais não foram analisadas, 

neste estudo, como naqueles apresentados acima. Ademais, neste caso, os 

achados não podem ser generalizados para mulheres, uma vez que, na sua 

interpretação, não houve separação de gêneros. 

 Alguns destes estudos estimaram modelos de regressão linear entre %G e 

TP, ou seja, a possibilidade de se estimar a primeira variável pelo valor da segunda. 

Para as 20 obesas estudadas por Chudecka, Lubkowska e Kempińska-

Podhorodecka (2014), a TP da palma da mão teve valor de R² de 36,6% e a do 

abdome de 77,9%, em função do %G. Na amostra de peso normal e obesidade 

apresentada por Savastano et al. (2009), a temperatura de unha obteve o resultado 

de 45% e a do abdome de 30%. Por outro lado, na população de atletas de peso 

normal, os resultados foram menos expressivos, embora tenham apresentado 

significância estatística. Para as mulheres, a TP média do tórax e a da porção 

superior do dorso resultaram em R² de 0,017% e 0,012%, respectivamente. Em 

homens, para as mesmas variáveis, os resultados foram de 0,006% e 1,06%, 

respectivamente, e, ainda, de 1,04% com base na TP média da porção inferior do 

dorso (CHUDECKA & LUBKOWSKA, 2015). 

 Somado à ação do tecido adiposo na redução da TP, o tecido muscular 

parece ter ação inversa àquele. Este dado foi apresentado por Neves et al. (2015d), 

que encontraram maiores TP cutâneas associadas a um maior volume de secção 

transversal do músculo bíceps braquial, em homens. 

 Por meio da análise destes estudos, pode-se afirmar que a composição 

corporal – tecido adiposo subcutâneo, massa de gordura visceral, %G e massa 

muscular – interfere na TP mensurada por TIV. Contudo, ainda são escassas 

pesquisas neste viés com a DXA. Como demonstrado acima, existe uma tendência 

de regressão linear para estimativa do %G pela TP de alguns segmentos, contudo 

estes resultados se mostraram mais significativos em populações que incluíam 

obesos, o que evidencia a necessidade do aprimoramento dos dados referentes a 

peso normal e sobrepeso.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1 PERCURSO METODOLÓGICO 

 Tratou-se de um estudo de modo transversal, abordagem quantitativa e 

caráter descritivo (GIL, 1994), em que se procurou esclarecer o efeito da gordura 

corporal na TP estimada por TIV. 

 As etapas desta pesquisa compuseram quatro artigos científicos, que são 

apresentados no próximo capítulo. Inicialmente, foi feita uma análise bibliométrica de 

estudos que utilizaram a tecnologia da TIV em diagnósticos, na área da saúde. A 

partir da bibliometria e da revisão bibliográfica apresentada no capítulo anterior, que 

demonstraram um baixo número de pesquisas que estudassem relações entre TP e 

tecido adiposo com o uso da DXA, fez-se um estudo piloto como segundo artigo. 

Neste, foi estudada a relação da TP da região abdominal com as variáveis de massa 

gorda, massa magra, massa total, percentual de gordura e circunferências corporais. 

 Com base nos resultados promissores do estudo piloto, o terceiro artigo foi 

realizado com o uso de imagens térmicas de todos os membros e do tronco, em 

visões anterior e posterior, para que se pudesse aprofundar a análise do efeito do 

tecido adiposo na TP. No texto em questão, foi desenvolvido um modelo matemático 

de estimativa do percentual de gordura corporal pelas variáveis de TP e 

circunferências corporais. O quarto e último artigo consistiu na apresentação de 

outro modelo matemático com o mesmo objetivo, mas utilizando somente valores de 

circunferências corporais e massa corporal. 

 Os dois primeiros estudos foram publicados nos anais do XXV Congresso 

Brasileiro de Engenharia Biomédica, realizado na cidade de Foz do Iguaçu, no 

Estado do Paraná, em outubro de 2016. O terceiro foi publicado na revista Journal of 

Thermal Biology e o último foi submetido para publicação e está em processo de 

revisão. 

 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com CAAE de número 

53602116.3.0000.5547. Todas as voluntárias assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido antes da participação no estudo. 
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3.2 PARTICIPANTES 

 Foram avaliadas 130 mulheres com idade de 18 a 35 anos e média de 26,06 

± 4,41 anos, da cidade de Curitiba. 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 Ser mulher com idade entre 18 e 35 anos; 

 Estar em faixa de peso normal (IMC entre 18,5 e 24,99kg/m²) ou 

sobrepeso (IMC entre 25 e 29,99kg/m²); 

 Estar disponível para participar da pesquisa, levando em consideração 

as datas disponíveis para as avaliações físicas. 

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

 Não ter comparecido às avaliações físicas agendadas; 

 Ter apresentado febre nos 15 dias que antecediam a data agendada 

para avaliação; 

 Ter antecedentes gestacionais; 

 Estar grávida ou ter suspeita de gravidez, em qualquer momento da 

pesquisa; 

 Ter realizado qualquer exame radiológico nos 30 dias anteriores à 

avaliação, de forma a não ser exposta a mais de uma fonte de 

radiação ionizante, em um curto intervalo de tempo; 

 Estar em processo de suplementação de cálcio; 

 Ter realizado cirurgia bariátrica, abdominoplastia, lipoaspiração ou 

quaisquer procedimentos estéticos que pudessem influenciar na 

composição corporal. 

 

3.3 INSTRUMENTOS 

 Fita antropométrica metálica (Cescorf), com precisão milimétrica; 

 Estadiômetro portátil (WCS Wood Portátil Compact), com precisão 

milimétrica; 

 Balança digital científica (Wiso W271), com sensibilidade de 0,1 kg; 

 Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) (Hologic DXA System); 
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 Câmera termográfica (Fluke Ti400), com amplitude de -20°C a 1200°C, 

sensibilidade térmica ≤0,05°C, resolução de 320x240 pixels e precisão 

de ±2°C ou 2%, em ambiente a 25°C; 

 Termômetro auricular (G-Tech IRDB1), com sensibilidade de 0,1°C; 

 Termômetro digital (J Prolab), com sensibilidade de 0,1°C. 

3.4 PROCEDIMENTOS 

 As avaliações físicas foram realizadas num único dia com cada avaliada, 

divididas em: avaliação antropométrica, composição corporal e captação de imagens 

termográficas. Os momentos de avaliação ocorreram em dois laboratórios. Em todo 

o processo de avaliação, as participantes estavam trajadas com top e shorts ou 

biquíni, sem partes metálicas. No primeiro ambiente, foram registrados os dados 

antropométricos e térmicos. No segundo ambiente, as voluntárias foram avaliadas 

por meio da DXA, tecnologia considerada padrão-ouro para se avaliar a composição 

corporal, que registra a os valores de massa magra e massa gorda de forma precisa. 

  

3.4.1 Antropometria 

 A antropometria consistiu em: massa corporal; estatura; IMC; circunferências 

corporais do braço, antebraço, cintura, abdome em duas porções (cicatriz umbilical e 

maior porção), quadril, coxa e panturrilha. A circunferência do braço foi aferida no 

ponto médio entre o acrômio e o olécrano; as circunferências do antebraço, do 

quadril e da perna foram mensuradas na maior porção de cada uma destas regiões; 

a cintura foi mensurada na menor porção entre a 12ª costela e a crista ilíaca; as 

circunferências da região abdominal foram aferidas tendo como referência a cicatriz 

umbilical e a maior porção do abdome; e, na coxa, a referência foi o ponto médio 

entre a linha inguinal e a borda superior da patela. Todas as medidas foram 

realizadas duas vezes, em circuito. 

 

3.4.2 DXA 

 O equipamento DXA foi operado por um avaliador experiente do Laboratório 

Bioquímico e Densitométrico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O 

exame dura cerca de três minutos, tempo em que a voluntária deveria permanecer 

estática em decúbito dorsal, com as palmas das mãos voltadas para baixo. Foram 

registrados os valores de massa magra, massa magra e óssea, massa gorda e 
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percentual de gordura de corpo total de cada avaliada. A massa magra e o 

percentual de gordura também foram estimados por segmento corporal: membro 

superior esquerdo; membro superior direito; tronco; membro inferior esquerdo; e 

membro inferior direito. 

 A DXA oferece baixo risco às participantes, devido à mínima emissibilidade 

radiológica, cuja dose de radiação efetiva varia entre 1 e 5μSv, equivalente à 

radiação natural que se tem no meio ambiente (5 a 8μSv). A radiação presente 

nessa forma de avaliação é menor que a de um raio-X dental (cerca de 60 μSv) 

(ALBANESE; DIESSEL; GENANT, 2003). É relevante ressaltar que existem outras 

formas de avaliar a composição corporal de um ser humano, como por exemplo as 

DC, a BIA e o IMC, no entanto nenhum desses métodos é suficientemente preciso e 

todos fazem uma avaliação global do ser humano, apenas. Para esta pesquisa, 

necessita-se de valores confiáveis de composição corporal, daí a necessidade de se 

utilizar o exame a partir da DXA e buscar-se uma correlação com a termografia, 

justamente na direção de verificar uma possível forma alternativa de avaliação da 

composição corporal. 

  

3.4.3 Termografia infravermelha 

3.4.3.1 Instruções às voluntárias 

 Antes da participação na pesquisa, de forma a minimizar influências 

ambientais nos resultados, as voluntárias foram orientadas a tomar os seguintes 

cuidados (BRIOSCHI et al. 2012; FERNÁNDEZ-CUEVAS et al., 2015): 

 Não praticar atividades físicas nas últimas 96 horas antes da coleta (NEVES 

et al., 2015e);  

 Preferencialmente, caso necessite depilar-se, fazê-lo com, no mínimo, 72 

horas de antecedência do teste; 

 Não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 24 horas antes da coleta; 

 Agendar a participação numa data em que não estivesse no período 

menstrual; 

 Estar trajada com roupas de banho (biquíni) sem partes metálicas, durante 

todos os procedimentos de avaliação; 

 Não utilizar vestes apertadas, no dia da participação; 
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 Retirar joias, relógios, bijuterias e aparelhos imobilizadores quatro horas antes 

da captação de imagens; 

 Evitar grandes refeições nas quatro horas que antecederem o exame; 

 Não fumar nas últimas duas horas antes do exame; 

 Se houvesse, retirar curativos ou bandagens duas horas antes do teste; 

 Não utilizar talco, loções, desodorantes, hidratantes, cremes e/ou 

bloqueadores solares no dia do exame, em nenhuma parte do corpo; 

 Evitar medicações orais, intramusculares e tópicas, no dia do exame. Se o 

uso for necessário, deverão informar os avaliadores; 

 Se a participante necessitasse de exames de ressonância magnética, 

tomografia, ultrassonografia e/ou radiografia no dia agendado para a 

participação, aqueles deveriam ser realizados após as avaliações referentes à 

pesquisa, preferencialmente; 

 Não se coçar, evitar tocar o próprio corpo e não cruzar braços e pernas 

durante a adaptação térmica, antes do exame. 

 

3.4.3.2 Preparação para a captação de imagens térmicas 

 Para que os resultados obtidos com o uso da termografia fossem 

minimamente influenciados por fatores externos que pudessem comprometer o 

estudo, a preparação do laboratório foi realizada da seguinte forma (BRIOSCHI et al. 

2012; FERNÁNDEZ-CUEVAS et al., 2015): 

 

 Temperatura constante a 21°C, com variação máxima de 0,5°C, monitorada 

por meio de um termômetro digital e mantida com o uso de um aparelho de ar 

condicionado, posicionado de forma que o vento não fosse direcionado à 

avaliada; 

 Cortinas negras entre a avaliada e as janelas, de forma que a luz externa não 

influenciasse nas imagens captadas; 

 Portas e janelas do laboratório foram mantidas fechadas, impedindo a 

presença de correntes de ar que pudessem influenciar nos resultados; 

 Câmera termográfica posicionada a 2,5m de distância da avaliada; 

 Linha reta delimitada no chão, da posição da câmera termográfica até a 

voluntária, para auxiliar no posicionamento para as imagens, bem como uma 
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linha menor, perpendicular a esta, para delimitação do posicionamento dos 

pés; 

 Banheiro disponível ao lado do laboratório, utilizado como vestiário pelas 

avaliadas. 

  

3.4.3.3 Captação de imagens térmicas e da temperatura timpânica 

 Todas as participantes da pesquisa foram avaliadas no período da tarde, de 

forma a não haver alterações térmicas decorrentes de variações no ciclo circadiano 

(FERNÁNDEZ-CUEVAS et. al., 2015). As voluntárias foram avaliadas numa data em 

que não estivessem durante o período menstrual, mas a fase não foi controlada. 

Como o uso de contraceptivos orais poderia alterar a temperatura corporal 

(GRUCZA et al., 1993), todos os valores de TP foram comparados entre mulheres 

que utilizavam (n = 72) ou não (n = 51) esses medicamentos. O teste T de Student  

não mostrou diferença significativa entre os dois grupos (p > 0,05), o que permitiu a 

análise de toda a amostra sem separação de acordo com métodos contraceptivos.  

 No laboratório, as voluntárias passaram por adaptação térmica, em posição 

ortostática, durante 15 minutos, vestidas com trajes de banho ou top e shorts, no 

laboratório com temperatura ambiente controlada a 21°C. Foram captadas cinco 

imagens térmicas de cada voluntária, em posição ortostática e anatômica: membros 

superiores em visão anterior; membros superiores em visão posterior; membros 

inferiores em visão anterior; membros inferiores em visão posterior; e uma imagem 

de rosto. Logo após o registro das imagens, foi mensurada a TC da avaliada com 

um termômetro auricular (NEVES et al., 2015a). 

 

3.4.3.4 Análise das imagens térmicas 

 O software Smartview 3.14 foi utilizado para interpretação das imagens 

captadas pela câmera termográfica. Com o auxílio deste programa, foram 

selecionadas as regiões de interesse (ROI) para registro das temperaturas da 

superfície da pele. De cada uma das ROI, o software estima as TP mínima, média e 

máxima. No estudo piloto, apresentado na próxima seção, foi selecionada somente a 

região abdominal, como apresentado na Figura 1.  

 Para a estimativa do modelo matemático, a área selecionada no abdome foi 

menor, devido aos diferentes tamanhos de trajes utilizados pelas voluntárias. Neste 

caso, foi escolhida a região utilizada para a aferição da dobra cutânea abdominal, ao 



35 

 

 

lado da cicatriz umbilical. Nesta parte da pesquisa, no total, foram utilizadas 30 ROI, 

sendo: braço, antebraço, membros superiores (braço e antebraço), coxa, perna e 

membros inferiores (coxa e perna) em visões anterior e posterior; e palma da mão, 

abdome e flancos. Todas as áreas foram selecionadas ao lado direito e ao lado 

esquerdo, e as TP foram calculadas pela média dos dois lados. Estas são mostradas 

unilateralmente na Figura 2. 

 

Figura 1 – Região de interesse para temperatura abdominal no estudo piloto, em 

320x240 pixels. 

 

Figura 2 – Regiões de interesse para estimativa do modelo matemático de 

composição corporal, baseado em temperatura cutânea e circunferências corporais, 

em 320x240 pixels. 
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3.4.4 Análise estatística 

 Os dados foram interpretados com o uso dos softwares Microsoft Office Excel 

2007, Minitab 17 e SPSS Statistics 2010. Foi utilizado o teste de Kolmogorov-

Smirnov para verificar se as variáveis apresentavam distribuição normal. Em todas 

as análises, foi considerado grau de significância de 95% (p<0,05). Os dados são 

apresentados por média ± desvio padrão. 

 No estudo piloto, foram avaliadas 18 mulheres. O teste de correlação de 

Pearson foi aplicado para identificar possíveis relações entre a composição corporal 

e a temperatura cutânea abdominal, cujos valores registrados foram o mínimo, o 

médio e o máximo do abdome (TMi, TMe, e TMa, respectivamente). Também foram 

utilizadas como variáveis a diferença destes para a TC (timpânica) (ΔMi, ΔMe e 

ΔMa, respectivamente) e a diferença entre a TP máxima e a mínima (ΔT). 

Correlações de todos estes dados foram estimadas com os valores de massa magra 

(MM), massa magra e óssea (MMO), massa gorda (MG), massa total (MT) e 

percentual de gordura (%G) do tronco, do corpo total e subtotal (corpo todo 

desconsiderando a cabeça), além de circunferência da cintura (PC), circunferência 

da maior porção abdominal (PAm), circunferência do abdome na cicatriz umbilical 

(PAc) e IMC. 

 Para identificar relações entre o IMC e as variáveis de TP, a amostra foi 

dividida entre grupos de peso normal (N = 12) e sobrepeso (N = 6). Pelo teste T de 

Student, buscaram-se diferenças entre os dois grupos, em todos os valores de TP.  

 No artigo em que é apresentado o modelo matemático, no qual utilizou-se 30 

ROI, duas análises foram feitas com as variáveis de TP e de composição corporal. 

Na primeira, as TP de cada ROI foram estimadas pela média dos lados direito e 

esquerdo. Para tanto, neste artigo, foram excluídas as participantes cuja diferença 

de TP entre os dois lados do corpo se apresentou como outlier na análise estatística. 

Este limiar variou entre 0,5°C e 1,0°C, em função do membro, e resultou na exclusão 

de sete voluntárias, totalizando 123 avaliadas incluídas no estudo. 

 O teste de correlação de Pearson foi estimado para as variáveis de TP e 

circunferências corporais em função do %G. Modelos matemáticos de regressão 

linear foram testados para a estimativa do %G, com o uso das variáveis de TP e 

circunferências corporais cujos resultados de correlação foram mais significativos. 

No estudo, três diferentes equações são apresentadas. 
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 Na segunda análise, os valores de percentual gordura de segmento (%GS) 

foram utilizados para dividir a amostra em grupos. Para cada um dos cinco pontos 

anatômicos (membro superior esquerdo, membro superior direito, tronco, membro 

inferior esquerdo e membro inferior direito), foi selecionado um valor de corte 

próximo à mediana do %GS para dividir a amostra em dois grupos. Os percentuais 

selecionados são apresentados na Tabela 1. Entre estes grupos de menor e maior 

%GS, aplicou-se o teste T de Student para os valores de massa magra e de TMe de 

todas as ROI selecionadas no respectivo segmento cujo %GS foi utilizado para o 

corte da amostra. Neste caso, a TMe utilizada foi aquela referente somente ao lado 

direito ou ao lado esquerdo, para os membros superiores e inferiores, e não a média 

entre os lados. 

 Para a elaboração do último artigo, foram mantidas as 130 voluntárias na 

análise final do estudo. O teste de correlação de Pearson foi calculado para as 

circunferências corporais, idade, estatura, massa corporal e IMC, com o %G. Um 

modelo matemático de regressão linear é apresentado, com base nessas variáveis. 

  

Tabela 1 – Valores utilizados como ponto de corte para distinguir grupos de alto e baixo 

percentual de gordura por segmento anatômico de 123 mulheres jovens, Curitiba, 2016, Brasil. 
 

Segmento corporal 
Ponto de 

corte 
N N 

Membro superior esquerdo 39% 63 mulheres com %GS
a
 < 39% 60 mulheres com %GS > 39% 

Membro superior direito 38% 64 mulheres com %GS < 38% 59 mulheres com %GS > 38% 

Tronco 29% 59 mulheres com %GS < 29% 64 mulheres com %GS > 29% 

Membro inferior esquerdo 41% 59 mulheres com %GS < 39% 64 mulheres com %GS > 39% 

Membro inferior direito 41% 58 mulheres com %GS < 41% 65 mulheres com %GS > 41% 
a
Percentual de gordura de segmento. 
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Abstract 

This study aimed to search for relations between body fat percentage and skin 

temperature and to describe possible effects on skin temperature as a result of fat 

percentage in each anatomical site. Women (26.11 ± 4.41 years old) (n = 123) were 

tested for: body circumferences; skin temperatures (thermal camera); fat percentage 

and lean mass from trunk, upper and lower limbs; and body fat percentage (Dual-

Energy X-Ray Absorptiometry). Values of minimum (TMi), maximum (TMa), and mean 

temperatures (TMe) were acquired in 30 regions of interest. Pearson's correlation was 

estimated for body circumferences and skin temperature variables with body fat 

percentage. Participants were divided into groups of high and low fat percentage of 

each body segment, of which TMe values were compared with Student's t test. Linear 

regression models for predicting body fat percentage were tested. Body fat 

percentage was positively correlated with body circumferences and palm 

temperatures, while it was negatively correlated with most temperatures, such as TMa 

and TMe of posterior thighs (r = -0.495 and -0.432), TMe of posterior lower limbs (r = -

0.488), TMa of anterior thighs (r = -0.406) and TMi and TMe of posterior arms (r = -

0.447 and -0.430). Higher fat percentages in the specific anatomical sites tended to 

decrease TMe, especially in posterior thighs, shanks and arms. Skin temperatures 

and body circumferences predicted body fat percentage with 58.3% accuracy (R = 

0.764 and R² = 0.583). This study clarifies that skin temperature distribution is 

influenced by the fat percentage of each body segment.  

Keywords: Thermal imaging; Thermal distribution; Skin temperature; Body 

Composition; Adipose tissue. 
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1. Introduction 

 Human body thermoregulation is influenced by several intrinsic and extrinsic 

factors. Body heat is mostly a co-product of metabolic activity, which is dissipated 

through skin, in order to maintain thermal balance. Core temperature differs from skin 

surface temperature, since the latter is highly influenced by ambient conditions, such 

as draughts and temperature (Plowman and Smith, 2009). 

 Skin temperature depends also on intrinsic factors, such as body fat 

percentage and subcutaneous fat (Chudecka et al., 2014; Neves et al., 2015a; 

Plowman and Smith, 2009). Adipose tissue depots in hypodermis act as an insulator, 

interfering in heat transfer between body and ambient (Henschel, 1967), 

consequently decreasing skin surface temperature (Gatidis et al., 2016; Neves et al., 

2015a). 

 Infrared thermography (IRT)1 is a technology which assesses skin surface 

temperature by means of body radiation. The equipment is a non-invasive, non-

contact, risk-free technology (Brioschi et al., 2012; Usamentiaga et al., 2014). It has 

been studied as a method of monitoring several diseases and dysfunctions, such as 

sports lesions (Bandeira et al., 2012) and premature diagnosis of breast cancer (Han 

et al., 2015; Collett et al., 2014). These and other physiological alterations result in 

thermal abnormalities which occur below the hypodermis, which is below the 

subcutaneous fat layer. Hence, thermal images might be misinterpreted if the 

examiner does not consider the insulating action of the adipose tissue. 

 IRT has already been used in studies relating body fat percentage — 

estimated with bioelectrical impedance — and skin surface mean temperature (TMe) 

of different limbs in men and women (Chudecka and Lubkowska, 2016, 2015; 

Chudecka et al., 2014). Savastano et al. (2009) have studied the same pattern in 

normal weight and obese subjects, using a Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (DXA) 

device, which can be considered as the gold-standard for body composition. 

However, results found by these authors were not specific for women, and none of 

the studies cited above have analyzed normal weight and overweight (non-obese) 

                                            

Abbreviations: 

1
 BC: Body circumference. DXA: Dual-Energy X-Ray Absorptiometry. IRT: Infrared Thermography. TMe: Skin 

surface mean temperature. TMi: Skin surface minimum temperature. TMa: Skin surface maximum temperature. 

ROI: Region of interest. 
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women with DXA. Also, the relation between skinfold thickness and skin surface 

temperature has already been described in some populations (Neves et al., 2015a, 

2015b).  

 However, the effect of fat percentage in each anatomical site has not yet been 

explored. DXA devices allow to estimate lean mass, fat mass and percentage of fat 

from different limbs, enabling a precise analysis of these variables in skin surface 

temperature. The aim of this study was to search relations between body fat 

percentage and skin surface temperature and to describe possible effects on skin 

surface temperature as a result of the fat percentage of each anatomical site. 

 

2. Materials and Methods 

2.1. Ethics  

 This research was approved by the Research Ethics Committee of the 

Technological Federal University of Paraná (Certificate of Presentation for Ethical 

Consideration  – CAAE n°53602116.3.0000.5547). Prior to participation, the subjects 

signed a written informed consent. 

 

2.2. Subjects 

 The subjects were: women from the city of Curitiba, Brazil; 18 to 35 years old; 

they were classified as having normal weight or being overweight, but not obese 

(body mass index from 18.5 to 29.99kg/m²); and they were not pregnant. A total of 

185 women were enrolled in the study. Women with suspected pregnancy were 

excluded, as well as those who had already been pregnant and the ones who had 

had fever since 15 days prior to participation (Brioschi et al., 2012). Subjects who 

went through bariatric surgery, liposuction, abdominoplasty or any procedure 

interfering on body fat mass were also excluded. After analyzing the criteria above, 

130 women were recruited and evaluated. Among these, seven subjects were 

excluded because of high variation of skin surface temperature between left and right 

limbs. Finally, data from 123 women was analyzed (n=104 normal weight and 19 

overweight). 

 

2.3. Study design 

 This study aimed to analyze how adipose tissue interferes in the skin surface 

temperature of several body segments, in young women, based on the hypothesis 
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that individuals with lower body fat percentage would have higher skin surface 

temperature than those with higher body fat percentage. Since adipose tissue 

distribution may not be homogenous, it was also hypothesized that anatomical sites 

with exceeding fat percentage would have lower skin surface temperature. Hence, 

the sample was divided into groups of low and high fat percentage per anatomical 

site and their results were compared statistically (Figure 1).  

 Skin temperature may be increased by muscle mass (Neves et al., 2015c). 

Thus, in order to assure that changes in skin surface temperatures were due to 

adipose tissue only, lean mass was assessed and its results were also compared 

between the selected groups. A secondary aim was to verify the possibility of 

developing a mathematical model to estimate body fat percentage based on body 

circumferences and infrared thermography. A DXA device was considered gold-

standard for body composition (body fat percentage and lean mass) and skin surface 

temperature was assessed with a thermal camera. 

 Subjects were tested in two different laboratories. In the first one, 

anthropometric evaluation was performed, followed by the acquisition of thermal 

images. In the second ambient, body composition was assessed with DXA.  

 

 

 

Figure 1.  Study design: data acquisition and group division for the statistical 

analysis. 
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2.4. Orientations for participants 

 In order not to interfere in thermal results, prior to participation, subjects were 

oriented: not to practice any physical activity and not to shave any body parts as of 

three days before participation; and not to ingest any alcoholic drinks, as of two days 

before participation. On the day scheduled for evaluation, participants should: not 

wear any accessories such as watches, bracelets and rings; not ingest caffeine; not 

use any skin products, such as lotions and deodorants; ingest only small portions of 

food as of four hours before examination; and not smoke as of two hours prior to 

participation (Brioschi et al., 2012; Fernández-Cuevas et al., 2015).  

 Testing was scheduled for dates when participants would not be having their 

menstrual period, but phases of menstrual cycle were not controlled. Even though 

the core temperature is higher in the luteal phase compared to follicular phase 

(Grucza et al., 1993), skin temperature is equivalent in both phases (Garcia et al., 

2006; Nagashima, 2015). Since intake of oral contraceptives might alter body 

temperature (Grucza et al., 1993), all values of skin surface temperature were 

compared between women who were (n = 72) or were not (n = 51) taking 

contraceptive pills. Testing was performed in the afternoon, in order to avoid changes 

in the circadian cycle (Fernández-Cuevas et al., 2015).  

 

2.5. Thermal images 

 Body temperatures were acquired with a Fluke Ti400 thermal camera, set for 

0.98 emissivity (Fernández-Cuevas et al., 2015; Ring and Ammer, 2012). Before 

image acquisition, participants went through 15 minutes of acclimatization in standing 

position, wearing swimsuits, in a controlled room with temperature set at 21°C 

(Fernández-Cuevas et al., 2015). The participants did not stand in front of the air-

conditioning system, and doors and windows were kept closed during evaluation, 

hence there were no draughts influencing the examination. The thermal camera was 

placed 2.5 meters away from the participant.  Four thermal images were taken of 

each participant in orthostatic position: both superior and inferior limbs in anterior and 

posterior views. By using Smartview 3.1.4 software, 30 regions of interest (ROI) were 

selected. ROI selected in anterior and posterior views, on both right and left sides, 

were: arms, forearms, upper limbs (arms and forearms), thighs, shanks and lower 

limbs (thighs and shanks). Palms, abdomen and flanks temperatures were also 

acquired on both sides. Chosen ROI are shown unilaterally in Figure 2. Mean, 
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minimum and maximum temperatures (TMe, TMi and TMa, respectively) were 

registered from each ROI. 

 

 

Figure 2.  Example of regions of interest analyzed in the thermal images, shown 

unilaterally. 

 

2.6. Anthropometrics and DXA 

 Body mass was measured with a Wiso digital scale (W721), with 180kg 

capacity and 100g precision. A stadiometer (WCS Wood Portable Compact) of 

millimeter precision was used to register stature, in meters. Body mass index 

(mass/stature²) was calculated in order to classify participants as normal weight or 

overweight.  

 Body circumferences (BC) were measured with an inelastic metal tape on the 

right limbs. Measurements of BC were performed on the arm, forearm, waist, 

abdomen, hip, thigh and leg, as follows. The arm was measured at the midpoint 

between the acromion and the olecranon; the forearm, abdomen, hip and leg 
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circumferences were measured in the largest portion of each of these regions; waist 

was measured in the smallest portion between the 12th rib and the iliac crest; and 

thigh circumference was measured at the midpoint between the inguinal line and the 

upper edge of the patella. Measurements were performed twice, in circuit.  

 A DXA device (Hologic DXA System) was used to estimate total body fat 

percentage. Also, data of lean mass and fat percentage from the following body 

segments were acquired: left upper limb; right upper limb; trunk; left lower limb; and 

right lower limb.  

 

2.7. Statistical analysis 

 Calculations were performed using Excel 2007, Minitab 17 and SPSS 

Statistics 22.0. Prior to statistical analysis, women who were or were not taking 

contraceptive pills were separated into two groups, in order to establish whether the 

use of synthetic hormones would make a difference for skin surface temperature 

variables. Student's T test showed no statistical significance in all variables (p > 

0.05), which allowed these two groups to be analyzed as a single one.   

 In a primary analysis, mean, minimum and maximum temperatures (TMe, TMi 

and TMa, respectively) were considered as the mean values between right and left 

limbs — arm, forearm, upper limb, abdomen, flank, thigh, shank and lower limb. 

Pearson's correlation was tested for all of these variables of temperature with body 

fat percentage, which was also tested with BC. 

 In a secondary analysis, the sample was divided into groups, based on the fat 

percentage of each body segment. Values of fat percentage — left upper limb, right 

upper limb, trunk, left lower limb and right lower limb — were assessed and used for 

separating groups of low or high fat percentage of specific anatomical sites. For each 

limb, there were two different groups. The cutoff was a value of fat percentage near 

the median of the respective segment. Specific cutoffs are shown in Table 1. 

 Finally, mathematical models of linear regression were tested as predictors of 

body fat percentage, based on body circumferences and skin surface temperatures. 

Values are expressed as mean ± standard deviation and statistical significance was 

considered as p-value <0.05. 
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Table 1. Values used as cutoff to distinguish the groups with high and low fat percentage in each 
anatomical segment, from 123 young women, Curitiba, 2016, Brazil. 

Body segment Cutoff N N 

Left upper limb 39% 63 women with F%
a
 < 39% 60 women with F% > 39% 

Right upper limb 38% 64 women with F% < 38% 59 women with F% > 38% 

Trunk 29% 59 women with F% < 29% 64 women with F% > 29% 

Left lower limb 41% 59 women with F% < 39% 64 women with F% > 39% 

Right lower limb 41% 58 women with F% < 41% 65 women with F% > 41% 
a
F%: Fat percentage. 

 

 3. Results 

 Volunteers anthropometric characteristics were: 26.11 ± 4.41 years old, 22.79 

± 2.58 kg/m² of body mass index, and 34.03 ± 4.53 of body fat percentage. Results 

for body circumferences and their correlations with body fat percentage are shown in 

Table 2 and Figure 3. All anthropometric variables showed significant positive 

correlation with body fat percentage. The highest values were found for the abdomen 

and hip circumferences. 

 

Figure 3.  Correlation results of abdomen and hip circumferences with body fat 

percentage.  
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Table 2. Correlation between body circumferences and body fat percentage of each anatomical site, from 
123 young women, Curitiba, 2016, Brazil. 

Anatomical Segment 
Mean ± Standard 

Deviation (centimeters) 
R P 

Arm Circumference 26.00 ± 2.58 0.593
a
 0.000 

Forearm Circumference 22.39 ± 1.45 0.390
a
 0.000 

Waist Circumference 69.02 ± 5.47 0.607
a
 0.000 

Abdomen Circumference 84.59 ± 6.83 0.688
a
 0.000 

Hip Circumference 96.15 ± 6.04 0.668
a
 0.000 

Thigh Circumference 52.41 ± 4.10 0.458
a
 0.000 

Shank Circumference 34.81 ± 2.54 0.390
a
 0.000 

a
Significant correlations. 

 

 Most limb temperatures were negatively correlated with body fat percentage, 

except for palm temperatures, which showed positive correlation results. The highest 

correlations were found between body fat percentage and TMa of the posterior thigh 

(r= -0.495 and p = 0.000) and TMe of the posterior lower limbs (r= -0.488 and p = 

0.000). These results are shown in Table 3 and Figure 4. 

 

 

Figure 4.  Correlation results of maximum temperature of the posterior thighs and 

mean temperature of the posterior lower limbs with body fat percentage.  
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Table 3. Correlation between temperature variables and body fat percentage, from 123 young women, 
Curitiba, 2016, Brazil. 

 

Minimum 
Temperature 
Mean ± SD 

(°C) 

Correlation 
Value (R) 
with BF%

b 

p 
Value 

 Minimum 
Temperature 
Mean ± SD 

(°C) 

Correlation 
Value (R) 
with BF% 

p Value 

Abdomen 29.02 ± 1.04 - 0.234ª 0.009 Flanks 28.06 ± 1.08 - 0.340ª 0.000 

Anterior 
Upper Limbs 

28.54 ± 1.20 - 0.275ª 0.002 
Anterior Lower 

Limbs 
25.68 ± 0.90 - 0.199ª 0.028 

Posterior 
Upper Limbs 

27.01 ± 1.14 - 0.284ª 0.001 
Posterior Lower 

Limbs 
25.40 ± 1.00 - 0.210ª 0.020 

Anterior 
Arms 

29.04 ± 0.97 - 0.420ª 0.001 Anterior Thighs 26.25 ± 0.87 - 0.320ª 0.000 

Posterior 
Arms 

27.36 ± 1.03 - 0.447ª 0.000 Posterior Thighs 25.50 ± 1.08 - 0.209ª 0.020 

Anterior 
Forearms 

28.97 ± 1.22 - 0.167 0.065 Anterior Shanks 26.42 ± 0.90 - 0.265ª 0.003 

Posterior 
Forearms 

27.74 ± 1.35 - 0.075 0.409 Posterior Shanks 26.56 ± 0.72 - 0.343ª 0.000 

Palms 28.09 ± 2.28 0.209ª 0.011 
    

 

Maximum 
Temperature 
Mean ± SD 

(°C) 

Correlation 
Value (R) 
with BF% 

p 
Value 

 Maximum 
Temperature 
Mean ± SD 

(°C) 

Correlation 
Value (R) 
with BF% 

p Value 

Abdomen 30.72 ± 1.01 - 0.165 0.068 Flanks 30.20 ± 1.03 - 0.398ª 0.000 

Anterior 
Upper Limbs 

32.73 ± 0.70 - 0.335ª 0.000 
Anterior Lower 

Limbs 
30.43 ± 0.73 - 0.170 0.060 

Posterior 
Upper Limbs 

31.12 ± 0.76 - 0.187ª 0.038 
Posterior Lower 

Limbs 
30.42 ± 0.65 - 0.355ª 0.000 

Anterior 
Arms 

32.17 ± 0.84 - 0.331ª 0.000 Anterior Thighs 29.06 ± 0.85 - 0.406ª 0.000 

Posterior 
Arms 

29.69 ± 1.02 - 0.394ª 0.000 Posterior Thighs 29.35 ± 0.73 - 0.495ª 0.000 

Anterior 
Forearms 

31.63 ± 0.85 - 0.132 0.144 Anterior Shanks 30.32 ± 0.70 - 0.163 0.072 

Posterior 
Forearms 

30.98 ± 0.78 - 0.250ª 0.005 Posterior Shanks 29.19 ± 0.70 - 0.389ª 0.000 

Palms 30.97 ± 1.91 0.228ª 0.011 
    

 

Mean 
Temperature 
Mean ± SD 

(°C) 

Correlation 
Value (R) 
with BF% 

p 
Value 

 Mean 
Temperature 
Mean ± SD 

(°C) 

Correlation 
Value (R) 
with BF% 

p Value 

Abdomen 29.74 ± 1.04 - 0.221ª 0.014 Flanks 28.88 ± 1.60 - 0.147 0.106 

Anterior 
Upper Limbs 

30.61 ± 0.89 - 0.327ª 0.000 
Anterior Lower 

Limbs 
27.77 ± 0.68 - 0.377ª 0.000 

Posterior 
Upper Limbs 

29.05 ± 0.84 - 0.355ª 0.000 
Posterior Lower 

Limbs 
27.76 ± 0.68 - 0.488ª 0.000 

Anterior 
Arms 

30.57 ± 0.92 - 0.399ª 0.000 Anterior Thighs 27.55 ± 0.79 - 0.379ª 0.000 

Posterior 
Arms 

28.18 ± 1.00 - 0.430ª 0.000 Posterior Thighs 27.54 ± 0.85 - 0.432ª 0.000 

Anterior 
Forearms 

30.51 ± 0.97 - 0.228ª 0.011 Anterior Shanks 28.65 ± 0.77 - 0.318ª 0.000 

Posterior 
Forearms 

29.84 ± 0.85 - 0.238ª 0.008 Posterior Shanks 27.76 ± 0.65 - 0.409ª 0.000 

Palms 29.75 ± 2.02 0.210ª 0.020 
 

   

ªSignificant correlations. 
b
BF%: Body fat percentage. 

 

 Student's t test showed that individuals with lower fat percentage in each 

anatomical site tended to have higher skin temperature. Those with fat percentage of 

the left upper limb lower than 39% had higher TMe in most ROI than the group with 
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the highest fat percentage. This behavior was observed in the ROI of the left arm and 

the left upper limb, both anterior and posterior, and in the anterior left forearm. 

Results were similar for the right upper limb (cutoff at 38%). However, lean mass of 

the left upper limb was statistically different (p < 0.05) between groups, which may 

also interfere in skin surface temperature. Other body segments did not show any 

significant differences in lean mass between groups. 

 All of the values of TMe on the left thigh, shank and lower limb, both anterior 

and posterior, were significantly higher for the group with fat percentage <41% than 

the group with fat percentage >41%. Only TMe of the right anterior shank did not differ 

between groups, among the ROI of right lower limb. Fat percentage of the trunk 

showed difference for TMe of abdomen, but not for flanks. Student's T test results are 

shown in Table 4. 

 Based on temperatures and circumferences correlation analyses, 

mathematical models were tested as predictors of body fat percentage. The most 

accurate one was developed using mean temperature of posterior lower limbs, 

minimum temperature of posterior arm, maximum  palm temperature and abdomen 

circumference (Figure 5). Another tested model was developed using the same 

temperature variables, but with hip circumference value. The third one was also 

similar to the first one, but without palm temperature. These data are shown in Table 

5. 

 

 

Figure 5.  Graphic representation of the efficacy of the designed mathematical model 

in predicting body fat percentage. 
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Table 4. Student's T test results for differences in lean mass and skin surface mean temperature between 
groups with low and high fat percentage in each anatomical site, from 123 young women, Curitiba, 2016, 
Brazil. 

Body Segment Variable G1
a
 Mean ± SD G2

b
 Mean ± SD T Value P Value 

Left Upper Limbs 

Lean Mass 1.687 ± 0.252 kg
 

1.583 ± 0.240 kg 2.41 0.017
c 

TMe Anterior Arm 30.652 ± 0.890 °C
 

29.965 ± 0.855 °C 4.370 0.000
c
 

TMe Anterior Forearm 30.570 ± 1.020 °C 30.188 ± 0.916 °C 2.160 0.033
c
 

TMe Anterior Upper Limb 30.698 ± 0.861 °C 30.165 ± 0.836 °C 3.480 0.001
c
 

TMe Posterior Arm 28.392 ± 0.940 °C 27.840 ± 0.917 °C 3.300 0.001
c
 

TMe Posterior Forearm 29.905 ± 0.784 °C 29.620 ± 0.893 °C 1.880 0.063 

TMe Posterior Upper Limb 29.165 ± 0.783 °C 28.793 ± 0.828 °C 2.560 0.012
c
 

TMe Palm 29.270 ± 2.130 °C 29.970 ± 1.830 °C - 1.950 0.053 

Right Upper 
Limbs 

Lean Mass 1.788 ± 0.217 kg 1.711 ± 0.269 kg 1.750 0.083 

TMe Anterior Arm 31.114 ± 0.905 °C 30.508 ± 0.886 °C 3.750 0.000
c
 

TMe Anterior Forearm 30.811 ± 0.966 °C 30.441 ± 0.966 °C 2.120 0.036
c
 

TMe Anterior Upper Limb 31.003 ± 0.881 °C 30.534 ± 0.880 °C 2.950 0.004
c
 

TMe Posterior Arm 28.590 ± 1.010 °C 27.840 ± 1.010 °C 4.080 0.000
c
 

TMe Posterior Forearm 30.048 ± 0.791 °C 29.778 ± 0.970 °C 1.690 0.094 

TMe Posterior Upper Limb 29.358 ± 0.825 °C 28.861 ± 0.883 °C 3.220 0.002
c
 

TMe Palm 29.610 ± 2.110 °C 30.160 ±1.970 °C - 1.500 0.137 

Left Lower Limbs 

Lean Mass 6.628 ± 0.876 kg 6,435 ± 1,066 kg 1.100 0.273 

TMe Anterior Thigh 27.712 ± 0.773 °C 27.322 ± 0.799 °C 2.750 0.007
c
 

TMe Anterior Shank 28.832 ± 0.613 °C 28.375 ± 0.616 °C 4.120 0.000
c
 

TMe Anterior Lower Limb 27.922 ± 0.625 °C 27.569 ± 0.708 °C 2.940 0.004
c
 

TMe Posterior Thigh 27.832 ± 0.877 °C 27.320 ± 0.767 °C 3.430 0.001
c
 

TMe Posterior Shank 28.054 ± 0.606 °C 27.545 ± 0.665 °C 4.440 0.000
c
 

TMe Posterior Lower Limb 28.042 ± 0.662 °C 27.550 ± 0.636 °C 4.200 0.000
c
 

Right Lower 
Limbs 

Lean Mass 6.730 ± 0,925 kg 6.534 ± 1.057 kg 1.090 0.276 

TMe Anterior Thigh 27.793 ± 0.730 °C 27.417 ± 0.819 °C 2.690 0.008
c
 

TMe Anterior Shank 28.829 ± 0.635 °C 28.580 ± 1.400 °C 1.280 0.204 

TMe Anterior Lower Limb 27.974 ± 0.613 °C 27.634 ± 0.704 °C 2.860 0.005
c
 

TMe Posterior Thigh 27.757 ± 0.850 °C 27.288 ± 0.812 °C 3.120 0.002
c
 

TMe Posterior Shank 27.978 ± 0.578 °C 27.503 ± 0.613 °C 4.410 0.000
c
 

TMe Posterior Lower Limb 27.983 ± 0.634 °C 27.517 ± 0.660 °C 3.990 0.000
c
 

Trunk 

Lean Mass 18.823 ± 2.109 kg 19.055 ± 2.736 kg - 0.520 0.602 

TMe Abdomen 29,940 ± 1.040 °C 29.530 ± 0.100 °C 2.270 0.025
c
 

TMe Flank 29.110 ± 1.950 °C 28.640 ± 1.060 °C 1.690 0.095 
a
Groups with low fat percentage in the specific anatomical site. 

b
Groups with high fat percentage in the specific 

anatomical site. 
c
Significant difference.  
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Table 5. Mathematical models to estimate body fat percentage from 123 young women and their 
regression parameters, Curitiba, 2016, Brazil. 

Mathematical models 
R 

value 
R² 

value 
Standard 

Error 

Body fat percentage = 58.123 - (1.454 x Mean temperature of posterior 
lower limbs) - (0.976 x Minimum temperature of posterior arms) + (0.527 x 
Maximum palm temperature) + (0.315 x Abdomen circumference) 

0.764 0.583 2.9745 

Body fat percentage = 47.541 - (1.115 x Mean temperature of posterior 
lower limbs) - (1.217 x Minimum temperature of posterior arms) + (0.595 x 
Maximum palm temperature) + (0.336 x Hip circumference) 

0.750 0.562 3.0503 

Body fat percentage = 55.926 - (1.363 x Mean temperature of posterior 
lower limbs) - (0.571 x Minimum temperature of posterior arms) + (0.373 x 
Abdomen circumference) 

0.738 0.545 3.0955 

 

4. Discussion 

 In agreement with the literature, the results indicate that a high body fat 

percentage seems to be associated with low skin surface temperature (Chudecka 

and Lubkowska, 2016, 2015; Chudecka et al., 2014; Neves et al., 2015a; Savastano 

et al., 2009). Adipose tissue acts as an insulating barrier, which interferes in heat 

transfer through skin and in body responses to changes in environmental 

temperature (Chudecka et al., 2014; Henschel, 1967).  

 In the present study, TMe (r = - 0.379 and r = - 0.432, anterior and posterior) 

and TMa of thighs (r = - 0.406 and r = - 0.495, anterior and posterior), TMe of lower 

limbs (r = - 0.377 and r = - 0.488, anterior and posterior) and TMe of shanks (r = - 

0.318 and r = - 0.409, anterior and posterior) had the highest correlations with body 

fat percentage. Since women have more adipose tissue on hips and thighs, because 

of gynoid fat distribution, this result agrees with the assumption that fat decreases 

skin surface temperature. Arm temperatures had also high correlations with body fat 

percentage, mainly the posterior segment, where TMe (r = - 0.430), TMi (r = - 0.447) 

and TMa (r = - 0.394) correlated negatively with body fat percentage. The high 

concentration of subcutaneous fat in the tricipital region, in women, might explain this 

data (Anselmo et al., 1992). Unlike for other limbs, palm temperatures tended to 

increase in subjects with high body fat percentage, which is also in agreement with 

literature (Chudecka and Lubkowska, 2016; Chudecka et al., 2014).  

 Similar results were found in studies with different populations. Based on IRT 

and BIA, Chudecka and Lubkowska (2016) evaluated underweight women diagnosed 

with anorexia nervosa (AN). Compared to normal weight subjects, those with AN 

presented higher TMe on the back, on posterior shanks, anterior thighs and posterior 
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thighs. Values of TMe for posterior and anterior hands were lower in subjects with AN 

than in normal weight subjects. The body fat percentage was significantly correlated 

with TMe of abdomen (r = - 0.59), anterior (r = 0.84) and posterior (r = 0.85) hands, 

but not from other body segments. 

 Obese females were also compared to a normal weight group. The obese 

ones had significantly lower TMe on posterior and anterior arms, thighs and shanks, 

and on abdomen and back. This group also showed correlation between body fat 

percentage and TMe from abdomen (r = - 0.88), anterior (r = - 0.77) and posterior (r = 

- 0.63) thighs and palms (r = 0.52). Linear regression showed R² values of 0.779 and 

0.366, for predicting body fat percentage with TMe from abdomen and palms, 

respectively (Chudecka et al., 2014). Savastano et al. (2009) found significant 

differences between obese and normal weight adults in TMe of fingernail and TMe of 

abdomen. Obese individuals had higher TMe on fingernails and lower TMe on the 

abdomen, compared to normal weight subjects. Linear regression predicted body fat 

percentage with both values of TMe (R² = 0.45 and R² = 0.30, respectively). 

 Correlations observed in the literature (Chudecka and Lubkowska, 2016, 

2015; Chudecka et al., 2014; Savastano et al., 2009) in AN and obese women and 

men tended to be stronger than those found in normal weight and overweight groups, 

in the present study. Likewise, for normal weight athlete women, TMe values from 

chest (r = - 0.37), abdomen (r = - 0.24) and upper (r = - 0.38) and lower (r = - 0.26) 

back were negatively correlated with body fat percentage. Regression values were 

also lower, with R² equals to 0.000175 for TMe from chest and 0.000121 for TMe from 

the upper back, both as predictors of body fat percentage (Chudecka and 

Lubkowska, 2015).  

 Values of body fat percentage and fat percentage of the specific anatomical 

sites depend on fat mass and lean mass, since they are calculated as fat mass/total 

mass. Therefore, a person with high body fat percentage may have increased 

adipose tissue mass and/or decreased levels of lean mass. Muscle mass, one 

component of lean mass, tends to increase TMe, as opposed to fat mass (Neves et 

al., 2015b). Hence, statistical relations between body fat percentage and TMe might 

be influenced not only by adiposity, but also by muscle tissue. In order to assure 

whether the results found in the present study were in fact related to fat mass, groups 

selected had their values of segment lean mass compared. 
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  The group of higher fat percentage on the left upper limb had lower lean mass 

than the group of lower fat percentage (p = 0.017). In this case, TMe was significantly 

different between groups, as observed in most of the left upper limb ROI, and that 

may not necessarily be due to a difference in fat mass, but also in muscle mass. 

Other body segments — right upper limb, trunk, left lower limb and right lower limb — 

did not have significant differences in lean mass between groups with high and low 

fat percentage (p > 0.05), which indicates that differences in TMe would be mostly 

affected by adipose tissue.  

 Other studies showed significantly lower TMe for upper limbs, thighs, abdomen 

and back in groups with higher body fat percentage, but these also had higher 

skeletal muscle mass (Chudecka and Lubkowska, 2016; Chudecka et al., 2014; 

Savastano et al., 2009), which may indicate that the influence of fat mass in TMe is 

higher than that of muscle mass. 

 The present study and the ones by Chudecka et al. (2014) and Chudecka and 

Lubkowska (2016) indicate that TMe of upper limb and arm is related to body fat 

percentage and fat percentage of each body segment. Still, Neves et al. (2015a) 

found that subcutaneous fat in triceps, assessed with the skinfold method, did not 

correlate with TMe of the same area as the skinfold measurement. Muscle mass may 

have interfered in TMe in this case, but this data was not analyzed by the authors. 

 TMe from flanks was not considered to be a good parameter to analyze body 

fat percentage or fat percentage of the trunk, since it did not show any relation with 

neither variables (p > 0.05). Temperature from this area was expected to be related 

to body fat percentage, since TMe of the lower back has already been reported as 

lower in obese women (Chudecka et al., 2014), higher in underweight anorexic 

women (Chudecka and Lubkowska, 2016) and negatively correlated with body fat 

percentage in normal weight women (Chudecka and Lubkowska, 2015).  

 TMe from the abdomen had a better correlation (r = - 0.221 and p = 0.014) with 

body fat percentage than flanks and it was also significantly different between groups 

of different fat percentage values in the trunk (p = 0.025). However, its results were 

less significant than the ones of several ROI in upper and lower limbs. Other authors, 

however, found that TMe of the abdomen was highly correlated with body fat 

percentage (Chudecka and Lubkowska, 2016, 2015; Chudecka et al., 2014; 

Savastano et al., 2009). This discrepancy might have been caused by some reasons, 

described as follows. The first one is the different choice of ROI in the abdomen: the 



62 

 

 

present study used a small portion near the umbilicus; three other studies analyzed 

the whole abdominal region (Chudecka and Lubkowska, 2016, 2015; Chudecka et 

al., 2014); and the last one selected a small portion below the umbilicus (Savastano 

et al., 2009). The second possible reason is population characteristics, since 

individuals were born in different countries and were classified in several BMI ratings. 

The third possibility refers to the technology used for estimating body composition: 

the present study and the one published by Savastano et al. (2009) were developed 

with a DXA devide, designed by the same manufacturer; and the other researchers 

used a bioelectrical impedance equipment (Chudecka and Lubkowska, 2016, 2015; 

Chudecka et al., 2014). 

 Among the ROI of lower limbs — anterior and posterior thighs, shanks and 

upper limbs — TMe of right anterior shank did not differ between groups of different fat 

percentages of the right lower limb (p = 0.204). Although this result could be 

explained by the low concentration of adiposity in that area, TMe on the left side 

showed significant difference between groups (p = 0.000) and TMe of the anterior 

shank was correlated with body fat percentage (r = - 0.318 and p = 0.000). Both 

Student's t test and Pearson's correlation showed higher affinity between TMe and fat 

percentages when the ROI analyzed were situated in posterior lower limb, compared 

to anterior lower limbs.  

 In this study, participants were all women with normal weight or overweight, 

i.e. there were not any underweight or obese individuals. It was observed that 

increased fat percentage reduced TMe up to 0.743°C in upper limb segments and 

0.512°C in lower limb segments. Hence, in a group considered to be homogenous in 

terms of BMI, skin temperature can be altered as a result of exceeding adipose 

tissue. In this sense, it seems to be necessary to consider the action of fat mass, 

when studying thermal patterns in humans. Several dysfunctions and diseases have 

been analyzed with thermal imaging, but few studies have taken into consideration 

the impact of adipose tissue. Not only may individuals with more subcutaneous fat 

have their skin temperature reduced (Neves et al., 2015a; Bandeira et al., 2012), but 

they may also have lower skin temperature variation, when exposed to situations 

such as exercise (Neves et al., 2015c).  

 Finally, an attempt has been made to create a mathematical model to estimate 

body fat percentage based on skin surface temperature and body circumferences. 

The use of infrared imaging with this purpose could have some advantages. If it had 
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similar precision, IRT would have lower cost than DXA. Moreover individuals would 

not be exposed to radiation when evaluated. In addition, even though the skinfold 

method is based on low-cost equipments, IRT does not require physical contact 

between the examiner and the person being evaluated, which could avoid possible 

embarrassment.  

 Even though these results are considered to be positive and promising, this 

study has some limitations. The lack of control of subjects' menstrual cycle phases 

may alter thermal results (Fernández-Cuevas et al., 2015), thus it might have led to 

less accurate results than expected. Yet, DXA does not allow the estimation of 

muscle mass alone. It calculates lean mass, which consists on muscle mass, liquids 

and viscera as a single variable, thus it cannot be affirmed whether differences in 

lean mass were present solely because of muscle mass. As for the mathematical 

model, predictive values of body fat percentage could be improved by adding, in the 

equations, variables acquired with the skinfold method, for example.    

  

5. Conclusion 

 Literature has already shown the relation between body fat percentage and 

skin surface temperature. The findings of the present study clarify that skin surface 

temperature is influenced by the percentage of fat of its body segment, even in a 

homogenous group, in terms of BMI. The authors suggest that new studies 

concerning IRT do not dismiss the effect of body fat, since it may interfere in heat 

dissipation through skin. 
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Abstract 

Introduction: The increase in the prevalence of obesity brings the need for accurate 

and low-cost methods to estimate body fat percentage (%BF). Considering the 

scarcity of specific studies for the female population in southern Brazil, the aim of this 

study was to develop a mathematical model to estimate body fat percentage of 

young women with low-cost equipments, based on body circumferences (BC). 

Methods: Women (n = 130) aged 18 to 35 years (26.06 ± 4.41 years), from Curitiba. 

Body mass and stature were measured and used to estimate body mass index (BMI), 

and BC were measured for arm, forearm, waist, abdomen (umbilicus and largest 

portion), hip, thigh and leg. Body fat percentage was recorded by a Dual-Energy X-

Ray Absorptiometry (DXA) equipment. Pearson's correlation was used for 

anthropometric variables and age in association with %BF. The indicators with best 

correlations were used to estimate a mathematical model for prediction of %BF. 

Results: Age was not significantly correlated with %BF (r = 0.113 and p = 0.200). The 

BC with the highest correlations with %BF were abdomen – largest portion –, hip and 

abdomen – umbilicus (r = 0.697, 0.682, 0.660, respectively, and p = 0.000). The 

mathematical model (r = 0.744 and R² = 0.554) resulted in the following equation: 

%BF = -30.015 + (0.389 x largest abdominal circumference) + (0.5 x hip 

circumference) - (0.281 x body mass). Conclusion: The model presented is low cost 

and can be applied in large scale in young women from the south of Brazil. 

Keywords: Body composition, Dual-Energy X-Ray Absorptiometry, Fat percentage. 
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Introduction  

 Overweight and obesity are considered risk factors for various diseases, such 

as dyslipidemia, type 2 diabetes and arterial hypertension (Lanzarini et al., 2012). 

The World Health Organization has reported an increase in the prevalence of people 

with these characteristics in several countries, including Brazil (WHO, 2014), which 

evidences the need to estimate body composition precisely as a form of control and 

prevention. Different equipments and anthropometric variables have already been 

tested in this sense, in order to find effective, fast and low-cost methods. 

 Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (DXA) is considered, by some authors, as 

a gold standard for estimating body composition. However, because it is an 

expensive, difficult-to-carry and radiation-emitting technology, its possibilities for 

large-scale use are limited (Melo et al., 2014). Electrical bioimpedance (BIA) is an 

alternative to DXA, although it may not be as accurate compared to the gold standard 

(Faria et al., 2014; Melo et al., 2014). This technology may present changes in its 

results if the individual being evaluated practiced physical activity or consumed 

alcoholic beverages on the same day or the days before the exam, for example 

(Neves et al., 2012). 

 With lower investment and faster execution, the skinfold method (SFM) can 

also be used in that matter, although it may not be as effective as DXA in estimating 

the percentage of body fat (%BF) (Sillanpää et al., 2013), mainly because it depends 

on several different equations, according to the population studied (Davidson et al., 

2011). The portable ultrasound is another option for the analysis of body composition 

(Neves et al., 2013), yet it does not present a cost as accessible as the SFM. 

 Among the anthropometric indicators of lower cost and faster implementation, 

the body mass index (BMI) is one of the most used, including for population 

classification by the World Health Organization (WHO, 2014), its calculation requires 

only height and body mass values, simplifying the estimation by nutritional status. 

Although high BMI has already been correlated with risk of arterial hypertension 

(Ryan and Walther, 2014), the method is limited because it does not differentiate 

lean body mass and fat mass in its calculation, making it difficult to use it as a 

predictive value of body fat percentage %BF and abdominal obesity (Rezende et al., 

2010). 

 In addition to the anthropometric indicators of SFM, body mass and stature, 

body circumferences (BC) can also aid in estimating body composition (Neves et al., 
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2016; Shao, 2014) and risk analysis of diseases associated with exceeding adipose 

tissue. Waist circumference, for example, may be related to high blood pressure 

(Benedetti et al., 2012; Costa et al., 2010), to the concentration of triglycerides 

(Costa et al., 2010) and total cholesterol (Orsatti et al., 2008). In addition, BC are 

measures of low cost and easy reproducibility, which allows their application on a 

large scale. 

 For the population of southern Brazil, especially females, studies that 

contribute to the estimation of body composition using fast and low-cost methods are 

scarce. In addition to these characteristics, it is necessary to research with a high 

number of sample subjects, in order to increase data reliability. Mostly, there is 

information about the elderly population (Rech et al., 2010; 2006) or male population 

(Glaner and Rodriquez-Añez, 1999a; 1999b; Petroski and Pires-Neto, 1996) but few 

information about young women. The objective of this study, therefore, was to 

develop a mathematical model to estimate the percentage of body fat of young 

women, with low-cost equipments, based on body circumferences. 

 

Materials and methods 

Ethical Procedures 

 The present study is in accordance with the 2008 Helsinki Declaration and it 

was approved by the Research Ethics Committee of the Federal Technological 

University of Paraná, CAAE No. 53602116.3.0000.5547. All subjects signed an 

informed consent form before participating in the study. 

 

Subjects/Individuals/participants 

 Sample consisted of 130 young women aged 18 to 35 years with BMI 

classified as normal weight (18.5 to 24.99 kg/m²) or overweight (25 to 29.99 kg/m²). 

The groups had 110 and 20 subjects, respectively. Only women without gestational 

history and who had not performed aesthetic surgical procedures or bariatric surgery 

were included. 

 

Anthropometric evaluation 

 After being recruited for participation in the study, admitted volunteers were 

instructed to: not to practice physical activity in the three days preceding 

participation; not to drink alcohol in the 24 hours before the evaluation; not to ingest 
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caffeine and not to wear tight clothing on the day of the evaluation; and not to smoke 

and not to eat large meals in the four hours prior to attendance. Participants were 

evaluated by anthropometry and body composition. Body mass was measured with a 

Wiso digital scale (W721), with 180kg capacity and 100g precision. With a 

stadiometer (WCS Wood Portable Compact) of millimeter precision, was registered 

the stature in meters. These values were used to calculate BMI (mass/stature²). The 

%BF was measured by a DXA (Hologic DXA System) device, which consists of a 

radiological examination used to estimate bone mineral density and body 

composition. With an inextensible anthropometric metal tape, BC were measured on 

the right side of the body, in the regions of the arm, forearm, waist, abdomen at the 

level of the umbilicus, abdomen at the largest portion, hip, thigh and leg. The 

circumference of the arm was measured at the midpoint between the acromion and 

the olecranon; circumferences of the forearm, hip and leg were measured in the 

largest portion of each of these regions; waist was measured in the smallest portion 

between the 12th rib and the iliac crest; circumferences of the abdominal region were 

measured with reference to the umbilicus and the greater portion of the abdomen; 

and in the thigh the reference was the midpoint between the inguinal line and the 

upper edge of the patella. All measurements were performed twice, in circuit. 

 

Statistical analysis 

 Pearson's correlation statistical test was calculated between %BF and the 

variables of age, BC, stature, body mass and BMI. Variables of which results 

obtained the highest statistical significance were used to estimate a mathematical 

model of linear regression for the calculation of %BF. A significance level of 95% (p < 

0.05) was considered. All statistical tests were performed with SPSS Statistics 

software. 

 

Results 

 The age was the only variable that did not show significant correlation with 

%BF. Height showed a significant value, but low, in relation to the %BF. Body mass, 

BMI and all body circumference variables showed a significant positive correlation 

with %BF. These results are presented in Table 1. 

 The mathematical model tested by linear regression to estimate %BF which 

presented acceptable statistical significance was based on the values of the 



72 

 

 

abdomen BC (largest portion), hip BC and body mass. The model is presented in 

Table 2. 

 

Table 1. Correlation of age and anthropometry with the percentage of fat of 130 young women, Curitiba, 
Brazil, 2016. 

Variable 
Mean ± Standard 

Deviation 
Pearson's 

Correlation 
P Value 

Age 26.06±4.41 anos 0.113 0.200 

Stature 1.63±0.06 m 0.180
a 

0.040 

Body Mass 60.70±8.59 kg 0.586
a 

0.000 

Body Mass Index 22.85±2.58 kg/m² 0.610
a 

0.000 

Arm Circumference 26.02±2.58 cm 0.607
a 

0.000 

Forearm Circumference 22.41±1.45 cm 0.357
a 

0.000 

Waist Circumference 69.26±5.71 cm 0.615
a 

0.000 

Circumference of the Abdomen 
(umbilicus) 

79.30±7.65 cm 0.660
a 

0.000 

Circumference of the Abdomen 
(largest portion) 

84.78±6.96 cm 0.697
a 

0.000 

Hip Circumference 96.20±6.04 cm 0.682
a 

0.000 

Thigh Circumference 52.48±4.08 cm 0.471
a 

0.000 

Leg Circumference 34.91±2.58 cm 0.426
a 

0.000 

a
Significant correlations. 

cm: centimeters 
 
Table 2. Mathematical model for estimating body fat percentage from 130 young women and its 
regression parameters, Curitiba, 2016, Brazil. 

Mathematical Model 
R 

Value 
R² 

Value 
Standard 

Error 

%BF = - 30.015 + (0.389 x circumference of the largest abdominal 
portion) + (0.5 x hip circumference) - (0.281 x body mass) 

0.744 0.554 3.0935 

%BF: Percentage of body fat. 

 

Discussion 

 Considering the need to estimate body composition with precision and 

accessibility, it was decided by the use of body circumferences, because they are 

measures of easy reproducibility and fast execution, which allow population analysis 

in large scale. The values with the highest correlations with %BF were identified in 

the waist, abdomen and hip regions. The latter can be explained by the profile of 

gynoid adiposity, the most frequent in females, which consists of the greater 

accumulation of adipose tissue in the lower limbs (Kang et al., 2011). The 

circumference of the arm also showed a good positive correlation with %BF, which 
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can be explained by a greater accumulation of adipose tissue in the triceps region in 

women (Anselmo et al., 1992). 

 For the mathematical model, the choice of the use of the abdomen 

circumference was not only due to the higher correlation with the %BF, but also 

because abdominal obesity is related to arterial hypertension, the excess of 

triglycerides and total cholesterol (Benedetti et al., 2012; Orsatti et al., 2008), also 

helping to analyze cardiovascular risk factors. In addition, the circumference and 

body mass model presented a higher correlation with the %BF (r = 0.744) than the 

BMI (r = 0.61). For this population of young women in southern Brazil, therefore, the 

presented equation was more reliable than BMI, with the use of anthropometric 

indicators of similar reproducibility and low cost. 

 It is noteworthy that literature is scarce regarding the estimation of body 

composition of women in the southern region of Brazil, especially with low cost 

models, good reproducibility and a high number of research subjects. Alonso et al. 

(2009) developed, in the state of Paraná, as the present study, a model of %BF of 

easy reproducibility, estimated by the Durenberg equation, whose variables are 

gender, BMI and age. It was considered that the results were satisfactory, but a small 

sample of 25 people (20 women) was used, and the parameter was BIA, which, as 

already presented, may not be as reliable as DXA. In addition, the sample consisted 

of different age groups, from 17 to 75 years, and it is not possible to state whether 

the model is suitable specifically for young adults. 

 Also from the southern Brazilian region, the study by Dumith et al. (2009) had 

54 undergraduate Physical Education students (30 women), aged between 17 and 

33 years. The parameter used was SFM, by the equations of Guedes and Siri, which, 

like BIA, may not present high precision. In this approach, for women, the BMI (R² = 

0.583) and the Durenberg equation (R² = 0.502) would be the anthropometric 

indicators with the highest predictive value of %BF, compared to waist-to-height ratio, 

waist-to-hip ratio and waist circumference. The authors proposed new equations that 

included anthropometry, age and gender, of which the most relevant, for both sexes, 

presented BMI (R² = 0.841) and waist circumference (R² = 0.805). 

 In Santa Maria, in the state of Rio Grande do Sul, Rech et al. (2006) proposed 

and validated three equations for the estimation of %BF of women between 50 and 

75 years of age, using DXA as a parameter. Two models included SFM and age, and 

one included body circumferences, SFM and height, all estimated in a group of 60 
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subjects and tested in another of 15 subjects. Rech et al. (2010) also tested the 

validity of anthropometric equations in agreement with DXA in an elderly population 

(n = 120 women and 60 men). The models chosen for analysis were based only on 

height, body mass, and BC. It is considered that both studies mentioned above have 

a good contribution to evaluate women from the southern region, based on methods 

of greater reliability, but not applicable to young adults, due to the age range of the 

population tested. 

 Other studies were carried out in the states of Santa Catarina and Rio Grande 

do Sul (Petroski and Pires-Neto, 1996) and in the city of Santa Maria-RS (Glaner and 

Rodriguez-Añez, 1999a; 1999b), but these only counted on male subjects. For that 

matter, it is considered that the major contribution of the present study is to present a 

low cost and easy reproducibility model for the estimation of %BF specifically for 

young women in the south of Brazil, based on a reliable method, DXA, having as 

sample 130 subjects. 

 The limitations of the present study refer mainly to the lack of variables that 

differentiate lean mass from adipose mass, since only BC and body mass were used 

in the estimation of the mathematical model. However, it is worth mentioning that a 

method of faster execution, lower cost and easy reproducibility was sought.  

 

Conclusion 

 The mathematical model for estimating the percentage of fat of young women, 

presented in the present study, was calculated by the equation: %BF  = - 30.015 + 

(0.389 x circumference of the largest abdominal portion) + (0.5 x hip circumference) - 

(0.281 x body mass). The variables of the model are easy to acquire and low cost, 

allowing their use in large populations, especially young women in southern Brazil, 

coupled with the greater accuracy of this equation compared to BMI. It is shown to be 

feasible the use of mathematical models developed for estimating the %BF based on 

body circumference and body mass. New studies with different populations can aid in 

the estimation of specific equations by region. 
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5 CONCLUSÃO 

 O presente estudo demonstrou que há relações entre a composição corporal 

e a TP de mulheres jovens, com idade de 18 a 35 anos. Na maioria dos segmentos, 

verificou-se uma redução da TP em mulheres com maiores %G. Nas palmas das 

mãos, pelo contrário, foram encontradas TP positivamente correlacionadas com o 

%G. 

 Os segmentos cujas TP obtiveram maiores correlações com o %G foram:  

 As TMe e TMa da porção posterior das coxas; 

 A TMa da porção anterior das coxas;  

 A TMe da porção posterior dos membros inferiores; 

 As TMi e TMe da porção posterior dos braços; 

 A TMi da porção anterior dos braços; 

 E a TMe da porção posterior das pernas.  

 

 Indivíduos cujos membros possuíam maior percentual de gordura 

apresentaram menor TMe, na maioria das ROI, com exceção da porção posterior 

dos antebraços, da porção anterior da perna direita e dos flancos. A massa magra 

pareceu influenciar somente a TMe do membro superior esquerdo. 

 Relativamente às circunferências corporais, todas as circunferências 

analisadas se mostraram relacionadas com o %G. Os valores de maior significância 

foram os do abdome, tanto na maior porção quanto na cicatriz umbilical, do quadril, 

da cintura e do braço. 

 Foram desenvolvidos dois modelos matemáticos para a estimativa do %G de 

mulheres jovens: o primeiro, com variáveis de circunferências corporais e TP; e o 

segundo, com variáveis de circunferências corporais e massa corporal. As equações 

estão expressas abaixo: 

 

%G = 58,123 – (1,454 x Temperatura média do membro inferior posterior) - (0,976 x 

Temperatura mínima do braço posterior) + (0,527 x Temperatura máxima da palma 

da mão) + (0,315 x Circunferência da maior porção abdominal) 

 

%G = - 30,015 + (0,389 x Circunferência da maior porção abdominal) + (0,5 x 

Circunferência do quadril) - (0,281 x Massa corporal) 
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 Com base nos resultados deste estudo, sugere-se que novas pesquisas com 

o uso da termografia infravermelha considerem o efeito do tecido adiposo na 

temperatura da pele. Ao analisar-se, por meio desta tecnologia, o efeito térmico de 

lesões, doenças ou disfunções, a espessura da gordura subcutânea pode influenciar 

nos valores absolutos de temperatura de superfície, ou seja, indivíduos com valores 

diferentes de composição corporal podem apresentar respostas divergentes, como 

resultado de uma mesma alteração fisiológica. 

 Concluiu-se que a TIV é uma tecnologia promissora que pode auxiliar no 

cálculo do %G de mulheres jovens. De acordo com a análise estatística, a equação 

desenvolvida foi capaz de estimar corretamente o %G de 58,3% da amostra 

estudada, o que foi considerado um valor ainda não satisfatório. Acredita-se que 

novos modelos matemáticos com o uso da TIV possam ser elaborados de forma a 

aprimorar o uso da tecnologia com este objetivo. É possível que o uso de variáveis 

de baixo custo já utilizadas no cálculo da composição corporal, como DC e 

diâmetros ósseos, por exemplo, possam auxiliar na precisão de modelos 

matemáticos semelhantes aos apresentados no presente estudo. 
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APÊNDICE 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 (TCLE) 
 
Titulo da pesquisa: Efeito da Gordura Corporal na Temperatura Cutânea 
Mensurada por Termografia Infravermelha 
 
Pesquisadores, com endereços e telefones:  
Ana Carla Chierighini Salamunes 
Av. Cândido Hartmann, 1680, casa 16. CEP 80710-570 
Curitiba-PR 
Telefones: 41-87255172 e 41-33352074 
 
Orientadora responsável: 
Adriana Maria Wan Stadnik 
 
Local de realização da pesquisa:  
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 
Avenida Sete de Setembro, 3165. CEP 80230-901 
Curitiba-PR 
Telefone: 41-33104545 
 
 
A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 
1. Apresentação da pesquisa. 
Prezada participante, 
Você é nossa convidada a participar de uma pesquisa que será elaborada tendo em 
vista o recente aumento do número de pessoas com sobrepeso, nos cenários 
brasileiro e mundial. Tal situação é preocupante devido à associação do excesso de 
peso com diversas doenças, como dislipidemias e diabetes mellitus. Em mulheres, 
os malefícios podem ser agravados, principalmente durante a gestação, quando o 
risco de doenças se eleva. O estudo visa buscar relações entre a composição 
corporal de mulheres com a temperatura da pele, usando a termografia 
infravermelha. Como o tecido adiposo age como um isolante térmico, acredita-se 
que, quanto maior a quantidade de gordura corporal, menor a temperatura da pele, 
na região avaliada. Para avaliar a relação entre gordura corporal e temperatura da 
pele, convidamos mulheres, com idade entre 18 e 35 anos, dispostas a participarem 
de avaliações físicas e nutricionais. Será avaliada a diferença da massa de gordura 
do tronco em relação à possível alteração da temperatura na região abdominal, bem 
como possíveis alterações da temperatura de membros e do corpo inteiro, em 
relação à gordura encontrada em cada segmento e em todo o organismo. O estado 
nutricional das participantes também será registrado e comparado aos resultados de 
composição corporal e termografia. Todas as voluntárias serão avaliadas em relação 
à composição corporal e à termografia. A quantidade de gordura será mensurada 
com o uso do equipamento de Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (Absorciometria 
de Raio-x de Dupla Energia - DXA) e a temperatura da pele será avaliada com o uso 
de uma Câmera de Termografia Infravermelha. Haverá, também, avaliação 
antropométrica (estatura, massa corporal e perímetros corporais) e nutricional 
(questionário de frequência alimentar; questionário recordatório de 24 horas; e 
avaliação nutricional subjetiva global). É relevante que você saiba que existem 
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outras formas de avaliar a composição corporal de um ser humano, como por 
exemplo as dobras cutâneas, a bioimpedância e o Índice de Massa Corporal (IMC), 
no entanto, nenhum desses métodos é preciso e todos fazem uma avaliação global 
do ser humano. Para esta pesquisa, necessitamos de uma avaliação da massa 
abdominal localizada, daí a necessidade de utilizarmos o exame a partir da DXA e 
buscarmos uma correlação com a termografia, justamente na direção de verificar 
uma possível forma alternativa de avaliação da composição corporal. 
 
2. Objetivos da pesquisa. 
Analisar possíveis relações entre a quantidade de gordura no tronco com a 
temperatura da pele da região abdominal; verificar se há relações da temperatura da 
pele da região abdominal com a composição corporal, quanto à massa corporal, ao 
IMC, ao percentual de gordura corporal (%G), à massa de gordura e à massa 
magra; verificar se há relações da temperatura média da pele, considerando tronco e 
membros, com a composição corporal, quanto à massa corporal, ao IMC, ao 
percentual de gordura corporal (%G), à massa de gordura e à massa magra; 
analisar se o excesso de gordura corporal está relacionado a uma maior variação de 
temperatura cutânea, num mesmo indivíduo; identificar se a massa de gordura de 
cada membro está associada à temperatura do segmento; identificar se os valores 
de perímetros corporais em diferentes membros e no tronco estão associados a 
alterações da temperatura cutânea, em suas respectivas regiões do corpo; analisar 
possíveis relações entre estado nutricional, composição corporal e temperatura 
cutânea. 
 
 
3. Participação na pesquisa. 
Você terá agendada a sua participação, bastando para isso, entrar em contato com 
a equipe de pesquisa e comparecendo à Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná no dia e horário programados. Nesta data, fará avaliações físicas e 
nutricionais, sem nenhum custo. Sua participação consistirá em avaliações físicas e 
nutricionais a serem realizadas num período de duas horas de um único dia, 
individualmente. Para fins de interpretação dos dados, as voluntárias serão divididas 
em dois grupos: peso normal (PN), com mulheres com IMC entre 18,5 e 24,99kg/m²; 
e sobrepeso (SP), de IMC entre 25 e 29,99kg/m². As avaliações consistirão em: 
avaliação antropométrica, avaliação nutricional, composição corporal e captação de 
imagens termográficas. Em todo esse processo de avaliação, você deverá estar 
trajada com top e shorts pretos, sem fechos metálicos.  Os momentos de avaliação 
ocorrerão em três salas. No primeiro ambiente, que terá temperatura controlada de 
23°C, você fará uma aclimatação térmica durante 15 minutos, em posição 
ortostática. Após este período, serão registradas imagens termográficas também em 
posição ortostática, de frente e de costas. Esta etapa consiste em fotografias com 
uma câmera térmica, que registra imagens em gradiente de cor, de acordo com a 
temperatura da superfície da pele. No segundo, será feita a avaliação 
antropométrica e nutricional. A antropometria consistirá em: massa corporal; 
estatura; IMC; perímetros corporais do braço, antebraço, abdome, da altura da 
cicatriz umbilical, da cintura, do quadril, da coxa e da panturrilha. A avaliação de 
hábitos alimentares será realizada por uma nutricionista, por meio do Questionário 
de Frequência Alimentar (QFA), do questionário Recordatório de 24 horas (R24h) e 
da Avaliação Nutricional Subjetiva Global (SGA). No terceiro ambiente, você será 
avaliada por meio da DXA. Este é um equipamento radiológico sobre o qual a 
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participante permanece deitada e estática, enquanto são captadas imagens com o 
uso de um computador. Esta tecnologia é considerada padrão-ouro para se avaliar a 
composição corporal e, portanto, registrará a quantidade de gordura corporal de 
forma precisa. Todos os seus dados coletados lhe serão enviados. A equipe de 
pesquisa estará disposta para esclarecer quaisquer dúvidas em qualquer momento 
do processo.  
 
4. Confidencialidade. 
Todas as informações coletadas serão mantidas em sigilo pelos pesquisadores, e 
serão  utilizadas e divulgadas somente para fins acadêmicos e de pesquisa. As 
informações pessoais não serão divulgadas. 
 
5. Desconfortos, Riscos e Benefícios. 
5a) Desconfortos e ou Riscos: 
É importante que você saiba que existe uma emissão radiológica durante o exame 
DXA. Embora a emissão radiológica da DXA seja considerada baixa, sendo menor 
que um raio-X dental (ALBANESE; DIESSEL; GENANT, 2003), existe um baixo 
risco referente à exposição à radiação. Também, poderá ocorrer algum tipo de 
constrangimento em momentos do estudo, como, por exemplo, nas avaliações 
físicas, devido à exposição do corpo e informações pessoais. Objetivando minimizar 
essas situações, a voluntária será atendida num ambiente preparado para ela, onde 
estarão presentes apenas os pesquisadores (equipe de pesquisa). O local é 
fechado, limpo, climatizado e finalmente,  você será previamente orientada que, 
caso não se sinta mais confortável em participar, poderá deixar o estudo a qualquer 
momento. 
 
5b) Benefícios: 
Participando do estudo você será beneficiada com o recebimento de todas as 
devolutivas acerca do seu quadro de composição corporal, que lhe será passada por 
profissional especializado. Você, como voluntária, terá acesso aos seus resultados e 
dados detalhados das avaliações físicas e receberá orientações acerca de atividade 
física e alimentação saudável por profissionais especializados na área de Educação 
Física e Nutrição, podendo, a qualquer momento, trocar informações com a equipe 
de pesquisa, realizando perguntas e tirando suas possíveis dúvidas. É provável que 
você aprenda sobre hábitos saudáveis e como manter um estilo de vida saudável ao 
longo da vida. 
 
6. Critérios de inclusão e exclusão. 
6a) Inclusão:  
Ser mulher com idade entre 18 e 35 anos; estar em faixa de peso normal (IMC entre 
18,5 e 24,99kg/m²) ou sobrepeso (IMC entre 25 e 29,99kg/m²); estar disponível para 
participar da pesquisa, levando em consideração as datas disponíveis para as 
avaliações físicas; assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
6b) Exclusão:  
Não comparecer às avaliações físicas e nutricionais; apresentar febre nos dias 
próximos à captação de imagens termográficas; ter antecedentes gestacionais; estar 
grávida ou ter suspeita de gravidez, em qualquer momento da pesquisa; ter 
realizado qualquer exame radiológico nos 30 dias anteriores à avaliação; estar em 
processo de suplementação de cálcio. 
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7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo. 
O participante tem o direito de deixar a pesquisa a qualquer momento, caso não 
deseje mais fazer parte do estudo. É também direito deste indivíduo que qualquer 
dúvida referente ao processo da pesquisa lhe seja sanada durante qualquer etapa 
em que ela ocorra.  
 
8. Ressarcimento ou indenização. 
Não haverá nenhuma forma de pagamento ou compensação financeira relacionada 
à participação e às informações fornecidas pela pesquisa. Caso ocorra alguma 
emergência durante a participação, será acionado o serviço médico de urgência ao 
qual a Universidade Tecnológica Federal do Paraná é conveniado. A participante 
será acompanhada pela pesquisadora durante este processo. Em caso de eventuais 
danos decorrentes da participação na pesquisa, a participante será devidamente 
indenizada. 
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B) CONSENTIMENTO (do sujeito de pesquisa ou do responsável legal – neste 
caso anexar documento que comprove parentesco/tutela/curatela) 
 
Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter 
recebido respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação 
direta na pesquisa e, adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo, a 
natureza, os riscos e benefícios deste estudo.  
Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, participar 
deste estudo. Estou consciente que posso deixar o projeto a qualquer momento, 
sem nenhum prejuízo. Concordo que o material e as informações obtidas 
relacionadas a esta pessoa possam ser publicados em aulas, congressos, eventos 
científicos, palestras ou periódicos científicos. Porém, ela não deve ser identificada 
por nome ou qualquer outra forma. 
  
 
Nome 
completo:___________________________________________________________ 
RG:_____________________                   Data de Nascimento:___/___/______ 
Telefone:__________________ 
Endereço:___________________________________________________________
_____CEP: ___________________ Cidade:____________________  
Estado: ________________________ 

 
Assinatura: 

________________________________ 

 
Data: ___/___/______ 

 
 

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e 
benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 
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Assinatura 
pesquisador:____________________ 
(ou seu representante) 

  Data: 
_________________________ 

 
Nome 
completo:___________________________________________________________ 
 
Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se 
comunicar com Ana Carla Chierighini Salamunes, via e-mail: 
anacarlasalamunes@yahoo.com.br ou telefone: 41 8725-5172. 
 
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do 
sujeito pesquisado 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(CEP/UTFPR) 
REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, 
telefone: 3310-4943, e-mail: coep@utfpr.edu.br 
 
 
  

mailto:anacarlasalamunes@yahoo.com.br
mailto:coep@utfpr.edu.br
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