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NETO, Miguel Severino Alves e. Título: A INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO 

CORPORAL NA TEMPERATURA DA PELE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física). Escola de Educação Física do 

Exército. Rio de Janeiro – RJ, 2020. 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A busca por instrumentos menos invasivos que consigam analisar a composição 

corporal está sendo cada vez mais procurada. O objetivo deste estudo é analisar a influência da 

composição corporal na temperatura da pele, por meio da Termografia Infravermelha. MÉTODOS: Foi 

realizada uma revisão sistemática seguindo as recomendações PRISMA, com uma busca na literatura 

entre os dias 1º e 31 do mês de agosto de 2020, nas bases MEDLINE, LILACS, SCOPUS, SPORTDiscus, 

CINAHL, Web of Science, Science Direct, Cochrane e Scielo, utilizando combinações de 8 descritores 

para “Thermography” e 3 descritores para “body composition”. As informações extraídas dos estudos 

foram: perfil dos participantes, tipos de câmera termográfica, protocolos de avaliação, vestimenta 

utilizada e resultados dos estudos. RESULTADOS: Foram identificados 1100 artigos inicialmente, que, 

após a checagem de diversas etapas, chegaram ao número total de 6 estudos, com seus resultados 

apresentados na presente revisão. Três tipos de dispositivos de TRI foram utilizados nos estudos 

(BALTECH-TR-01500, FLUKE TI400 e FLIR E60). Para avaliação da composição corporal foram 

utilizados três dispositivos digitais (Sistem Hologic Discovery DXA, TANITA BC-418 e TANITA BC-

545) e um foi medido antropometricamente. As avaliações térmicas foram realizadas em ambientes 

fechados, com temperatura e umidade relativa do ar controlados, com indivíduos descansados e 

advertidos sobre o comportamento antes do teste. CONCLUSÃO: Verificou-se a existência de uma 

correlação entre a temperatura da pele e a composição corporal. Isso ocorre devido a localização da 

concentração de percentual de gordura (%G) em determinados indivíduos, sendo diferente em homens e 

mulheres. A gordura corporal interferiu na dissipação de calor através da pele, levando a diminuição da 

temperatura em determinadas regiões do corpo. Esta revisão concluiu que a confiabilidade nos resultados 

obtidos através das câmeras infravermelhas juntamente com os resultados antropométricos necessita de 

pesquisas futuras para desenvolvimento de algoritmos, juntamente com combinações de outros estudos e 

desenvolvimento de equipamentos para que se crie uma ferramenta diagnóstica complementar. 

Palavras-chave: termografia, porcentagem de gordura, infravermelho, Tskin. 

 



4 

 

NETO, Miguel Severino Alves e. Título: A INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO 
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Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física). Escola de Educação Física do 

Exército. Rio de Janeiro – RJ, 2020. 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The search for less invasive instruments that can analyze body composition is 

being increasingly sought after. The objective is to analyze the influence of body composition on 

skin temperature, using Infrared Thermography. METHODS: A systematic review was carried out 

following the PRISMA recommendations, with a literature search between the 1st and the 31st of 

August 2020, in the MEDLINE, LILACS, SCOPUS, SPORTDiscus, CINAHL, Web of Science, 

Science Direct, Cochrane databases and Scielo, using combinations with 8 descriptors for 

“Thermography” and 3 descriptors for “body composition”. The information extracted from the 

studies were: profile of the participants, types of thermographic camera, evaluation protocols, 

clothing used and results of the studies. RESULTS: 1100 articles were initially identified, which, 

after checking several stages, reached the total number of 6 studies, with their results presented in 

this review. Three types of IRT devices were used in the studies (BALTECH-TR-01500, FLUKE 

TI400 and FLIR E60). To assess body composition, three digital devices (Sistem Hologic Discovery 

DXA, TANITA BC-418 and TANITA BC-545) were used and one was measured 

anthropometrically. The thermal evaluations were carried out in closed environments, with 

controlled temperature and relative humidity, with individuals rested and warned about how to 

behave before the test. CONCLUSION: There was a statistical and scientific correlation between 

skin temperature and body composition. This is due to the location of the concentration of fat 

percentage (%G) in a given individual, being different in men and women. Thus interfering in the 

heat dissipation through the skin, leading to a decrease in temperature in certain regions of the body. 

This review concluded that the reliability of the results obtained through the infrared cameras 

together with the anthropometric results require future research for the development of algorithms, 

together with combinations of other studies and development of equipment in order to create a 

complementary diagnostic tool. 

 

Keywords: thermography, body composition, infrared thermography, skin temperature. 
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INTRODUÇÃO 

O acúmulo de nutrientes, ao longo da vida de um indivíduo, bem como outros tipos de 

substratos resguardados pelo organismo é denominado composição corporal. Este, toma forma a 

partir de tecidos e órgãos, que dão características únicas aos seres vivos (1). 

Com a descoberta que o excesso de gordura corporal é prejudicial ao corpo humano, 

aumentando o risco de doenças de diversos tipos, a importância em mensurar os componentes do 

corpo humano teve um grande crescimento durante o século XIX e final do século XX (2). A 

obesidade e o sobrepeso estão incluídos nesses tipos de doenças, que possuem como características 

o acréscimo excessivo de gordura. O número de adultos obesos no Mundo aumentou de 100 

milhões, em 1975 (69 milhões de mulheres, 31 milhões de homens), para 671 milhões, em 2016 

(390 milhões de mulheres, 281 milhões de homens  (3).   

 Durante o século XXI, o único método de análise direta da composição corporal foi a 

dissecação de cadáveres (in vitro). Com o objetivo de mensurar indiretamente (in vivo), Behnke cit. 

Clarys, Martin e Drinkwater (1984) começaram a estudar diferentes métodos para estabelecer os 

resultados válidos que conhecemos hoje, como: pesagem hidrostática e fixação de dois padrões 

(peso gordo e peso magro) como princípio para estudos de composição corporal (4). 

A maior contribuição no estudo da medicina esportiva se deu através da busca pela melhora 

no desempenho esportivo de atletas de alto rendimento. Entretanto, isto não se aplica somente a 

categorias específicas dentro do esporte, mas também à análise para tratamento da obesidade, 

atividades onde o excesso de gordura é prejudicial e avaliação nutricional (4,5).  

No entanto, o elevado custo de procedimentos laboratoriais para se calcular precisamente a 

composição corporal acaba por restringir diversos métodos e protocolos, levando a utilização de 

ferramentas mais acessíveis e de fácil utilização (6). Segundo Garrow (1992) cit. Torres (1998), “o 

método ideal deve ser relativamente barato, e que forneça pouco incômodo ao avaliado; ser operado 

por técnicos capazes e render resultados altamente acurados e reprodutíveis” (7). Dentre os métodos 

existentes, a Termografia Infravermelha (TIR) é um deles. Este mecanismo utiliza-se da medição da 

temperatura corporal, analisando o controle da temperatura da pele (TP) através de alterações 

fisiológicas (8), como a vasoconstrição periférica, influenciada pela diminuição da temperatura, ou a 

vasodilatação periférica, em resultado ao aumento da temperatura, por intermédio dos receptores 

térmicos existentes na pele (9). Esse procedimento fisiológico chamado termorregulação é 

correlacionado à transmissão de calor por métodos como convecção, condução, radiação e 
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evaporação, com objetivo de preservar as funções vitais do organismo, mantendo a temperatura 

central (TC) do corpo humano em torno de 36,1-37,8°C (10). A física da radiação de calor 

juntamente com a termorregulação humana é um sistema muito complexo que depende da taxa de 

fluxo sanguíneo, das estruturas do tecido subcutâneo e da atividade do Sistema Nervoso Simpático 

(SNS) (11). Assim, por meio da aferição das variações de temperatura causadas por maior ou menor 

irrigação de um território microvascular, é possível distinguir décimos de grau centígrado por 

milímetros quadrados de área de tecido através da utilização desta técnica (12). 

Medir a temperatura corporal de um indivíduo requer o esforço de profissionais para tentar 

isolar diversos fatores que possam interferir no estudo, como: fatores ambientais, fatores técnicos e 

fatores individuais. Entretanto, com o controle destes fatores, o risco de viés ao trabalho diminuirá 

consideravelmente (13). 

A literatura aponta diversos estudos com seres humanos que buscaram associação entre a 

temperatura da pele, diagnosticada pela TIR, e a composição corporal. Todavia, não foram reunidos 

de maneira sistemática. Assim, o objetivo deste estudo é realizar uma revisão sistemática de 

literatura a respeito da influência da composição corporal na temperatura da pele a partir do uso da 

Termografia utilizando-se de raios infravermelhos. A revisão destes trabalhos permitirá um melhor 

entendimento sobre como mensurar indiretamente a composição corporal do indivíduo com uma 

técnica menos invasiva e com um custo mais baixo e prático. 
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MÉTODO 

 Foi realizado um estudo de revisão sistemática, no qual foram levantados artigos que 

relacionavam a influência da composição corporal na temperatura da pele. Para isso, foram 

utilizados descritores organizados da seguinte forma: “Thermography” OR “Infrared rays” OR 

“Skin Temperature” OR “Spectroscopy, Near-Infrared” OR “Spectroscopy, Fourier Transform 

Infrared” OR “Body Temperature Regulation” OR “Body Temperature” OR “Body Temperature 

changes” AND “Anthropometry” OR “Body Composition” OR “Body Mass Index” OR “Nutritional 

Status”. Foi feita uma busca entre os dias primeiro de agosto e trinta e um do mesmo mês do ano de 

2020, nas bases de dados: National Library of Medicine (MEDLINE), Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), SCOPUS, SPORTDiscus, Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Web of Science, Science Direct, Cochrane e 

Scielo, nas quais foram selecionados artigos que envolvessem análise da composição corporal a 

partir da TIR, sem exclusão de línguas,  realizados em adultos, a partir de primeiro de janeiro de 

2000. Foram excluídos os artigos realizados em modelos animais. Para a seleção dos artigos, houve 

a triagem de dois pesquisadores (MS e BP), sendo que um terceiro pesquisador (WSR) avaliou as 

divergências. Esse procedimento foi utilizado nas demais triagens do estudo. 

 A seleção inicial dos trabalhos envolveu uma leitura dos títulos e resumos para identificação 

dos critérios de elegibilidade, além da exclusão dos artigos duplicados. Após a seleção preliminar, 

os estudos separados foram lidos na íntegra e novamente avaliados quanto aos critérios de inclusão e 

exclusão. Nos casos em que ocorreram citações relevantes nos artigos analisados, foi realizada a 

busca e análise da fonte primária da informação. Trabalhos que não atenderam aos critérios de 

elegibilidade, tiveram um tratamento sumário para identificação do motivo de sua exclusão (leitura 

concisa). Por fim, foi feita uma lista de artigos que atendessem a todos os critérios de elegibilidade e 

respondessem ao objetivo traçado na presente revisão. 

Para avaliar a qualidade metodológica dos trabalhos selecionados, foi utilizada a escala 

ACROBAT-NRSI (17) composta por sete domínios: confundimento, seleção dos participantes do 

estudo, aferição da intervenção, não recebimento da intervenção atribuída, perdas, aferição nos 

desfechos e relato seletivo dos desfechos. Cada domínio foi analisado como incerto, baixo ou alto 

risco de viés e apresentado em formato de tabela (18). 

Nos resultados, foi elaborado inicialmente um fluxograma que ilustra o caminho 

metodológico percorrido para se chegar a lista final de artigos. Os resultados dos trabalhos 
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selecionados foram apresentados em tabelas contendo as características dos estudos. Todo o 

processo da presente revisão sistemática teve como base as recomendações PRISMA (Principais 

Itens para Relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises), tanto nas estratégias eleitas para condução 

da revisão, como na forma de apresentação dos resultados (19). 
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RESULTADOS 

A busca nos bancos de dados National Library of Medicine (MEDLINE), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), SCOPUS, SPORTDiscus, Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Web of Science, Science Direct, 

Cochrane e Scielo permitiu a identificação de 1100 artigos, que após sistemática seleção através da 

apuração dos critérios de inclusão/exclusão, apresentadas no fluxograma da Figura 1, chegou ao 

número de 21 artigos com seus resultados apresentados no presente estudo. Após leitura completa 

dos estudos, foram excluídos mais 15 trabalhos, totalizando 6 estudos presentes nesta revisão para 

síntese qualitativa (Figura 1).  

 

Figura 1. Fluxograma PRISMA das fases presentes na seleção de artigos da presente revisão 

sistemática. 
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Tabela 1 – Características da amostra nos estudos incluídos na revisão sistemática 

Estudo 
Amostra 

(n) 

Idade 

(anos) 
G% IMC 

Massa 

Corporal 

(Kg) 

      

 

XIN ZHOU et al., 2013 

 

n= 22 (11M e 11F) 

Não Fumantes saudáveis 

 

18-25 

26-35 

36-60 

NI        NI  NI 

  

ADÉRITO SEIXAS et al., 2016 

 

n= 18 (9F e 9M) 

Jovens adultos saudáveis 
18-32             15,6 ± 7,4 22,3 ± 2,6 NI 

 ANA CARLA C. SALAMUNE et al., 

2017 

 

EDUARDO B. NEVES et al., 2017 

n=123 (F) 

Mulheres com peso normal 

 

 

n= 94 (47 M e 47 F) 

M=militares 

F= Universitárias voluntárias 

 

26,11 ± 4,41 

 

 

 

18-28 

 

NI 

 

 

 
30,4% ( 25,5 - 31,6) (F) 

12,3% (10,4 - 16,2) (M) 

 

18,5 a 29,99 

 

 

 

NI 

                NI 

 

 

 

NI 

 

 G. LAFFAYE et al., 2019 

 

 

n= 69 (F) 

Indivíduos saudáveis 

 

16-29 20,80 ± 5,55 20,14 ± 2,48 53,89 ± 7,54 

 

VITALIY V. EPISHEV et al., 2019 

 

n= 69 (F) 

Indivíduos Saudáveis 

 

18-20  20,73 ± 5,50 20,23 ± 2,44 NI 

Legenda: %G= porcentagem de gordura; IMC= índice de massa corporal; F= feminino; M= masculino; NI= não informado; p= significância  
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Legenda: A: analisador; CT: câmera térmica; S: software; TA: tempo de aclimatação; TS: temperatura da sala; URA: umidade relativa do ar; NI: não 

informado; Tskin= Temperatura da pele; %G: porcentagem de massa gorda; BodyFatKg: massa gorda no torso; ROI: regiões de interesse; TMe: Temperatura 

média da superfície da pele; TMa: Temperatura máxima da superfície da pele; TMi: Temperatura mínima da superfície da pele. 

 
Estudos 

Tipo de Câmera 

Software 
Protocolo de avaliação Vestimenta Resultado 

XIN ZHOU et 

al., 2013 

A: antropometria; CT: 

modelo termorregulação 

Chinesa S: NI 

Sentados em uma cadeira em repouso. 
TA: 30 min, TS: 20-34ºC; URA: 

NI 

Roupa de           

verão 

A análise de sensibilidade revelou que a diferença de altura e 

peso pode resultar em uma variação de 1,2° C na temperatura 

média calculada da pele. 
 

ADÉRITO 

SEIXAS et al., 

2016 

A:Tanita BC-545 CT: 

FLIR E60 ,320x240 

pixels S: FLIR 

ResearchIR máx. 

Condição de descanso muscular 
TA: 15 min, TS:  20,9 ± 

1,4ºC; URA: <50% 
Nu 

Correlações moderadas entre variáveis antropométricas 

selecionadas e temperatura da pele sobre o bíceps foram 

encontrados e a quantidade de percentual de gordura no braço 

afetou os valores da temperatura da pele sobre o bíceps. 

 ANA CARLA C. 

SALAMUNE et 

al., 2017 

A: Sistem Hologic 

Discovery DXA ; CT: 

FLUKE TI400; S: 

Smartview 3.14 

Aclimatação em pé em posição 

ortostática. 

TA: 15 min, TS: 21ºC; URA: 

45-50% 

Roupa de        

natação 

A maioria das temperaturas dos membros foi negativamente 

correlacionada com o percentual da gordura corporal, exceto para 

as temperaturas da palma da mão, que apresentaram resultados de 

correlação. As maiores correlações foram encontradas entre %G e 

T Ma da coxa posterior (r = −0,495 ep = 0,000) e T Me dos 

membros inferiores posteriores (r = −0,488 ep = 0,000). 

EDUARDO B. 

NEVES et al., 

2017 

A: Sistem Hologic 

Discovery DXA ; CT: 

FLUKE TI400; S: 

Smartview 3.14. 

Descanso muscular em posição 

ortostática. 

TA: 15 min, TS: 23ºC ± 1,0ºC; 

URA: 45-50% 
Maiôs 

Foram encontradas diferenças na média T entre ambos os sexos 

para todos as ROI estudadas, exceto a mão posterior, nos grupos 

médio e elevado; na face, nos grupos elevado e Alto; e no tronco 

anterior e palmas, no grupo alto. 

 G. LAFFAYE et 

al., 2019 

A: TANITA BC-418; 

CT: Baltech-TR-0150 

IR; 80mk, 8-14μm, 

f=50Hz; S: Baltech 

expert. 

Repouso muscular, sentados ou parados 
TA: 20 min, TS: 25ºC; URA: 

50-60%. 

Nus e com 

roupas de 

baixo 

A análise de regressão demonstrou a possibilidade do uso de 

valores de temperatura da pele para calcular os parâmetros de 

massa gorda no torso e massa gorda de todo o corpo. A inclusão 

da idade e comprimento do corpo nos cálculos fornece a precisão 

da previsão de  cerca de 70% de acordo com as Equações.  

VITALIY V. 

EPISHEV et al., 

2019 

A: TANITA BC-418; 

CT: BALTECH-TR-

01500; S: Baltech expert 

Condição de descanso muscular 
TA: 15 min, TS: 22-24ºC ± 

0,1ºC; URA: 45-50% 
Nu para cueca 

Os autores sugerem que as correlações estabelecidas entre %G e 

temperatura da pele, combinado com os resultados de outros 

estudos, permitem o desenvolvimento de um algoritmo 

totalmente novo e equipamentos de última geração para 

monitoramento da saúde humana com termografia infravermelha 

Para prever G% para esta amostra, a temperatura da pele da 

canela é o parâmetro mais informativo. 

Tabela 2. Resultados dos estudos selecionados 
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As principais fontes de vieses na presente revisão foram relacionadas as fases de pré-

intervenção e pós-intervenção (Tabela 3). Na fase “pré-intervenção”, os riscos de vieses foram 

encontrados na seleção dos participantes, no qual não discriminaram corretamente como os sujeitos 

foram selecionados, tampouco quem eram estes indivíduos (VITALIY V. EPISHEV et al., 2019). 

Alguns estudos apresentaram riscos de vieses durante a pós-intervenção,  por terem retirados 

indivíduos do estudo durante o levantamento de dados (G. LAFFAYE et al., 2019, EDUARDO B. 

NEVES et al., 2017). 

 

Tabela 3. Qualidade Metodológica e Risco de Viés dos estudos selecionados  

Estudos 

Pré- 

intervenção 

Na 

intervenção 
Pós-intervenção  

1 2 3 4 5 6 7 Risco 

XIN ZHOU et al., 2013 
 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

ADÉRITO SEIXAS et al., 2016 
 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

  ANA CARLA C. SALAMUNE et al., 

 2017 
 

Baixo 

 

 

Baixo 

 

 

Mod. 

 

 

Baixo 

 

 

Baixo 

 

 

Baixo 

 

 

Baixo 

 

  

    Mod. 

 

 

 EDUARDO B. NEVES et al., 2017 

 

 G. LAFFAYE et al., 2019 
 

Baixo 
 

Baixo 

 

Baixo 
 

Baixo 

 

Baixo 
 

Baixo 

 

Mod. 
 

Grave 

 

Baixo 
 

Baixo 

 

Baixo 
 

Baixo 

 

Baixo 
 

Baixo 

 

Mod. 
 

Grave 

 

         

VITALIY V. EPISHEV et al., 2019 

 

 

Baixo 

 

 

Mod. 

 

 

Baixo 

 

 

Baixo 

 

 

Baixo 

 

 

Baixo 

 

 

Baixo 

 

 

Mod. 

 

 

Legenda: 1) confundimento, 2) seleção dos participantes do estudo, 3) aferição da intervenção, 4) não recebimento da 

intervenção atribuída, 5) perdas, 6) aferição nos desfechos, 7) relato seletivo dos desfechos. Mod= moderado. 
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DISCUSSÃO 

          O objetivo desta revisão sistemática foi analisar a influência que a avaliação da temperatura 

da pele possui com a composição corporal do ser humano. Diante de tal pesquisa, identificou-se 6 

trabalhos que utilizaram TIR nesse tipo de avalição.  

Fatores externos, como a temperatura ambiente, afetam a temperatura da superfície da pele, e 

seu controle deve ser assegurado durante o uso de TIR, para evitar os efeitos termorregulatórios, 

como os processos de perda e ganho de calor (20). De acordo com a literatura, o intervalo que deve 

encontrar-se o ambiente para que não afete o mecanismo de termorregulação humano deve ser entre 

18 e 25º C (20), no qual observa-se que todos os estudos incluídos utilizaram essa faixa de 

temperatura. 

O estudo da composição corporal com a ajuda de análise de impedância bioelétrica é um dos 

métodos não invasivos mais precisos com um erro de medição para alguns parâmetros (em 

comparação com a hidrodensitometria e dupla absorciometria de raios-X) de menos que 5%, 

acarretando na grande importância da escolha do aparelho para análise de tal medida (21,22). 

   Instrumentos de medida possuem um papel importante na pesquisa, na prática clínica e na 

avaliação de saúde. Estudos sobre a qualidade desses instrumentos fornecem evidências de como as 

propriedades de medida foram avaliadas, e estudos sobre a validade dos mesmos fornecem 

evidências se o instrumento mede realmente o que ele se comprometeu a realizar (23). Dos estudos 

discriminados nesta revisão, para a análise da composição corporal, dois artigos (EDUARDO B. 

NEVES et al., 2017 e  ANA CARLA C. SALAMUNE et al., 

 2017) utilizaram-se do padrão considerado ouro nos tempos atuais: o Sistem Hologic Discovery 

DXA. Outros três (VITALIY V. EPISHEV et al., 2019 , G. LAFFAYE et al., 2019 e ADÉRITO 

SEIXAS et al., 2016) utilizaram-se de aparelhos de bioimpedância (TANITA BC-418 e Tanita BC-

545) e um XIN ZHOU et al., 2013, utilizou-se de medidas antropométricas. 

 Outro elemento extrínseco que afeta a troca de calor entre o ambiente e o corpo avaliado é a 

umidade relativa do ar (24). Verifica-se que há uma padronização entre os estudos apresentados, 

como uma variação de 45-50%. Um trabalho não apresentou a umidade relativa do ar (XIN ZHOU 

et al., 2013), e um estudo estava acima da média (G. LAFFAYE et al., 2019) . O controle desta 

variável é de suma importância, visto que, quanto maior a umidade, menor é a eficácia do aparelho 

que captura a imagem termográfica devido a umidade ser capaz de condensar no corpo, ocasionando 

assim, ganho de calor (20). 



14 

 

 O tempo de aclimatação no cômodo de coleta é considerado uma variável imprescindível no 

emprego da TIR, uma vez que é necessário estabilizar a temperatura adequada (25). O tempo de 

aclimatação foi o mesmo em três estudos (VITALIY V. EPISHEV et al., 2019,  EDUARDO B. 

NEVES et al., 2017,  ANA CARLA C. SALAMUNE et al., 2017 e ADÉRITO SEIXAS et al., 

2016). Outros dois foram diferentes do padrão (G. LAFFAYE et al., 2019), acarretando no aumento 

do risco de viés destes estudos. 

De uma maneira geral, os dados aqui apresentados mostram claramente que a regulação da 

temperatura sugere estar relacionada às medidas antropométricas de sua composição corporal. A 

literatura apresentada nesta revisão já mostra a relação entre a porcentagem de gordura corporal e 

temperatura da superfície da pele.  

  As descobertas dos estudos esclarecem que a temperatura da superfície da pele é 

influenciada pelo percentual de gordura de seu segmento corporal. XIN ZHOU et al., 2013, em seu 

estudo, criou um modelo padrão de termorregulação em adultos chineses e comprovou que na 

amostra estudada, há um aumento de 1,2°C na temperatura média da pele, quando observados quatro 

parâmetros na entrada: altura, peso, idade e sexo.  

Soma-se a isso, a suposição na literatura que partes do corpo possuidoras de maior tecido 

adiposo, como quadris e coxas nos indivíduos do sexo feminino, resultam em uma diminuição da 

temperatura da pele. Tal fato foi demonstrado em quatro estudos envolvendo esse grupo (VITALIY 

V. EPISHEV et al., 2019,  G. LAFFAYE et al., 2019, EDUARDO B. NEVES et al., 2017 e  ANA 

CARLA C. SALAMUNE et al.,  2017).  

A TIR vem se consolidando como uma excelente ferramenta na avaliação da temperatura da 

pele. Há cada vez mais evidências e confiabilidade de que essa temperatura se correlaciona com a 

composição corporal do indivíduo.  G. LAFFAYE et al., 2019, em seu estudo, demonstrou a 

possibilidade do uso de valores de temperatura da pele para calcular os parâmetros de massa gorda 

no torso e massa gorda em todo o corpo. A inclusão da idade e comprimento do corpo nos cálculos 

fornecem a precisão da previsão de 70%, de acordo com as equações.  

A termorregulação do corpo humano pode ser influenciada por vários fatores, entre eles 

fatores internos (porcentagem da gordura corporal e gordura subcutânea) ou externos. O calor 

corporal é o resultado de inúmeras atividades metabólicas do organismo e dos músculos, e é 

dissipada através da pele para que se mantenha o equilíbrio térmico corporal. A temperatura da 
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superfície da pele (TP) distingue-se da temperatura central, em virtude das condições externas que 

influenciam diretamente a superfície da pele, como correntes de ar e temperatura externa (26).  

A TIR depende de diversos fatores a serem observados e controlados a fim de evitar que 

estes impliquem nos resultados finais dos estudos, como fatores ambientais (tamanho do ambiente 

de coleta, temperatura ambiente, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e radiação), fatores 

técnicos (câmera, protocolo, software, análise estatística) e fatores individuais (sexo, idade, 

antropometria, ritmo circadiano, emissividade da pele, uso de medicamentos e prática de exercícios 

físicos) (27). 
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CONCLUSÃO  

Em relação ao protocolo de avaliação térmica, conclui-se que o tempo de aclimatação, 

juntamente com as condições de umidade relativa do ar do local da coleta, foram respeitados em 

83,3% dos estudos selecionados. 

  No que diz respeito aos equipamentos e softwares utilizados, as câmeras para captação 

térmica da marca BALTECH-TR-01500 e FLUKE TI400 foram utilizadas em mais de 60% dos 

estudos analisados, enquanto a FLIR E60 foi utilizada em um estudo. A utilização destes 

equipamentos é bastante significativa, visto que estão associados a uma excelente qualidade, o que 

proporciona ao resultado da pesquisa a diminuição do risco de viés, principalmente, aos 

procedimentos de coleta (distância, ângulo da câmera, estabilidade, aclimatação do avaliado, 

temperatura ambiente e umidade relativa do ar controlados). 

  Quanto aos resultados avaliados através da TRI, a temperatura da pele teve um aumento em 

indivíduos com maior porcentagem de gordura corporal em determinadas regiões. Três estudos 

utilizaram-se de modelos de regressão linear para prever o percentual de gordura, no qual obtiveram 

resultados semelhantes. O %G foi positivamente correlacionado com circunferências corporais e 

palmas da mão e negativamente correlacionado com temperatura das coxas e membros inferiores 

(posteriores e anteriores). Os estudos chegaram a conclusão de que a distribuição da temperatura da 

pele é influenciada pelo percentual de gordura de cada segmento corporal e que a TIR é um 

instrumento eficaz para diagnostico da composição corporal. 

  Todavia, este aparelho não oferece ainda 100% de precisão no que diz respeito a previsão do 

%G, necessitando pesquisas futuras que não desprezem o efeito da gordura corporal, pois esta pode 

interferir na dissipação de calor através da pele. Desse modo, os resultados dos artigos apresentados 

nesta revisão que correlacionam a influência da temperatura da pele com dados antropométricos 

direcionam a criação de um algoritmo, juntamente com combinações de outros estudos para 

desenvolvimento de equipamentos e criação de uma ferramenta diagnóstica complementar, que seja 

capaz de um monitoramento dietético, endocrinológico e ginecológico a partir da TIR. 
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