
Resumo 

 

Um método universal, baseado em equipamentos pouco dispendiosos e portáteis – os 

lipocalibradores –, permite quantificar a gordura subcutânea através da medição de 

pregas cutâneas. Contudo, para as medições serem fiáveis, é necessário que sejam 

efectuadas de acordo com um procedimento padronizado. 

Dentro das especificações do procedimento referido, na medição de uma prega cutânea 

com um lipocalibrador, a leitura deve ser realizada três segundos após a aplicação das 

maxilas do dispositivo na prega. A leitura da respectiva espessura deve ser registada 

com um erro inferior a 1mm. Estas recomendações são difíceis de aplicar num 

lipocalibrador mecânico, pois para além da estimativa dos três segundos realizada pelo 

técnico de saúde, o registo da medição feita com o comparador analógico integrado é 

visual e agravado pelo facto da agulha estar em permanente movimento devido à 

cedência natural dos tecidos. 

Assim, o desenvolvimento de um protótipo que permita a leitura digital da espessura 

desta prega foi considerada pelos especialistas da área do maior interesse pois 

diminuirá o grau de treino necessário à sua utilização permitindo a recolha de dados 

com menor subjectividade. Tendo em conta estas limitações dos lipocalibradores, foi 

desenvolvido um novo sistema de sensorização, sem contacto, baseado num 

codificador incremental miniatura e integrado um sistema inovador de transmissão de 

dados sem fios com tecnologia ZigBee. A aplicação de software Liposoft, anteriormente 

desenvolvida, foi totalmente revista tendo sido adicionadas novas equações de cálculo 

de gordura corporal e integrada com um módulo de comunicação ZigBee. Deste modo 

a aplicação Liposoft, desenvolvida em software LabVIEW, permite a recolha automática 

dos dados, o seu processamento e registo numa base de dados SQL. 

Este protótipo, integrando a nova sensorização, um módulo de comunicação sem fios, 

um sistema de alimentação e a aplicação Liposoft foi designado por Adepsmeter. 

 

 

 

 



Abstract 

 

A universal method, based in low cost and portable equipment – skinfold calipers –, 

allows body fat assessment from skinfold thickness measurement. In order to get 

reliable data it is imperative to follow standard procedure. 

The measurement of skinfold thickness must be acquired three seconds after jaws are 

closed and read with an error lower than 1mm. These requirements are quite hard to 

comply with because the health technician must simultaneously do the time counting 

and read the thickness from an analog indicator whose pointer is continuously moving 

out due to compression of skinfold tissue. 

The development of a prototype which supports digital reading of skinfold thickness was 

pointed out by the specialists as a major feature which would diminish drastically the 

training, currently required, using skinfold calipers with less subjectivity. 

These ideas were seriously studied and a completely new sensorization system was 

developed, based on a contactless miniature encoder, and integrated with a wireless 

module, based on ZigBee technology, to provide acquisition and wireless transmission 

of skinfold measurements. 

The LabVIEW application Liposoft, previously developed, was fully reviewed and 

improved in order to integrate the new wireless system providing automatic acquisition, 

processing and recording in a SQL database. 

This prototype, containing a new type of sensorization, wireless communication, battery 

power and the Liposoft application, has been named Adepsmeter. 


