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PREFÁCIO 

Dentro do cenário que a educação para a saúde se encontra, o livro Termografia 

Aplicada à Fisioterapia servirá absolutamente como um um instrumento de referência 

para acadêmicos e profissionais da área da saúde. Pois o que apresenta, vai ao encontro 

dos anseios de qualquer profissional de saúde e também de seus clientes. Ou seja, a 

termografia se caracteriza como uma técnica que possui relação direta com as 

possibilidades diagnósticas, de prevenção, e de acompanhamento de distúrbios de 

saúde, que tanto afetam nossa população. 

A obra veio para consolidar o elo entre o profissional do diagnóstico nosológico, 

com o profissional do diagnóstico para a reabilitação ou recuperação físico-funcional. 

Esta relação é fundamental e desejada pelas saúde brasileira, tendo em vista a 

necessidade preemente de se praticar a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a 

transdiciplinaridade para a efetiva resolução dos distúrbios apresentados por nossos 

clientes. O livro é claro, direto e com auxílio inédito da tecnologia oferece aos leitores a 

possibilidade de acessarem imagens temográficas de excelente qualidade, pela 

possibilidade de utilizarem a internet para a visualização das mesmas. Mais uma vez os 

autores inovaram para o bem do leitor enquanto profissional de saúde, e 

consequentemente de quem dele precisar.  

Me sinto lisonjeado por ter sido convidado a prefaciar uma obra literária do calibre 

que este livro representa no cenário da saúde nacional, e me enche de orgulho ver colegas 

alcançarem o patamar científico e acadêmico que os autores se encontram. Colegas que 

tive a oportunidade de acompanhar as trajetórias por mais de quinze anos, tendo em vista 

a proximidade de vossas atuações com as atividades que desempenho na capital 

paranaense. Desde o início de vossas atuações profissionais se percebia o grau de 

ineditismo que adicionavam às atividades que lhes cabiam. Desta forma, sem sombra de 

dúvidas o destino já delineava a consecução desta obra. Parabéns Dr Lucas e Dr Marcos, 

pela incansável busca pela ciência e pelo que espelham aos nossos alunos. 

Prof. Dr Paulo Afonso Nunes Nassif 

CRM 12666 PR / Programa Strictu Sensu FEPAR 
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1.1 O que é Termografia 

          Com base no International Consensus and Guidelines for Medical Thermography, 

ou Diretrizes e Consenso Internacional de Termografia Médica, podemos definir o exame 

conhecido por Termografia Humana, como sendo: 

       “Uma modalidade de captação da radiação infravermelha do corpo ou de 

partes, que mensura e mapeia indiretamente a distribuição da temperatura emitida 

pela superfície corporal, determinando imagens relacionadas à mesma”. 

Sendo assim, o exame de termografia infravermelha se constitui de método 

diagnóstico por imagem que por meio de sensor acoplado a um sistema computacional, 

mensura à distância a radiação infravermelha emitida pela superfície cutânea com 

sensibilidade de 0,05ºC, isto é, sem contato físico1. 

 

 

Figura 01. Coleta de Imagem Termográfica 

 

A termografia infravermelha foi reconhecida pela Associação Médica Americana 

como método diagnóstico em 1987. Desde então diversos grupos e associações médicas 

tem promovidos a correta aplicação do imageamento térmico na prática clínica. Entre 
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esses grupos estão incluídos a Associação Europeia de Termologia, a Associação de 

Termografia do Reino Unido, o Centro Norte Norueguês de Termografia Médica, a 

Academia Americana de Termologia, a Academia Japonesa de Termologia, a Sociedade 

Romena de Termologia, a Associação Brasileira de Termologia (ABRATERM) e a 

Sociedade Alemã de Termografia e Medicina de Regulação (DGTR), uma das mais 

antigas sociedades médicas em termografia. De um modo geral, o objetivo desses grupos 

é padronizar e melhorar ainda mais o método, bem como, desenvolver protocolos 

apropriados para aplicações clínicas.  

A termografia infravermelha tanto mensura quanto mapeia o grau e a distribuição 

das mudanças de temperatura na pele. A temperatura cutânea está, em grande parte, sob 

controle do sistema nervoso visceral/neurovegetativo esperando-se assim na presença de 

um sistema nervoso integro uma similaridade direita/esquerda de todo o corpo. Padrões 

assimétricos igual ou maior a 0,3ºC ocorrem quando existe uma alteração simpática ou na 

presença de lesão traumática, alteração inflamatória ou vascular local. Entretanto, devem-

se levar em conta dois pontos fundamentais:   

1. A termografia não é um exame isolado. Sempre é necessário 

correlacionar o padrão de distribuição térmica com a avaliação clínica do 

cliente.   

2. A termografia não é um teste anatômico, mas sim funcional e, portanto, 

quando na suspeita de lesão estrutural, outros métodos de imagem devem 

ser executados11.   

 

1.2 Origens da Termografia 

O estudo da radiação infravermelha começou primeiramente com os 

experimentos ópticos no final do século XVI1. Dois séculos mais tarde o astrônomo e 

compositor alemão, naturalizado inglês, WILLIAM HERSCHEL, usando um 

espectroscópio, descobriu que o sol emitia raios infravermelhos. Esta descoberta e sua 

relação com a luz não se tornaram claras até a metade do século XIX, quando o filho de 
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HERSCHEL, o matemático e também astrônomo inglês JOHN HERSCHEL, um pioneiro 

no campo da fotografia, produziu em papel, a primeira termografia1.  

Na mesma época, LANGLEY, um astrônomo americano desenvolveu o bolómetro, 

um aparelho capaz de detectar o calor radiante de objetos vivos a uma distância superior 

a 400 metros2. O instrumento e seu potencial uso não foram muito explorados e 

desenvolvidos. Um século mais tarde, apesar de diferentes abordagens para produzir 

imagens infravermelhas visíveis, alguns cientistas, tais como BECQUEREL, GOLAY e 

CZERNY, produziram equipamentos e termogramas, mas com discriminação insuficiente 

de temperatura para o uso que se destinavam5.  

Após a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia infravermelha avançou, mas era 

restrita para uso militar. Alguns anos mais tarde um médico canadense, RAY LAWSON 

solicitou aos militares o instrumento que utilizam até então, que era mais evoluído que o 

utilizado imediatamente após a guerra,  para possível aplicação médica experimental.  

No final dos anos 60 a empresa sueca AGA produziu o AGA Thermovision, que 

permitiu observações instantâneas e reproduçõess simultâneas de padrões térmicos e 

processos termodinâmicos do corpo humano4. Esta avançada tecnologia infravermelha e 

grande eficiência de operação tornaram o estado da arte em termografia médica. Muitas 

outras companhias rapidamente produziram instrumentos de comparável qualidade e a 

moderna termografia cresceu rapidamente.  

Ao mesmo tempo em que detectores de infravermelho estavam sendo 

desenvolvidos desde o início dos anos 60, outra técnica de diferencial térmico também 

estava sendo explorada, na qual utilizava-se de cristais líquidos de colesterol para produzir 

um termograma colorido da superfície. Esta era a termografia de cristal liquido. Uma vez 

que este material é aplicado na superfÌcie, ele muda de cor, refletindo a temperatura. A 

superfície pode ser então fotografada diretamente, com os padrões de cores indicando 

temperaturas específicas6.  

A termografia de cristal líquido não se tornou prática para diagnóstico médico até 

1967 com o desenvolvimento técnico da encapsulação. Nesta técnica, um detector térmico 
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embutido, que poderia ser colocado diretamente sobre a pele, muda de cor em resposta 

a qualquer variação de temperatura da superfÌcie cutânea. Como a termografia eletrônica, 

todo o padrão térmico da região especÌfica é demonstrado e a interpretação não é 

dependente da comparação de pontos individualmente6.  

Recentemente, um equipamento de termografia de contato utilizando sensores de 

silicone foi estudado por GIANSANTI22, que desenvolveu um procedimento de 

interpolação cubic-spline para melhorar a resolução espacial do aparelho. O método não 

se compara com a imagem infravermelha em termos de resolução espacial, mas é 

interessante quando os pacientes precisam ser monitorados por 24h, uma vez que a 

câmera infravermelha não pode ser fixada a um segmento do corpo ou mama por 24h.   

Entretanto, evidentemente nem todos os pontos onde há um aumento de temperatura no 

corpo podem ser associados a um câncer. Uma inflamação é uma resposta imunológica 

a um dano causado a um tecido e é caracterizada pela vermelhidão, edema, dor e pelo 

aumento do fluxo sanguíneo que acarreta em aumento de temperatura, o que torna 

imprescindível, como todos os exames complementares, a correlação diagnóstica da 

imagem com a clínica do paciente1.     

O desenvolvimento computacional e eletrônico tem mudado muito a termoragfia 

médica moderna. A termografia de contato e de baixa resolução dos anos 80, com seus 

resultados subjetivos foram substituídos por modernos sistemas computadorizados que 

determinam equipamentos termovisores de altíssima resolução e sensibilidade térmica. 

Hoje é possÌvel fazer filmes em tempo real e avaliar funcionalmente o sistema nervoso 

autônomo. Os equipamentos são cada vez mais compactos e possuem softwares 

especÌficos. Isto tem mudado radicalmente o conceito da classe médica a cerca do exame 

e oferecido mais respeito e atenção a esta tecnologia que atualmente possui grandes 

evidências científicas a seu favor. 

Termografia infravermelha médica foi utilizada pela primeira vez em pacientes em 

Montreal por LAWSON21, que mostrou um aumento de temperatura sobre o tumor de 

mama em dois casos de neoplasia. WILLIAMS, K.L., WILLIAMS, F.L.; HANDLEY1 

reportaram a avaliação infravermelha de 200 casos de tumores de mama, também 
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detectando um aumento de temperatura nas regiões cutâneas afetadas. Estes estudos 

podem ser considerados os primeiros estudos de termografia infravermelha médica1.   

 

1.2.1 A Física da Termografia 

Os modernos termovisores (câmeras) de exames termográficos humanos ou não, 

se valem da captação da emissão da radiação infravermelha por todos os corpos físicos 

que possuem temperatura acima do zero absoluto, ou  zero Kelvin que é igual a - 273.15 

°C. A radiação infravermelha transita em uma faixa de frequência além da capacidade 

humana de visão, ou seja, é invisível aos nossos olhos. Ela é liberada de todos os corpos 

que emitem calor e tem esse nome por sua faixa se encontrar após a cor vermelha no 

espectro de cores, determinado por ISAAC NEWTON.  

 

Figura 02 – Faixa visível do Espectro Eletromagnético 

A experiência se baseava em permitir que a luz solar atingisse um prisma de vidro 

para que a partir deste a luz passasse ao outro lado. Ao escurecer o ambiente e colocar 

o prisma no trajeto de raio de sol, o que foi visto foi o espectro de cores formado pela 

tonalidades: violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Com o passar do 



11 
 

tempo, mais estudos foram feitos sobre esse mesmo experimento. Entre eles, o de 

WILLIAN HERSCHEL, que buscava saber qual das cores conseguiria produzir mais calor. 

O vermelho foi a cor com temperaturas mais altas. No entanto, em área situada depois da 

cor vermelha, a temperatura era mais alta. Por não ser visível e em função de sua 

localização no espectro, ficou conhecido como Infravermelha. Apesar de não poder ser 

vista, a radiação infravermelha pode ser notada no corpo em forma de calor: terminações 

nervosas, chamadas termorreceptores, conseguem captar essa radiação7. 

A radiação infravermelha constituem comprimentos de onda de 1 milímetro até 

700 nanômetros. É uma radiação não ionizante, por isso, sem efeitos danosos, sem riscos 

de causar males à saúde. Existem três classificações de radiação infravermelha, em 

relação ao tamanho da onda: Curta (0,5 a 1,5 micrômetros); Média ( 1,5 a 10 micrômetros) 

e Longa (10 a 1000 micrômetros).  

A curta é a mais parecida com a luz visível, sendo produzida por praticamente 

todas as fontes de luz. Também é captada por meios mais genéricos de estudo de luz 

como, por exemplo, chapas fotográficas. Já as longas e médias se assemelham menos à 

luz visível e são mais complexas de serem feitas e estudadas. Os exames ou análises não 

humanas de captação da radiação infravermelha se baseiam então na possibilidade de 

tornar visível a radiação que é invisível. 

 

Figura 03 – Faixa da Termografia Infravermelha 

Em relação à região espectral, a pele humana possui um fator de emissividade de 

0,98 e é, por conseguinte, um perfeito emissor de radiação infravermelha17. A lei de 

PLANCK descreve as características de radiação infravermelha emitida por um objeto em 

termos de emitância radiante espectral18. Então a pele humana emite radiação 

infravermelha principalmente na faixa de comprimento de onda de 2-20 um, com um pico 
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médio de 9-10 mm e com base na lei de PLANK cerca de 90% da radiação infravermelha 

emitida em seres humanos é de comprimento de onda mais longo (8-15 mm)17. 

Apesar da equação básica que descreve a radiação emitida por um corpo ter sido 

cunhada por PLANCK, para nossos propósitos a lei de STEFAN-BOLTZMANN para a 

potência de radiação total por área superficial é mais útil. Pois com ela podemos entender 

como acontece a transformação da energia radiante da pele (infravermelha) em 

temperatura. Ela é representada como: 

W = e x σ x A x T4      

 W = Fluxo de energia radiante emitido por uma superfície de área, W/cm2;  

 e = Emissividade, 

 σ = Constante de Stephan-Boltzman, 5,673x10-12 Watts K/cm-2,  

 T = Temperatura absoluta cutânea, K 

 A = Área  

A energia total emitida por um objeto por unidade de tempo (W) é diretamente 

proporcional à área do objeto (A), à emissividade (e) à quarta potência (T4) de sua 

temperatura absoluta em Kelvin. Este fato permite que sejam feitas medições de 

temperatura a partir de medições da energia emitida.  

Como a emissividade da pele é 0,98 (quase 1), substituímos os valores na 

equação e encotramos a temperatura da pele. Esta é a base física dos termovisores1. Na 

prática do exame termográfico, deve ser levado em consideração a temperatura do corpo 

menos a temperatura do ambiente, como representação do T. 
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1.3 Termorregulação 

1.3.1 A Temperatura Central 

Para que se possa entender os procedimentos e métodos de um exame que utiliza 

a radiação infravermelha emitida pela pele humana. É fundamental que se conheça 

conceitos relacionados à forma como o corpo humano se comporta para a emissão desta 

modalidade de radiação. Sendo assim, devemos iniciar com a termorregulação, que de 

uma maneira geral pode ser definida como: 

“A capacidade do corpo humano em manter sua temperatura dentro faixas 

fisiológicas de funcionamento, apesar da temperatura ambiental”.  

Desta forma, o ser humano é caracterizado como um ser homeotérmico ou 

endotérmico. Ou seja, independentemente da temperatura ambiental a sua temperatura 

tende a não sofrer variações, ao contrário dos animais ectotérmicos. 

A manutenção da temperatura central do organismo com uma variação de apenas 

± 0,6°C é feita através de mecanismos homeostáticos eficientes que visam manter as 

reações químicas orgânicas dentro de padrão compatível com a normalidade. Ainda que 

a temperatura do ambiente externo varie de 13°C aos 70 °C, a temperatura corporal será 

mantida praticamente constante.  

A temperatura do corpo dos homeotérmicos é regulada por mecanismos de 

feedback que operam através dos centros termorreguladores do hipotálamo, que funciona 

como um “termostato” no organismo. Existem detectores de frio e de calor em neurônios 

na pele, no hipotálamo, no cérebro, na medula espinhal e em locais no centro do corpo, 

que fornecem impulsos aferentes ao centro termostático do cérebro, localizado no 

hipotálamo. Esses neurônios parecem controlar a estimulação das respostas de 

termogênese (com tremor; sem tremor; metabolismo da gordura marrom) e respostas de 

conservação de calor como por exemplo, a piloereção. 

Assim como a febre e infecções podem aumentar a produção de calor, ao 

contrário diversas doenças, como as endócrinas, hipotireoidismo, hipopituitarismo e o 
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hipoadrenalismo por exemplo, podem diminui a temperatura corporal. Da mesma forma, 

a desnutrição, a hipoglicemia e cetoacidose diabética também estão associadas com 

hipotermia. A anorexia nervosa igualmente pode influenciar na resposta hipotalâmica no 

controle da temperatura. Lesões do sistema nervoso central, principalmente por 

traumatismo, podem causar disfunção do sistema termorregulatório, também os choques 

hipovolêmicos, cardiogênico e hipóxico9.   

   O ser humano possui um ponto fixo de temperatura ao redor dos 37.1°C. As 

pequenas variações de temperaturas para mais ou para menos estimulam rapidamente o 

mecanismos de homeostase que trazem a temperatura de volta para o ponto fixo. Em 

ambientes extremamente frios ou quentes, contudo, o controle comportamental da 

temperatura corporal é o mais eficiente. Este mecanismo consiste na emissão de 

estímulos de desconforto pelo cérebro, seja pelo frio ou pelo calor.  

Assim a pessoa, como os animais, procurarão um ambiente mais adequado, ou 

se protegerão de outra maneira. A temperatura central média de um ser humano, quando 

medida na boca, fica na faixa de 36,7°C e 37°C, porém pode variar quando se pratica 

exercício físico intenso ou quando se está exposto a temperaturas ambientais severas. 

 

a) A Perda  de Calor 

Em várias situações o organismo deverá ser capaz de eliminar calor para a 

manutenção da sua homeotermia. A quantidade de calor perdida estará na dependência 

da velocidade com que o calor é transferido das partes mais internas do corpo para a pele; 

e da velocidade com que esse calor é transferido da pele para o meio ambiente.  

A transferência de calor do centro do corpo para a pele é realizado através do 

fluxo sangüíneo, e a troca de calor se dá principalmente nas mãos, pés e orelhas. A 

condução de calor pelo sangue é controlada através do grau de vasoconstrição existente 

nas arteríolas e anastomoses arteriovenosas, sob controle do sistema nervoso autônomo 

(simpático). Os principais mecanismos de perda de calor são: 
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I. Evaporação: Quando a água se evapora da superfície corporal 

verifica-se uma perda de 0,58 calorias por grama de água. Este fenômeno 

ocorre na pele e nos pulmões, mesmo quando a pessoa não está suando, 

e é responsável por uma perda média de 12 a 16 calorias por hora. Mas, 

está evaporação insensível não pode ser controlada para fim de 

termorregulação, pois decorre da difusão contínua de moléculas de água. 

Já a perda por suor pode ser controlada através da regulação da sudorese. 

Quando a temperatura corporal for maior que a do ambiente as perdas se 

darão principalmente por irradiação e condução, mas quando a 

temperatura do meio for maior que a da pele, estes processos farão com 

que o corpo ganhe calor, sendo a evaporação a única maneira do corpo 

perder calor. O uso de roupas normais reduz a perda de calor por 

convecção pela metade, pois diminui o fluxo de ar. Porém, se a roupa 

estiver úmida, sua capacidade de manutenção térmica é praticamente toda 

perdida, pois a água é um bom condutor. 

 

II. Irradiação: A perda por irradiação é mais importante, cerca de 60% 

em condições normais. Esta perda ocorre em forma de raios de 

infravermelho, uma forma de onda eletromagnética que todos os objetos 

(acima do zero absoluto) emitem. Portanto o corpo humano emite e recebe 

este tipo de onda, sendo que quando o copo está mais quente que os 

objetos em sua volta ele emite mais que recebe. 

 

III. Condução: A troca de calor direta com outros objetos através da 

condução é responsável por uma parte bem pequena da quantidade de 

calor perdida(3%). Já a condução para o ar representa uma parte bem mais 

significativa, cerca de 15%. 

 

IV. Convecção: A remoção de calor através de corrente de ar 

(convecção) é uma etapa após a condução, devido ao fato do ar quente ter 

a tendência de elevar-se. Este fenômeno evita que o ar quente fique em 
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contato com a pele, o que prejudicaria a troca da calor. A taxa de convecção 

pode ser modificada de acordo com o vento. A maior velocidade do ar 

imediatamente adjacente a pele faz com que as perdas por convecção 

aumentem. 

 

 

b) Controle Termorregulatório 

Algumas condições do ambiente são capazes de causar alterações na 

temperatura corpórea dos animais homeotérmicos. Fatores como hora do dia, sexo, idade, 

alimentação e diversos outros podem causar variações na temperatura do indivíduo10.  

 Ajuste pelo Calor -  

I. Ajustes circulatórios: A vasodilatação cutânea por exemplo, facilita 

a perda de calor para o ambiente. 

II. Evaporação: Cerca de 25% do calor produzido por um mamífero em 

repouso é perdido por evaporação de água pela pele e vias 

respiratórias. 

III. Sudorese: Em seres humanos se dá basicamente por glândulas 

écrinas (supridas por fibras colinérgicas presentes em nervos 

simpáticos), e em outros animais por glândulas apócrinas também 

(desenvolvidas dos folículos pilosos). 

IV. Polipnéia: Ocorre um aumento na frequência respiratória para que 

haja aumento da expulsão de calor por vias respiratórias. 

 

 Ajuste pelo Frio –  

I. Resposta comportamental ou relacionada ao isolamento: Pode 

haver um comportamento que evite a perda de calor, um 

crescimento dos pêlos ou ainda um aumento da camada adiposa em 

um indivíduo. 

II. Ajustes circulatórios: Vasoconstricção objetivando a perda de calor 

para o meio ambiente. 
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III. Calafrio: Aumento na produção de calor através de contrações 

musculares involuntárias. 

IV. Ação hormonal: Como exemplo a liberação da tiroxina estimulada 

pelo frio. 

 

1.3.1 A Temperatura Cutânea 

Ao contrário da temperatura central, a temperatura cutânea variará conforme a 

temperatura ambiente. Não somente a temperatura central é importante para o diagnóstico 

de doenças, mas também a medida da temperatura cutânea e sua distribuição.  Como 

previamente mencionado, a medida da temperatura regional cutânea resultante da 

redistribuição circulatória de calor é influenciada pela atividade vasomotora.  

Em ambientes frios a temperatura da pele se apresenta mais quente no centro do 

corpo. Comparativamente,em ambientes mais quentes existe uma distribuição mais 

homogênea da temperatura da pele11. 

 

Figura 04 – Representação da distribuição da 

temperatura da pele em ambientes frios e 

ambientes quentes. 
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Depois de todo o sistema vascular e microcirculatório a pele é o maior órgão do 

corpo humano com aproximadamente 1,8 m2 de superfície e uma espessura que varia de 

0,5 mm, como nas pálpebras, e mais de 4 mm, como na região palmar e plantar. Para 

cada 1 cm2 de pele há 3,2 m2 de vasos sanguíneos (1:3200) que auxiliam a regular a 

temperatura corporal junto com as glândulas sudoríparas15. 

A fisiologia e anatomia do suprimento vascular da pele criam um padrão de 

distribuição de temperatura típico, que deve apresentar-se dentro de certo limite 

característico considerado como saudável. Quando o ser humano apresenta desvio deste 

padrão ideal, tal irregularidade pode ter como substrato uma enfermidade. Por exemplo, a 

otite média em recém-nascidos geralmente se apresenta como uma queixa unilateral. 

Enquanto a cabeça e face produzem um padrão aumentado de temperatura local e 

hiperemia no rosto o outro lado permanece normal.  

A termorregulação do corpo humano é controlada pelo sistema nervoso visceral. 

Esta rede neural é um circuito que pode simplificadamente ser descrito da seguinte forma:  

1. A informação obtida na pele pelos nervos aferentes (sensitivos) vai à 

medula espinhal; 

2. Em seguida aos órgãos e então (dependendo do estado de saúde do 

órgão) esta informação;  

3. É retransmitida para a medula e então; 

4. novamente aos nervos eferentes conectados a pele.  

Em decorrência da evolução embriológica do ser humano, todos os nervos que 

saem da medula espinhal entre os discos intervertebrais inervam um segmento específico 

horizontal do corpo,  denominado somito11.  

Embora nas extremidades estes segmentos sejam organizados em uma direção 

vertical oblíqua. O somito é composto por uma parte que inerva: 

1. Dermátomos - A pele;  

2. Miótomo - Os músculos; 

3. Esclerótomos - As articulações e ossos;  
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4. Angiótomos - Os vasos sanguíneos; 

5. Viscerátomos - Vísceras.  

 

A principal consequência desta segmentação é que nervos diferentes indo ou 

vindo de áreas de um e mesmo segmento podem interagir na medula. Isto é, um impulso 

vindo de um órgão interno pode provocar um estímulo em uma parte específica da pele. 

Este fenômeno é denominado sistema reflexo ou arco reflexo víscero-cutâneo. 

 

 

Figura 05 – Representação do Somitos em Dermátomos 
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Figura 06 – Representação do Reflexo Víscero-cutâneo 

Os impulsos gerados por órgãos, glândulas e tecidos (músculos, tendões, 

articulações, ossos) podem provocar alterações funcionais cutâneas, relacionadas à 

temperatura, sudorese, tônus e sensibilidade. Consequentemente, tanto enfermidades 

viscerais quanto somáticas podem influenciar o metabolismo, temperatura e outras 

propriedades da pele por meio deste arco reflexo, assim como lesões e disfunções deste 

circuito nervoso ou na circulação sanguínea. Todos estes fenômenos neurovasculares são 

a base fisiológica para a interpretação da imagem por termografia infravermelha.  

Além disso,  a literatura descreveu uma importante cascata bioquímica e 

imunológica, na qual pequenos tumores eram capazes de produzir notáveis alterações de 

temperatura cutânea11. Este fenômeno é parcialmente induzido pelo óxido nítrico (NO) 

que é um vasodilatador. O NO é sintetizado pela enzima óxido nítrico sintetase (NOS), 

encontrada principalmente tanto na forma constitutiva em células endoteliais quanto na 

forma induzida nos macrófagos13. A presença de NOS foi demonstrada no carcinoma de 

mama por técnica de imunohistoquímica e diretamente associada com maior grau de 
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diferenciação tumoral14. O óxido nítrico é uma molécula com potente propriedade 

vasodilatadora. É um radical livre altamente reativo que oxida rapidamente para forma de 

nitrito e nitrato.  

Ele se difunde facilmente tanto pelo meio hidrofílico quanto hidrofóbico. Uma vez 

produzido o NO, ele se difunde pelos tecidos vizinhos por dentro e por fora do sistema 

vascular, e induz uma série de mudanças bioquímicas dependendo dos receptores 

envolvidos. O NO se liga aos receptores do endotélio arterial, arteriolar e venoso causando 

inibição simpática e consequente vasodilatação local. Esta inibição da vasoconstrição 

peritumoral produz um padrão termovascular suspeito, assimétrico nas mamas. Tumores 

de tireoide, cabeça e pescoço, melanomas, coloretais, ginecológicos, próstata, bexiga e 

glioblastomas, por exemplo, também estão relacionados com uma produção anormal de 

NO extravascular11.   

Diversas outras substâncias vasodilatadoras implicadas nas mais diferentes 

reações inflamatórias, como interleucinas, bradicininas, histaminas, peptídeo Y, e 

substância P, por exemplo, também produzem padrões térmicos cutâneos detectáveis por 

imagem infravermelha11. 

 

a) Mecanismos de Regulação da Temperatura Cutânea 

 Gerais 

1. Ação muscular localizada. 

2. Estimulação antidrômica do nervo sensitivo. 

3. Ativação do nervo sinovertebral. 

 

 Do Sistema Neurovegetativo/visceral 

1. Estimulação de nervos espinhais parassimpáticos. 

2. Estimulação do sistema vasodilatador simpático. 

3. Vasoconstrição simpática. 

4. Regulação segmentar por reflexo neurovegetativo 

somatosimpático. 
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b) Simetria Térmica Cutânea em indivíduos normais 

O controle central da temperatura cutânea afeta ambos os lados do corpo 

uniformemente e simultaneamente, resultando em simetria nos padrões térmicos. Assim, 

em um indivíduo normal, há uma simetria contralateral (direita-esquerda) na distribuição 

da emissão da radiação infravermelha e consequentemente na distribuição da 

temperatura cutânea. Uma assimetria a partir de 0,3o C é sugestiva de anormalidade. Esta 

variação não é compatível de detecção pela sensibilidade da mão humana, que é capaz 

de perceber variações a partir do 2º C. 

 

        Figura 07 – Imagem termográfica simétrica da região dorsal 
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c) Critérios Diagnósticos 

1. A Simetria térmica da temperatura cutânea é um indicador de 

normalidade fisiológica do ser humano. 

 

2. Anormalidades na função fisiológica do corpo podem ser 

diagnosticadas com diferenças de temperatura cutânea direita com 

esquerda. Informações mais objetivas de diferencial térmico podem ser 

obtidas utilizando uma região de interesse (ROI- region of interest). A 

ROI pode ser selecionada nas formas de áreas: 

 

 Quadradas ou retangulares (square ou box area); 

 Círculos ou elipses (circle); 

 Polígonos (poly) 

 

3. A relação crânio-caudal, que demonstra diferenças normais de 

temperatura da porção proximal com a distal do corpo, também pode 

ser utilizada como critério diagnóstico. 

Os formatos da ROI permitem a mensuração da temperatura média, máxima e 

mínima, além do desvio padrão dentro da ROI. Assim diversas áreas do corpo podem ser 

comparadas simultaneamente. Ainda há possibilidade de se utilizar comparações por 

Medida Pontual (point ou spot meter) e Análise de Linha (line scan ou line analysis tool). 

Na primeira o valor da temperatura é pela análise de um pixel ou um conglomerado de 

pixels. É possível que o ponto seja determinado automaticamente ou com auxílio do 

mouse (flying spot meter). E no segundo método é possível mensurar temperatura 

máximas, médias, mínimas e o desvio padrão ao longo de uma linha, que pode ser em 

linha reta (straight line) ou em linha dobrável (bendable line)17. 

Existe ainda outra forma de mensuração da temperatura a partir da ROI ou de 

uma Line Scan. É pela frequência de distribuição térmica na forma de histogramaa 

(histogram). Sendo possível até unir em um mesmo gráfico duas ROIs ou Lines (dual 

histogram)15. 
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Figura 08 – Tipo de representação de setores corporais que podem ser 

ROI: Corpo Total Anterior e Posterior com valores normativos. 

 

 

Figura 09 – Tipo de representação de setores corporais que podem ser 

ROI: Corpo Total Anterior e Posterior. 
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Figura 10 – Tipo de representação de setores corporais que podem ser 

ROI: Corpo Total Anterior e Posterior. 

 

1.3.2 A Assimetria Cutânea – Diagnóstico 

Em estudos seriados de temperatura corporal em indivíduos normais, a diferença 

de temperatura média em diversos territórios neurovasculares foi somente 0,24º C. O 

diferencial térmico não é igual em cada parte do corpo. Vários protocolos têm sido 

recomendados para o diagnóstico da assimetria térmica. Alguns tem descrito uma 

diferença térmica média acima de 0,3º C como valor significante, e alguns acima de 0,6º 

C15,17. A sensibilidade diagnóstica pode ser dividida em três níveis: 
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 0,24º C NORMAL 

 0,3º C SUGESTIVO DE ANORMALIDADE 

 0,6º C FORTEMENTE SUGESTIVO 

 1º C ANORMALIDADE SIGNIFICATIVA 

Quadro 01 – Relação da assimetria térmica e indicativos de anormalidade funcional15 

Uma diferença térmica maior que 0,3º C é considerada anormal se corresponder 

com um padrão de emissão térmica vascular (PETV) anormal. A quantificação não 

depende do examinador, porém a qualificação do PETV depende do treinamento e 

experiência do examinador na sua interpretação. As evidências demonstram que não há 

dúvidas que diferenças térmicas maiores que 1º C caracterizam alguma anormalidade 

funcional. O quadro abaixo apresenta o que se entende por padrão normal da radiação 

cutânea (PNRC)15,17. 

1. Simetria do padrão térmico contralateral 

2. Continuidade térmica na linha dorsal média 

3. Hiper-radiação 

a) Músculos: Trapézio, braquiorradial, tibial anterior, etc. 

b) Dobras Cutâneas: Poplítea, submamilar, inguinal. 

4. Hiporradiação 

a) Áreas Articulares: Olécrano, maléolo, patela. 

b) Áreas Distais: Quirodáctilos e pododáctilos, calcanhar, malar, nariz. 

c) Áreas Adiposas: Mamas, nádegas, região tricipital. 

5. Linha de contorno nas áreas ósteo-articulares 

6. Distribuição de cores intermediárias (diferente e da maior e menor) na região. 

(exceto para as áreas mencionadas acima) 

Quadro 02 – Padrão normal de radiação cutâneal15 
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a) Gradientes de Distribuição Térmica 

Após um equilíbrio térmico, não havendo perda ou ganho de calor para o meio, em um 

ambiente termoneutro, o corpo humano pode apresentar dois gradientes de distribuição 

térmica: Axial e Radial. O primeiro tem relação com fatores hormonais e nervosos 

(periféricos e centrais), se relacionam com a temperatura e o fluxo sanguíneo periférico. 

Desta forma é influenciado principalmente pela temperatura do meio. Quanto mais fria 

maior o gradiente15,17. 

No gradiente de distribuição térmica Radial há dependência com o volume local 

dos tecidos subjacentes e das suas propriedades térmicas: 

1. Tecido Adiposo – Quanto maior a quantidade de gordura em 

determinada região menor é a temperatura. 

2. Músculos – Quanto maior a quantidade (camadas)  e volume 

(espessura) de músculos, maior a temperatura. 

3. Vasos sanguíneos – A proximidade com os vasos sanguíneos 

determina hiper-radiação local que é proporcional ao seu calibre. O 

inverso é verdadeiro. Há hiporradiação nas regiões distais, porções 

terminais dos vasos com menor calibre. 

4. Vísceras – O cérebro, fígado e coração determinam um aumento da 

radiação infrvermelha na sua área de projeção cutânea. 

5. Cartilagens – Proporcionam uma imagem hiporradiante devido ao 

baixo metabolismo deste tipo de tecido. 

6. Pelos – Têm propriedade térmica muito baixa e o seu aglomerado 

determina imagens hiporradiantes. 

7. Dobras – Devido ao contato determinadas regiões são normalmente 

hiper-radiantes. 

8. Superfície Corporal Total – Quanto maior a superfície corporal maior 

a perda térmica e consequentemente maior as áreas de hiporradiação. 
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b) A Relação Crânio-caudal 

É possível utilizar como critério diagnóstico a diferença de temperatura da porção 

proximal com a distal do corpo, tanto da face anterior quanto da face posterior. Considera-

se a região braquial anterior e a região da coxa posterior como índice de referência para 

0o C. (zero grau Celsius)15,17. 

 

Figura 11 – Imagem representativa da relação térmica crânio-caudal 

c) O Gradiente Térmico Longitudinal 

Utilizados para áreas menores específicas, como mãos, pés, região lombar e 

cérvico-torácica posterior. As regiões proximal e distal podem ser comparadas por análise 
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térmica em ROIs ou Line scan. Desta forma, o que importa nesta situação é a análise 

sagital, como as necessárias em disfunções/doenças hiper ou hiporradiantes 

bilateralmente, e de pouca diferença entre os lados opostos (análise transversal)15,17. 

 

 

d) Protocolo de Interpretação das Imagens cutâneas 

1. Valores Quantitativos 

São determinados através do Δt (delta t). Ou seja, pela média de 

diferença de temperatura. Utilizando-se a ROI obtêm-se dados 

de diferença térmica objetivamente. Estes valores quantitativos 

são utilizados para identificar se o examinado entá em condição 

fisiológica normal ou anormal. 

 

2. As cores do Termograma 

A seleção das cores é por meio de uma escala padronizada, 

denominada palette. Ela deve estar sempre ao lado direito de 

cada imagem, pois representam a sequência do mais hiper-

radiante (quente) para o mais hiporradiante (frio). As escalas 

mais utilizadas são a rainbow e a grey. E suas utilizações 

dependem do que está sendo procurado como diagnóstico. 

Independentemente da escala utilizada cada imagem deve 

conter os dados do examinado e indicar a temperatura 

correspondente e o nome da região avaliada. 

 

1. A Forma da Radiação 

 Localizada: Hot spot. Comumente devido a atividade 

muscular localizada. 

 Regional:Referida ou Reflexa. Relacionada a somato ou 

víscero-induzidos. 

 Típica: Termátomo. Neuropática 
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É recomendado aos iniciantes na prática da execução dos exames de Termografia, 

a realização de pelo menos 50 análises de imagens de indivíduos normais assintomáticos, 

para desenvolver expertise na verificação de assimetrias cutâneas11. 
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2.1 A Educação Profissional em Termografia 

De acordo com o International Consensus and Guidelines For Medical 

Thermography, ou Diretrizes e Consenso Internacional de Termografia Médica, a 

certificação é a primeira etapa para o profissional de saúde conseguir o padrão ideal na 

prática da Termografia Infravermelha. Após obter a certificação o profissional deve se 

manter atualizado com: 

a) A física do infravermelho; 

b) Com a instrumentação e os avanços desta tecnologia; 

c) Conhecimento de anatomia e fisiologia das doenças e/ou disfunções que 

examina em sua prática profissional; 

d) Conhecimento da fisiopatologia térmica das doenças e/ou disfunções que 

está propondo a avaliar; 

e) Familiarizado com os avanços no diagnóstico e tratamento das doenças e/ou 

disfunções que está propondo avaliar; 

f) Familiarizado com as mudanças nos protocolos de imageamento 

infravermelho e nos critérios diagnósticos que forem publicados nos 

consensos científicos. 

 

2.2 Utilização de Padrões de Aceitação Internacional 

Além da alta tecnologia de equipamentos, deve haver qualidade na operação e 

nos procedimentos na execução de Exames de Termografia. Para obter reprodutibilidade 

de resultados é importante seguir um protocolo e manter condições de controle 

padronizadas, mesmo para avaliações mais simples. Isto é essencial para avaliar a 

resposta fisiológica quando se utiliza métodos de altíssima sensibilidade, como a 

Termografia Infravermelha para seres humanos.. 

O mecanismo de termorregulação do corpo humano responde muito rapidamente 

às variações térmicas do ambiente.Uma terminação nervosa da pele humana envia um 

estímulo a uma mudança de temperatura tão pequena quanto 0,009º C, ou seja, menos 

de  1% de 1º C. Sendo assim, omitir as condições padrões de controle do cliente 
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examinado é tão inaceitável quanto avaliar a pressão sanguínea sem levar em conta o 

rígido protocolo para a sua correta reprodutibilidade. Pois a obtenção de leituras erradas 

por falha da técnica de coleta de imagens leva a um falso diagnóstico, que pode levar a 

um tratamento desnecessário ou inapropriado. É essencial reduzir variáveis para melhorar 

a aprendizagem e a percepção diagnóstica. Permitindo assim, a troca de informações, 

ajustes de padrões de interpretação quando necessário e melhora na mensuração 

seriada.  

Podemos relacionar os seguintes benefícios oferecidos pela padronização: 

a) Melhora da técnica de examinação; 

b) Reprodução do método pelos colegas; 

c) Compreensão facilitada dos laudos e pareceres; 

d) Laudos e pareceres mais aceitáveis no aspecto forense; 

e) Maior consciência do desempenho do equipamento/termovisor; 

f) Maior habilidade de interação com outros centros diagnósticos; 

g) Maior qualidade de banco de dados diferenciando casos normais e 

especiais. 

Para a execução de um diagnóstico por imagem infravermelha adequado e de aceitação 

internacional é fundamental oferecer atenção ao menos a seis pontos fundamentais no 

Laboratório de Imagem Térmica (LIT): 

1. Termovisores e Sistemas Infravermelhos; 

2. Sala de exames; 

3. Preparo do cliente; 

4. Posiconamento do cliente para captura de imagens; 

5. Análise de imagens e apresentação das imagens; 

6. Interpretação diagnóstica. 
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2.3 Estrutura do Laboratório de Imagem Térmica 

2.3.1 A Temperatura da Sala 

O LIT deve ser mantido em uma temperatura uniforme e constante de 23º C, com 

variação mínima superior e inferior de 0,5º C. Em determinados exames, como de pés e 

mãos, a temperatura da sala pode ser ligeiramente elevada, atingindo o máximo de 23º 

C. A presença repentina de muitas pessoas na sala de exames pode aumentar a 

temperatura ambiente. Sendo assim, é recomendado a presença de no máximo três 

pessoas durante o exame. A queda de 1º C na temperatura ambiente da sala pode 

ocasionar uma queda de 0,5º C na temperatura cutânea. Isto pode ser suficiente para 

afetar o resultado da imagem. 

a) Termômetro 

É necessário que seja de bulbo de mercúrio ou digital com boa 

calibração.Se digital deve possuir um visor suficientemente 

grande para ser visualizado seu display com clareza a distância 

de pelo menos três metros. Deverá ser posicionado de modo que 

não seja afetado pelas fontes de calor presentes na sala. A 

temperatura da sala deve ser registrada em cada laudo/parecer 

e selecionada no termovisor antes de iniciar os exames. Ela pode 

ser monitorada indiretamente medindo-se com a câmera 

infravermelha a temperatura de um pequeno chumaço de 

algodão em um posto distante das janelas e equidistante das 

paredes da sala. 

 

b) Ar Condicionado 

Deve capacidade térmica de reserva suficiente para o tamanho 

da sala. O ar não pode ser direcionado sobre o examinado. Pode-

se utilizar modelos sprinters, mantendo cuidado maior em relação 

à direção do ar. É importante aguardar pelo menos  vinte minutos 
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para a estabilização da temperatura da sala, em dias de calor ou 

frio extremos. 

2.3.2 A Velocidade do Ar 

O fluxo de ar incidente deve ser uniforme e constante, não ultrapassando 0,2 m/s, 

valor considerado limite de perda térmica por convecção livre. Convém que o fluxo de ar 

seja laminar. Não pode haver perdas térmicas por convecção forçada de ar dirertamente 

sobre o examinado. O ar deve circular pela sala e ter saída pelas frestas da porta ou 

exaustor. 

a) Anemômetro Digital 

Serve para controlar a presença de correntes de ar na sala e 

especialmente sobre o paciente em todas as direções. Pode ser 

utilizado no caso de dúvida sobre a sala de exames ou quando da 

presença de achados de artefatos térmicos, como hiporradiaçãi 

difusa sobre uma região ou todo hemicorpo do examinado. A 

velocidade do ar deve ser registrada no laudo/parecer. 

 

2.3.3 Humidade Relativa do Ar 

A humidade deve ser abaxo de 60%, de preferência em torno de 45%. Para isto, 

necessita-se de um higrômetro de precisão, tipo fio de cabelo ou digital, disposto em local 

visível na sala de exame. A humidade relativa do ar da sala de exames deve ser registrada 

em cada laudo/parecer e selecionada no setting da câmera antes de iniciar os exames. 

Este procedimento aumenta a precisão da mensuração da temperatura pelo aparelho. 

 

2.3.3 Desenho da Sala de Exames 

Embora o ideal seja uma sala sem janelas, um LIT com janelas pode ser 

modificado para evitar insolações diretas, correntes de ar ou humidade que induzem a 

flutuações térmicas, especialmente sobre o examinado. Se houver janelas no laboratório 
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as mesmas podem ter duas camadas de vidro e ser equipadas com telas ou blindagens 

externas, como gesso e cortinas, para evitar a luz solar. Deve ser dada preferência à 

utilização de lâmpadas fluorescentes ao invés de lâmpadas incandescentes. As 

dimensões da sala devem comportar a distância entre a câmera e o examinado, a ponto 

de poder captar uma imagem de corpo inteiro.  

As dimensões da sala também devem permitir manobras com clientes que 

possuem limitações físicas e/ou dificuldades de locomoção. Em relação à posição do 

examinado no interior da sala, é preferível que o mesmo fique em posições inibidoras de 

situações promotras de reflexos. 

 

 

Imagem 01 – Exemplo de um layout de uma Sala de Exames 

São itens imprescindíveis na sala de exames: 

a) Maca 

Para realização do equilíbrio térmico (EQT) e exames em decúbito, 

especialmente em clientes debilitados ou acamados. Deve ser 
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suficientemente larga e confortável, ter lençóis descartáveis e um 

apoio acolchoado para elevação dos pés. 

 

b) Banqueta 

Para realização do EQT e exames em clientes sentados, 

especialemte idosos, debilittados ou acamados. 

c) Biombo 

Para o cliente se despir e se vestir. Pode ser utilizado um cavalete 

ou mesmo um banheiro anexo à sala de exames. 

d) Ponto d’agua 

Pia com fluxo de água aquecida e resfriada para exames de 

membros superiores (cold stress test). 

e) Bacia/balde – Escalda Pés 

Para exames de pés e tornozelos (cold stress test). 

f) Mesa e estante de trabalho 

Balcão para microcomputador (laptop) com internet, impressora, 

material de impressão, capas dos laudos/pareceres. Estante com 

lençóis descartáveis, toca descartável, aventais descartáveis de 

exame para o cliente, luvas plásticas descartáveis, prendedores de 

cabelo. Prateleira para livros e periódicos. 

g) Cardboard 

Dispositivo de baixa emissividade térmica utilizado para encobrir 

regiões que não são de interesse em determinadas projeções. É 

formador de um fundo específico. Pode ser um espuma envolta em 

couro, com aproximadamente 1,5 m2 . Deve ser de fácil 

higienização. 

h) Espelho 

Paras os exames em que é necessário utilizar posições de 

decúbito. O posicionamento do espelho de forma inclinada 

possibilita que não se incline o termovisor. Deve possuir 

aproximadamente 70 cm2 
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i) Piso com isolante térmico 

Para projeções bípedes. Evita resposta reflexa de vasoconstricção 

das extremidades (pés, mãos, nariz, orelhas e mamas). 

j) Marcadores no piso 

Uma linha reta entre a câmera e o examinado pode ser previamente 

delimitada no chão com um adesivo ou pintada. Serve para facilitar 

o reposicionamento do cliente durante o exame e permitir boa 

reprodutibilidade do exame. Pode possuir por volta de cinco 

metros. 

k) Vestiário 

É ideal para a privacidade dos clientes e seus acompanhantes, 

podendo ser agregado a um banheiro. 

l) Porta Acessível 

Deve possuir largura suficiente para acesso à cadeiras de rodas e 

macas, É importante que apresente frestas suficientes para a 

circulação de ar. 

 

2.3.5 Equipamentos 

Ao aparelhos eletrônicos devem ser mantido afastados do cliente para que não 

interfiram com o exame. Eles também emitem radiação infravermelha e 

consequentemente podem aquecer o paciente e alterar a imagem. Também se deve tomar 

o cuidado de não deixá-los atrás do cliente para que não apareçam na imagem. Toda vez 

que uma imagem infravermelha se apresentar “estranha”, ou sem explicação 

fisiopatológica aparente, este é um detalhe importante a ser considerado e convém 

descartá-la. 

a) Termovisor 

É adequado ligar dez minutos antes do início dos exames, para que 

haja estabilização do sensor. Uma câmera infravermelha tem que 

ter tanto uma adequada Resolução de Temperatura, como uma 
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Resolução Espacial. Além disso deve ter certificado de 

Calibração e possuir alta Estabilidade Térmica. 

I. Resolução de Temperatura (thermal resolution) 

É o mínimo de diferença de temperatura que o sensor 

consegue discriminar entre dois pontos diferentes. É a 

precisão térmica. O ideal é abaixo de 0,1º C a um metro de 

distância. 

 

II. Resolução Espacial (spatial resolution) 

É o que permite discriminar detalhes anatômicos. Pode ser 

dividida em linear e angular. 

 Linear – É a mínima distância que dois pontos ou 

linhas podem ser identificados (número de linhas por 

milímetro). 

 Angular – É o ângulo mínimo que dois pontos ou 

linhas podem ser separados (número de linhas por 

radiano). 

Pode ser testada avaliando fios de cabelos, barbas ou 

cílios na escala cinza (grey) ou ferro (iron palette). Deve ser 

instantânea e distinguir dois pontos diferentes com no 

mínimo 0,6 mm de distância ou equivalente a 0,5 

miliradianos. Os fatores que influem neste caso são o 

número de pixels por imagem, a velocidade por segundo e o 

tipo de detector. 

Há diversos tipos de detectores específicos na 

avaliação de diferentes graus de temperatura. Entre eles o 

recomendado para uso na saúde é o FPA (Focal Plane 

Array) ou Matriz Plana Focal, com banda espectral de 

frequência entre 7,5 a 13 micrômetros, da faixa espectral do 

infravermelo longo, de 320 x 240 pixels e velocidade de 30 



42 
 

Hz. Isto é, são 76.800 pontos calibrados de temperatura a 

cada 0,03 segundos, ou seja 1/30 segundos. 

 

III. Calibração 

Toda câmera deve ter um certificado de calibração pelo 

órgão americano NIST - National Institute of Standards 

and Technology, ou por órgãos  equivalentes. A calibração 

deve ser renovada a cada dois anos. Deve possuir também 

um certificado de especificações do fabricante nos casos de 

fornecimento OEM (Original Equipment Manufacturer). 

 

IV. Alta Estabilidade Térmica – (thermal stability) 

É o tempo que leva para o sensor se resfriar 

adequadamente e registrar medidas precisas. O normal é  

aguardar vinte minutos. 

 

b) TV de 27 polegadas tela plana 

Faz parte do exame que o paciente as imagens que estão sendo 

capaturadas pela câmera infravermelha. A identificação co 

problema junto com o profissional examinador é importante pois 

transmite maior confiança na avaliação que se está realizando e no 

tratamento que estará sendo instituído. 

c) Impressora 

Mínimo para impressão coloriada em jato de tinta ou laser, em 

papel fotográfico ou couchet A4. 

 

d) Software de Gravação e Edição de Vídeo 

Utilizado para registrar todas as imagens em um único filme. Deve 

ser guardado no prontuário digital do cliente. Favorece às 

discussões e estudos de casos e permitem bom acesso em 

demandas forenses. 
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e) Tripé/suporte 

É o melhor dispositivo para suporte da câmera em função da 

estabilidade que oferece. Deve ser robusto e poder atingir dois 

metros com a câmera.Pode possuir um “peso” em pêndulo central 

para evitar acidentes com os fios que saem da câmera. Pode ser 

adaptado em um trilho/corrediça para aproximar ou afastar a 

câmera do cliente. 

 

 

2.4 Preparo do Cliente 

Um dia antes se deve entrar em contato com o cliente e orientá-lo em relação a 

determinadas precauções para que o exame seja realizado o mais próximo possível das 

condições ideais. 

 

 

Imagem 02 – Esquema: Cliente, Câmera,  Computador, TV. 
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2.4.1 Situações que não interferem no Exame 

Pode: 

1. Tomar banho no dia do exame. Evitar muito quente. 

2. Clientes com deformidades, cicatrizes, marcas de nascença, nevos ou outros 

“sinais” cutâneos. 

3. Gestantes, lactentes, crianças, idosos, deficientes físicos, obesos. 

4. Pacientes com qualquer tipo de alergia. 

5. Pacientes psiquiátricos ou claustrofóbicos. 

6. Após o exame termográfico realizar exames de ressonância magnética, 

tomografia, ultrassonografia ou radiografia. 

7. Clientes usuários de aparelhos auditivos, próteses diversas ou marca passos, 

devendo ser registrada suas presenças e localizações. 

 

 

2.4.2 Situações que interferem mas não comprometem o Exame 

1. Medicações (orais, intramusculares e tópicas) no dia do exame, salvo se 

necessário. Neste caso, especialmente analgésicos antiinflamatórios, 

corticosteróide e descongestionantes nasais, sempre devem ser registrados na 

pré-avaliação. 

2. Bebida alcoólica vinte e quatro horas antes do exame. Causa vasodilatação 

generalizada. Isto pode limitar a sensibilidade na avaliação de mamas e tronco. 

O mesmo serve para cafeinados (café, chá preto), que devem ser evitados o 

consumo até uma hora antes do exame. 

3. Procedimentos como eletroneuromiografia, acupuntura, bloqueio de nervo, 

mielografia, ou angiografia no dia do exame. Eles podem causar artefatos 

térmicos facilmente detectáveis, mas que comprometem uma avaliação 

adequada. Os locais das inserções das agulhas devem ser indicados na ficha 

de pré-avaliação e identificados no cliente com pequeno “micropore” antes de 

se obter as imagens e devem ser citados no laudo/parecer. 
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4. Atividade esportiva no dia do exame. Deve haver um intervalo de pelo menos 

24 horas. 

5. Relógios, anéis, braceletes, colares e aparelhos imobilizadores no dia do 

exame. Devem ser retirados  pelo menos quatro horas antes do exame. Podem 

causar irritação local e artefatos térmicos. 

6. Fumar. Permitir um intervalo mínimo de duas horas antes do exame. Pode 

causar vasoconstrição periférica simétrica e consequente diminuição da 

temperatura das extremidades. 

7. Grandes refeições devem ser evitadas pelo menos quatro horas antes do 

exame. Pode haver aumento da temperatura devido ao processo digestivo. 

Recomenda-se dieta “leve”. 

8. Hirsutismo. A presença de pelos pode encobrir detalhes térmicos cutâneos. 

Deve ser realizada tricotomia na áre a ser avaliada setenta e duas horas antes 

do exame. 

9. Curativos e faixas. Devem ser retirados se estiverem comprometendo a ROI, 

até duas horas antes do exame. Se necessário pode-se cobrir com gaze o 

ferimento sem o uso de adesivos. 

10. Uso de lentes de contato. Devem ser retiradas em exames de face. 

11. Febre. Diminui a sensibilidade diagnóstica, porém a alteração é sistêmica. 

Recomenda-se realizar o exame com a sala com temperatura em 20º C para 

realçar o contraste da ROI. A temperatura timpânica ou oral deve constar no 

laudo/parecer. 

12. Desidratação. Quanto maior a desidratação maior a temperatura do corpo. Vale 

o mesmo que o orientado para febre. 

13. Ficar com os braços ou pernas cruzados na sala de recepção ao aguardar para 

realizar o exame. 

14. O exame de mamas deve ser realizado de preferência no período pré-

ovulatório, para evitar análise com mamas congestas. 

15. Comportamento psicológico. A ansiedade e o estresse podem influir no exame 

de mama, mãos, pés, nariz e orelhas, podendo determinar hiporradiação destas 

áreas. Também pode ocorrer perspiração que também permite o 
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desenvolvimento de hiporradiação de extremidades (sudorese fria). O exame 

deve ser repetido após tranquilizar o cliente ou realizar tentativa de 

interpretação através de cold stress test. 

16. A realização pela manhã, em jejum, é teoricamente o melhor momento para 

captura das imagens. Devido à termorregulação as leituras são mais baixas e 

estáveis nesta situação. Não há impedimento de realização do exame em 

qualquer período. 

17. Estação do ano. No inverno os clientes podem referir desconforto térmico 

(alestesia negativa) e apresentar reflexo de vasoconstrição periférica. Neste 

caso a temperatura da sala pode ser elevada a 23º C. Não deve ser realizado o 

exame em situações de presença de perspiração ou tremores de frio. 

18. Aclimatização. Alguns clientes podem ter adquirido diferentes aclimatizações 

dependendo da região em que vivem. Os que moram em ambientes mais frios 

e altos apresentam zona termoneutra em 18º C. Enquanto os que vivem em 

ambientes mais quentes e litorais tendem a apresentar a zona termoneutra em 

23º C. Como o conforto térmico (alestesia positiva) é subjetivo, o parâmetro 

objetivo é a ausência de perspiração ou tremor ao frio. 

 

2.4.3 Situações que comprometem o Exame 

1. Barbear-se seis horas antes do exame de face ou depilar axilas no exame de 

mamas ou tronco. 

2. Depilação vinte e quatro horas antes do exame de membros inferiores. 

3. Uso de maquiagem antes do exame de face. 

4. Eletroterapia ou termoterapia no dia do exame. 

5. Queimadura solar. Clientes que as apresentam devem ser orientados a realizar 

o exame após a fase de completa ausência de dor pela queimadura. 

Recomenda-se trinta dias após. 

6. Talco, loções, bloqueadores solares, loções ou desodorantes em excesso no 

dia do exame. Estas substâncias alteram a emissividade da pele e prejudicam 

a qualidade da imagem. 
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7. Realizar o exame com sudorese, à excessão nos casos de hiperidrose. 

8. Apresentação de tremores durante o exame devido ao frio. 

 

 

2.5 Procedimentos do Exame 

2.5.1 Coleta de Dados Clínicos 

Deve ser adquirido com o cliente a história completa em relação à disfunção, 

queixa ou doença que apresenta ou alega. Isto inclui principalmente: A data de início dos 

sintomas, a localização, características sensoriais (amortecimento..sensação de calor ou 

frio no segmento...tipo de dor...), o que leva a piorar ou aliviar, tratamento instituído até 

então (sendo prescrito ou não), dentre outros relacionados à consulta em saúde. Dados e 

detralhes de doenças prévias, lesões ou procedimentos cirúrgicos devem ser incluídos. 

Também deve ser anotada toda medicação em uso. No caso do exame de Termografia 

ter sido solicitado por colega, deve ser anotada a suspeita clínica do mesmo e/ou o motivo 

do encaminhamento. 

Não deve ser realizada nenhuma palpação, ausculta ou percussão antes do 

exame. Deve-se orientar o cliente a não ficar apertando ou tocando constantemente a 

região que vai ser avaliada. Neste momento a inspeção visual é o mais relevante. Deve 

ser feita busca por lesões, cicatrizes, queimaduras e artefatos.  Não deve ser realizado 

nenhum exame físico nesta fase antes de se fazer o exame propriamente dito. Em seu 

registro/prontuário é importante a inclusão de silhueta de bonecos para facilitar o registro 

das deformidades ou alterações cutâneas encontradas. Para padronização dos laudos 

fisioterapêuticos, orientamos a utilização do boneco das ROIs do software Termotracker®. 

É importante que o fisioterapeuta ergonomista tenha em mente que o seu exame 

termográfico elaborado para fins de tratamento evolutivo necessita do diagnósticoo 

nosológico. Sendo assim, na consulta prévia ao exame é necessário verificar a existência 

do referido diagnóstico. Em sua ausência o profissional fisioterapeuta deve concluir  

exame, evidenciando as eventuais deficiências térmicas associadas ou não ao 
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movimento, mas convém solicitar parecer do profissional médico antes de iniciar seu 

tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Procedimento de Estabilização Térmica – Equilíbrio Térmico 

Durante a EQT deve-se mensurar a temperatura axilar (ou oral) com termômetro 

digital e fazer o registro do valor encontrado no laudo/parecer. A região do corpo a ser 

examinada deve ser exposta à temperatura ambiente do LIT por quinze minutos. Tempo 

suficiente para o corpo entrar em EQT com a sala. As demais regiões do corpo podem ser 

cobertas com avental descartável, para que não apareçam e possam atrapalhar a 

qualidade final da imagem. Neste sentido, calças e/ou camisas devem ser retiradas por 

inteiro, uma vez que suas mangas ou dobras podem prejudicar a circulação e produzir 

conservação de calor no local. 

Durante o EQT o examinado deve permanecer na posição na qual será conduzido 

o exame principal. Quando o exame for realizado em decúbito não se deve inclinar o 

termovisor. Nesta situação utiliza-se o espelho, com a inclinação suficiente para que a 

imagem da ROI possa ser adequadamente visualizada pela câmera. 

 

Imagem 03 – ROIs do Software Termotracker 
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2.5.3 Condução do Exame 

As projeções de cada tipo de estudo devem ser realizadas sucessivamente dentro 

de uma rotina. 

a) Repetição de Projeções 

Um estudo pode consistir de uma série completa de projeções 

padronizadas seguidas por uma repetição de todas as imagens após um 

intervalode quinze a vinte minutos, para a consistência das anormalidades e 

excluir artefatos. Mas, o número de projeções repetidas ou séries, é uma 

decisão profissional que deve ser feita baseada nas informações clínicas 

pertinentes, experiência dos autores e nas condições atuais do cliente dentro 

das possibilidades da sala de exames. Em algumas situações estudos 

anormais não precisam ser repetidos, mas achados assimétricos podem 

justificar um intervalo entre os termogramas por motivos de comparação. Três 

repetições completas da mesma série com intervalo de quinze a vinte minutos 

são suficientes. 

b) Dados da Imagem 

Cada imagem deve conter dados de identificação do cliente. Toda 

imagem deve conter a escala colorimétrica ou cinza (palette) indicando a 

temperatura correspondente e o nome da região avaliada. Geralmente as 

cores mais claras devem indicar as áreas mais quentes relacionadas à origem 

de dor aguda ou inflamação. As cores mais escuras devem indicar as áreas 

mais frias relacionadas à origem da dor crônica ou neuropatia. 

 

c) Foco Térmico 

É imprescindível que todas as imagens tenham foco adequado. Isto 

exige um certo treinamento do examinador. O foco deve permitir uma distinção 

clara de todos os detalhes e contornos da imagem. Isto pode ser mais 

facilmente obtido, se o examinador, como teste, procurar focar fios de cabelo, 

barba ou cílios, inicialmente na escala de cinza ou ferro (gray ou iron palette). 
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O examinador mais experiente consegue utilizar escalas colorimétricas para a 

obtenção do foco. 

 

2.6 Padronização das Posições 

2.6.1 Conceituação 

A padronização das posições do corpo ou segmentos para realizar a captura das 

imagens reduz erros sistemáticos de interpretação e torna o exame reprodutível. As 

imagens devem ser capturadas e analisadas em um protocolo definido e claro, seguindo-

se sempre as mesmas máscaras (posicionamentos). 

As pessoas apresentam uma variação normal na distribuição de temperatura, mas 

desvios destas imagens padronizadas devem indicar uma disfunção física. Quanto mais 

próximo o examinado se encontrar da normalidade orgânica, maior será sua simetria 

térmica.  

As imagens devem ser capturadas sempre no mesmo padrão de distância e 

inclinação da câmera com o corpo. A diferença entre diversos examinados deve ser 

pequena, assim como a captura por diversos avaliadores. 

É importante observar a distância entre o corpo e a borda da imagem. O primeiro 

princípio que impera na captura de imagens de qualidade é que o máximo da imagem 

infravermelha (limites anatômicos) ocupe todo o monitor, porém sem “encostar” ou 

ultrapassar os perímetros da tela. 

O segundo princípio se refere à manutenção das posições anatômicas ou 

anatomofuncionais do corpo. A excessão será para o desenvolvimento de imagens 

 

Imagem 04 – Correlação das cores. Observar a relação claro-quente/escuro-frio 
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causadas por movimentos provocativos, que normalmente não são anatômicos. Nas 

incidências anteriores e posteriores o corpo deve ser posicionado de forma simétrica, 

assim como nas incidências de perfil direito e esquerdo, com as imagens comparativas 

sendo adicionadas também simetricamente. Por este motivo característica principal das 

coletas ideais de perfil direito e esquerdo ser a imagem em espelho (mirroring). 

O terceiro princípio determina que as imagens sejam captadas em um ângulo reto 

em relação à superfície corpórea, ou perpendicular ao detector infravermelho. No caso de 

medidas de temperatura de uma superfície curva, o ângulo entre o objeto radiante e o 

aparelho de captura pode ser crítica, causando falsas mensurações, pois quanto maior a 

angulação com o corpo menor será o número de fótons por unidade de área direcionados 

ao sensor da câmera. 

As imagens de face são as que menos variam. As dimensões individuais destas 

regiões do corpo contribuem para a variação de posição.  

 

Imagem 05 – Exemplo de imagem corrigida por pontos de referência.  
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Fundamental importância deve ser dada à captação de imagens de mãos e pés, 

pois a variação tende a ser maior. Isto ocorre tanto devido à posição anatômica e distância, 

quanto à angulação com a câmera. No caso do dorso das mãos, a distância entre os 

dedos mínimos podem ser maior que a distância entre o punho e a ponta do dedo médio. 

Tal condição impede uma posição sempre precisa neste caso.  

 

Imagem 06 – Exemplo de imagem normal de face. 

Imagem 07 

 

A – Mãos distantes 
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Condições semelhantes podem ocorrer na projeção cervical posterior e na 

projeção de joelhos anteriores. 

 

 

B – Falta de paralelismo entre os dedos médios 

 

C – Imagem correta de mãos 

Imagem 08 – Exemplo de imagens de projeção cervical posterior 

 

Imagem 08 – Exemplo de imagens de projeção cervical posterior 
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Imagem 09 – Exemplo de imagens de projeção joelhos anteriores 
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2.6.2 Posições Gerais 

a) Tronco Superior  -  Anterior a) Tronco Superior - Posterior 

  

Imagem 10 Imagem 11 

c) Membros Superiores d) Cervical Posterior 

 

 

Imagem 12 Imagem 13 

e) Antebraço/mão  -  Anterior f) Antebraço/mão - Posterior 

  

Imagem 14 Imagem 15 
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g) Perfil superior – Direito e Esquerdo 

 

Imagem 16 

h) Corpo superior – Anterior e Posterior 

 

Imagem 17 

i) Close-up Ombros - Anterior j) Close-up Ombros –Inclinação Frontal 

  

Imagem 18 Imagem 19 

k) Close-up Braços 
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Imagem 20 

l) Close-up Dorso das Mãos 

 

Imagem 21 

m) Close-up Palma das Mãos 

 

Imagem 22 
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2.6.3 Posições Torácicas 

a) Panorâmica  -  Anterior a) Panorâmica - Posterior 

 
 

Imagem 23 Imagem 24 

c) Tórax - Anterior d) Tórax - Posterior 

  

Imagem 25 Imagem 26 

e) Tórax Perfil  -  Direito e) Tórax Perfil  -  Esquerdo 

  

Imagem 27 Imagem 28 
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2.6.4 Posições Lombossacrais 

a) Close-up Glúteo – Direito b) Close-up Glúteo – Esquerdo 

  

Imagem 29 Imagem 30 

c) Close-up Glúteo Oblíquo – Direito d) Close-up Glúteo Oblíquo – 

Esquerdo 

  

Imagem 30 Imagem 31 
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e) Coxa Perfil – Direito f) Coxa Perfil – Esquerdo 

  

Imagem 32 Imagem 33 

g) Lombar h) Quadril - Anterior 

 

 

 

Imagem 34 Imagem 35 
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2.6.5 Posições de Membros Inferiores 

a) Membros Inferiores – Anterior b) Membros Inferiores – Posterior 

  

Imagem 36 Imagem 37 

c) Membros Inferiores Perfil – Direito d) Membros Inferiores Perfil – 

Esquerdo 

  

Imagem 38 Imagem 39 
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e) Pés - Plantar 

 

Imagem 40 

 

2.7 Exame Facial 

O exame de termografia infravermelha de cabeça e pescoço, mais conhecido 

como facial, é muito utilizado na avaliação de dores faciais, relacionadas ou não com as 

disfunções temporomandibulares, assim como na avaliação do risco do acidente vascular 

encefálico resultante de estenose do complexo vascular carotídeo. 

2.7.1 Procedimentos do Exame e Equilíbrio Térmico 

 Não se deve utilizar lentes de contato no dia do exame.  

 Deve ser evitado o uso de maquiagens, cremes e pós faciais, ou qualquer 

substância cosmética sobre a pele. 
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 Clientes masculinos não devem se barbear, pelo menos até seis horas 

antes do exame, já que ferimentos abrasivos podem implicar em uma 

resposta inflamatória indesejável, fácil de identificar como artefato. 

 Ao entrar no LIT o cliente desnuda-se até  linha da cintura, põe um gorro 

descartável e eventualmente um prendedor de cabelos. 

 A temperatura axilar ou oral deve ser mensurada e registrada. 

 Deve ser lembrado ao cliente para não tocarem a face ou pescoço durante 

os quinze minutos de EQT e durante todo o exame. 

 

2.7.2 O Exame 

A distância que deve ser selecionada no setting da câmera antes de iniciar os 

exames deve ser de um metro. Utiliza-se spans (janelas) mais estreitos de 5º C para 

refinamento da informação térmica. Mas não deve ser usado mais estreito do que isto, 

pois se perde a resolução e a imagem pode se apresentar “estourada”, ou sumir, sendo 

encoberta por diversos pontos brancos de brilho intenso. 

Este é um tipo de exame que necessita de precisão no foco e muita resolução de 

imagem. Ela pode ser obtida no palette grey, no modo white hot, focando os fios de cabelo 

ou os cílios. A face possui muitas estruturas agrupadas e de pequeno tamanho que 

necessitam de discriminação anatômica, como por exemplo, no caso das disfunções da 

articulação temporomandibular (ATM). 

Quando necessário pode se utilizar a escala colorimétrica tipo rainbow e os 

recursos de inversão de imagem (invert), no modo reverse polarity, também denominado 

black hot. O foco pode ser ajustado durante o exame diversas vezes, mas sempre 

tentando se manter o mesmo  contraste, brilho e intensidade em todas as imagens (scale 

limits, span e level, respectivamente). Estes cuidados determinam um range (padrão) 

semelhante em todas elas. 

As projeções padronizadas devem incluir toda a face e o pescoço da linha do 

cabelo até a região supraclavicular. É possível adicionar imagens frontais em close-up 
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(máxima proximidade) das regiões orbitais e infra-orbitais, além de projeções laterais da 

face e do pescoço. 

Em algumas situações pode ser necessário realizar a captação de imagens após 

técnicas provocativas, quando o objetivo é avaliar o sistema cerebrovascular. Quando 

uma estenose de carótida interna está bem compensada, a imagem obtida pode ser 

normal. Porém, ao se comprimir a artéria temporal superficial nas têmporas, pode haver 

diminuição da temperatura no território da carótida interna estenosada. 

 

2.7.3 Posições Mínimas 

a) Face - Panorâmica b) Cervical – Posterior 

  

Imagem 41 Imagem 42 

c) Perfil Verdadeiro – Direito d) Perfil Verdadeiro – Esquerdo 
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Imagem 43 Imagem 44 

e) Close-up Cervical - Posterior f) Close-up Olhos 

  

Imagem 45 Imagem 46 

g) Close-up Cervical - Anterior h) Close-up Cervical – Ant. Extensão 

  

Imagem 47 Imagem 48 

 

2.8 Protocolos Especiais 

2.8.1 Exame de Corpo Total 

O estudo termográfico de corpo total permite a identificação e subclassificação de 

lesões e disfunções secundárias de grande importância em comparação a uma análise 

termográfica  restrita somente à topografia da queixa principal. Os achados secundários 
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podem ser disfunções e lesões que podem se instalar, agravar e perpetuar como por 

exemplo, uma dor crônica.  

Essa avaliação global possibilita diagnosticar principalmente disfunções 

miofasciais, osteoartropatias, tendinopatias, alterações posturais correlacionadas ou não 

à queixa principal, mas, sobretudo identificar outras alterações secundárias como 

disfunções cardiovasculares, gastrointestinais e urinárias, alterações do metabolismo 

relacionadas à tireoide e das mamas, disfunções do padrão de sono e afecções 

neurológicas centrais e periféricas o que complementa a avaliação de um cliente.  

Como um screening, a termografia de corpo inteiro agrega dados importantes para 

seu tratamento, considerando inclusive o quantitativo de evolução para os próximos 

exames. Mas, está claro que pode ser também utilizado como exame padrão de consulta 

preventiva. 

Em algumas situações, como na fisioterapia esportiva, o fisioterapeuta 

termografista pode se valer do exame de corpo total também em movimento, registrando 

o filme termográfico da análise dinâmica do movimento. Neste procedimento o profissional 

poderá correlacionar a biomecânica dos padrões de marcha na visão anterior e também 

posterior, correlacionando com os achados nosológicos do examinado.  

Da mesma forma, com o procedimento de corpo total dinâmico o fisioterapeuta 

termografista é capaz de detectar pontos térmicos disfuncionais (spots) suspeitos. Isto 

pode ser suficiente para empreender uma conduta diagnóstica nosológica ou preventiva, 

com a execução de exames subsequentes. 
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Imagem 49 – Exemplo de imagem de corpo total - Anterior 

 

Imagem 50 – Exemplo de imagem de corpo total - Posterior 
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2.8.2 Estudos Limitados ou Focados 

Certas condições clínicas podem justificar a limitação do exame termográfico à 

regiões específicas do corpo, de acordo com a interpretação do examinador. Por exemplo, 

na suspeita de uma fratura de stress em um osso longo poderia ser uma justificativa para 

a identificação de imagem termográfica do sítio específico da fratura. O mesmo raciocínio 

deve ser aplicado para uma doença localizada ou disfunção ou queixa física relatada. 

Nestas situações uma anormalidade infravermelha poderia ser documentada e 

correlacionada em estudos seriados. 

Pelas características deste tipo de exame, a distãncia que deve ser selecionada 

no setting da câmera antes de seu início é de um metro. 

Imagem 51 – Exemplos de imagens por estudo limitado 

 

A – Imagem de câncer de pele 

 

B – Imagem de membro inferior gangrenado 
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2.8.3 Exame Intra-operatório 

Exames infravermelhos realizados em centro cirúrgico devem ser modificados por 

termologistas qualificados a fim de promover antecipação e adaptação às limitações 

relacionadas à anestesia geral ou local, além de segurança necessária para o 

procedimento e cuidados de contaminação cirúrgica. 

 

C – Imagem de cirurgia de reparo de amputação de dedos 

 

Imagem 52 – Imagens de exame termográfico em centro cirúrgico 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 53 – Termografia utilizada para verificação de perfusão após 

revascularização miocárdica. 
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2.8.4 Estudos Seriados 

A avaliação seriada infravermelha, em certos tipos de lesões traumáticas, 

esportivas ou não, pode fornecer informação diagnóstica auxiliar ao planejamento 

terapêutico clínico cirúrgico ou de recuperação física e funcional (fisioterapia, terapia 

ocupacional, educação física). Na eventualidade de resposta clínica inadequada ao 

tratamento, um exame de termografia infravermelha pós-traumático fornece uma base 

objetiva que pode servir de comparação em exames subsequentes, podendo quantificar e 

qualificar a evolução, determinando assim um prognóstico adequado. Este tipo de estudo 

possui grande importância no esporte, na infortunística, no ambiente previdenciário e em 

diversas situações forenses. 

 

2.9 Qualidade da Imagem. 

O profissional termografista deve buscar continuamente a melhora da qualidade 

dos seus exames. Neste sentido deve sempre tentar seguir os protocolos de captação de 

imagens e proceder seus exames com vistas a evitar erros que possam comprometer o 

diagnóstico e consequentemente o que advém do mesmo. Alguns erros são relativamente 

comuns e podem efetivamente direcionar a um desfecho desfavorável: 

 

Imagem 54 – A captação de imagem à direita é inadequada e apresenta corte da 

extremidade inferior. Isto é comum quando a inclinação da câmera utrapassa 45º . 
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Imagem 55 – A captação de imagem à direita é inadequada e apresenta erro de 

enquadramento, está descentralizada. À direita está uniformizada. 

 

Imagem 56 – A captação da direita é inadequada e apresenta erro de enquadramento, 

corte das extremidades. Observe como a imagem da esquerda está mais uniforme. 
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Imagem 57 – A captação da direita é inadequada. Apresenta erro por falta de contraste 

entre o anteparo e as mãos. 

 

Imagem 58 – Ambas captações estão inadequadas. Perceba a presença de objetos ao 

fundo. Podem interferir com a imagem principal dificultando a análise do contraste. 
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Imagem 59 – A captação de imagem à direita não segue o padrão dos posicionamentos 

adequados. O objetivo se o objetivo era análise da região lombar deveri posicionar como 

a imagem à esquerda, com proximidade mais adequada. 

 

Imagem 60 – A captação de imagem à direita dificulta a análise por permitir que as 

imagens dos braços interfiram sejam somadas ao glúteo. A captação da esquerda é 

inadequada tendo em vista a falta de sobriedade da musculatura da face. O sorriso 

dificulta pelas demarcações que apresenta na imagem. 

 



75 
 

 

Imagem 61 – A captação de imagem à direita apresenta erro na formatação multiplanar 

(panorâmica). A captação da esquerda apresenta erro de posicionamento. Está rodada 

e o posicionamento dos braços deveria permitir angulação de 90º para ombros e 

cotovelos. 

 

Imagem 62 – A captação de imagem à direita apresenta erro no posicionamento. Deve 

haver um afatamento suficiente entre os pés. Além disso a imagem do fundo pode 

interferir com a análise. A imagem à esquerda é caracterizad por uma inclanação de 

câmera maior que 45º. Se o objetivo era captar a irradiação do dorso do pé, deveria fazer 

uma aproximação maior que também evitaria aparecimento de perna e não cortaria as 

extremidades do pé. 
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Imagem 63 – Nestas imagens em espelho as escalas de temperatura não são as 

mesmas. É necessário que se observe este detalhe para que se possa fazer afirmações 

a respeito de melhora ou piora da disfunção térmica evidenciada. 

    

Imagem 64 – A captação de imagem à direita apresenta erro no preparo do examinado. 

Não utilizou touca para evitar a interferências das imagens dos cabelos na região 

cervical. A imagem da esquerda apresenta erro pela giro de cabeça, evidenciando 

contração muscular. O correto seria rodar o corpo para captar uma imagem obliqua da 

cervical. 
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Imagem 65 – A captação de imagem à direita apresenta erro no preparo do examinado. 

Não foi permitido tempo adequado de aclimatização, favorecendo o aparecimento da 

imagem da roupa de baixo. A imagem da esquerda apresenta erro também de preparo, 

pois para a análise adequada de glúteo e de qualquer área de interesse é fundamental 

a exposição total da pele. 

     

 

Imagem 66 – Exemplo de uma situação onde a iluminação do Laboratório de Imagens 

Térmicas pode interferir com a qualidade da imagem. Esta sala possuía focos de 

iluminação no teto que permitiram o aparecimento de imagens não relacionadas ao 

problema do examinado. 
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3.1 Diagnóstico Termográfico Fisioterapêutico 

 
Se refere a uma possibilidade diagnóstica dentro das diversas possíveis na prática 

clínica fisioterapêutica. É imprescindível que o profissional fisioterapeuta compreenda que 

o diagnóstico específico e determinado pelo exame de termografia ou termometria 

cutânea, pode fazer parte do conjunto de sua atuação profissional, sem necessariamente 

ser exclusivo e pode ser preventivo, diagnóstico e evolutivo. 

Este exame é contemplado na Resolução COFFITO 428 de 08 de julho de 2013, 

no rol do RNPF – Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos1, sendo este 

instrumento recomendado pelo Comitê de Fisioterapia da ABRATERM – Associação 

Brasileira de Termologia.  
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           Figura 01. Recorte do RNPF/2013 apresentando o código relacionado à termografia 

 

Este instrumento é normativo e básico para a caracterização do trabalho do 

fisioterapeuta, classificando e hierarquizando os procedimentos fisioterapêuticos, 

baseados na saúde funcional e, a índices remuneratórios adequados ao exercício ético-

deontológico da profissão1. Há também para profissionais médicos a codificação 

específica para o exame na “Tabela de Procedimentos Médicos da Associação Médica 

Brasileira/AMB” sob código 39.01.007-4 e na “Classificação Brasileira Hierarquizada de 

Procedimentos Médicos/CBHPM” sob código 41.50.11.36. 

Recomenda-se que os honorários fisioterapêuticos para o exame sejam 

elaborados de acordo com o nível de complexidade da disfunção, contemplando o valor 

de pelo menos uma região e a consulta fisioterapêutica. Para exames que contemplam 

evolução físico-fucnional o valor da consulta deve ser abatido. E para os exames 

preventivos recomenda-se que se utilize o valor por área. O menor valor para o exame 

seria então composto de: 150 CHF (Consulta) + 200 CHF (Termometria de 01 área) + 100 

CHF (Menor valor de Nível de Complexidade) = 450 CHF.  

Independentemente da especificidade do diagnóstico termográfico 

fisioterapêutico, também conhecido como diagnóstico termocinesiológico, tendo em 

vista o movimento é o principal objeto de análise do fisioterapeuta, é importante frisar o 

que representa o diagnóstico geral fisioterapêutico, citando MOURA FILHO3: 

“.....O Diagnóstico Fisioterapêutico constitui o conjunto de 

procedimentos e rotinas diagnósticas, realizadas pelo fisioterapeuta, com a 

finalidade de identificar, quantificar e qualificar o distúrbio cinético-funcional 

de órgãos e sistemas, sensíveis à abordagem fisioterapêutica, direta ou 

sinergicamente. Cada profissional de saúde elabora o diagnóstico de seus 

pacientes voltado às suas peculiaridades de intervenção. No caso do 

profissional ter no bojo de sua intervenção profissional a administração 

farmacológica, o tipo de distúrbio a ser identificado, qualificará o distúrbio de 

forma a encaminhar esta tipicidade de abordagem.  
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Tomemos como exemplo a Asma Brônquica. Este é um exemplo de 

diagnóstico nosológico, peculiar à abordagem médica. Esta entidade 

nosológica, sob a perspectiva médica, envolverá uma abordagem 

farmacológica para tratar o distúrbio imunológico envolvido, combatendo o 

edema de mucosa e o broncoespasmo. Sob a ótica fisioterapêutica, o 

paciente não tem asma, mas uma discinesia muscular respiratória associada 

ao conjunto de distúrbios mecânicos identificados como "limitação do fluxo 

aéreo", com diversos componentes cinetico-funcionais envolvendo os 

músculos respiratórios e o comprometimento da biomecânica toraco-

abdominal.  

O Diagnóstico Fisioterapêutico foi previsto na Resolução número 80 

do Egrégio COFFITO, publicada no D.O.U. 093 de 21/05/87, Seção I, Pág. 

7609, cujo Artigo 1º é transcrito a seguir:  

"É competência do FISIOTERAPEUTA, elaborar o 

diagnóstico fisioterapêutico compreendido como avaliação físico-

funcional, sendo esta, um processo pelo qual, através de 

metodologias e técnicas fisioterapêuticas, são analisados e 

estudados os desvios físico-funcionais intercorrentes, na sua 

estrutura e no seu funcionamento, com a finalidade de detectar e 

parametrar as alterações apresentadas, considerados os desvios 

dos graus de normalidade para os de anormalidade; prescrever, 

baseado no constatado na avaliação físico-funcional as técnicas 

próprias da Fisioterapia, qualificando-as e quantificando-as; dar 

ordenação ao processo terapêutico baseando-se nas técnicas 

fisioterapêuticas indicadas; induzir o processo terapêutico no 

paciente; dar altas nos serviços de Fisioterapia, utilizando o critério 

de reavaliações sucessivas que demonstrem não haver alterações 

que indiquem necessidade de continuidade destas práticas 

terapêuticas."  

A elaboração do diagnóstico fisioterapêutico é realizada no 

procedimento de CONSULTA, procedimento este, que requer a aplicação 
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dos recursos de diagnose para que sejam elaborados o PROGNÓSTICO, 

ou seja, a estimativa do nível de funcionalidade e as potencialidades a serem 

obtidas, na previsão de um determinado período de tempo e o PLANO DE 

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA.  

Um Diagnóstico Fisioterapêutico adequado é o único meio para a 

prescrição e administração de uma abordagem fisioterapêutica eficaz.  

É recomendado ao fisioterapeuta que sistematize sua rotina de 

consulta na clínica, consultório ou hospital, dando a importância adequada 

a este procedimento, realizando num espaço adequado, seja no consultório 

ou na enfermaria, com privacidade, silêncio, boa iluminação e ventilação. 

Apesar de que alguns profissionais enfrentam alguma dificuldade 

para realizarem suas consultas por conveniências de alguns serviços em 

função de adequações aos planos de saúde, somos convencidos de que a 

própria sociedade se encarregará de reconhecer a desqualificação destes 

serviços, migrando naturalmente para serviços e profissionais que 

administram uma prática fisioterapêutica compromissada com a qualidade e 

com a efetividade de suas intervenções....” 

Existe uma característica muito marcante no diagnóstico fisioterapêutico quando 

comparado ao diagnóstico nosológico (médico). Normalmente o diagnóstico médico faz 

referência ao comprometimento dos órgãos ou das estruturas componentes dos mesmos. 

Mas, o diagnóstico fisioterapêutico faz referências às funções normalmente relacionadas 

a estes órgãos ou estruturas. E obviamente as funções comprometidas relacionadas ou 

não com o diagnóstico médico são as que se referem ao movimento.  

Sendo assim, a conclusão diagnóstica fisioterapêutica pode ser múltipla, pois os 

componentes a serem analisados a partir das disfunções de movimento devem ser 

explorados individualmente, para que possam ser quantificados e qualificados, com ou 

independentemente do diagnóstico nosológico.  
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Os itens, ou funções relacionadas ao movimento, mais comuns do diagnóstico 

fisioterapêutico, independentemente da especialidade fisioterapêutica, são a mobilidade 

articular ativa e a força muscular. Juntamente com estas há possibilidade de se quantificar 

e qualificar o tônus muscular, a coordenação motora, a resistência muscular, reflexos 

musculares e outras funções neurológicas, além de funções relacionadas à marcha. 

Uma peculiaridade do diagnóstico fisioterapêutico é a necessidade de aprofundar 

a interpretação da função sensorial “dor” se a história clínico-fisioterapêutica demonstrar 

que está interferindo em demais funções relacionadas ao movimento. Por exemplo, a 

amplitude de movimento de determinado complexo articular apresenta determinado 

percentual de incapacidade para determinando movimento, tendo em vista a presença de 

dor. Nestas situações a quantificação da incapacidade deste movimento estará baseada 

no quantitativo de dor, e não no encontrado gonimetricamente para o movimento. Ou seja, 

a dor prepondera ao diagnóstico do movimento. 

O profissional fisioterapeuta não pode deixar de levar em consideração que o seu 

laudo ou parecer deve compor um diagnóstico próprio e de acordo com a Resolução 370 

de novembro de 2009. Nesta existe a obrigatoriedade profissional de concluir suas 

consultas de acordo com os padrões de equiparação da CIF – Classificação Internacional 

de Funcionalidade Incapacidade e Saúde5.  

Desta forma, como a Resolução determina que sejam quantificadas, qualificadas 

e codificadas as incapacidades físico-funcionais, é importante que o profissional 

fisioterapeuta desenvolva seu diagnóstico sob suas bases, sendo diagnóstico geral ou 

diagnóstico termocinesiológico. Não importando a função, esta deve ser quantificada 

como perante seu déficit como: 
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Figura 02. Referencial de equiparações quantitativas à CIF 

 

QUALIFICAÇÃO de 
INCAPACIDADE 

QUANTIFICAÇÃO de 
INCAPACIDADE 

QUALIFICADOR do 
CÓDIGO 

Nenhuma 0 a 4% 0 

Leve 5% a 24% 1 

Moderada 25% a 49% 2 

Grave 50% a 95% 3 

Completa 96% a 100% 4 

Quadro 01. Quantificação, Qualificação e Codificação pela CIF. 

Devemos então fazer breve explanação sobre a CIF. 

 

I. Contexto da CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade 

Incapacidade e Saúde6. 

Traduzindo da página oficial da OMS – Organização Mundial de 

Saúde, assim como a CID – Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, a Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, mais 

comumente conhecido como o CIF, também é uma classificação da OMS. 

Esta versa sobre a saúde e domínios relacionados à saúde. Estes domínios 

são classificados a partir do corpo, das perspectivas individuais e sociais, 

por meio de duas listas, Uma lista de Funções e Estruturas do corpo, e 

uma lista de domínios de Atividade e Participação, pois o funcionamento 

de um indivíduo e a deficiência que o mesmo possa apresentar, ocorre em 

um contexto. Ela foi endossada por todos os países membros da OMS (total 

de 191) na sua 54ª Assembleia em 22 de Maio de 2001, e foi traduzida para 

a língua portuguesa, versão brasileira em 2003. 

Como classificação, a CIF agrupa sistematicamente diferentes 

domínios de uma pessoa com uma determinada condição de saúde. A 

Funcionalidade é um termo que engloba todas as funções do corpo, 
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atividades e participação. De maneira similar, Incapacidade é um termo 

que inclui deficiências, limitação de atividades ou restrição na participação. 

A CIF também relaciona os fatores ambientais que interagem com todos 

estes constructos. Neste sentido, a classificação permite ao utilizador 

registrar perfis úteis da funcionalidade, incapacidade e saúde dos 

indivíduos em vários domínios. 

As análises dos domínios da CIF se baseiam em seus capítulos e 

devem ser resumidas a códigos, que objetivam a uniformidade 

internacional para compreensão da saúde mundial. As pesquisas e 

condutas de interferência para a melhora da saúde de determinada região 

são, dentre outros, objetivos da CIF e da CID pela OMS. São 08 (oito) 

capítulos para Funções do Corpo, 08 (oito) para Estruturas do Corpo, 09 

(nove) para atividades e participação, e 05 (cinco) para Fatores Ambientais.   

As valências físicas mais comprometedoras da funcionalidade são a 

“força” a “mobilidade articular’. Na CIF estão presentes capítulos com 

códigos nos permitem quantificar por equiparação estas valências físicas, 

de acordo com a figura 01. De uma maneira prática, o capítulo 7 da CIF é 

o ponto de partida para a atuação fisioterapêutica, e os códigos de “força” 

e “mobilidade articular” são peças fundamentais para a confecção dos 

documentos clínicos e legais fisioterapêuticos. Qualquer outra função 

determinadas por capítulos da CIF e que interfira com o movimento 

também deverá ser quantificada. 

O fisioterapeuta deve conhecer principalmente os qualificadores da 

CIF para Estruturas e Funções do Corpo, para que possa desenvolver uma 

codificação de incapacidade encontrada. As funções corporais como força, 

mobilidade articular, dor, sensibilidade, equilíbrio, marcha, dentre outras, 

possuem somente um qualificador. Este qualificador é o de gravidade da 

alteração da função. Já o código de estruturas do corpo, que são as 

regiões anatômicas determinadas pelo CID, possuem 03 (três) 

qualificadores: o de gravidade, o de natureza da alteração estrutural e o de 

localização: 
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Figura 03. Qualificadores e Quantificadores de funções e estruturas CIF. 

 

Exemplo: Como compor um quadro de diagnóstico geral 

fisioterapêutico para o caso de um examinado do sexo masculino, 25 anos, 

que apresenta amplitude de 55º para o movimento de abdução do 

complexo articular do ombro direito, apresenta força de preensão manual 

de 19 kgf e que refere dor grau 4 ao movimento ativo analisado. A 

documentação nosológica apresenta uma codificação CID S42.0 e 

informação que a fratura atingiu 75% do corpo do osso. 

a) Análise da Mobilidade Articular 

O normal seria 180º para o movimento de abdução7. Como o 

examinado apresentou 55º  de amplitude de forma ativa, possui 

então 31% da capacidade ideal. Significa então que seu déficit, ou 

incapacidade de movimento de abdução, será a diferença entre o 

ideal e o encontrado no exame. Possui então 69% de 

incapacidade, equivalente a 100% - 31%. Este déficit quantitativo 

se encontra entre 50% e 95% pelo equiparador da CIF, sendo 

então classificado como GRAVE. 

Para desenvolver a codificação basta acessar o Capítulo 7 da CIF 

– Funções relacionadas ao movimento - e localizar o código 

base relacionado à mobilidade articular de várias articulações, já 
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que foi analisado o complexo articular do ombro (não se analisa o 

ombro como se fosse uma articulação). Sendo assim, o código 

mais adequado é o b7101. Adicionando o qualificador do 

equiparador da CIF para funções graves, o código passa a ser 

escrito como b7101.3.  

 

 

      Figura 04. Equiparação da CIF para mobilidade articular de 180º. 

 

b) Análise da Força Muscular 

O normal seria 44 kgf para a força de preensão manual com a 

utilização do dinamômetro Jamar8. Como o examinado apresentou 

19 kgf, possui então 43% da capacidade ideal. Significa então que 

seu déficit, ou incapacidade de força de preensão, será a diferença 

entre o ideal e o encontrado no exame. Possui então 57% de 

incapacidade, equivalente a 100% - 43%. Este déficit quantitativo 

se encontra entre 50% e 95% pelo equiparador da CIF, sendo 

então classificado como GRAVE. Para desenvolver a codificação 

basta acessar o Capítulo 7 da CIF – Funções relacionadas ao 

movimento - e localizar o código base relacionado à força 

muscular. Sendo assim, o código mais adequado é o b7300. 

Adicionando o qualificador do equiparador da CIF para funções 

graves, o código passa a ser escrito como b7300.3.  
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Figura 05. Equiparação da CIF para força de preensão manual de 44 kgf. 

 

c) Análise da Sensibilidade Dolorosa ao Movimento Ativo de 

Abdução 

O normal seria não apresentar dor ao movimento9. Como o 

examinado apresentou pela escala numérica de referência o valor 

4, possui então 40% de incapacidade. Este déficit quantitativo se 

encontra entre 25% e 49% pelo equiparador da CIF, sendo então 

classificado como MODERADO. Para desenvolver a codificação 

basta acessar o Capítulo 2 da CIF – Funções sensoriais e dor - 

e localizar o código base relacionado à dor nas articulações. 

Sendo assim, o código mais adequado é o b28016. Adicionando o 

qualificador do equiparador da CIF para funções moderadas, o 

código passa a ser escrito como b28016.3.  

 

 

Figura 06. Equiparação da CIF para sensibilidade dolorosa. 

 

d) Análise da Estrutura Comprometida 

No Capítulo  7 da CIF – Estruturas relacionadas ao movimento 

- o código da estrutura comprometida é s7200 para “ossos da 
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região do ombro”. Como há informação que o comprometimento 

da estrutura óssea é de 75%, o primeiro qualificador do código será 

“3”. A natureza da alteração estrutural para determinação do 

segundo qualificador é “5”, relacionado à “descontinuidade”. A 

posição da estrutura, como se trata do esqueleto apendicular 

direito, recebe o terceiro qualificador como número “1”. Sendo 

assim o código CIF completo da estrutura  seria s7200.351.  

 

Figura 07. Equiparação da CIF para o comprometimento estrutural. 

Importante observar neste exemplo, que o aspecto sensorial da dor 

ficou em um patamar quantitativo abaixo do determinado pela mobilidade 

articular. Significa então, que o movimento de abdução do complexo 

articular do ombro direito possui uma incapacidade de 69% efetivamente. 

Ou seja, se a dor quantificada possuísse um escore acima do analisado 

para a mobilidade articular, o escore desta seria preponderante para a 

esta mobilidade. Neste sentido, a incapacidade do movimento seria a 

mesma apontada para a dor. 

Veja então como ficaria o resumo do diagnóstico fisioterapêutico, 

observando então que há para o exame realizado há “vários” diagnósticos 

para o mesmo problema nosológico: 
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FUNÇÃO 

 
QUANTIFICADOR QUALIFICADOR CÓDIGO 

Mobilidade 
Articular Ativa – 

Abdução: 
Marques/20037 

69% GRAVE b7101.3 

Força de 
Preensão 
Manual: 

Dinamômetro 
Jamar8 

57% GRAVE b7300.3 

Dor: Escala 
Multidimensional 
– Numérica -  de 

Avaliação da  
Dor9 

40% MODERADO b28016.2 

 
ESTRUTURA 

 
QUANTIFICADOR QUALIFICADOR CÓDIGO 

 

Clávícula Direita 

 

75% GRAVE b7200.351 

Quadro 02. Diagnóstico fisioterapêutico – CIF. 

 

II. Diagnóstico Quantitativo e Qualitativo da Termografia pela CIF 

Ficou evidente que para se determinar o quantitativo de 

incapacidade de determinada função é necessário que se conheça os 

padrões de normalidade da mesma. No caso da termografia a CIF 

apresenta codificação de duas funções, ambas do Capítulo 5 - Funções 
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do aparelho digestivo e dos sistemas metabólico e endócrino -  que 

podem ser utilizadas em seu diagnóstico quantitativo: 

 Código b5400 -  Taxa de metabolismo basal -  Funções 

envolvidas no consumo de oxigénio do organismo em condições 

específicas de repouso e temperatura. 

 Código b5500 - Temperatura do corpo - Funções envolvidas na 

regulação da temperatura do corpo 

Para compor a codificação CIF é necessário então se determinar 

quanto que a temperatura apresentada nas ROIs – regiões de interesse – 

estão acima ou abaixo do ideal para a região. Sempre levando em 

consideração que o ideal pode ser em relação à ROI contralateral, caso 

não exista disfunção metabólica na mesma.  

Não havendo condições de se fazer esta comparação, há 

necessidade de se consultar a literatura específica para se obter a 

informação de qual seria a temperatura ideal para a região analisada para 

o momento metabólico do examinado, que pode estar relacionado (ou 

não) com a disfunção e/ou doença presente. De acordo com BRIOSCHI10 

é viável nesta situação ser levado em consideração a temperatura 

adimensional, o gradiente conjugado e isoterma de alarme (alarme 

de cor). 

Se a temperatura em um determinado sítio anatômico, ou ROI é 

significativamente diferente do homólogo contralateral, e este é não 

apresenta disfunção, é através do Δt (delta t) entre ambos que se elabora 

o diagnóstico quantitativo em termografia. É importante que se leve em 

consideração que a diferença térmica pode ser para cima ou para baixo, 

e isto não faz diferença para a análise quantitativa, pois esta se referirá 

ao valor normal como o escore de 100% ou ausência de disfunção 

térmica. Pode ser dito então que o examinado pode apresentar 

“disfunção térmica superior” ou “disfunção térmica inferior” em 
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relação à normalidade térmica. Ou seja, o ponto ou a ROI pode estar mais 

quente ou mais fria que o normal.  

O quadro abaixo apresenta a possibilidade de quantificar o 

percentual de disfunção térmica e qualificar o mesmo de acordo com a 

CIF. A coluna quantificadora foi desenvolvida à partir da equação de 

regressão entre os intervalos mínimo e máximo que compõe a 

normalidade térmica, denominado percentual de variação térmica (Δt 

(Delta t)%): 

Δt% = (142,86 x Δt) – 42,857 

Δt (Delta t) Δt (Delta t)% 
Qualificador 

CIF 

0,3° C 0% NENHUMA 

0,4° C 14,3 LEVE 

0,5° C 28,6 MODERADA 

0,6° C 42,9 MODERADA 

0,7° C 57,2 GRAVE 

0,8° C 71,4 GRAVE 

0,9° C 85,8 GRAVE 

1,0° C 100% COMPLETA 

Quadro 03. Equiparação para quantificação e qualificação  
da variação térmica pela CIF. 

  

Em uma situação onde o ideal seja, por exemplo, 35º C e a ROI com 

disfunção apresente 35,7º C, é possivel determinar o diagnóstico 

quantitativo referenciando a CIF.  

35º C............................... 35,7º C .............36º C  
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Ideal .................................Atual.................Máximo de Variação  

Neste exemplo há uma incapacidade térmica positiva de 57,2%, já  

que 36º C seria o máximo de positivação para anormalidade funcional10, 

ou seja, um Δt equivalente a 1º C no máximo.  

Para desenvolver a codificação basta acessar o Capítulo 5  da CIF 

- Funções do aparelho digestivo e dos sistemas metabólico e 

endócrino - e localizar o código base relacionado à temperatura do corpo. 

Sendo assim, o código mais adequado é o b5500. Adicionando o 

qualificador do equiparador da CIF para funções graves, o código passa 

a ser escrito como b5500.3. 

 

         Figura 09. Equiparação da CIF para quantificação térmica. 

 

 
FUNÇÃO 

 
QUANTIFICADOR QUALIFICADOR CÓDIGO 

Temperatura 
do Corpo 

57,2% GRAVE b5500.3 

Quadro 04. Diagnóstico termográfico – CIF 

 

3.1.2 Padrão Geral  

Estático 

Independentemente da especialidade fisioterapêutica, recomenda-se que o 

diagnóstico fisioterapêutico em termografia se inicie com a análise de corpo inteiro. Pois é 
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sabido que à luz do movimento humano podemos encontrar situações cinesiopatológicas 

ou patocinesiológicas. Ou seja, disfunções de movimento que podem determinar 

doenças ou doenças podem determinar disfunções de movimentos. E independentemente 

do perfil destas situações, haverá alteração termográfica evidente. Sendo assim, a análise 

de corpo inteiro permite que o profissional fisioterapeuta tenha documentado dados a mais 

para elucidar seu diagnóstico, direcionar seu plano de tratamento ou orientações físicas 

e/ou encaminhar para outros profissionais de saúde para a completa assistência ao cliente. 

a) Corpo todo – Frontal 

              Figura 09. Imagens de Corpo Total 

                     

                   A – Indivíduo Obeso / Masculino      B – Indivíduo Obeso / Feminino 
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b) Corpo todo - Dorsal 

Figura 10. Imagens de Corpo Total  

 

A – Indivíduo Obeso / Masculino        B – Indivíduo Obeso / Feminino 

Observe as assimetrias determinadas por padrões cinesiopatológicos 

ou patocinesiológicos. Por este motivo é muito importante ter em mente que o 

exame deve ser complementado para a efetiva resolutividade terapêutica. 

Eventualmente o cliente já possui um diagnóstico nosológico ou odontológico. 

Mas algumas vezes há necessidade destes esclarecimentos diagnósticos, 

uma vez descartado que o padrão térmico identifica-se com a cinesiopatologia, 

ou seja, tem relação somente com déficits ou incorreções de movimento. 

 

 

 

3.1.3 Padrão Específico Estático 

A consulta ou reconsulta fisioterapêutica muitas vezes foca determinado 

segmento ou complexo articular, como por exemplo no caso de uma alteração em 

estruturas do movimento relacionados ao complexo articular do ombro. Nestas situações, 

além da realização do exame termográfico de corpo todo, deve o fisioterapeuta obter 

imagens termográficas estáticas de alguns planos do referido complexo articular.  
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Como padrão cinesiológico as imagens captadas devem ser isentas de situações 

que metabolicamente causem interferênica. Ou seja, não pode existir postura estática 

forçada. Isto muitas vezes é negligenciado, principalmente quando se utiliza como 

referência a chamada “postura anatômica”. Isto quer dizer que este padrão de postura 

estática  é composto ações musculares forçadas, muitas vezes incompatíveis com o sítio 

anatômico a ser analisado, como o complexo articular do ombro no exemplo citado. 

Recomenda-se que seja captada a imagem pelo menos no plano sagital direito ou 

esquerdo e no plano coronal frontal e dorsal. Mas, de acordo com a história 

cinesiopatológica ou patocinesiológica do examinado, o fisioterapeuta poderá captar 

imagens estáticas relacionadas diretamente ao sítio anatômico que deseja investigar. É 

importante que descreva detalhadamente em seu banco de imagens/prontuário quais 

foram os detalhes do posicionamento adotado, para que a reanálise possa ser 

desenvolvida nas mesmas condições posturais.  

Figura 11. Imagem frontal do 

Complexo Articular do Ombro Direito 

Figura 12. Imagem dorsal do 

Complexo Articular do Ombro Direito 

  

 

 

3.1.3 Padrão Específico Dinâmico 

A cinesiologia é a base do desenvolvimento de padrões dinâmicos de análise 

termográfica. Ou seja, a termografia do movimento se baseia exclusivamente na 

cinesiologia para a construção das posturas dinâmicas de análise temográfica. O 

conhecimento das estruturas relacionadas ao movimento que podem estar 
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comprometidas no examinado, tais como, tendões, fáscias e músculos, permite ao 

fisioterapeuta termografista desenvolver movimentações que estejam diretamente 

relacionadas com alterações metabólicas alterações térmicas de significado diagnóstico. 

A termografia do movimento é caracterizada pela captação de imagens 

termográficas que representam efetivamente um determinado ponto do movimento. Este 

ponto pode ser no curso da amplitude do movimento ou ao seu término. Normalmente a 

imagem captada é a que representa a postura final do movimento. Invariavelmente é 

necessário que o movimento faça uma parada em seu curso final. Esta parada pode ser 

de alguns segundos até alguns minutos. Isto vai depender se  foi realizado um movimento 

não funcional/provocativo ou se foi realizado um movimento anatomofuncional. 

Da mesma forma, é necessário que seja realizado um determinado número de 

movimentos para que seja possível a manisfestação da variação térmica no sitio 

anatômico desejado, ou para comparação entre segmentos. Isto é comum quando o outro 

segmento não apresenta história de alteração térmica e pode servir como parâmetro. Para 

a execução de movimentos normais, normalmente é necessário realizar uma série entre 

oito e doze movimentos para a captação da imagem, seguindo o que preceitua o ACSM 

(American College of Sports Medicine) para estímulos neuromusculares que resultem em 

alterações metabólicas11. 

 

3.1.4 O Movimento Funcional 

Para entendimento geral do que significa então ser um movimento “funcional” é 

necessário que se faça a análise da existência de quatro parâmetros/preceitos durante ou 

para a execução do mesmo, que pode ser feita em forma de perguntas: 

1. O movimento respeita a anatomia das estruturas envolvidas? 

Por exemplo. Realizar abdução do complexo articular do ombro 

necessariamente com rotação lateral para evitar impacto de estruturas 

anatomicamente confrontantes na ausência desta rotação. Realizar a flexão do 

cotovelo com necessária supinação e extensão do mesmo com pronação, em 
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função da existência da cabeça do rádio que possui objetivamente a função de 

giro por sua anatomia. 

2. O movimento respeita as leis da biomecânica? 

Há vantagem mecânica nos exemplos citados anteriormente tendo em 

vista o componente rotacional obrigatório para o aumento da potência ao 

movimento (energia potencial armazenada transformada em energia cinética). 

3. O movimento respeita o aspecto neurológico central e periférico da 

ação motora? 

Os movimentos exemplificados possuem engramas neurológicos pré-

formados que possibilitam economia energética no recrutamento de unidades 

motoras, permitindo que menos movimentos sejam mais eficientes para a 

manutenção e recuperação da função normal, ou acima do normal. 

4. O movimento respeita a carga metabólica específica para o mesmo? 

Não se deve executar um movimento acima da capacidade metabólica 

(de força em relação aos substratos energéticos e de acordo com os tipos de 

fibras musculares presentes) do segmento ou corpo todo. 

O fisioterapeuta termografista deve ter em mente que não basta somente 

executar o movimento, mas prescrevê-lo antes da sua aplicação prática. E para 

isto é necessária e obrigatória a realização de uma consulta física para que se 

determine as incapacidades físico-funcionais do cliente. 

Assim como no exame termográfico de posturas estáticas específicas, ao 

desenvolver os movimentos da análise dinâmica termográfica o fisioterapeuta 

termografista deve descrever adequadamente no prontuário como os mesmos foram 

executados. Dentre estes procedimentos o profissional deve ao menos: 

 Informar quantas repetições relacionadas ao movimento foram realizadas; 
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 Informar qual o intervalo de tempo utilizou para o repouso entre os 

movimentos determinantes das diferentes imagens; 

 Informar qual o tempo em postura estática final aos movimentos 

elaborados. 

 

a) Testes Provocativos Cinesiológicos Funcionais 

São elaborados para determinar ou exacerbar uma disfunção 

térmica presente em um segmento corporal específico ou 

inespecífico. 

O fisioterapeuta termografista deve utilizar os padrões de 

execução dos movimentos da cinesiologia clínica12, para todos os 

movimentos ativos normais dos complexos articulares ou articulações 

pesquisadas/analisadas. 

Se, por exemplo, o examinado referir na história clínica dor no 

complexo articular de determinado ombro, o examinador solicitará ao 

examinado a execução ativa e funcional (normal) de pelo menos oito 

repetições de cada movimento determinado pela cinesiologia clínica, 

realizando uma parada isométrica ao final da amplitude. De acordo 

com a cinesiologia seriam os seguintes movimentos: flexão, 

extensão, abdução, adução, rotação externa/lateral, rotação 

interna/medial.  

Caso o estado patológico do examinado não permita ao 

mesmo posturas normais para execução de determinados 

movimentos, o examinador deverá adaptar as posturas e prosseguir 

com o exame, registrando que modificações executou. 

 

b) Testes Provocativos Cinesiológicos Não-funcionais 

São elaborados a partir de ações contrárias aos preceitos do 

movimento funcional. Como o movimento funcional não apresenta 

riscos determinantes significativos de disfunções térmicas, os 

movimentos não funcionais são, por natureza, provocativos às 
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disfunções térmicas, independentemente da existência ou não de 

aspectos patológicos no segmento anatômica investigado. 

Como exemplo, podemos citar um recorte do livro 

Cinesiologia Clínica de Brunnstrom, que diz: 

:........”A amplitude normal de flexão ou abdução do 

ombro é convencionalmente relatada como 180º , ..........A 

realização da amplitude glenoumeral exige rotação externa do 

ombro em abdução” .... 

Por este exemplo cinesiológico compreendemos que 

executar movimentos de abdução para o complexo articular do 

ombro, que não possua o componente de rotação externa/lateral, é 

uma caracterização de movimento não funcional. Sendo assim, este 

exemplo de movimento pode ser considerado provocativo. 

Da mesma forma, é possível exacerbar um movimento não 

funcional, potencializando a sua capacidade disfuncional. No mesmo 

exemplo, há possibilidade de se executar movimento de abdução com 

rotação interna. Obviamente este padrão de movimento tem uma 

capacidade mais elevada de precipitar disfunção térmicas, com ou 

sem achados patológicos em sítios específicos do segmento corporal. 

 

3.2 Termografia na Evolução do Plano de Tratamento Fisioterapêutico 

Utilizando os valores do Δt (Delta t) das regiões de interesse (ROI) nas imagens 

termográficas obtidas no início do tratamento fisioterapêutico, e os valores obtidos nas 

reanálises termográficas, é possível desenvolver um parâmetro quantitivo percentual de 

evolução. Ou seja, as variações térmicas de momentos diferentes de análise podem ser 

comparadas e quantificadas. 

Para que o parâmetro percentual seja desenvolvido é necessário que se obtenha 

o padrão de normalidade a ser buscado, tal como no diagnóstico termográfico. O 

fisioterapeuta termografista, deve referenciar os valores iniciais da temperatura e os 
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valores de normalidade como o intervalo de 100% a ser sanado. Ou seja, entre a 

temperatura inicial da consulta e a temperatura adequada considera-se o total a ser 

saneado para que a ROI atinja a normalidade térmica. 

Em uma situação onde o ideal seja, por exemplo, 36º C e a ROI com disfunção 

apresente 35,2º C no primeiro momento de análise, o intervalo de melhora térmica fica 

compreendido entre 35,2º C e 36º C. Este intervalo possuiria então 0,8º C para ser 

saneado com o tratamento fisioterapêutico ou médico, que seria resultado da diferença 

entre o ideal e o inicial (36º C – 35,2º C). Se em um segundo momento de análise o 

examinado apresentasse na mesma ROI a temperatura de 35,8º C seria viável se 

determinar a evolução percentual: 

100% ........................0,8º C (36º C – 35,2º C) 

X % .......................... 0,6º C (35,8º C – 35,2º C) 

X % = (0,6º C x 100 %) / 0,8º C  ...................... X % = 75 

Podemos inferir que a evolução termográfica, e consequentemente metabólica, 

apresentou uma evolução positiva de 75%, permanecendo ainda uma deficiência térmica 

de 25% a ser saneada. Desta forma, referenciandi a CIF, um relatório de evolução 

termográfica poderia ser emitido com um valor quantitativo de 75% e com um valor 

qualitativo denominado ÓTIMO. 

Sugerimos sempre utilizar a CIF como equiparadora de evolução, assim como a 

mesma é utilizada como parâmetro de diagnóstico fisioterapêutico. Apesar do Manual da 

CIF13 não referenciar a classificação ÓTIMO como parâmetro de evolução funcional, 

entendemos que é necessário normatizar estes parâmetros para termografia e demais 

atuações fisioterapêuticas tendo a mesma como base, já que a mesma contempla 

análises de saúde e funcionalidade, e não somente de incapacidade. Entendemos que as 

demais qualificações da CIF que devem ser mantidas em suas nôminas originais: 

Nenhuma, Leve. Moderada, Ótima e Completa. 



104 
 

 

Figura 13. Equiparação da CIF para quantificação da evolução térmica. 

Também é possível verificar a evolução de determinada disfunção térmica, 

presente em um trauma direto por exemplo, através do acompanhamento do padrão de 

homogeneização da imagem. Ou seja, é possível determinar a ROI da lesão marcando 

adequadamente os limites de menor e maior temperatura na mesma. Conforme for 

evoluindo positivamente a lesão, a tendência é a uniformização/homogeinização da 

imagem circunscrita na ROI. 

Para desenvolver a quantificação da evolução se deve atribuir o valor térmico que 

que caracterize o valor final, ou seja, a imagem térmica uniformizada. Se a diferença entre 

a maior (ou menor) temperatura relacionada à máxima disfunção térmica possuir um valor 

de 5º C, por exemplo, zerar esta diferença seria o máximo de homogeneização. Sendo 

assim, o intervalo de evolução, ou grau de heterogeneidade ficaria compreendido entre 

0º C e 5º C, e o procedimento para quantificação e qualificação pela CIF seria o mesmo. 

Alguns termovisores acompanham softwares que são capazes de elaborar curvas 

de tendência de evolução de imagens térmicas (ROIs), possibilitando a elaboração de um 

prognóstico para a resolução metabólica da imagem. Esta caracteristica nestes 

equipamentos oferecem aos fisioterapeutas termografistas um acompanhamento de 

grande possibilidade documental, sendo inclusive de grande valia em situações forenses 

ou administrativas, tais como Laudos (relatórios) de determinação de incapacidade física 

temporária ou definitiva.  

A impossibilidade da utilização de termovisores que possuem tais softwares de 

tendência de evolução térmica, não invalida a atuação do termografista fisioterapeuta. 

Pois o mesmo pode utilizar planilhas de cálculos de programas de computadores, como o 

Excel, para também desenvolver tais parâmetros evolutivos térmicos em imagens 
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seriadas. É importante que seja construído na planilha de cálculos um gráfico de 

dispersão, com tendência logarítmica. 

 

3.3 Termografia na Fisioterapia do Trabalho 

A fisioterapia do trabalho tem como grande área de atuação a ergonomia. E dentre 

os diversos métodos interpretativos utilizados na ergonomia, a termografia tem se tornado 

relevante para o seu estudo, prevenção de lesões e doenças no trabalho14. No universo 

da fisioterapia do trabalho a análise físico-funcional do candidato ao trabalho e do 

trabalhador, demanda métodos e técnicas capazes de permitir a documentação do estado 

metabólico geral e específico, em sintonia com o que prescreve o Ministério do Trabalho. 

E baseado nestes fundamentos a termografia laboral, ocupacional ou do trabalho, como 

vem sendo chamada, se diferencia da termografia de estruturas não humanas/industriais 

utilizada pela engenharia  e abre caminho técnico cientifico para reforçar a atuação do 

fisioterapeuta no ambiente do trabalho e produção. 

 

3.3.1 Exames Laborais Fisioterapêuticos 

O COFFITO – Conselho Federal de Fisioterapia descreve na Resolução Nº 428 

de 08/07/2013 o RNPF – Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos. E 

neste, no Capítulo XVI, apresenta a tabela de códigos e custas relacionadas a Consultoria 

e Assessoria em Fisioterapia do Trabalho. Nesta tabela específica é possivel encontrar 

pelo menos três codigos em que podemos enquadrar a utilização da termografia laboral: 

a) Código 13106972 - Análise e qualificação das demandas observadas 

através de estudos ergonômicos aplicados - por hora técnica 

O fisioterapeuta poderá utilizar a termografia nas consultorias para 

determinação da demanda metabólica do trabalhador de forma geral e 

específica. De forma geral a termografia pode auxiliar a determinar a Taxa 

Metabólica de Repouso do trabalhador, que serve de base para o cálculo 
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de sedentarismo laboral ou excesso de gasto calórico do trabalho, 

comparando à sua ingesta alimentar.  

Para se determinar a Taxa Metabólica de Repouso é possível 

utilizar softwares específicos, ou utilizar o termovisor para obtenção da 

temperatura média da pele do trabalhador e inserí-la na Equação 

Termometabólica15,16,17 que determina o valor em quilocalorias por hora, 

considerando desprezíveis outras transferências de energia: 

Equação Termometabólica 

Kcal/h = [(10,45 x Temp. Pele) x (0,007184 X Estatura0,725 X Massa Corporal0,425)] / 10 

 

De forma específica a termografia pode ser utilizada pelo 

fisioterapeuta consultor ou fisioterapeuta do trabalho ao diagnóstico 

metabólico de determinado sítio anatômico, tal como complexo articular do 

ombro e lombar. Ainda é possível ao consultor fisioterapeuta ou ao 

fisioterapeuta do trabalho correlacionar as disfunções térmicas com 

doenças relacionadas ao trabalho18. 

 

b) Código 13106974 - Exame admissional e Demissional Cinesiológico-

funcional. 

O fisioterapeuta pode executar o exame de corpo total de 

termografia, para juntamente às demais análises fisico-funcionais 

constantes em exames admissionais fisioterapêuticos, tal como 

dinamometria de preensão, análise da mobilidade geral e específica e 

análise da composição corporal, diagnosticar se o candidato a determinado 

cargo apresenta riscos em ser contratado. A presença de assimetrias 

significativas termicamente são fatores importantes para que se determine 

que o candidato não apresenta condições satisfatórias para a admissão.  

É importante que o exame admissional não contemple parâmetros 

metabólicos e físico-funcionais relacionados à atividade específica da 

contratação, mas contemple parâmetros relacionados à saude física geral 
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do candidato, em relação à normalidade para sua faixa etária e gênero. 

Caso o fisioterapeuta não dê atenção a este detalhe poderá ter sua atuação 

confundida com discriminação à contratação do candidato e não de 

proteção à saúde do candidato, que é o verdadeiro objetivo. 

O exame termográfico demissional fisioterapêutico também deve 

ser utilizado conjuntamente a demais exames físico-funcionais 

fisioterapêuticos. A grande diferença é que seu diagnóstico se trata na 

realidade de um relatório de evolução termográfica, que representa o 

primeiro exame, normalmente o admissional e o do dia da demissão. 

 

c) Código 13106975 - Exame periódico Cinesiológico-funcional 

Assim como o exame demissional o grande objetivo deste é 

promover o acompanhamento do comportamento físico-funcional durante 

a vida do trabalhador na empresa. A diferença é que também são 

adicionados perfis térmicos específicos dos sítios corporais de risco. Tal 

conduta termográfica permite inclusive mudanças acertadas de função. 

 

Figura 14. Quadro do Capítulo XVI do RNPF 2013/COFFITO 
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Resta claro então, que se a própria legislação fisioterapêutica fundamenta a 

atuação do profissional fisioterapeuta no ambiente laboral, infere que o mesmo tem 

legitimidade para utilizar métodos e técnicas relacionados à sua área de atuação e 

especialização, estando a termografia infravermelha neste rol de procedimentos, 

conforme código também constante neste RNPF. 

 

3.4 Termografia na Fisioterapia Forense 

Todas as possibilidades de atuação forense do fisioterapeuta podem ser 

contempladas com a utilização da termografia infravermelha. Como a fisioterapia forense 

se caracteriza como uma área de atuação fisioterapêutica destinada à prestação de 

serviços sempre que houver um litígio a ser solucionado6  , a possibilidade de se 

documentar a incapacidade físico-funcional derivada de uma disfunção térmica, adquire 

grande valor na documentação forense apresentada. 

(..)...Fisioterapia Forense é a aplicação dos conhecimentos de qualquer 

especialidade, ou outra atividade enquadrada em área de atuação fisioterapêutica, 

a serviço da justiça estatal ou privada, determinando a elaboração de documentos 

legais cujos teores se relacionem às disfunções dos movimentos humanos, e a 

eventual relação destas com os sistemas onde os mesmos estejam inseridos..(...)6 

A termografia no universo forense pode ser utilizada comumente para: 

 Caracterização da detecção da presença ou não de incapacidades físico-

funcionais ocasionadas por quadros dolorosos (análise de simulação); 

 Relatório de evolução físico-funcional; 

 Determinação de nexo com doenças relacionadas ao movimento; 

 Quantificação da Incapacidade Físico-funcional; 

Estas possibilidades de atuação podem ser utilizadas por todas as especialidades 

fisioterapêuticas24 reconhecidas pelo COFFITO e para todas podem ser norteadas por 
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exames termográficos de corpo inteiro, exames termográficos estáticos e dinâmicos e 

normalmente com a execução de padrões de movimentos provocativos. 

 

3.5 Termografia na Fisioterapia Esportiva e Traumato-Ortopédica 

A utilização da termografia infravermelha na fisioterapia esportiva se confunde 

com a fisioterapia traumato-ortopédica, tendo em vista ser os distúrbios e afecções 

musculoesqueléticos comuns em ambas as especialidades fisioterapêuticas. De uma 

maneira geral a termografia neste cenário possui a vertente preventiva, diagnóstica e 

evolutiva como qualquer outra área fisioterapêutica.  

a) Preventiva 

A termografia infravermelha preventiva é na realidade um 

mapeamento térmico do desportista ou atleta, um escaneamento que permite 

documentar a presença de diferenças térmicas que possam ter significado 

quando relacionadas ao ato motor desportivo. Este mapeamento térmico é 

focado às ROIs relevantes, quando analisadas pelas estatísticas que 

apresentam o perfil patofuncional do desporto praticado. Ou seja, sabendo 

quais as doenças ou disfunções mais comuns de determinado esporte, o 

mapeamento térmico será direcionado para os sítios anatômicos relacionados 

às mesmas. Assim, a rotina diagnóstica termográfica é implantada e 

recomenda-se que seja executada principalmente após atuações desportivas 

e determinados ciclos de treinamento. 

Secundariamente à sua caracterização como mapeamento térmico, a 

prevenção oferecida pela termografia infravermelha também pode ser 

específica. Ou seja, se um determinado atleta apresentou uma lesão 

musculoesqueletica, fez tratamento e recebeu alta, convém monitorar 

constantemente o segmento comprometido de forma estática e dinâmica 

principalmente após as atuações esportivas e também a determinados ciclos 

de treinamentos. 
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b) Diagnóstica 

A termografia infravermelha diagnóstica se relaciona com as 

evidências quantitativas e qualitativas de disfunções térmicas, apresentadas 

quando comparadas a temperaturas normais em ROIs ou de acordo com 

valores pré determinados pela literatura quando não é possível realizar o 

comparativo. Para a elaboração do diagnóstico termográfico originado por 

cinesiopatologia, é fundamental a obtenção de imagem de corpo inteiro 

inicialmente, e a obtenção de imagem por execução de padrões de 

movimentos estáticos e dinâmicos sequencialmente ao sitio ou segmento 

comprometido. É fundamental que o fisioterapeuta conheça a biomecânica do 

movimento do desporto/esporte praticado pelo examinado, para que possa 

desenvolver movimentos específicos do gesto motor na captação da imagem. 

Da mesma forma, este conhecimento permite o desenvolvimento de testes 

provocativos. 

Para a elaboração do diagnóstico termográfico originado por 

patocinesologia é fundamental a presença do diagnóstico nosológico da 

estrutura relacionada ao movimento, para que se possa tecer nexo sobre a 

mesma, o movimento funcional ou provocativo e a disfunção térmica. Assim 

como para os diagnósticos cinesiopatológicos, é fundamental existir 

parãmetros de normalidade térmica para a conclusão diagnóstica. 

 

c) Evolutiva 

A termografia infravermelha evolutiva está inclusa no tratamento de saúde 

do atleta ou desportista, comparando momentos de variação de Δt (Deltas t) 

ou da homogenização térmica da imagem da lesão. Além disso, também se 

relaciona a marcação de desempenho metabólico. Pois, como existe a 

possibilidade da análise da Taxa Metabólica de Repouso do atleta ou 

desportista, é possível realizar acompanhamento da mesma, e indiretamente 
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inferir sobre o desempenho geral do indivíduo e sua relação com a 

recuperação física, repouso e alimentação.  

É possível ainda traçar um comparativo evolutivo entre determinadas 

lesões esportivas, marcadores bioquímicos e fisiológicos com a utilização da 

termografia infravermelha20. 

 

 

3.6 Termografia na Acupuntura 

O fisioterapeuta que trabalha com acupuntura pode obter formação em 

termografia para aplicação da Acupuntura Termoguiada. Esta se baseia na combinação 

dos princípios da medicina tradicional chinesa com termografia infravermelha. Termografia 

desponta como uma das técnicas mais interessantes e promissoras para a acupuntura, 

pois permite a visualização de fenômenos geralmente considerados subjetivos, e, por isso, 

insuficientemente valorizados, mas fundamentais na medicina oriental22. 

Áreas Yang têm uma diferença térmica positiva em relação aos seus arredores, 

pontos quentes, enquanto áreas Yin têm uma diferença negativa, pontos frios. Achados 

termográficos relatados em humanos, permitem a visualização de pontos e meridianos da 

acupuntura. Usando a Termografia, conceitos como o equilíbrio entre Yin e Yang no corpo 

humano podem ser avaliados com mais objetividade. A termografia permite o 

mapeamento térmico de todo o corpo mostrando as alterações de temperatura e ajudando 

ao acupunturista na escolha da melhor combinação de pontos para conseguir os melhores 

resultados. O uso do termógrafo possibilita que o tratamento com acupuntura promova o 

alívio da dor com o uso de menor quantidade de agulhas e também redução do tempo de 

aplicação. As manifestações de Yin e Yang podendo ser avaliada com parâmetros 

objetivos, aumenta a eficiência do tratamento em acupuntura21. 

 

3.7 Termografia em outras Especialidades Fisioterapêuticas 

a) Fisioterapia Aquática  

 Pode ser utilizada a termografia de corpo todo na consulta 

fisioterapêutica para que o o fisioterapeuta especialista possa 
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detectar os pontos de assimetrias térmicas e direcionar a aplicação 

de seus métodos e técnicas hidrocinesioterapêuticos. 

 Pode ser utilizada para quantificação da evolução 

termocinesiológica dos indivíduos em tratamento, tanto para 

segmentos corporais como para o comportamento cinesiopatológico 

do corpo inteiro. 

 Pode se beneficiar da termografia nas situações de dúvida da 

resposta metabólica dos pacientes à temperatura da água da piscina 

terapêutica.  

 Pode ser utilizada para adequação das condutas fisioterapêuticas 

dos indivíduos em tratamento: Carga da atividade e prevenção. 

 

b) Fisioterapia Cardiovascular 

 Pode ser utilizada para monitorização das sequelas cirúrgicas em 

troncos e membros dos indivíduos que necessitam de atenção do 

profissional especialista em fisioterapia cardiovascular. 

 Pode ser utilizada a termografia de corpo todo na consulta 

fisioterapêutica para que o o fisioterapeuta especialista possa 

detectar os pontos de assimetrias térmicas e direcionar a aplicação 

de métodos e técnicas específicos de fisioterapia cardiovascular. 

 Pode ser utilizada para quantificação da evolução 

termocinesiológica dos indivíduos em tratamento, tanto para 

segmentos corporais como para o comportamento cinesiopatológico 

do corpo inteiro. 

 Pode ser utilizada para adequação das condutas fisioterapêuticas 

dos indivíduos em tratamento: Carga da atividade e prevenção. 

 Pode ser utilizada em atividades forenses da fisioterapia 

cardiovascular. 

 

 

 



113 
 

c) Fisioterapia Dermatofuncional 

 Pode ser utilizada para mapeamento e determinação de áreas da 

pele que necessitem de atenção adequada das técnicas e métodos 

da fisioterapia dermatofuncional: Estrias, celulites, cicatrizes, etc. 

 Pode ser utilizada a termografia de corpo todo na consulta 

fisioterapêutica para que o o fisioterapeuta especialista possa 

detectar os pontos de assimetrias térmicas e direcionar a aplicação 

de métodos e técnicas específicos de fisioterapia dermatofuncional. 

 Pode ser utilizada para quantificação da evolução 

termocinesiológica dos indivíduos em tratamento, tanto para 

segmentos corporais como para o comportamento cinesiopatológico 

do corpo inteiro. 

 Pode ser utilizada para adequação das condutas fisioterapêuticas 

dos indivíduos em tratamento: Carga da atividade e prevenção. 

 Pode ser utilizada para determinação da taxa metabólica de repouso 

de indivíduos com distúrbios metabólicos relacionados à obesidade 

e a distúrbios alimentares. 

 Pode ser utilizada em atividades forenses da fisioterapia 

dermatofuncional. 

 

d) Fisioterapia Neurofuncional 

 Pode ser utilizada a termografia de corpo todo na consulta 

fisioterapêutica para que o o fisioterapeuta especialista possa 

detectar os pontos de assimetrias térmicas e direcionar a aplicação 

de métodos e técnicas específicos de fisioterapia neurofuncional. 

 Pode ser utilizada para quantificação da evolução 

termocinesiológica dos indivíduos em tratamento, tanto para 

segmentos corporais como para o comportamento cinesiopatológico 

do corpo inteiro. 

 Pode ser utilizada para adequação das condutas fisioterapêuticas 

dos indivíduos em tratamento: Carga da atividade e prevenção. 
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 Pode ser utilizada em atividades forenses da fisioterapia 

neurofuncional. 

 

e) Fisioterapia em Oncologia 

 Pode ser utilizada para detecção de alterações térmicas cutâneas 

relacionadas à metástases, síndromes paraneoplásicas e 

disfunções de movimentos relacionados à oncologia. 

 Pode ser utilizada a termografia de corpo todo na consulta 

ambulatorial fisioterapêutica para que o o fisioterapeuta especialista 

possa detectar os pontos de assimetrias térmicas e direcionar a 

aplicação de métodos e técnicas específicos de fisioterapia em 

oncologia. 

 Pode ser utilizada para quantificação da evolução 

termocinesiológica dos indivíduos em tratamento, tanto para 

segmentos corporais como para o comportamento cinesiopatológico 

do corpo inteiro. 

 Pode ser utilizada para adequação das condutas fisioterapêuticas 

dos indivíduos em tratamento. 

 Pode ser utilizada em atividades forenses da fisioterapia em 

oncologia. 

 

 

f) Fisioterapia Respiratória 

 Pode ser utilizada para identificar imagens térmicas relacionadas às 

infecções de trato respiratório superior. 

 Pode ser utilizada para identificaçõe de estados febris subliminares. 

 Pode ser utilizada para determinar controle térmico contínuo durante 

a conduta cinesioterapêutica respiratória. 

 Pode ser utilizada a termografia de corpo todo na consulta 

fisioterapêutica ambulatorial para que o o fisioterapeuta especialista 

possa detectar os pontos de assimetrias térmicas e direcionar a 
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aplicação de métodos e técnicas específicos de fisioterapia 

respiratória. 

 Pode ser utilizada para quantificação da evolução 

termocinesiológica dos indivíduos em tratamento, tanto para 

segmentos corporais que envolvam o sistema respiratório como 

para o comportamento cinesiopatológico do corpo inteiro. 

 Pode ser utilizada em atividades forenses da fisioterapia respiratória. 

 

 

g) Fisioterapia em Osteopatia e Quiropraxia 

  Pode ser utilizada para detecção de alterações térmicas cutâneas 

relacionadas às ações manipulativas e de ajustamento ósteo-mio-

articular,  diagnósticos e terapêuticos. 

 Pode ser utilizada a termografia de corpo todo na consulta 

ambulatorial fisioterapêutica para que o o fisioterapeuta especialista 

possa detectar os pontos de assimetrias térmicas e direcionar a 

aplicação de métodos e técnicas específicos de Osteopatia e 

Quiropraxia. 

 Pode ser utilizada para quantificação da evolução 

termocinesiológica dos indivíduos em tratamento, tanto para 

segmentos corporais como para o comportamento cinesiopatológico 

do corpo inteiro. 

 Pode ser utilizada para adequação das condutas fisioterapêuticas 

dos indivíduos em tratamento. 

 

h) Fisioterapia em Saúde da Mulher 

 Pode ser utilizada para detecção de alterações térmicas cutâneas 

relacionadas às situações clínico-terapêuticas relacionadas à saúde 

da mulher, contemplado pela especialidade fisioterapêutica: 

alterações cinesiofuncionais advindas do ciclo menstrual, climatério, 
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parturientes, puérperas e secundários ao comprometimento 

oncológico específico. 

 Pode ser utilizada a termografia de corpo todo na consulta 

ambulatorial fisioterapêutica para que o o fisioterapeuta especialista 

possa detectar os pontos de assimetrias térmicas e direcionar a 

aplicação de métodos e técnicas fisioterapêuticas relacionadas à 

especialidade. 

 Pode ser utilizada para quantificação da evolução 

termocinesiológica dos indivíduos em tratamento, tanto para 

segmentos corporais como para o comportamento cinesiopatológico 

do corpo inteiro. 

 Pode ser utilizada para adequação das condutas fisioterapêuticas 

dos indivíduos em tratamento. 

 

i) Fisioterapia em Terapia Intensiva 

 Pode ser utilizada para a determinação da taxa metabólica de 

repouso e seu controle sob e após o tratamento fisioterapêutico em 

terapia intensiva. 

 Pode ser utilizada para a identificação de hipotermias subliminares. 

 Pode ser utilizada para identificaçõe de estados febris subliminares. 

 Pode ser utilizada para determinar controle térmico contínuo durante 

a conduta cinesioterapêutica respiratória e motora. 
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GLOSSÁRIO 

ACLIMATAÇÃO: Resposta a alterações ambientais naturais 

ACLIMATIZAÇÃO: Se refere a resposta a mudanças ambientais impostas em condições 

de laboratório. 

CALOR: É o termo associado à transferência de energia térmica de um sistema a outro. 

CONDUÇÃO: É o processo de transmissão de calor feita de partícula para partícula sem 

que haja transporte de matéria de uma região para outra. O processo de transmissão de 

calor ocorre principalmente nos sólidos e em especial nos metais, pois estes são bons 

condutores de calor. Em geral, um bom condutor de eletricidade também é um bom 

condutor de calor. 

CONVECÇÃO: É o processo de transmissão de calor feita por meio do transporte da 

matéria de uma região para outra. A convecção é o processo que só pode ocorrer nos 

fluidos, pois nos sólidos as partículas não podem ser arrastadas. 

DIFRAÇÃO: Modificação dos raios luminosos, ao passarem pelas bordas de um corpo 

opaco, ou através de uma fenda estreita, ou ao serem refletidos de uma superfície de vidro 

ou metal, providos de finas linhas paralelas, que resulta na sua deflexão e na formação 

de uma série de faixas claras e escuras, cores prismáticas ou espectros. Modificação 

semelhante de outras ondas, tais como ondas sonoras ou dielétricas, que ocorre quando 

a frente plena da onda não é conduzida a um foco ou utilizada, o que resulta na curvatura 

da onda ao redor do objeto na sua trajetória. 

DIVERGENTE: Que move-se ou estende-se em direções diferentes a partir de um ponto 

comum; afasta-se progressivamente um do outro a partir de um ponto de partida comum. 

Não se combina; discorda. 

ELETROMAGNETISMO: Estudo das relações do magnetismo com a eletricidade. 

Magnetismo desenvolvido por uma corrente elétrica. 
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EQT – Equilíbrio Térmico – Estabilização Térmica: Período necessário de tempo 

anterior ao exame para que o examinado possa se aclimatizar com o Laboratório de 

Imagem Térmica (LIT). 

ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO: É o intervalo completo de todas as possíveis 

frequências da radiação eletromagnética. O Espectro Eletromagnético se estende desde 

frequências abaixo das frequências de baixa frequência até a radiação gama. 

FOCO TÉRMICO: Distinção clara de todos os detalhes em uma imagem térmica. 

FPA (Focal Plane Array) - Matriz Plana Focal: Detectores de termovisores utilizados 

para a saúde. Possuem Banda espectral de frequência entre 7,5 a 13 micrômetros, da 

faixa espectral do infravermelo longo, de 320 x 240 pixels e velocidade de 30 Hz 

FRIO: É a sensação humana produzida pela perda de calor do corpo. Desta forma não 

existe efetivamente o frio como entidade da termologia (física), pois se relaciona ao estado 

maior ou menor de agitação molecular, conhecido como calor. 

HERTZ: unidade adotada pelo sistema inetrnacional de medidas para a mediçaõ de 

freqüencia. Seu símbolo é Hz. 

HIPER-RADIANTE: Relacionado às regiões de alta temperaturas. Regiões mais quentes. 

Equivalentes a alta radioatividade infravermelha. 

HIPORRADIANTE: Relacionado às regiões de mais baixas temperaturas. Regiões mais 

frias. Equivalentes a baixa radioatividade infravermelha. 

HOT SPOT: Tradução como ponto quente. Referente a pontos em imagens termográficas 

que reperesentam altas temperaturas no corpo humano. 

INFRAVERMELHA: Radiação não ionizante na porção invisível do espectro 

eletromagnético que está adjacente aos comprimentos de ondas longos, ou final vermelho 

do espectro da luz visível 
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IRRADIAÇÃO ou RADIAÇÃO: Consiste na transmissão de calor por meio de ondas 

eletromagnéticas. Ocorre tanto no vácuo quanto em certos meios materiais como, por 

exemplo, no ar. Esta é a única forma de transmissão de calor que pode ocorrer no vácuo. 

A energia térmica que o nosso planeta recebe do sol se propaga exclusivamente por 

irradiação. 

JOULE: Unidade prática de calor ou trabalho, equivalente à energia produzida em 1 

segundo por uma corrente de 1 ampère que passa através de uma resistência de 1 ohm; 

corresponde a 107 ergs ou a 0,102 de quilogrâmetro. 

LIT: Laboratório de Imagem Térmica. Local para execução do exame de termografia 

clínica. 

NIST: National Institute of Standards and Technology. Instituto americano de calibração 

de termovisores. 

OEM: Original Equipment Manufacturer. Discriminação de originalidade dos termovisores. 

PALETTE: Paleta de cores para exames com termografia: colorida (rainbow), cinza (grey) 

e ferro (iron palette) são as mais utilizadas. 

PESO: Medida da força com que os corpos são atraídos para o ponto central da Terra. 

Pressão exercida por um corpo sobre o obstáculo que se opõe diretamente à sua queda. 

Gravidade inerente aos corpos. P = massa x aceleração da gravidade. 

PETV: Padrão de emissão térmica vascular. 

PIXEL: Aglutinação de Picture e Element (elemento de imagem), sendo Pix a abreviatura 

em inglês para Pictures). É o menor elemento num dispositivo de exibição (como por 

exemplo um monitor), ao qual é possível atribuir-se uma cor. De uma forma mais simples, 

um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que o conjunto de milhares 

de pixels formam a imagem inteira. 

PNRC: Padrão normal da radiação cutânea. 
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RADIAÇÃO INFRAVERMELHA: É uma radiação electromagnética composta por fotões 

cuja frequência é maior que o da luz visível, porém menor que o das microondas. 

RADIAÇÃO: Transmissão de energia através do espaço em linha reta, à velocidade de 

até 300.000 km/s (de luz, de calor, de rádio, ou de corpúsculos livres, sempre que não se 

lhes oponham obstáculos). Feixe de partículas materiais (gás, líquido ou sólido), em 

movimento. Fluxo luminoso emitido por unidade de superfície. 

RADIANO: Unidade de ângulo; ângulo central que intercepta um arco de circunferência 

que, retificado, é igual ao comprimento do raio. 

ROI: Region of Interest: Região de interesse para a análise da termografia clínica. 

SPATIAL RESOLUTION: É o que permite discriminar detalhes anatômicos. Pode ser 

dividida em linear e angular. Linear – É a mínima distância que dois pontos ou linhas 

podem ser identificados (número de linhas por milímetro). Angular – É o ângulo mínimo 

que dois pontos ou linhas podem ser separados (número de linhas por radiano). 

TEMPERATURA: É a grandeza escalar associada ao estado de movimento ou à agitação 

as partículas que compões os corpos. 

TERMODINÂMICA: Estudo das mútuas relações entre os fenômenos caloríficos e os 

mecânicos. 

TERMOGRAFIA HUMANA: Método diagnóstico por imagem que por meio de sensor 

acoplado a um sistema computacional, mensura à distância a radiação infravermelha 

emitida pela superfície cutânea com sensibilidade de 0,05ºC. 

TERMOGRAFIA: Método de captação da radiação infravermelha de objetos ou estruturas 

emitentes de radiação infravermelha, que mensura e mapeia indiretamente a distribuição 

da temperatura emitida, determinando imagens relacionadas aos mesmos. 

TERMOLOGIA: Ou termofísica, é um ramo da física que estuda as relações  de troca de 

calor e as manifestações de qualquer tipo de energia que é capaz de produzir 
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aquecimento, resfriamento ou mudanças de estado dos corpos, quando esses ganham ou 

cedem calor. 

TERMOMETRIA: Medição da temperatura. 

TERMOVISOR: Câmera ou equipamento que mede radiação infravermelha e converte os 

sinais em imagemtérmica. Usando um termovisor, a distribuição de temperatura das 

superfí-cies podem ser mostradas, o que não é possível pelo olho humano. 

THERMAL RESOLUTION: É o mínimo de diferença de temperatura que o sensor 

consegue discriminar entre dois pontos diferentes. É a precisão térmica. O ideal é abaixo 

de 0,1º C a um metro de distância. 

THERMAL STABILITY: É o tempo que leva para o sensor se resfriar adequadamente e 

registrar medidas precisas. 

 


