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A TERMOGRAFIA POR INFRAVERMELHO é um instrumento muito útil e faz parte da atuação do

médico de várias especialidades, incluindo a neurologia, neurocirurgia, neurofisiologia e

fisiatria. É um importante método auxiliar diagnóstico diferencial na avaliação de DOR

musculoesquelética e neuropática, já que a as imagens obtidas, estáticas e dinâmicas, refletem

função do sistema nervoso neurovegetativo simpático. Há estudos acadêmicos e publicações

científicas, com protocolos bem definidos com uso de termografia em neuropatia de fibras

finas, sobretudo, diabética, importante pela sua prevalência atual. Complementa bem a

eletroneuromiografia quando em suspeita de radiculopatias sensitivas. Em programas de

tratamento medicamentosó, permite acompanhar a eficácia, trazendo maior objetividade à
análise subjetiva de resultados.

Como método não invasivo, não radioativo, indolor e sem contato, amplia a avaliação clínica e

funcional de crianças e gestantes, onde métodos usuais têm seu uso limitado. Com o avanço

tecnológico, a avaliação de padrões térmicos e análise quantitativa da imagem tornou-se mais

sensível e precisa.

A USP, em seu Programa de Pós Graduação em Termologia Clínica e Termografia com 02 anos

de duração, inserido no Departamento de Neurocirurgia e Neurologia, já está em sua segunda

turma, tendo médicos de várias especialidades, incluindo neurologistas e neurocirurgiões no

corpo docente e como alunos, de diferentes estados brasileiros. Estes profissionais, neste

momento, colaboram para ampliar a inclusão da termografia dentro de seus Serviços,

sobretudo no meio acadêmico, orientando trabalhos de conclusão de curso, dissertações de

mestrado e teses de doutorado. A pesquisa atual reforça a importância da elaboração de

Diretrizes Clínicas de sua aplicação, salientando que se trata de método diagnóstico

complementar, nunca exclusivo e definitivo.

Cabe a nós, clínicos e pesquisadores, neste momento, apoiar a pesquisa científica e ampliar a

disponibilidade desta metodologia em nosso meio. Abrir portas e, não fechar, como,

infelizmente, sugere o parecer publicado recentemente em site da Sociedade Brasileira de

Reumatologia.
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