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Resumo
A dor lombar crônica acomete uma importante parcela da população em todo mundo, e contribui para o aumento dos gastos com medicamentos
e exames de imagens. Uma alternativa para auxílio no diagnóstico da dor lombar crônica inespecífica é o exame de termografia, pois é um
exame com baixo custo, boa sensibilidade e especificidade para processos inflamatórios, além de não ser invasivo e nem promover radiação
ionizante. O presente estudo tem como objetivo avaliar a dor lombar crônica, utilizando como ferramenta principal o exame de termografia
(TermoScanTD200). Trata-se de um estudo descritivo, analítico, controlado, randomizado e duplo cego. Foram convidados para o estudo 120
sujeitos, sendo que 20 foram excluídos. Os sujeitos foram divididos em 2 grupos: grupo A (n=90) e grupo B (n=10). O exame de termografia
foi utilizado nos sujeitos do grupo A, precedido da aplicação do instrumento de avaliação de incapacidade oswestry. O grupo B somente foi
avaliado com o instrumento de avaliação oswestry. Os resultados na avaliação do índice de incapacidade apontaram n=40 com incapacidade
moderada no grupo A, e no grupo B, n=5 sujeitos relataram incapacidade mínima. O exame de termografia aponta que 25% (n=30) apresentaram
aumento de temperatura no segmento lombar 1 (L1). Diante do exposto, torna-se importante ressaltar que o exame de termografia pode auxiliar
no diagnóstico da dor lombar crônica inespecífica, direcionando o tratamento clínico específico com maior especificidade no segmento lombar.
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Abstract
Chronic low back pain affects a significant portion of the population worldwide, and contributes to increased spending on medications and
imaging tests. An alternative to aid in the diagnosis of non-specific chronic low back pain is the thermography examination, since it is a low
cost examination, has good sensitivity and specificity for inflammatory processes, besides not being invasive nor promoting ionizing radiation.
The present study aims to evaluate chronic low back pain using thermography as the main tool (TermoScanTD200). It is a descriptive,
analytical, controlled, randomized, double-blind study. Twenty subjects were invited to study, and 20 of them were excluded. Subjects were
divided into two groups: group A (n = 90) and group B (n = 10). The thermography examination was used in the subjects of group A, preceded
by the application of the oswestry disability assessment instrument. Group B was only evaluated with the oswestry evaluation instrument.
The results in the disability index score indicated n = 40 with moderate disability in group A, and in group B n = 5 subjects reported minimal
disability. The thermography examination indicated that 25% (n = 30) presented a temperature increase in the lumbar segment 1 (L1). In view
of the above, it is important to emphasize that the thermography examination can aid in the diagnosis of non-specific chronic low back pain,
directing specific clinical treatment with greater specificity in the lumbar segment.
Keywords: Low Back Pain. Thermography. Physical Therapy Specialty.

1 Introdução
O exame de termografia por infravermelho - TI tem sido
aplicado, de forma ampla, em estudos de acurácia, diagnóstico
e estudos clínicos, principalmente, processo patológicos
que envolvam situações inflamatórias, como artrites e
alterações e complicações diabéticas. O TI tornou-se uma
ferramenta de primeira escolha para auxiliar no diagnóstico,
pois a avaliação clínica não é invasiva, e apresenta boa
confiabilidade e sensibilidade, analisando as áreas teciduais
que, eventualmente, apresentam diferenças térmicas1-3.
A chamada termografia infravermelha realiza a captação
de um espectro com comprimento de onda da radiação
eletromagnética, que não pode ser visível ao olho humano.
O espectro infravermelho varia de 8 μm a 15 μm. A imagem
térmica captada pelo exame é, portanto, completamente
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independente da luz externa, mas depende apenas da radiação
passiva de qualquer estrutura anatômica do corpo humano.
Dessa forma, o uso prolongado e repetido, necessário para
a realização do exame, pode ser feito sem nenhum prejuízo
fisiopatológico a nível celular, pois não tem emissão de fonte
de radiação ionizante4.
A dor lombar (LBP) é persistente e, na maioria dos casos
é crônica, geralmente, a dor está localizada na lombar, e os
sintomas podem ser físicos e emocionais. Estudos atuais
descreveram que cerca de 15 a 27% da população pode
sofrer de dor lombar ou com os sintomas dolorosos. É
importante enfatizar que a dor lombar crônica é caracterizada,
principalmente, pela duração de sintomas dolorosos e
incapacidade física superior a 3 meses contínuos1. Estima-se
que, na América do Norte, os custos totais para o tratamento
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da dor lombar crônica ultrapassam U$ 600 bilhões5,6.
Os fatores de risco para a dor lombar variam de acordo
com a população estudada e podem ser influenciados por:
idade, tipo de atividade do trabalho, níveis de estresse
psicológico e prática de atividades esportivas. Estima-se que
aproximadamente 80% da população mundial apresentará
pelo menos um episódio de dor lombar incapacitante7. Diante
do exposto, o objetivo do presente estudo foi analisar a dor
lombar crônica, em pacientes da 3a idade, através do exame
de termografia.

termo de consentimento livre esclarecido.
Os critérios de exclusão para o presente estudo foram:
apresentar menos de 60 anos de idade, ter histórico de cirurgia
de coluna, apresentar sintomas de dor inferior a 6 meses,
estar sendo submetido a algum tratamento medicamentoso ou
terapêutico específico para coluna, não assumir o compromisso
em participar de todas as fases do estudo e não assinar e não
entregar o termo de consentimento livre e esclarecido.

2 Material e Métodos

No presente estudo foi utilizado o equipamento
TermoScamTD200, com resolução espacial de 1024 x 768
pixels, a faixa espectral de 9,5 μm a 16 μm e a sensibilidade
térmica é melhor que 50 mK a 30°C. Imagens térmicas foram
realizadas, totalizando 3 imagens de cada paciente (Figura 1).

Trata-se de um estudo descritivo, analítico, controlado,
randomizado e duplo cego. O estudo obedeceu aos princípios
éticos para pesquisa envolvendo seres humanos, conforme
resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, recebendo
a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro
Universitário de Itajuba - Fepi: CAAE: 43851415.4.0000.5094.
O cegamento ocorreu na divisão dos grupos, na avaliação
dos instrumentos de avaliação, bem como no tratamento
estatístico dos dados, preservando assim o estudo de eventuais
análises tendenciosas.
A randomização dos grupos foi realizada através de
sorteio, utilizando 2 envelopes pardos com identificação de
envelope A e envelope B, os nomes dos sujeitos elegíveis para
o estudo (n=100) foram colocados em um terceiro envelope,
e sorteados um a um e inseridos ora no envelope A ora no
envelope B, de forma que ficassem ambos com grupos com
n=50.
O processo de aleatorização foi realizado, tendo em
vista o número total de sujeitos que foram convidados para
participar do estudo, entretanto, a escolha dos sujeitos foi feita
de forma aleatória, tendo como base o número que foi dado
para identificar cada sujeito do estudo, através desse número o
sujeito foi sorteado ou não.
O estudo contou com 120 sujeitos, porém após a avaliação
inicial, 20 sujeitos foram excluídos, tendo em vista os critérios
estabelecidos nesse estudo.
A composição dos grupos foi realizada com base na
randomização elegendo os sujeitos do grupo A e B através de
um sorteio, sendo assim se tem, o grupo A (n=90) e grupo B
(n=10).
Vale ressaltar que o grupo B (n=10) foi composto
tendo como base o princípio da comparação, pois nesse
grupo somente ocorre a avaliação com o instrumento de
incapacidade oswestry8;9.
A fim de delimitar a amostra, diminuindo eventual viés, os
seguintes critérios de inclusão foram estabelecidos: apresentar
mais de 60 anos de idade, não ter histórico de cirurgia de
coluna, apresentar sintomas de dor acima de 6 meses, não
estar sendo submetido a nenhum tratamento medicamentoso
ou terapêutico específico para coluna, assumir o compromisso
em participar de todas as fases do estudo e assinar e entregar o
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2.1 Equipamento de termografia

Figura 1 - Exemplo do exame de termografia (TermoScamTD200)
realizado nos pacientes do presente estudo.

A

B

Nota: 1A, paciente M.L.I (masculino), 63 anos, foi avaliado, e observouse o segmento lombar 1 (L1), lombar 2 (L2), lombar 3 (L3), lombar
4 (L4) e lombar 5 (L5) bilateral estão sem aumento da temperatura
tecidual, somente o segmento lombar perfil esquerdo encontra-se com
leve processo inflamatório. 2 B paciente J.L.H (feminino) 65 anos, foi
avaliada, e observou-se nos segmentos, lombar 1 (L1), lombar 2 (L2) e
lombar 5 (L5) perfil direito e lombar 3 (L3), lombar 4 (L4) e lombar 5 (L5)
perfil esquerdo estão sem aumento da temperatura, porém no segmento
lombar 2 (L2) perfil esquerdo encontra-se com um processo sub-agudo
inflamatório, no segmento lombar 3 (L3) perfil direito processo subagudo inflamatório e no mesmo perfil direito em lombar 4 (L4) encontrase um processo crônico.
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2.2 Instrumentos de avaliação
Índice de Incapacidade de Oswestry (ODI)8-10 . Trata-se
de um instrumento específico usado para avaliar a função
da coluna lombar, incluindo a dor e as variáveis de atividade
física10. Este instrumento contém 10 perguntas, com 6
alternativas, variando de 0 a 5. A primeira questão avalia
a intensidade da dor e as outras nove, o efeito da dor nas
atividades diárias, como cuidados pessoais (vestir e tomar
banho), levantar pesos, andando, sentado, de pé, dormindo, na
sua vida sexual, social e em locomoção.
A pontuação total é dividida pelo número de perguntas
respondidas, multiplicado pelo número 5. O ponto de
corte da validação brasileira de ODI para dor lombar é de,
aproximadamente, 4,45 pontos (63,2% de sensibilidade e
81,8% de especificidade), representando o mínimo sinal

clínico importante para essa diferença. Assim, a avaliação final
segue esta fórmula: ([score ÷ (sem perguntas respondidas x
5)] x 100)11.
2.3 Análise dos dados
Os dados foram inseridos na tabela do Excel Microsoft,
em qu foi calculada a média e o desvio padrão. Em seguida,
os dados foram inseridos no GraphPad Prisma, no qual
foi calculado o valor de p<0,5 e analisados pela análise de
variância (ANOVA). Os resultados foram expressos em
tabelas, conforme seguem expostos nos resultados.
3 Resultados e Discussão
Os resultados da análise sociodemográfica da amostra foi
fundamentada detalhadamente (Quadro 1), sendo os dados
expressos em medida e desvio padrão.

Quadero 1 - Análise dos resultados sociodemográficos
Amostra

Gênero

Idade (Anos)

Peso (kg)

Altura (Mts)

Tempo de Dor (meses)

N=100

-

-

-

-

-

N=40

Feminino

±13.45

Masculino

±71.88
± 84.96

±1.65

N=60

±65.98
±71.77

±1.82

±16.33

Média ± DP

-

68,87±4.09

78.39±9.20

1.73±0,120

14.89±2.03

Nota: os dados foram expressos em média e desvio padrão. As variáveis expressam o universo amostral n=100 que foram elegíveis para o estudo.
Fonte: Dados da pesquisa.

A análise dos dados referentes ao instrumento de avaliação
de incapacidade oswestry (ODI) apontou uma relevância média
de respostas no item incapacidade mínima em ambos os grupos.
A avaliação com equipamento de termografia
(TermoScanTD200) avaliou o grupo A (n=90). Os pacientes
foram avaliados, de forma individual, em sala climatizada,
com ambiente sem ruídos e interferências externas.
A técnica utilizada para analisar o segmento lombar foi a
varredura, iniciando na região de lombar 1 (L1) e finalizando
em lombar 5 (L5). As ondas de calor emitidas dos segmentos
que, eventualmente, estão passando por algum processo
inflamatório são captadas pelo equipamento.
Quadro 2 - Avaliação dos dados referentes à analise do
instrumento de incapacidade de Oswestry8-10
Resultados (ODI)8;9;10
Incapacidade Mínima
Incapacidade Moderada
Incapacidade Severa
Aleijado (Deficiência)
Inválido
Desvio Padrão

N= 90
(Grupo A)
*n = 30
**n = 40
n = 10
n = 08
n=2
±16.18

N= 10
(Grupo B)
*n = 5
n=2
n=1
n=1
n=1
±1.73

Nota: Este instrumento contém 10 seções, com 6 alternativas, variando de
0 a 5. Para cada seção de seis instruções, o ponto total é 5. Se a primeira
resposta for verificada, o ponto é 0. Se for o último, o ponto é 5. As
respostas intermediárias são pontuadas de acordo com esta classificação.

Os resultados da avaliação da termografia indicaram qual
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segmento da coluna lombar estava emitindo mais calor, o que
consequentemente se refere ao (s) segmento (s) com maior
possibilidade de estar sob um processo inflamatório local.
Os dados da avaliação com a termografia foram expressos
em porcentagem, média e desvio padrão. (Quadro 3).
Quadro 3 - Avaliação com a termografia
Amostra

L1

L2

L3

L4

L5

N=90

*25%

15%

20%

20%

20%

N= 30

N=20

N=20

N=15

N=15

-

-

-

-

-

N=10

Nota: L1 (segmento lombar 1), L2 (segmento lombar
2), L3 (segmento lombar 3), L4 (segmento lombar 4) e
L5 (segmento lombar 5). .
Fonte: Dados da pesquisa.

Os exames de termografia por infravermelho analisam
as ondas térmicas dissipadas pelo corpo humano durante o
processo de termorregulação, entretanto, essa termorregulação,
pode alterar levando em consideração o estado de saúde do
paciente, bem como a situação tecidual local do mesmo11.
A tecnologia aplicada aos exames de termografia iniciou
seu desenvolvimento na década de 1950, entretanto seu
desenvolvimento foi lento, e só veio a figurar no cenário
internacional como uma ferramenta importante nos exames
de diagnóstico nos anos 200012.
Estudos recentes12 analisaram as melhorias nos
equipamentos de termografia, principalmente, em relação à
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sensibilidade dos sensores e câmeras, melhora na qualidade
de resolução das imagens, importância da calibração dos
equipamentos, de acordo com as áreas específicas do corpo
humano. Os trabalhos atualmente publicados não fornecem
informações quando detalhadas, diante dos softwares
utilizados na avaliação das imagens, e alguns estudos não
fornecem dados em relação às caraterísticas de configuração
dos equipamentos.
No presente estudo, os pacientes foram analisados em uma
sala climatizada, com temperatura ambiente de 18 oG, que era
mantida com aparelho de ar condicionado. Todos os pacientes
tiveram suas temperaturas corporais avaliadas, sendo
considerado como temperatura normal os valores dentro de
±37 oC a ±37.5. Não existem, na literatura corrente, valores de
referência para temperatura ideal da coluna vertebral para que
possa ser feito o exame de termografia, entretanto, a fim de
se ter um parâmetro, foi utilizado nesse estudo os valores de
referência da região do joelho, conforme estudos realizados12,
que apontaram que a temperatura ideal da região o joelho
deveria estar entre ±36o a ±38 oC.
No presente estudo, as avaliações ocorreram de forma
individual, em salas individuais, e sempre pelo mesmo
avaliador. Foram realizadas três leituras (medidas), utilizando
a técnica de varredura. Após serem realizadas as três leituras,
uma média das três medidas era realizada, a fim de estabelecer
um valor final.
Nos resultados foi possível observar o quanto o exame de
termografia é específico, o que por sua vez facilita a escolha
da melhor abordagem para esse paciente. O grupo B (n=10)
somente foi submetido ao instrumento de avaliação oswestry,
porém os dados são subjetivos e, talvez, não possam ser
tomados como base para a escolha terapêutica segura.
4 Conclusão
Diante do exposto se pode concluir que o exame de
termografia é uma técnica segura, com baixo custo financeiro,
sem riscos diretos ou indiretos para a saúde do paciente e
o profissional, que o avalia, apresenta boa sensibilidade e
especificidade em processos inflamatórios e seu resultado
é rápido. Portanto, essa técnica pode vir a ser usada com
segurança e confiabilidade em avaliações envolvendo
disfunções musculoesqueléticas. Em especial, a coluna
vertebral, esse exame ainda se torna uma boa opção, pois
sua sensibilidade e especificidade é relativamente alta. Mais
estudos envolvendo o uso do exame de termografia em
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possíveis lesões da coluna vertebral devem ser realizados, a
fim de estabelecer valores de referência da temperatura ideal
da coluna para realização do exame.
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