
Termografia 
Infravermelha

FOI EM 1929 QUE TUDO COMEÇOU…

POR VOLTA DE 1800, WILLIAM HERSCHEL DESCOBRIU AS RADIAÇÕES INFRAVERMELHAS. COM 

TERMÓMETROS, MEDIU AS DIFERENTES CORES DO ESPECTRO DE LUZ QUE UM PRISMA REFLETIA E 

VERIFICOU QUE HAVIA UM AUMENTO DE TEMPERATURA NO FINAL DO ESPECTRO VERMELHO, A QUE 

CHAMOU “CALOR NEGRO” POR, NESSA PORÇÃO, NÃO HAVER LUZ. MAIS TARDE, ESTE “CALOR NEGRO” 

FOI DENOMINADO “INFRAVERMELHO”. 
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P or volta de 1929, Golvash Czeny inventou, com base 
nos estudos de Herschel, a Evapografia. Através desta 
técnica foi capaz de imprimir a radiação infravermelha. 
Em 1936, Hardy Cross, físico, demonstrou o efeito 

“Black Body” ou “Corpo Negro”, referindo-se à característica de 
absorção ou reflexão da energia radiante. Demonstrou que, se 
um objeto reflete toda a luz visível do espectro, a cor será branca,  
e se a absorve será negra. Ao absorver energia do espectro da luz, 
o objeto aquece, pois há a conversão para energia térmica. 
A primeira publicação sobre patologias e Termografia data de 
1957 e foi no Canadian Services Medical Journal, a propósito da 
criação do “Termógrafo de Barnes”, equipamento que detetava  
o calor emitido e o convertia em sinais elétricos que iluminavam 
tubos de gás, criando uma radiação, que era depois impressa em 
filme fotográfico. 
Dos anos 60 destaca-se o aumento da produção de material cien-
tífico em Termografia, que foi exponencial, a publicação do artigo 
Termografia em Medicina Geral, de Loyd Williams, e o estudo 
das alterações térmicas no corpo em diferentes patologias por 
Lawson e Chughtai. Foi também na década de 60 que se realizou 
a 1ª Conferência da Academia de Ciências de Nova Iorque sobre 
Termografia, tendo sido apresentados 27 estudos.
Em 1966, a Termografia é trazida para a Europa na Conferência que, 
sobre o tema, se realizou em Estrasburgo. À Conferência seguiu-se 
a criação, na Suécia, dos primeiros equipamentos eletrónicos de 
Termografia (na Europa), o que possibilitou a visualização instan-
tânea dos processos termodinâmicos do corpo.
A evolução dos equipamentos tem sido rápida e constante, assim 
como a produção e a publicação de livros e artigos científicos sobre 
Termografia Clínica.

O QUE É A TERMOGRAFIA CLÍNICA?

Todos os objetos com uma temperatura acima do zero absoluto 
(-273ºC) irradiam calor, isto é, emitem radiação infravermelha. 
Quanto mais quente está o objeto, maior a radiação.
A Termografia Clínica é um método de análise por imagem digital 

da radiação infravermelha do corpo. É um método que possibilita, 
numa fase precoce e avançada, identificar padrões de inúmeros 
desequilíbrios. Sem comportar qualquer tipo de risco, é uma aná-
lise não invasiva, que não emite radiação e é totalmente indolor, 
tornando-a particularmente indicada para pessoas que sofreram com 
outros tipos de procedimentos e necessitam de análises. Pode, sem 
importar qualquer tipo de risco, ser efetuada em crianças e grávidas. 
A Termografia pode ser repetida quantas vezes forem necessárias, 
sem risco ou dor para o paciente. São efetuados vários termogramas 
(fotografias infravermelhas) a diferentes quadrantes do corpo. Pos-
teriormente são analisados e verificados que tipos de desequilíbrios 
podem ocorrer segundo o padrão térmico detetado.

A TERMOGRAFIA CLÍNICA É  
INDICADA, DESIGNADAMENTE, PARA: 

• Despiste (mamário, próstata, útero e ovários);
• Localizar vascularizações, quistos, artroses, artrites, tendinites, 

nevralgias, varizes;
• Detetar desequilíbrios crónicos num ou mais sistemas;

• Pacientes impossibilitados de fazer Ressonância Magnética 
(devido a metais ou equipamentos eletrónicos);

• Acompanhamento da evolução do quadro do paciente.

DINO RUBIO 
Dá consultas de Termografia Clínica no  

Espaço S, em Oeiras. Também dá consul-
tas em Alfornelos, Torres Vedras e Lisboa.

www.dinorubio.com / 913098767 /  
dinorubio@dinorubio.com

www.espaco-s.com / 211993024 / 929274228 
/ geral@espaco-s.com

Março 2018  ZEN ENERGY  75

Z


