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A termografia infravermelha é uma técnica não invasiva que quantifica a 
temperatura da superfície corpórea através da captação da radiação térmica 
emitida pelo corpo, produzindo uma imagem digital chamada termograma. Ela 
tem sido utilizada para estudar diversas doenças em que a temperatura da pele 
reflete a presença de inflamação nos tecidos subjacentes, ou onde o fluxo 
sanguíneo local está aumentado ou diminuído. Por outro lado, é bem conhecido o 
fato de que o veneno botrópico é capaz de induzir reações locais importantes que 
envolvem a inflamação e dor. Entretanto, em certas circunstâncias, a picada pode 
ocorrer sem a inoculação de veneno (dry bite), o que obriga o paciente a 
permanecer em observação por algumas horas, sob monitoramento clínico e 
laboratorial, para se descartar o envenenamento. O objetivo deste estudo piloto 
foi descrever o uso da termografia como uma possibilidade no diagnóstico 
precoce dos acidentes botrópicos sem envenenamento. Para tanto, foram 
realizados exames termográficos em dois pacientes picados por serpentes do 
gênero Bothrops: um que tinha evidências locais de envenenamento (edema e 
equimose) e outro sem nenhuma evidencia clínica ou laboratorial de 
envenenamento. Ambos haviam trazido a serpente causadora do acidente. No 
primeiro caso, a termografia mostrou uma grande área com aumento de 
temperatura no membro picado, quando comparada com o membro contralateral. 
No segundo caso, essa diferença de temperatura não foi observada. Por tratar-se 
de um exame não invasivo, de rápida execução, de baixo custo e que não oferece 
qualquer tipo de risco biológico, acreditamos que a termografia tenha um grande 
potencial para ser aplicado como método de avaliação das alterações locais 
provocadas pelos venenos de serpentes e de outros animais. Este foi o primeiro 
estudo a descrever o uso dessa tecnologia para esse fim. Naturalmente, ainda 
serão necessários estudos envolvendo um grande número de pacientes para 
confirmar estes resultados preliminares. 
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