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 O emprego do calor é definido como uma das modalidades de termoterapia, sendo empregada 

de forma terapêutica para produzir a elevação da temperatura dos tecidos. Vários são os efeitos 

proporcionados pelo calor empregado como modalidade fisioterápica, tais como a hiperemia e 

dilatação de vasos cutâneos, a elevação no pulso, na pressão sanguínea e na ventilação pulmonar, 

o aumento na transferência de metabó1itos pelas membranas dos capilares, o relaxamento 

muscular geral; efeito sedativo e analgésico além da melhora na extensibilidade do tecido 

conjuntivo. O uso do calor é considerado como uma das modalidades mais comumente utilizadas 

em fisioterapia, e devido a suas diversas apresentações e utilizações, as mesmas podem ser 

classificadas quanto à transferência de calor em: conversão, condução, convecção e irradiação; e 

à profundidade de penetração efetiva de calor, sendo classificada em profunda e superficial, 

sendo a utilização do calor superficial adotada para o presente estudo. Deve-se considerar que 

além das diferenças existentes entre humanos e animais, existem ainda diferenças na capacidade 

de aquecimento tecidual quando comparados os diferentes meios empregados, o que gera 

questionamentos quanto a forma e o tempo mais adequados para esta terapia. Portanto, conhecer 

o efeito de aquecimento de cada uma destas modalidades é indispensável para se obter a melhor 

resposta clinica esperada pela terapia. Deste modo, o presente estudo apresenta como objetivo, 

realizar a avaliação do efeito de diferentes modalidades de uso de calor no aquecimento tecidual 

em cães através do emprego da termografia, averiguando a eficiência de cada modalidade na 

redução e manutenção da temperatura de aquecimento tecidual. O experimento está sendo 

realizado no núcleo de fisiatria do Hospital de Clínicas Veterinárias Prof. Lauro Ribas Zimmer do 

CAV/UDESC. Foram avaliados cães, sendo estes fêmeas e machos, com ou sem raça definida, 

com pesos e idades variadas, pacientes da rotina do Hospital Veterinário do CAV-UDESC. Os 

animais candidatos foram selecionados por uma avaliação de triagem evitando-se indivíduos que 

apresentassem afecções sistêmicas, vasculares ou ainda que tivessem hipersensibilidade ou 

manifestassem desconforto extremo ao calor, tendo sido incluídos na pesquisa com prévia 

autorização do proprietário. As modalidades de aquecimento foram divididas em quatro grupos 

de tratamento, onde o Grupo 01 utiliza bolsa de água aquecida associada a acoplamento tecidual 

com gel, o Grupo 02 utiliza bolsa de água aquecida sem utilização de gel de acoplamento, o 
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Grupo 03 utiliza bolsa de gel associada com a acoplamento tecidual com gel, e o Grupo 04 

utilizando a bolsa de gel sem utilização de gel para acoplamento. A aplicação do agente de 

aquecimento sempre foi realizada utilizando-se de uma capa protetora interposta para evitar o 

contato direto da bolsa com a pele. Os tratamentos tiveram início após o animal permanecer em 

repouso durante o período adaptação de 15 minutos no ambiente, evitando-se a manipulação 

excessiva do mesmo. A bolsa de água e a bolsa de gel foram submetidos ao mesmo tratamento, sendo 

submergidas em um recipiente com 2 litros de água fervente onde permaneceram durante 8 minutos, 

sendo posteriormente empregadas no tratamento. Antes, durante e após a terapia de aquecimento 

tecidual, a temperatura superficial do membro pélvico escolhido para avaliação foi aferida com 

um termômetro infravermelho utilizando 9 pontos, distribuidos em uma matriz 3x3 com colunas 

e linhas igualmente espaçadas, sobre a face lateral do membro pélvico. Além disso, em cada 

momento de avaliação o mapeamento térmico era obtido previamente por meio da termografia, 

empregando-se um termógrafo de câmera infravermelha portátil do modelo Visual IR Fluke 

VT02, com resolução de 320 x 240 pixels, 4x de zoom digital, sensibilidade térmica de 0,10°C a 

250°C e precisão de ± 2°C. A termografia foi utilizada para medir a temperatura superficial da 

pele e músculos regionais do local de aplicação do aquecimento, fornecendo os resultado em 

graus Celsius. Para análise das imagens do termógrafo foi utilizado, como ponto de referência na 

coxa, um ponto central à distância entre o trocanter maior do fêmur e o côndilo femoral lateral. A 

monitoração do aquecimento e resfriamento após aplicação era realizada em 10 momentos 

distintos, sendo estes denominados de A0 e A1, onde A0 representou a avaliação da temperatura 

antes da terapia de aquecimento, A1 representou a aferição imediatamente após o aquecimento 

(12 minutos), e os momentos de R1 à R8 que representaram as aferições após passados 

3,6,9,12,15,18,21 e 24 minutos após o término da terapia de aquecimento. Até o presente 

momento foram submetidos 11 animais ao procedimento de experimentação, onde 3 fizeram 

parte do grupo 01, 3 do grupo 02, 2 animais do grupo 03 e 3 animais do grupo 04. A temperatura 

tecidual média anterior ao início dos tratamentos, foi de 31,89°C para o grupo 01, 32,39⁰C para o 

grupo 02, 30,12 ⁰C para o grupo 03 e 31,91°C para o grupo 04. No que se refere ao aquecimento 

tecidual, foi observado após 12 minutos de aquecimento, que o aumento médio na temperatura 

tecidual foi de 36,08ºC para o grupo 01, 36,76°C para o grupo 02, 34,84°C para o grupo 03 e 

34,29°C para o grupo 04. O aumento tecidual de temperatura mais acentuado nos grupos 01 e 02 

pode nos sugerir inicialmente que o aquecimento utilizando como meio a água foi mais eficiente 

em elevar a temperatura tecidual. Na avaliação do resfriamento tecidual após aplicação do calor, 

tem-se observado que a temperatura tecidual tende a sofrer resfriamento de forma contínua, 

imediatamente após o término do aquecimento, demonstrando a influência de fatores ambientais 

e individuais neste processo. No entanto, até o momento ainda não foi possível estabelecer um 

tempo médio de retorno a temperatura basal entre grupos de tratamento, devido aos dados ainda 

insuficientes e a não realização da análise estatística, não sendo possível tecer uma conclusão 

comparativa aos tratamentos empregados. 


