
Identifique o usuário pelo código da PREPARAÇÃO PARA A COLETA DE DADOS.ID USUÁRIO

Verifique com o usuário as questões a seguir:ORIENTAÇÕES

REGISTRO DA COLETA DE DADOS · COLETA (1/1) 

Insira o nome/código definido na PREPARAÇÃO PARA A COLETA DE DADOS.ID COLETA

Identifique o material da região de interesse                                                                                 e sua emissividade.EMISSIVIDADE

Faça as marcações necessárias no usuário (região ou ponto).         MARCAÇÕES

Oriente o usuário para retirada das vestimentas e acessórios da região de interesse (em coletas sem 
vestimenta) ou entregue a vestimenta padronizada (descrita na PREPARAÇÃO DA COLETA) e oriente a troca.

VESTIMENTA

Solicite ao usuário a assinatura dos termos de consentimento (TCLE e Uso de Imagem e Voz).         TERMOS

Aguarde o período de aclimatização do produto (periodo mínimo de 15 minutos).
         

ACLIMATIZAÇÃO Oriente o usuário a se posicionar na posição adequada para registro termográfico.         POSIÇÃO

Faça as marcações necessárias no usuário (região de interesse).            Não serão utilizadas marcações.        MARCAÇÕES

Aguarde o período de aclimatização do usuário (periodo mínimo de 10 minutos, sendo sugerido 15 minutos).
         

ACLIMATIZAÇÃO

Indique o tempo e a região de interesse e os associe ao número do termograma (gerado pela câmera 
termográfica). Não esqueça de identificar o usuário com seu código de identificação (notas adesivas).

TERMOGRAMAS

Número termogramaTempo Região de interesse
TR

Número termogramaTempo Região de interesse

Nos 2 dias anteriores a coleta de dados:
     Evitou expor-se excessivamente ao sol?

No dia da coleta de dados:
      Se submeteu a massagens ou qualquer terapia 
      que aqueça ou esfrie demasiadamente o seu corpo?
      Tomou banho muito quente?
      Usou cremes, pós ou pomadas em excesso?
      Usou roupas muito apertadas?

Até 3 horas antes da coleta de dados:
      Ingeriu bebidas estimulantes (cafeína, alcoólicas).
      Usou descongestionantes nasais?
      Fumou?
      Se depilou ou se barbeou?
      Retirou aparelhos imobilizadores ou faixas?
      Realizou atividades físicas (correu, nadou, etc.)?

Observe e registre 
qualquer tipo de 
condição anormal, 
como manchas, 
ferimentos, etc. 

THERMOS
P R O T O C O L

USUÁRIO


