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RESUMO
Estudo experimental com abordagem qualitativa, baseado na proposta de melhorar o diagnóstico de fibromialgia, que
ainda se baseia somente na clínica do paciente. Foi realizado com 6 voluntarias doentes, na clínica de estética do centro
universitário de Maringá - Unicesumar no município de Maringá-PR, realizou-se o procedimento de tender points pré-
estabelecidos pela Comissão de Reumatologia do Brasil, onde é considerado doente, mediante positividade de 11 dos
18  pontos  por  técnica  de  palpação.  A  câmera  termográfica  é  um equipamento  que  capta  temperatura  cutânea  e
transforma em imagem, os dados obtidos foram analisados perante a intensidade de dor e a relação de calor obtida nas
imagens  e  nos  pontos  identificados  nos  tender  points.  Esperamos  que  a  contribuição  destes  dois  métodos,
acompanhados de estudos mais abrangentes sobre o tema, possa contribuir para ser uma ferramenta capaz, rápida e
confiável no diagnóstico de fibromialgia.
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1 INTRODUÇÃO

A fibromialgia é uma doença de característica crônica e antiga entre os humanos, porém
subjugada e pouquíssima estudada, tornando seu diagnóstico demorado pois junto, surgem doenças
secundárias que desviam o foco principal. Isto faz com que o diagnóstico correto seja demorado,
levando ao agravamento clínico das pacientes (MARQUES, 2002). 

O paciente com fibromialgia tem uma redução dos níveis de serotonina e endorfinas, com o
aumento  dos  níveis  de  substância  P  (neurotransmissor/neuromodulador)  (RIBERTO;  2004).  A
substância,  P,  é um neurotransmissor,  presente em fibras nervosas do tipo C não mielinizadas.
Estas fibras musculares quando são ativadas por estímulos nociceptivos, liberam a substancia P em
um grupo de neurônios localizados no corno posterior da medula, os neurônios estimulados passam
a responder com potenciais lentos,  de duração prolongada. Qualquer  distúrbio na produção, na
atividade ou degradação desta substancia, pode acarretar em uma percepção dolorosa por parte do
paciente (RODRIGUES; 2016, LORENA; 2016).

A termografia é capaz de detectar pequenas alterações na emissão de calor dos tecidos e
órgãos,  está  sendo  muito  utilizada  e  aplicada  na  área  oncologia  (mama,  pele,  tireoide  etc.),
neurologia  (dor  e  neuropatias),  distúrbios  vasculares  (diabetes  e  trombose  venosa  profunda),
reumatologia  (artrite,  fibromialgia  e  tendinopatias),  cirurgia  e  monitoramento  da  eficácia  de
medicamentos, assim como, também na área da construção civil, engenharia ambienta e veterinária,
tem sido de muita valia (LIMA; 2015, MENDONÇA; 2005).

 O objetivo do estudo tem como avaliar a imagem da termografia em pacientes fibromiálgicos
e descrever a vantagem de sua utilização no diagnostico clinico, investigando a confiabilidade das
imagens de termográfica com os pontos de dor relatados pelas pacientes, auxiliando na rapidez do
diagnóstico de pacientes suspeitos de ter a doença.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

Estudo experimental com abordagem qualitativa, desenvolvido com 6 pacientes doentes do
sexo feminino com idade variada de 20 a 50 anos, na clínica de estética do Centro Universitário de
Maringá-Unicesumar, mediante aprovação do CEP e do responsável pelo local. 

Foi  aplicado um questionário  de perguntas de cunho demográfico contendo (idade,  sexo,
quanto tempo demorou para ser diagnosticada,  exames feitos para comprovação),  as pacientes
foram  submetidas  a  técnica  de  palpação  dos  pontos  dolorosos,  determinados  pelo  colégio
americano de reumatologia sendo estes, dezoito pontos, já pré-determinados, onde o critério para
um possível doente, é ter no mínimo onze pontos positivos a dor. Os resultados serão avaliados de
forma parcial, e serão comparadas usando a escala analógica de dor, onde 0 indica ausência dor, e
10 o nível máximo de dor. É importante para verificar se o tratamento contra a doença está sendo
efetivo, para assim, identificar e corrigir falhas dependendo o grau de piora ou melhora da dor. 

Logo após, será realizado o exame de termografia, em ambiente climatizado a 21C°, com
apenas roupas intimas, para avaliação das características de intensidade de dor, segundo a imagem
calorimétrica,  e  assim,  correlacionar  a  avaliação  clínica  e  o  teste  de  Tender  Point,  teremos  a
possibilidade de gerar uma metodologia de diagnostico rápido e preciso. O exame é indolor e rápido,
em média, quinze minutos, as pacientes foram posicionadas em pé nas posições de frontal, dorsal e
perfil.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultados parciais, a pesquisa contou com 6 pacientes do sexo feminino, sendo todas
acometidas pela doença, pela avaliação do questionário, foi possível identificar um percentual de
66,6%  (n=4)  das  pacientes  tem  depressão,  83,3%  (n=4)  relataram  que  precisam  de
acompanhamento psicológico e apenas 33% (n=2) fazem sessões mensalmente.

Também destacamos que 100% (n=6) das pacientes não fazem utilização de medicamentos
específicos  para  fibromialgia,  por  se  tornar  impossível  o  convívio  com  a  sociedade  após  os
comprimidos, pois estes, causam intensa sonolência. 

Através das imagens termográficas podemos destacar que em todas as pacientes os 4 pontos
mais comuns a dor foram 1, 2, 3, 4 seguindo a figura. 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Fonte: http://www.ericpattersonmassage.com/tender-points-vs-trigger-points.html

Todas as pacientes tiveram contagem igual ou superior a 11 pontos positivo no teste de
tender points, pelos resultados parciais da termografia foi visualizado que os pontos 1, 2, 3, 4, 9 e 11
em todas as pacientes, chegaram ao nível mais alto de temperatura, acredita-se que seja por causa
da inervação que consiste nestas áreas.

Foi  notável  também em locais de articulações,  ouve a elevação de calor,  demostrando o
quanto afeta as junções corporais. É relevante destacar que a maior alteração de calor, se dá no
tronco superior. Deve-se lembrar que a intensidade de calor, vai desde azul (região fria) até branco
(região mais quente possível).

Abaixo, fotos de algumas pacientes.

4

CONCLUSÃO

A  fibromialgia  é  uma doença que o diagnóstico é feito
somente  pela  clínica,  a termografia  vem  se  mostrando
uma grande possibilidade para o aceleramento do diagnostico, A análise parcial dos dados já mostra
que a termografia tem capacidade suficiente para ser uma ótima ferramenta de diagnóstico, quando
associada com a clínica das pacientes, histórico e o método de palpação. Mediante aos poucos
estudos desta área, sugerimos a pesquisadores futuros, que se incentivem a realizar feitos neste
tema, pois  se trata de uma área muito  escassa e carente de estudos,  que visem a rapidez do
diagnóstico melhorando a perspectiva de tratamento para as pacientes.
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