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RESUMO 
 

 
 

O fenômeno de Raynaud (FR) é uma manifestação clínica caracterizada por um 
processo isquêmico transitório em uma resposta vascular exagerada ao frio, estresse 
e mecanismos vibracionais. Pode ser classificado em FR primário, de caráter 
idiopático, sem associação a nenhuma doença subjacente e com sintomas mais 
brandos e FR secundário (FR2) sendo um típico sinal para pacientes com diagnóstico 
de Esclerose Sistêmica (ES), uma doença reumática autoimune do tecido conjuntivo, 
de caráter heterogêneo, com envolvimento multissistêmico. Dentre os diversos 
recursos para a verificação de comprometimentos vasculares, a termografia é um 
método aplicado para apoiar o diagnóstico destas alterações. O objetivo deste estudo 
foi utilizar três métricas distintas para o cálculo da Diferença Distal Dorsal (DDD) (DDD 
mínima, DDD máxima e a soma das DDD’s de todos os dedos) em imagens 
termográficas para analisar o comportamento térmico tanto em indivíduos saudáveis 
quanto em indivíduos com FR2. A pesquisa foi realizada no período de 2018 a 2019. 
A amostra foi composta por 44 indivíduos em um grupo controle (GC) e 44 indivíduos 
correspondendo ao grupo com ES (FR2). Os participantes, após aclimatação de 10 
minutos, foram submetidos ao protocolo do teste de estresse pelo frio, o qual consistiu 
em imergir as mãos em um recipiente de água a uma temperatura de 15°C por 60 
segundos. A aquisição das imagens termográficas foi realizada em sete momentos: 
pré-teste e no 1º, 3º, 5º, 7º, 10º e 15º minuto. A cada momento, foram analisados os 
valores de DDD (de todos os dedos - mínimo, máximo e soma) entre os grupos. Para 
análise estatística, foram utilizados o teste t para amostras independente e o teste d 
de Cohen. Em relação aos resultados, houve significativa diferença em relação à taxa 
de recuperação da temperatura entre os grupos em todos os momentos (p = 0,000). 
O GC mostrou uma taxa de reaquecimento logo após o primeiro minuto subsequente 
ao teste de estresse a frio (-1,48ºC em t1 para -0,03ºC em t3; p=0,000), enquanto o 
grupo FR2 mostrou-se extremamente negativo no primeiro minuto após o teste (- 
16,88ºC), conforme o tempo ia passando, a taxa de recuperação de temperatura foi 
ficando menos negativa, mas em nenhum momento se tornou positiva, mesmo ao 
longo dos quinze minutos (-7,23ºC). A DDD mínima, máxima e a soma das DDD’s, 
mostrou ser um índice válido para verificação e distinção do gradiente de temperatura 
no estudo com indivíduos identificados com ou sem FR secundário, entre o 1º e 5º 
minuto. 

 
Palavras Chaves: Termografia; Esclerose Sistêmica; Fenômeno de Raynaud; 
Diferença Distal Dorsal. 



ABSTRACT 
 

 
 

Raynaud's phenomenon (RP) is a clinical manifestation characterized by a transient 
ischemic process in an exaggerated vascular response to cold, stress and vibrational 
mechanisms. It can be classified as primary RP, of idiopathic character, without 
association with any underlying disease and with milder symptoms and secondary 
(RP2) being a typical sign for patients diagnosed with Systemic Sclerosis (SSc), an 
autoimmune rheumatic disease of the connective tissue , of heterogeneous character, 
with multisystemic involvement. Among the various resources for the verification of 
vascular impairments, thermography is a method applied to support the diagnosis of 
these changes. The objective of this study was to use three different metrics to 
calculate the Distal Dorsal Difference (DDD) (minimum DDD, maximum DDD and the 
sum of DDD's of all fingers) in thermographic images to analyze the thermal behavior 
both in healthy individuals and in individuals with RP2. The research was carried out 
from 2018 to 2019. The sample consisted of 44 individuals in a control group (CG) and 
44 individuals corresponding to the group with ES (RP2). The participants, after 
acclimatizing for 10 minutes, were submitted to the cold stress test protocol, which 
consisted of immersing their hands in a water container at a temperature of 15°C for 
60 seconds. The acquisition of thermographic images was performed in seven 
moments: pre-test and in the 1st, 3rd, 5th, 7th, 10th and 15th minute. At each moment, 
DDD values (from all fingers - minimum, maximum and sum) between groups were 
analyzed. For statistical analysis, the t-test for independent samples and the Cohen's 
d test were used. Regarding the results, there was a significant difference in relation 
to the rate of temperature recovery between the groups at all times (p = 0.000). The 
CG showed a rate of reheat just after the first minute following the cold stress test (- 
1.48ºC in t1 to -0.03ºC in t3; p = 0.000), while the RP2 group was extremely negative 
in the first minute after the test (-16.88ºC), as time passed, the rate of temperature 
recovery became less negative, but at no time did it become positive, even over the 
fifteen minutes (-7.23ºC). The minimum, maximum DDD and the sum of DDD’s, proved 
to be a valid index for checking and distinguishing the temperature gradient in the study 
with individuals identified with or without secondary RP, between the 1st and 5th 
minute. 

 

 
KEYWORDS: Thermography; Systemic sclerosis; Raynaud's phenomenon; Distal 

Dorsal Difference. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Esclerose Sistêmica (ES) caracteriza-se por ser uma doença reumática 

autoimune do tecido conjuntivo, de caráter heterogêneo, com envolvimento 

multissistêmico (MEDSGER JR, 2001; MAYES et al., 2003; SAMPAIO-BARROS, 

2009; VAN DEN HOOGEN et al., 2013). 

A denominação esclerodermia deriva das palavras gregas “esclero”, que 

significa dura, e “derma”, que significa pele (STEEN, 2008). Esta nomenclatura 

descreve as características físicas relativas a uma pele endurecida e espessa 

comumente encontrada nesta doença (CHARLES; CLEMENTS; FURST, 2006). 

Sua etiologia ainda permanece desconhecida, podendo ser sugestivo uma 

causa multifatorial, possivelmente desencadeada por fatores ambientais em um 

indivíduo geneticamente predisposto (BARSOTTI et al., 2019; HASAN; ISLAMIA, 

2015; STEEN; MEDSGER, 2000). 

Consideram-se duas formas de esclerodermia: a localizada, comumente 

conhecida por morfeia, cuja alteração é restrita ao tecido cutâneo, e a ES, que 

apresenta, além das manifestações epiteliais, o comprometimento de órgãos dos 

diversos sistemas (nervoso, musculoesquelético, gastrointestinal, renal, pulmonar, 

cardíaco entre outros) (CHARLES; CLEMENTES; FURST, 2006; TREVISAN, 

PEREIRA, OLIVEIRA, 2016). 

O sintoma inicial da ES é tipicamente inespecífico e geralmente inclui o 

Fenômeno de Raynaud (FR), sendo o primeiro sintoma da doença em muitos 

pacientes, estando presente em 95% dos doentes (HERRICK, 2004; BOTZORIS, 

DROSOS, 2011; DINSDALE, 2014). 

O FR, por sua vez caracteriza-se por episódios reversíveis de vasoespasmos 

de extremidades, associados à palidez, seguido por cianose e rubor de mãos e pés, 

que ocorrem usualmente após estresse ou exposição ao frio (TERESA et al, 2002; 

KAYSER,   CORRÊA,   ANDRADE,   2009;   RODRIGUEZ-CRIOLLO,   JARAMILLO- 

ARROYAVE, 2014). O FR primário é um evento funcional benigno e não está 

associado a nenhuma doença ou condição subjacente, geralmente é idiopático e de 

caráter hereditário, sua manifestação se faz de maneira simétrica ao estudo 

comparativo bilateral, no processo de reaquecimento (VILELLA, AZNAR, CABARRÓ- 

JULIÁ, 2009; RODRIGUEZ-CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYAVE, 2014). Já o FR 

secundário pode estar associado a uma série de condições, especialmente a 
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anomalias estruturais das paredes dos vasos, relacionadas principalmente a doenças 

reumáticas autoimunes (CHARLES, CLEMENTS, FURST, 2006; CHLEBICKA et al., 

2013). Ele pode evoluir para lesões teciduais irreversíveis (BOTZORIS, DROSOS, 

2011), mostrando-se assimétrico quando se trata do mecanismo de reaquecer 

(KAYSER, CORRÊA, ANDRADE, 2009; HUMBERTO et al., 2018; CHANG et al., 

2019). 

A úlcera digital é outra manifestação de vasculopatia periférica e ocorre na ES 

em aproximadamente 30% dos pacientes (ALLANORE et al., 2015; HERRICK, 2017). 

Estas se localizam em sua grande maioria nas pontas dos dedos tanto das mãos 

quanto dos pés, podem comprometer a funcionalidade e o bem-estar geral dos 

pacientes, podendo as feridas infectar e conduzir a complicações devastadoras como 

osteomielite e gangrena, e até mesmo amputações parcial ou total do dedo em 

questão (HUMMERS et al., 2009; HUGHES et al., 2017). 

A identificação do FR2, tendo em conta a história clínica e o exame físico, 

assim como exames complementares de diagnóstico, nomeadamente a capilaroscopia 

periungeal e a termografia se faz necessário para a contenção e evolução do 

sintomas, bem como a promoção de um melhor prognóstico aos pacientes 

(HEIMBECHER, ULBRICHT, 2018). 

Relativamente à termografia, é um exame que verifica a distribuição de 

temperatura da superfície do corpo humano, com comprimento de onda entre 0,75 a 

100 μm. A radiação infravermelha não é visível ao olho humano e é emitida por todos 

os objetos, materiais ou seres acima do zero absoluto (MEIRA et al., 2014; NOLA, 

KOLARIC, 2015). 

As câmeras termográficas são capazes de captar essa radiação na faixa de 6 

a 15 μm, gerando imagens em uma escala colorimétrica que traduzem diferentes 

faixas de temperaturas da superfície cutânea, sem oferecer danos ao organismo e 

sem riscos ao paciente e aplicador (CHLEBICKA et al., 2013; NOLA, KOLARIC, 2015). 

A análise das imagens termográficas oferece uma abordagem útil para o 

diagnóstico e acompanhamento de vários distúrbios que podem afetar múltiplos 

sistemas. A termografia tem sido uma importante ferramenta nos estudos com FR 

especialmente quando está relacionada as lesões tissulares em que ocorrem 

variações no fluxo sanguíneo, as quais podem afetar diretamente a temperatura 

cutânea (CHLEBICKA et al., 2013; ALLEN, HOWELL, 2014; CAPPELLA et al., 2015, 

(NOVICKA, 2016; HEIMBECHER, ULBRICHT, 2018; CAMPOS et al., 2018). 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 
A termografia emerge como uma das técnicas instrumentais utilizadas para 

avaliar a microcirculação em pacientes com sintomas de FR, a fim de constatar a 

presença de alterações vasculares patológicas ou não, atuando na capacidade de 

diferenciar pessoas com comportamento térmico de indivíduos saudáveis, com FR 

primário e FR secundário (ISMAIL et al., 2014; HEIMBECHER, ULBRICHT, 2018; 

CAMPOS et al., 2019). 

Para a identificação e distinção destes casos pode ser verificada a presença 

de padrão de assimetria durante o processo de reaquecimento especialmente em 

indíviduos que apresentam o FR secundário, em que dedos tendem a aquecer apenas 

marginalmente, de modo mais lento e demonstram ser mais frios do que o dorso da 

mão. Já em indivíduos caracterizados como saudáveis o mecanismo de 

reaquecimento se faz de maneira rápida e simétrica, e os dedos aparentemente 

mostram ser mais quentes que o dorso (CHLEBICKA et al., 2013; SCOLNIK et al., 

2016). 

Alguns autores relatam que o uso da temperatura da diferença distal-dorsal 

(DDD) das mãos pode ser sugestivo para demonstrar a área que parece ter problemas 

circulatórios, como os encontrados no FR (ANDERSON et al., 2006; ISMAIL et al., 

2014; HORIKOSHI et al., 2016; CAMPOS et al, 2019). Essa medição é estabelecida 

subtraindo a temperatura das pontas dos dedos da temperatura do dorso da mão, 

usando este cálculo para obter o gradiente térmico (GT). Em indivíduos saudáveis, o 

GT é tipicamente positivo (1 a 2 °C), enquanto em indivíduos com FR geralmente é 

negativo ≥-3 °C (ANDERSON et al., 2006). Essa diferenciação se faz necessária para 

uma abordagem diagnóstica mais eficiente, especialmente para indivíduos com FR 

secundário a ES, em que serão exigidos diagnósticos e tratamentos mais específicos 

ao longo do seu processo evolutivo. 

Outros autores, concluíram que a termografia tem a mesma sensibilidade que 

o que o Laser-Doppler de microfluxo para avaliar a perfusão capilar periférica, em 

indivíduos com FR secundário (SCHLAGER et al., 2010; NOLA, KOLANC, 2015). 

Uma revisão sistemática dos estudos clínicos envolvendo a termografia como 

diagnóstico e acompanhamento do FR concluiu que os estudos publicados são muito 

heterogêneos empregando diferentes metodologias e critérios de avaliação, 

dificultando conclusões mais consistentes (PAULLING et al., 2011). A revisão 
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envolveu 32 estudos englobando 654 pacientes. Na maioria dos estudos, houve uma 

alta coerência entre achados termográficos, exame clínico/ físico e sintomas, e grande 

parte dos autores revelaram que a termografia auxiliou durante o acompanhamento 

clínico (PAULING et al., 2011). 

Entretanto, mostra ser necessário estabelecer mais conhecimentos acerca da 

utilização da termografia como recurso complementar na identificação de alterações 

vasculares para o diagnóstico do FR secundário. 

 
1.2 HIPÓTESE 

 

A análise do comportamento térmico das mãos através do protocolo do cálculo 

DDD por meio da termografia após o teste do estresse ao frio se mostra eficaz no 

diagnóstico complementar em indivíduos com FR secundário. 

 
1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o comportamento térmico de indivíduos com FR secundário por meio 

do protocolo baseado na Diferença Distal Dorsal (DDD), por meio de três métricas 

distintas, DDD mínima, DDD máxima e a soma das DDD’s. 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar a termografia como um recurso de avaliação para apoio do diagnóstico 

do FR em indivíduos com ES. 

 Identificar o tempo de recuperação do reaquecimento das mãos após o teste 

de estresse ao frio para o Grupo FR2 e GC. 

 Estabelecer em que momento poderá ocorrer a distinção dos grupos com e 

sem o FR durante o processo de reaquecimento das mãos após o teste 

estresse ao frio. 



20 
 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 
A dissertação está estruturada em seis capítulos. No capítulo um, 

contextualiza-se a justificativa, a hipótese e apresentam-se os objetivos. No capítulo 

dois, aborda-se a revisão da literatura concernente aos tópicos mais importantes 

relativos à ES, FR2, tais como: conceito, classificação, incidência, fisiopatologia e 

prevenção. E também, referentes a termografia, tais como: a história, os conceitos de 

radiação infravermelha, aplicações na clínica médica e no FR. No capítulo três, serão 

descritos os materiais e métodos utilizados para o desenvolvimento deste trabalho, 

incluindo o protocolo para aquisição dos termogramas e o processamento das 

imagens, além do método estatístico utilizado para a análise dos resultados. 

No capítulo quatro, apresentam-se os resultados obtidos por meio da 

aplicação do questionário e dos exames de termografia. O capítulo cinco diz respeito 

a discussão dos resultados. No último capítulo, delineiam-se as conclusões e as 

propostas para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 ESCLEROSE SISTÊMICA (ES) 

 
A ES é classificada como uma doença reumática autoimune, idiopática que 

atinge o tecido conjuntivo, produzindo alterações no sistema vascular e que possui 

como principal característica a fibrose que acomete pele e órgãos internos (MAYES et 

al., 2003; ROBERSON, 2009; VAN DEN HOOGEN et al, 2013; ALLANORE et al., 

2015; BARSOTTI et al., 2019). 

A sua fisiopatogenia é majoritariamente desconhecida, porém parece estar 

relacionada à processos de vasculopatia, e desequilíbrio do sistema imune (WALKER 

et al., 2007; STEEN; PATTANAIK et al., 2015). Essas alterações não se expressam 

da mesma forma em todos os doentes, o que pode justificar a sua heterogeneidade 

(CORAL-ALVORADO et al., 2009; CECIN - XIMENES, 2015). 

É uma doença de elevada morbidade e mortalidade, que tem atualmente no 

acometimento pulmonar sua principal causa de óbito, através da doença intersticial 

pulmonar (DIP) ou da hipertensão arterial pulmonar (HAP) (FETT, 2013; ALLANORE 

et al., 2015; MULLER et al., 2017, BERGAMASCO, 2019). 

 
2.1.1 Contexto Histórico 

 

Há relatos de que a ES tenha sido descrita pela primeira vez em 1753 por 

Cuzzio, porém só em 1847, Gintrac utilizou o nome “sclérodermie” para se referir a 

esta doença como uma entidade clínica, esse termo faz referência à raiz grega 

“skleros”= duro e “dermis” = pele (HINCHICLIF, VARGA, 2008, LABORDE, 2012). 

Durante o século XX, a ocorrência da doença visceral foi considerada como 

associação acidental, apesar de ser observado que os pacientes esclerodérmicos 

morriam mais cedo que a população em geral (MULLER, 2010, ALLANORE et al., 

2015). Foi após esses acontecimentos que o envolvimento visceral passou a ser 

encarado como importante manifestação clínica da doença (MULLER, 2010; 

VLACHOYIANNOPOULOS et al., 2015). Porém foi em 1945, que Goetz confirmou o 

caráter multi sistêmico, dando-lhe o nome de progressive systemic sclerosis 

(Esclerose Sistêmica Progressiva) (ZACCKO, 2013; DENTON, 2015). 

A partir deste momento, se criou uma nova definição para a doença: esclerose 

sistêmica progressiva. Porém, devido ao peso emocional que a palavra progressiva 
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gerava, e pelo fato de nem sempre ter caráter evolutivo, em 1988, este termo entrou 

em desuso, levando a nomenclatura atual: esclerose sistêmica (CECIN - XIMENES, 

2015). 

 
2.1.2 Epidemiologia 

 

A ES apresenta distribuição mundial (BARNES, MAYES, 2012; CECIN - 

XIMENES, 2015, BERGAMASCO 2019). No que diz respeito à sua incidência, estima- 

se que esta doença possa atingir de dez a vinte indivíduos por milhão de habitantes a 

cada ano, porém há relatos que esta varia de acordo com a localização geográfica e 

etnia (CHIFFLOT et al., 2008; GU et al., 2008; FETT, 2013). Taxas mais altas puderam 

ser observadas nos Estados Unidos, Austrália e países do leste da Europa, enquanto 

em países do norte da Europa e Japão apresentaram menores índices de 

acometimento (STEEN, 2003; RANQUE, MOUYHON, 2010). No Brasil até o momento 

não há dados disponíveis em relação a prevalência da ES, por conta da mesma ser 

uma doença rara, e da dificuldade de diagnóstico (BRASIL, 2013). 

A maior prevalência aparece no sexo feminino (M : H = 4:1) (BOURNIA et al., 

2009; BARSOTTI et al., 2019; BERGAMASCO et al., 2019), e seu acometimento vai 

aumentando de acordo com a idade, apresentando maior frequência na faixa etária 

dos 30 aos 60 anos (ROBERSON, 2009; NIKPOUR et al., 2010; BARNES, MAYES, 

2012; STICHERLING, 2012). 

É uma afecção rara em crianças, e em homens abaixo dos 30 anos (WALKER 

et al., 2009; CHIFFLOT et al., 2008; RANQUE; MOUTON, 2010). Parecendo ser mais 

prevalente na raça negra (NIKPOUR, 2010, MORRISROE et al., 2017). 

 
2.1.3 Etiopatogenia 

 

Por ter sua etiologia ainda não esclarecida, estudos evidenciam uma 

sequência de eventos para o desenvolvimento da ES: fatores desconhecidos em um 

hospedeiro geneticamente predisposto (HERRICK, WORTHINGTON, 2002), fatores 

ambientais, alterações vasculares, desregulação do sistema imunológico e excesso 

de ativação de fibroblasto e células afins, que culmina no desenvolvimento de fibrose 

(FETT, 2013; KAYSER, 2014; BARSOTTI et al., 2019). 
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2.1.3.1 Fatores Genéticos 

 
Desde o seu surgimento, a susceptibilidade genética da ES é de difícil 

demonstração. A discordância em gêmeos idênticos não favorece uma predisposição 

genética significativa na gênese da doença (RAMOS, SILVER, FEGHALI – 

BOSTIWICK, 2015). 

O aumento da frequência de certos haplótipos do antígeno leucocitário 

humano em várias etnias com ES e a existência de polimorfismos em alguns genes 

relevantes relacionados com a doença podem apontar para predisposição genética 

indireta (HERRICK, WORTHINGTON, 2002; NIKPOUR et al., 2010; MULLER, 2010). 

A forte associação entre a ES e o fator genético vem principalmente de 

estudos em uma tribo indígena, Chocktaw, situada no estado de Oklahoma, nos 

Estados Unidos, onde sua prevalência é de quase 20 vezes maior que a população 

geral (VLACHOYIANNOPOULOS et al., 2015). 

Embora sejam descritos exemplos de ES familiar e a presença de 

autoanticorpos e de outras doenças do tecido conjuntivo em parentes acometidos, a 

incidência desta patologia é de 1,6% em membros da mesma família quando 

comparados ao risco da população em geral (0,026%). No entanto, o risco absoluto 

para cada membro permanece abaixo de 1% (ARNETT et al., 2001; ALMEIDA, 2016) 

Aumentos na taxa de incidência podem ser explicados pela melhoria de 

técnicas diagnósticas e detecção da ES, da mesma forma que a prevalência será 

maior se o diagnóstico for feito mais recentemente e a sobrevida aumentar (BRIOSCHI 

et al., 2007; MULLER, 2010, CUTOLLO et al., 2016). 

Tanto a incidência como a prevalência pode ser também subestimadas, visto 

que pacientes com doença atípica ou na sua fase inicial podem não ser diagnosticadas 

(SAMPAIO – BARROS, 2009; MULLER, 2010). 

 

2.1.3.2 Exposição Ambiental 

 
Vários fatores ambientais foram associados ao desenvolvimento da ES os 

quais podem ser relevantes na medicina ocupacional como suspeitas desecadeantes 

da doença (FULLER, 2007; BARNES, MAYES, 2012). 

Relatos de esta doença apresentar maior incidência em mineradores de ouro 

e carvão sugeriram que a poeira sílica pode ser um dos fatores predisponentes 
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(HANSAN et al., 2011), assim como aqueles trabalhadores que manuseiam solventes 

(SOBOLEWSKI et al., 2019). 

Trabalhadores expostos ao cloreto de polivinil estão sujeitos a desenvolver o 

Fenômeno de Raynaud (FR), acrosteólise, lesões cutâneas, fibrose pulmonar e 

anormalidades dos capilares da prega ungueal semelhantes encontradas em 

indivíduos com ES (STICHERLING, 2012). 

De forma semelhante, a bleomicina, um anti-neoplásico, produz nódulos 

cutâneos fibróticos, hiperpigmentação linear, alopecia, FR, gangrena nos dedos das 

mãos e fibrose pulmonar (SILVEIRA, DA CUNHA, ESTRELA, 2006; JAEGER et al., 

2016). O desenvolvimento da doença também foi associado à exposição de resina 

epóxi e hidrocarbonetos aromáticos (HACHULLA et al., 2007). A fibrose nefrogênica 

sistêmica ocasiona fibrose da pele e de órgãos internos semelhantes aquela da ES, 

acometendo preferencialmente pacientes nefropatas expostos à meio de contraste 

contendo gadolínio (ACORN, JOACHIM, WACHS, 2003). 

Outro possível fator desencadeante está correlacionado com a vibração 

ocupacional, estudos na área descobriram que a vibração do corpo inteiro, pode 

lesionar a coluna cervical, enquanto a vibração de mãos e braços, podem acarretar 

alterações vasculares das extremidades das mãos por falta de oxigenação (KAYSER, 

CORRÊA, ANDRADE, 2009). 

 

2.1.3.3 Distúrbios Vasculares 

 
A lesão endotelial com consequente disfunção vascular pode ser um evento 

inicial no desenvolvimento da ES (HUMMERS et al., 2009; PATTANAIK, 2014). A 

típica lesão vascular na ES inclui a proliferação da camada íntima que leva a um 

estreitamento do lúmem e redução do fluxo sanguíneo (HUNZELMANN, KRIEG, 2010; 

BALBIR-GURMAN, 2012; BARSOTTI et al., 2019). 

As células de músculo liso vasculares, e possivelmente, monócitos circulantes 

são ativados durante a lesão endotelial e migram para a camada íntima do vaso 

sanguíneo onde se diferenciam em miofibroblastos (CHUNG et al, 2006; 

NADASHKEVICH, DAVIS, FRITZLER, 2006; PATTANAIK et al., 2015). O acúmulo 

destas células na camada íntima leva ao seu espessamento, e consequentemente, a 

redução do lúmen do vaso (CHARLES, CLEMENTS, FURST, 2006; TREVISAN, 

PEREIRA, OLIVEIRA, 2016). 
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O endotélio é um órgão metabolicamente ativo, complexo e altamente 

especializado, exerce funções biológicas essenciais, sendo seu funcionamento crítico 

para a remodelação dos vasos sanguíneos, através da angiogênese, durante o 

crescimento e reparação vascular (ASANO, 2017; PATAINNAK, 2015). 

Ele também facilita a circulação sanguínea, assegura um estado anti- 

trombótico inibindo a agregação plaquetária excessiva, controla a adesão leucocitária 

e a migração celular, e por conseguinte, a inflamação, coordena o tônus vascular 

mantendo um equilíbrio entre as moléculas vasodilatadores (óxido nítrico e 

prostaglandinas) e vasoconstritoras (ET-1 - potente vasoconstritor e PDGF - fator de 

crescimento derivado das plaquetas) (SHENNIN, NAIK, DERK, 2009), previne a 

proliferação das células musculares lisas dos vasos, inibe a deposição de matriz 

extracelular e regula o transporte de nutrientes (LEPRI et al., 2015). 

A verificação sorológica de alguns pacientes com ES mostrou-se citotóxica 

nas células endoteliais, o que pode ser explicada pela presença nesses pacientes, de 

determinados anticorpos (anticorpos anti-células endoteliais), citocinas (fator de 

necrose tumoral α e fator e necrose tumoral- β), proteases e fatores de complemento 

(BALBIR–GURMAN, BRAUN-MOSCOVICI, 2012; PATTANAIK, 2015). 

A perda progressiva de capilares e remodelação anormal dos vasos dá origem 

a um fluxo sanguíneo insuficiente, causando hipóxia crônica e severa. A hipóxia é o 

maior estímulo para a angiogênese (ALLANORE et al., 2015). Contudo, apesar da 

existência de hipóxia grave e aumento de fatores angiogênicos, a resposta 

angiogênica na ES, ainda é insuficiente, perpetuando o ciclo vicioso à isquemia dos 

tecidos (FETT, 2013, BARSOTTI et al., 2019). 

 

2.1.3.4 Alterações Imunológicas 

 
Os distúrbios relacionados ao sistema imune são componentes chaves das 

doenças do tecido conjuntivo. O envolvimento imunológico, tanto humoral quanto 

celular, e seus mediadores representam o elo entre a vasculopatia e a fibrose tecidual 

(PATTANAIK et al, 2015; ALMEIDA, 2016). 

Este envolvimento é em parte demonstrado pela presença de infiltrados de 

linfócitos B com expressão de marcadores de ativação crônica (CD 19, CD 85), os 

quais foram detectados na pele de pacientes com ES através de técnicas de DNA 

microarray (LOFGREN et al., 2016). O equilíbrio dos linfócitos B circulantes encontra- 

se alterado, com expansão da população de células não ativadas e com aumento das 
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células B de memória no sangue periférico, sugerindo que o aumento da expressão 

CD 19 se correlaciona com a sua hiperatividade (SAKKAS, PLATSOUCAS, 2004; 

SOBOLEWSKI et al., 2019). 

Polimorfismos do CD19 resultam numa perda de tolerância e na produção de 

autoanticorpos. O desenvolvimento de autoanticorpos é a peça central de uma doença 

do tecido conjuntivo, diferentes perfis de anticorpos são responsáveis por diferentes 

patologias (TYNDALL, MATUCCI-CERINIC, MULLER-LADNER, 2009). 

Neste sentido, as células B produzem autoanticorpos com potencial patogênico 

direto, e citocinas pró-fibróticas como a interleucina-6 (IL-6) e o fator de crescimento 

transformador beta (TGF- β) que estimulam os fibroblastos, podendo aumentar 

também a produção de colágeno por mecanismos dependentes de um contato direto 

(HUNZELMANN, KRIEG, 2009). 

Já o papel patogênico da imunidade celular é representado pelos linfócitos T, 

observado na ES pelo aumento da transmigração endotelial de células T CD4+ 

advinda dos infiltrados inflamatórios perivasculares e da ativação oligoclonal dessas 

células, com produção de citocinas profibróticas (SAKKAS, PLATSOUCAS, 2004). 

Os linfócitos ativados produzem uma série de citocinas que afetam as células 

endoteliais e fibroblastos e também células mononucleares periféricas. Os níveis 

séricos de IL-1, 2, 4, 6, 8, 10,13, assim como a TNFα encontra-se aumentados nos 

pacientes afetados (STICHERLING, 2012). 

A produção predominante destas citocinas e proteína -1 quimioatrativa de 

monócitos, (MCP -1) resulta do desequilíbrio entre os perfis de células T auxiliadoras 

dos tipos 1 (TH1) e 2 (TH2), sendo derivadas de células TH2, o perfil predominante 

na ES e agravamento da fibrose tecidual (FETT, 2013; VERA-LASTRA et al., 2018). 

Portanto a ES, apresenta distúrbios na homeostasia das células B e ativação 

inapropriada das células T, os quais contribuem para a fibrose, disfunção 

microvascular e autoimunidade que caracterizam esta doença (GU et al., 2008; 

TYNDALL et al., 2009). 

Os anticorpos antinucleares (ANA), são principalmente dirigidos por antígenos 

nucleolares, podendo estar presente em 95% dos doentes (STEEN, 2005). Utilizando 

o método de imunofluorescência indireta em células HEp2 (IFI), podem ser 

identificados vários padrões de fluorescência, incluindo o centromérico, nucleolar, 

mosqueado, homogêneo, e membrana nuclear, entre outros (MAYES et al., 2003). 
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Dos autoanticorpos associados a ES, alguns são específicos para a doença 

(80% dos ANA), nomeadamente os anticorpos anti-centrômero (ACA), anti- 

topoisomerase I (ATA, anti- Top I ou anti Scl70), anti-RNA polimerase (anti-RNAIII e 

I), anti-fibrilarina (AFA ou anti-U3RNP) e anti-Th/TO RNP, podendo relacionar-se com 

apresentação clínica e gravidade da doença (VAN DEN HOMBERGH et al., 2016). 

 

2.1.3.5 Anticorpos específicos da ES 

 
A detecção e quantificação de anticorpos específicos tornaram-se 

componentes importantes do diagnóstico, classificação e prognóstico da ES 

(SAMPAIO-BARROS et al., 2013). 

a) Anticorpo Anticentrômero (ACA): está presente em 60-82% dos 

pacientes com ES limitada e 2-7% dos pacientes com ES difusa. O padrão específico 

observado na imunofluorescência indireta (IFI) com células HEp-2 permite a 

identificação dos ACA (LEROY, MEDSGER, 2001). 

Os pacientes com ACA positivo tem um período de latência maior (média 6,5 

± 10 anos) até o surgimento da primeira manifestação além do FR, em comparação 

com aqueles anticorpos anti-Scl70 (média 2.4 ± 5.6 anos) o que pode em muitos 

casos, atrasar o diagnóstico (LEROY, MEDSGER, 2001). Alguns estudos mostram 

associação entre ACA positivo e presença de calcinose, HAP e úlcera digital 

(HUNZELMAN, KRIEG,2009; MULLER, 2010); 

b) Anticorpo anti-DNA topoisomerase 1 (anti-Scl-70): tem sensibilidade 

variável, sendo encontrado em 26-76% dos pacientes com especificidade de 98- 

99,6%,determinado por imunodifusão dupla ou imnunoblot (HARVEY et al., 1999; 

LEROY, MEDSGER, 2001; SAMPAIO-BARROS et al., 2013). Pode estar presente em 

40-70% dos pacientes acometidos pela ES difusa e em 36% dos classificados com ES 

limitada. Anti-Scl-70 positivo está associado com maior prevalência de acometimento-

visceral mais rápido, miosite, fibrose pulmonar e pericardite (CUTOLLO et al., 2016); 

c) Anti- RNA polimerase: Há três classes de enzimas polimerase (I, II, III). 

A positividade do anticorpo anti- RNA polimerase I, II, III está associada com a 

presença de ES difusa (STEEN, 2005). Os doentes positivos para anti-RNA 

polimerase I e II também têm incidência maior de ES difusa, porém sem significância 

estatística (ES difusa 42, 9%; outros 15, 7%) (WALKER et al., 2009). Pacientes anti- 

RNA polimerase positivo têm incidência significativamente maior desenvolvimento 
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renal (29,0% outros 11,3%; P<0,05; RR=2,6), sendo que aqueles com anti-RNA 

polimerase I, II, III têm 40% de probabilidade de doença renal (HORIMOTO, DA 

COSTA, 2016; BARSOTTI et al., 2019); 

d) Anti-U3-RNP (fibrilarina): observados mais frequentemente em 

pacientes mais jovens, do sexo masculino e em negros. A presença de antifibrilarina 

está associada com ES difusa, sendo observada em menos de 10% dos pacientes 

com ES (STEEN, 2005; SAMPAIO-BARROS, 2013); 

e) Anti-Th/TO RNP – associada a ES limitada de pior prognóstico, com 

pneumonia intersticial e hipertensão pulmonar mais grave (WALKER et al., 2009; 

AVOUAC et al., 2011; HORIMOTO, DA COSTA, 2016). 

2.1.3.6 Distúrbios do Sistema Conjuntivo 

 
A presença de fibrose representa a expressão fenotípica característica da ES 

(FULLER, 2007; CECIN-XIMENES, 2015), estando aparentemente relacionada com o 

depósito de componentes da matriz extracelular e a um aumento progressivo do 

componente do colágeno com substituição do tecido dermo-hipodérmico por colágeno 

(STICHERLING, 2012). 

Os pacientes com ES têm um aumento de colágeno tipo 1 e tipo 3, sendo que 

o tipo 1 é o mais abundante (ROBERSON, 2009). Estudos demonstraram que os 

fibroblastos não estão aumentados numericamente, mas encontram-se mais ativos 

para a produção de colágeno (SCHIEIR et al., 2010). 

As interações célula-célula e célula-matriz podem estimular a produção e 

fatores de crescimento e citocinas capazes de mediar à proliferação e ativação de 

células vasculares e do tecido conjuntivo, particularmente fibroblastos (ALLANORE, 

20016). 

A importância das citocinas na patogênese da ES é reforçada pelo fato de que 

célula endotelial e o fibroblasto são ambos capazes de produzir fatores essenciais 

para o desenvolvimento da doença (PATTANAIK et al., 2015; ALLANORE, 2016). 

Grande número de citocinas foi avaliado como potencial efetor na fibrose na 

ES incluídas nesse grupo está: fator transformador de crescimento beta (TGF-β), fator 

de crescimento derivados de plaquetas (PDGF), fator de necrose tumoral (TNF), fator 

de crescimento insulina-like (IGF), fator de crescimento derivado de fibroblasto (FGF), 

interleucinas, 1, 4, 6, 8 e 17, interfron gama (IFN-γ), proteínas quimiotáxicas de 
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monócitos 1 e 3 e fator de crescimento do tecido conjuntivo (HORIMOTO, DA COSTA, 

2016; BARSOTTI et al., 2019). 

Por último, pode-se avaliar o papel dos fibroblastos na patogênese da ES. 

Culturas de fibroblastos provenientes das camadas papilar e reticular da derme de 

pacientes esclerodérmicos mostraram-se produtoras de crescentes quantidades de 

colágeno e outros componentes da matriz extracelular, este achado foi demonstrado 

tanto in vivo, em espécimes de biópsia, como in vitro, em células de fibroblastos 

(VARGA, 2008). 

Essas anormalidades persistiram após várias passagens em culturas de 

tecidos. fibroblásticos normais, entretanto, mostram-se relativamente quiescentes, 

com pequena tendência a proliferação ou a elaboração de matriz extracelular na 

ausência de estímulo positivo (BARSOTTI et al., 2019). A heterogeneidade das 

manifestações clínicas de pacientes esclerodérmicos possivelmente reflete as várias 

contribuições de cada um desses fatores na patogenia da doença (STEEN, 2014). 

 
2.2 CLASSIFICAÇÕES DA ES 

 
A ES classifica-se em duas categorias: difusa e limitada, apresentando como 

critério de progressão da doença, o envolvimento epitelial e subcutâneo, bem como o 

envolvimento de órgãos internos (ALLANORE et al., 2015; BARSOTTI et al., 2019). 

Na ES difusa o envolvimento cutâneo disseminado é precoce, associa-se a 

presença de anticorpos topoisomerase (Scl-70) incluindo áreas proximais aos 

cotovelos ou joelhos e/ou tronco, concomitante ao início do FR ocorre também 

crepitação tendínea, comprometimento visceral precoce (fibrose pulmonar, crise renal, 

doença gastrointestinal difusa, esclerose do miocárdio, configurando uma doença 

mais agressiva (FETT, 2013; VAN DEN HOOGEN et al., 2013). 

Na ES limitada, é o subtipo mais prevalente, e associa-se frequentemente a 

anticorpos anti-centrômero (ACA), suas alterações ficam restritas à pele da face, 

pescoço, áreas distais aos cotovelos e joelhos, poupando o tronco. Há presença de 

FR durante anos e o envolvimento cutâneo se apresenta em ritmo mais lento, com 

acometimento sistêmico mais tardio (KAYSER, 2014; MABONGO et al, 2015; 

TREVISAN, PREREIRA, OLIVEIRA, 2016). 

Em 2013 foram desenvolvidos pelo Colégio Americano de Reumatologia (ACR) 

e pela Liga Europeia Contra o Reumatismo – EULAR critérios atualizados para a ES. 
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Estes critérios estão divididos em itens e subitens, com pontuações diferentes 

conforme a importância atribuída a cada um deles. A pontuação total é determinada 

somando a pontuação obtida em cada categoria. Indivíduos com pontuação 

totalizando ≥ 9, são classificados como tendo ES, conforme observado na Tabela 1 

(BARNES, MAYES; 2012; VAN DEN HOOGEN et al., 2013). 

Tabela 1 - Critérios para determinação da ES 

ITEM SUB-ITEM PONTUAÇÃO 

Espessamento 

cutâneo dos 

dedos das 

mãos com 

extensão 

proximal às 

MCF (critério 

suficiente) 

  
 
 
 

9 

Espessamento cutâneo 

dos dedos (contar score 

maior) 

Puffy-fingers 2 

 Esclerodactilia 

dos dedos 

(entre as MCF 

e ITF) 

4 

Lesões de polpas digitais 

(contar score maior) 

Úlceras de 

polpas dos 

dedos 

2 

 
Pitting Scars 3 

Telangiectasias 
 

2 

Alteração dos capilares 

periungueais 

 
2 

Hipertensão arterial 

pulmonar e-ou doença 

Hipertensão 

arterial 

pulmonar 

2 

Pulmonar Intersticial 

(score máximo é 2) 

Doença 

pulmonar 

intersticial 

2 

Fenômeno de Raynaud  3 

Autoanticorpos 

relacionados com SSc 

Anticentrômero 3 
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ITEM SUB-ITEM PONTUAÇÃO 

Anticentromero, anti- 

topoisomerase I (anti- 

Scl70) 

Anti- 

topoisomerase 

I 

 

Anti-RNA polimerase III 

(pontuação máxima é III) 

Anti-RNA 

polimerase 

 

Fonte: ACR/EULAR (2013). 

 

Um método para analisar o espessamento cutâneo na ES é por meio do escore 

cutâneo total modificado de Rodnan (ECT-RM) através da palpação de 17 áreas do 

corpo (dedos das mãos, dorso das mãos, braços, antebraços, pés, pernas, coxas, 

face, tórax e abdome) usando uma escala de 0-3, onde 0 = normal, 1 = espessamento 

leve, 2 = espessamento moderado e 3 = espessamento intenso. O ECT pode variar 

de 0 (nenhum espessamento) a 51 (espessamento intenso em todas as 17 áreas) 

(SAMPAIO-BARROS, SAMARA, NETO, 2004). 

 
2.3 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 
2.3.1 Fenômeno de Raynaud (FR) 

 

A forma mais comum do envolvimento vascular na ES é o FR, sendo o 

primeiro sintoma da doença em muito pacientes (HUMMERS, WIGLEY, 2003; 

HERRICK, 2016; PERALTA et al., 2016). O FR também conhecido por síndrome de 

Raynaud ou doença de Raynaud, sendo assim designado depois de o físico francês, 

Dr. Maurice Raynaud, ter descrito esta patologia pela primeira vez em 1862 

(STROPARO, 2017). 

No século seguinte, Jonathan Hutchinson analisou essa alteração vascular, e 

percebeu que a mesma poderia ser classificada em forma primária (forma isolada) e 

forma secundária (associada à outra patologia) (PERALTA et al., 2016). 

Porém foi Thomas Lewis, o primeiro médico a investigar de maneira mais 

profunda a fisiopatologia do FR, elucidando que o vasoespasmo se apresenta em 

resposta do contato das mãos em água fria, observando que esse resfriamento não 

ocorreu no corpo do dedo, somente em suas extremidades resultado de uma 

sensibilidade anormal da vasculatura cutânea digital distal (VIGLIOGLIA, 2008). 

Em uma pessoa saudável, quando as suas extremidades estão expostas a 

temperaturas baixas, há vasoconstrição ou estreitamento dos vasos sanguíneos de 

modo a manter a temperatura corporal. No caso das pessoas afetadas pelo FR, há 
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uma vasoconstrição excessiva que se chama vasoespasmo onde há uma diminuição 

bastante acentuada do fluxo sanguíneo (CECIN-XIMENES, 2015). 

Portanto o FR caracteriza-se por episódios de isquemia digital, provocados 

por vasoespamo das artérias de pequeno e médio calibre das extremidades distais 

dos membros superiores e inferiores, despertado, fundamentalmente, pela exposição 

ao frio ou pelo estresse emocional (ALLANORE et al., 2008; KAYSER et al., 2009; 

MAVERACKIS et al., 2014). Durante essa alteração vascular, é perceptível a mudança 

na cor das extremidades, geralmente acompanhado de dor e/ou e alterações 

sensitivas (CHIKURA et al., 2010; HERRICK, CUTOLO, 2010; SILVA et al., 2011). 

A alteração colorimétrica tipicamente é trifásica: (HERRICK, 2004 

MAVERACKIS et al., 2014) fase 1, de isquemia, quando os dedos assumem coloração 

branca; fase 2 - em seguida com estase sanguínea, as extremidades assumem 

coloração azul (cianose); fase 3 - e finalmente surge a cor avermelhada, que indica o 

estágio de reperfusão sanguínea (HERRICK, 2004; KAYSER, CORRÊA, ANDRADE, 

2009) (Figura 1). 

 
Figura 1 Representação sequencial das fases do fenômeno de Raynaud, sendo da esquerda para 

direita: isquemia, estase sanguínea e reperfusão sanguínea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Fonte: Herrick (2004); Kayser, Corrêa, Andrade (2009). 
 
 

De acordo com sua etiologia, o FR pode ser classificado como primário ou 

idiopático, e secundário (RODRIGUEZ, JARAMILLO, 2014; MALDONADO, RIOS, 

2017). O Fenômeno de Raynaud tem ainda uma prevalência um pouco discordante 

entre os diferentes estudos (SILVA et al., 2016). No entanto, isto poderá ser facilmente 

compreensível uma vez que a sua prevalência depende de variáveis como gênero e 

região geográfica e climática, tendo um índice superior em climas frios, bem como as 

características próprias de cada população. (SOBELEWSKI et al., 2019). 
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Este fenômeno afeta 3-15% da população global, sendo o gênero feminino no 

início da idade adulta o mais afetado, especialmente se existir alguma predisposição 

para pressão sanguínea baixa (KAYSER, 2009). Segundo dados publicados por um 

estudo, 89% do FR foi classificado em Fenômeno de Raynaud Primário e os restantes 

11% em Fenômeno de Raynaud Secundário, sendo visível a maior incidência de FR 

primário na população (GOUNDRY et al., 2012). 

Outros estudos sugerem haver relação entre o FR com o hipotireoidismo, 

utilização de cocaína e cafeína, lesões por vibrações, hipertensão, diabetes e ES 

(JOVEN, CARREIRA, 2008; FLORES, CANTISANI 2013). A prevalência do FR é 

maior entre as mulheres do que entre os homens, percentual correspondente a 11% 

e 8% respectivamente (SUTER et al., 2005). 

Dentre as diferenças geográficas a serem destacadas, sabe-se que a França 

registrou a maior prevalência com 16,6%, enquanto na população norte-americana 

apenas 5%, podendo ser relevante considerar as diferenças climáticas entre as áreas 

mencionadas. Até incidentes menores foram relatados, como o apresentado pelo 

estudo em uma população afro-americana, onde é encontrada uma prevalência geral 

de 3,8% (REYES, CASTRO, LOPES, 2002). 

Já na Espanha, estima-se que a prevalência acomete 3,7% de toda a 

população. Alguns estudos realizados na Colômbia e no Reino Unido, constataram 

que o FR atinge de 3 a 5 % da população geral, de acordo com a etnia (PAULING et 

al., 2011; CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYANE, 2014). Incidências mais altas foram 

observadas no México, variando de 2-25% em homens e de 1,8 a 30% em mulheres 

(VERA-LASTRA et al., 2018). 

O primeiro passo para diferenciar o FR primário do secundário, é obter a 

história clínica e exame físico do paciente, assim como a execução e análise de 

exames laboratoriais e complementares de diagnóstico, como a capilaroscopia 

periungueal e a termografia (RUARO, et al., 2015; LAMBOVA, 2016; NOVICKA, 2017; 

HEIMBECHER, CAMPOS, ULBRICHT, 2018). 

Estes últimos exames são fundamentais para o diagnóstico e avaliação da 

gravidade desta manifestação (CUTOLLO et al, 2007; PAULLING et al., 2011). 
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2.3.2 Fenômeno de Raynaud Primário (FRP) 

 

No contexto clínico se faz importante distinguir os indivíduos que apresentam 

FRP dos que tem o FR secundário. Essa diferenciação é imprescindível para a 

definição da gravidade da doença, do seu prognóstico ou caráter evolutivo, e do 

tratamento mais adequado e eficiente. 

O FRP ou idiopático constitui até cerca de 90% dos casos, é mais frequente 

na segunda ou terceira década de vida, acomete mais mulheres jovens, sendo a idade 

média de aparecimento aos 14 anos. Somente em 27% dos indivíduos com essa 

alteração aparece após os 40 anos, geralmente está relacionado com a história 

familiar por não estar associado a nenhuma doença subjacente (SUTTER et al., 2005; 

KAYSER et al., 2009; SILVA et al., 2011). 

Por apresentar um bom prognóstico, 10 a 64% desta manifestação tende a 

desaparecer, especialmente se o indivíduo com FRP estiver em uma região geográfica 

mais quente, e tiver um acompanhamento clínico com frequência, evitando processo 

evolutivo para o FR secundário (VILELLA, AZNAR, JULIA, 2009). 

O mecanismo fisiopatológico parece ser uma resposta exagerada ao frio ou 

estresse emocional (HERRICK, 2016). 

Apresenta-se como uma condição benigna, caracterizando-se por alterações 

funcionais dos vasos sanguíneos e/ou sua inervação, seus episódios apresentam 

maior simetria, não existe presença de necrose tecidual, ulceração, gangrena, ou 

reabsorção de partes moles das extremidades afetadas, ausência de uma causa 

secundária (avaliada por anamnese e exame físico) e de anticorpos anti - nuclear 

(ANA) (analisados em exames laboratoriais), presença de capilaroscopia periungueal 

(CPU) sem alterações (LEROY, MEDSGER, 2003; CUTOLO et al., 2007; BERNERO 

et al, 2013; CHLEBICKA et al., 2013). 

A análise do FAN (fator antinuclear), geralmente é negativa, entretanto, 10% 

da população pode apresentar FAN positivo. Em pacientes saudáveis e com FRP, 

apresentam-se títulos baixos (até 1:160), sendo os padrões de fluorescência 

pontilhado fino simples e o pontilhado fino denso, este último merece maior atenção, 

em virtude de não estar associado a patologias autoimunes sistêmicas (WIGLEY, 

2002; KAYSER, 2009). 
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2.3.3 Fenômeno de Raynaud Secundário (FR2) 

 

O FRS tem seu início mais tardio que o primário, geralmente depois dos 30 

anos. Geralmente atinge 11% dos indivíduos com diagnóstico clínico de FR Fatores 

ocupacionais como a vibração, o frio e o estresse emocional podem estar 

correlacionados (RODRIGUEZ-CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYAVE, 2014). 

No caso de FRS os episódios são tipicamente mais intensos, com maior 

frequência, mais dolorosos, assimétricos e associados a alterações estruturais e 

macro e microvasculares (DINSDALE, 2014). 

No FRS, além de se encontrar um vasoespasmo anormal em extremidades, 

também detectam proliferação e fibrose intimal das pequenas artérias e arteríolas 

resultando em diminuição do lúmen dos vasos, essas alterações acarretam diminuição 

do fluxo sanguíneo e levam a um estado de isquemia crônica, e estão correlacionadas 

com o gene de calcitocina, endotelina e do fator de crescimento do endotélio vascular, 

e sua principal causa é decorrente da presença de doenças reumáticas, autoimunes, 

principalmente a ES, correspondendo a 90% de todos os pacientes diagnosticados 

com esta patologia. (JOEL, WINSTON, 2008; PERALTA et al., 2016; LEE, PARK, 

2018). 

Na maioria dos casos há alterações de marcadores imunológicos e da CPU 

(BERNERO et al., 2013; SOUZA, KAYSER, 2015; MALDONADO, RIOS, 2016). 

Esses episódios recorrentes podem evoluir para complicações como úlceras 

digitais, isquemia digital, infecção como osteomielite, chegando inclusive a 

necessidade de amputação cirúrgica. Nos pacientes com FR o objetivo terapêutico é 

reduzir a vasoconstrição e promover a vasodilatação (ENNIS et al., 2013; WIGLEY, 

FLAVAHAN, 2016; HERRICK, 2017). 

A respeito das úlceras digitais (UD), elas encontram-se presentes em mais 

50% dos doentes e caracterizam-se pela existência de lesões necróticas nas 

extremidades dos dedos das mãos ou pés ou sobre proeminências ósseas (CHUNG, 

FIORENTINO, 2006; SILVA et al., 2015). 

São muito dolorosas, incapacitantes, de cicatrização lenta e associam-se 

frequentemente a complicações infecciosas (HERRICK, 2013). Podem ser múltiplas 

(STEEN et al., 2009), crônicas (permanecem mais de 6 meses) e, em 32% dos casos 

persistentes (MATUCCI-CERINIC, SEIBOLD, 2008) (Figura 2). 
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Por ano, em média, cerca de 30% dos doentes desenvolvem úlceras digitais 

(HUMMERS, WIGLEY, 2003; BRUNI et al., 2011). São mais frequentes em doentes 

com o subtipo difuso (WALKER et al., 2007; SIMEON-AZNAR et al., 2012), com o 

anticorpo anti- topoisomerase (STEEN, 2005; WALKER, POPE, 2011) e associam-se 

mais frequentemente ao padrão capilaroscópico tardio (CARAMASCHI et al., 2007). 

 
Figura 2 - Representação das úlceras digitais, característica presente em FR2. 

Fonte: Matucci-Cerinic, Seibold (2008). 

 
2.3.4 Diagnóstico do FR 

 

O FR pode por vezes ser a primeira manifestação de uma doença subjacente. 

Como tal, deve ser feito um diagnóstico precoce para que haja uma correta orientação 

clínica e terapêutica (SILVA et al., 2011). 

O diagnóstico do FR se faz através da história clínica do paciente e de um 

exame clínico eficiente, no qual irá se verificar a alteração da coloração da pele, do 

início e frequência dos episódios, severidade, duração das crises, quais os dedos mais 

afetados, se existe dor ou outro sintoma, como UD, microcicatrizes e telangiectasias, 

podendo ser mais evidente principalmente na região das mãos (KAYSER et al., 2009; 

SMITH et al., 2013; WU et al., 2013; HERRICK, 2016; BISSEL et al., 2017). 

Em casos que existam dúvidas com relação ao diagnóstico, outros exames 

complementares devem ser realizados (CARRERA, et al., 2012; RODRIDUEZ- 

CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYAVE, 2014; PIZZORNI et al., 2016; GARCIA, 2017), 

hemograma com velocidade de hemossedimentação, bioquímica em geral (para 

análise de presença de inflamação), rastreio imunológico (anticorpos antinucleares, 

anticorpos específicos: anticorpos anti-centrômero e antiotopoisomerase I) 

(RATCHFORD, EVANS, 2015; GOUNDRY et al., 2012) fator reumatóide e 

capilaroscopia (método que avalia a microcirculação in vivo e mostra alterações como 

a redução do número de capilares e diâmetro capilar aumentado, insuficientes para o 
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estabelecimento padrão particular) (PAVLOV-DOLIJANOVIC et al., 2012; SULLI et al., 

2012, SOUSA, KAYSER, 2015; PIZZORNI et al., 2016). 

A capilaroscopia permite observar características fundamentais para o 

diagnóstico do FR como a translucidez epidérmica, a morfologia, quantidade e 

composição dos vasos, presença de edema ou hemorragia, fluxo sanguíneo através 

das alças capilares assim como a visibilidade do plexo venoso subpapilar (WALECKA 

et al., 2017). 

Alguns estudos demonstram que a termografia infravermelha também vem 

sendo uma importante ferramenta para o apoio ao diagnóstico do FR (GU et al., 2006; 

CHOJNOWSKI, 2012; CHLEBICKA et al., 2013; LIM et al., 2015; HEIBECHER, 2018; 

CAMPOS et al., 2019) 

A seguir na Tabela 2, estão sintetizados os principais critérios diagnósticos 

para a diferenciação do FRP e o FR2. 

 
Tabela 2 - Critérios diagnósticos do FR. 

 

 Critérios Diagnósticos do FR  

 FR Primário FR Secundário 

Idade de Início Acometimento < 30 anos Acometimento ˃ 30 anos 

Precipitantes Frio ou estresse emocional Frio 

 

Frequência 
 

10 ou mais episódios por dia 
Menos de 5 episódios por 

dia 

Forma Simétrica Geralmente assimétrica 

Dano Isquêmico Não Frequente 

ANA Negativos Positivos (90-95%) 

ACA Negativos 50-60% 

Scl 70 Negativos 20-30% 

Capilaroscopia Sem Alterações Com Alterações 

Fonte: Barnes e Mayes (2012). 

 
 

2.3.5 Tratamento do FR 

 
A finalidade do tratamento do FR consiste em melhorar os sintomas do 

paciente, o qual inclui várias medidas tanto não farmacológicas, como farmacológicas 

(VILELLA, AZNAR, JULIÁ, 2009; RODRIGUEZ-CRIOLLO, JARAMILLO, 2014). 

Tem-se demonstrado que a ansiedade e o estresse são mecanismos 

disparadores dos ataques e as modificações em seus aspectos diminuem sua 
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intensidade e frequência (KAYSER, CORREA, ANDRADE, 2009; PERALTA et al., 

2016). 

Dentro das medidas não farmacológicas se encontram algumas medidas 

gerais, como evitar exposição ao frio, especialmente às mudanças bruscas de 

temperatura, procurar manter a temperatura corporal, evitar tabagismo e 

medicamentos simpaticomiméticos, como oximetazolina e vasoconstritores nasais, 

bem como evitar traumas nos dedos por vibração, em casos de FR por vibração 

(GOUNDRY, 2012). 

Para pacientes cuja causa é secundária, especialmente por doença 

autoimune, os medicamentos disponíveis são os bloqueadores dos canais de cálcio, 

os quais têm demonstrado eficácia e segurança em meta-análises e revisões 

sistemáticas (FULLER 2007; PERALTA et al., 2016). A nifedipina é considerada a 

droga mais utilizada para a melhora do sintoma tanto no FR primário, quanto no FR 

secundário a ES (NITSCHE, 2012). 

Outros grupos de medicamentos usados em alguns pacientes, são os 

inibidores da enzima conversora de angiotensina I (IECA) e antagonista de receptores 

de angiotensina II, geralmente utilizados em pacientes com crises renais 

esclerodérmicas. Porém, alguns fármacos como o captopril e inalapril vem sendo 

utilizados no tratamento do FR, especialmente naqueles que tem diagnóstico clínico 

de ES (HUMMERS, WIGLEY, 2003; PERAZIO, KAYSER, 2010). 

Por outro lado, o uso das estatinas tem mostrado benefícios, especialmente 

nos casos de causa secundária, evidenciando sua capacidade de redução, da 

intensidade dos ataques e do número de úlceras digitais. Os inibidores de 

fosfodiesterasa-Sildenafil, Tadalafil, apresentam resultados benéficos em pacientes 

com FR (ANDRIGUETTI et al., 2017). Por serem um potente vasodilatador, os 

análogos da prostaciclina, vem sendo utilizados para o tratamento do FR, 

especialmente no Europa e Estados Unidos, como forma de prevenção para o 

desenvolvimento de úlceras digitais (SILVA et al., 2011; NITSCHE, 2012). 

Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente no simpatectomía 

proximal ou distal, para alguns pacientes. Esse método é utilizado no tratamento do 

FR severo, principalmente no FR secundário. Recomendado somente em casos em 

que o tratamento com drogas não se mostra eficaz, e condizente para pacientes com 

isquemia severa ou úlceras digitais ativas (HERRICK, 2008; PERALTA et al., 2016). 
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2.4 DIAGNÓSTICO DA ES 

 
Por se tratar de uma doença rara e de etiologia desconhecida, o diagnóstico 

da ES é muito complexo, podendo ser confundido com outras patologias autoimunes 

(LEPRI et al., 2013; BIELLICKA, BIELLICKI, KOWAL, 2013). 

Geralmente o diagnóstico da ES é realizado clinicamente, sugerido pela 

presença de espessamento e endurecimento característicos da pele (esclerose) 

(ZANCANARO et al., 2009; HACHULLA, LAUNAY, 2011). 

O diagnóstico também é embasado de acordo com a presença de outras 

características extra-cutâneas adicionais sugestivas da patologia, como: presença de 

tumefação e contraturas de dedos das mãos e das articulações, lesões nas polpas 

digitais, face esticada, brilhosa e com aspecto de máscara, microstomia, distensão 

abdominal e suspeita de acometimento de outros órgãos (WALKER et al., 2007; 

AVOUAC et al, 2011). 

Alterações na videocapilaroscopia periungueal, e presença de autoanticorpos 

característicos também são métodos avaliativos para a análise da doença 

(HACHULLA, LAUNAY, 2011). 

A capilaroscopia periungueal consiste numa técnica não invasiva, de fácil 

execução, baixo custo e boa acessibilidade, que proporciona a verificação da rede 

microvascular do leito capilar periungueal, buscando os vasos dilatados e as áreas 

desvascularizadas, a partir do uso do estereomicroscópio. A análise permite a 

visualização apenas do plexo subpapilar e dos capilares das papilas dérmicas, ou 

seja, das áreas proximais à borda ungueal e à cutícula (KAYSER, CORRÊA, 

ANDRADE, 2009; RUARO et al., 2015; PIZZORNI et al., 2016). 

Dessa forma, recomenda-se que, por um período mínimo de três semanas, o 

paciente não retire as cutículas, para não prejudicar o estudo dos capilares, devido ao 

edema que pode ser provocado através da sua retirada. Ressalta-se que o exame 

deva ser realizado em todos os quirodáctilos, pois as alterações podem estar restritas 

a alguns dedos, embora o dedo anular e o mínimo ofereçam melhor visualização 

(CUTOLO; PIZZORNI; SULLI, 2005; SULLI et al., 2012; CUTOLLO, 2013). 

Alterações neste exame estão presentes em até 80% dos pacientes com ES, 

com a ocorrência da desvascularização capilar focal e difusa, e de capilares ectasiado, 

levando a diminuição do número de capilares (CUTOLO et al., 2010; DELLA ROSSA 

et al., 2013). 
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A pesquisa do fator antinúclear (FAN), presente em mais de 95% dos 

pacientes, independente da forma clínica, é um elemento indispensável na 

investigação dessas colagenase, pois um FAN positivo representa a probabilidade de 

desenvolvimento de doenças autoimunes. A detecção deste fator ocorre através das 

técnicas de imunofluorescência indireta, imunodifusão, Elisa, radioimunoensaio, 

contra-imunoeletroforese, imunoprecipitaçao e imunoblot (STEEN, 2005). 

A presença de autoanticorpos característicos também é favorável ao 

diagnóstico da ES. Os autoanticorpos específicos incluem anticentrômero (ACA) (15- 

43%), anti-topoisomerase I (anti-Scl-70) (21-34%) e anti-RNA polimerase III (5%) 

(CHUNG, UTZ, 2004; PRADAN et al., 2014). 

Outros autoanticorpos podem ser raramente encontrados em pacientes com 

ES, incluindo entre eles, o anti-Th / To, anti-U3 RNP, anti-PM / Scl e anti-U1 RNP. 

Autoanticorpos na ES são altamente heterogêneos, refletindo a multiplicidade da 

doença (MONRRISROE et al., 2017). 

A análise de autoanticorpos é uma ajuda útil no refinamento de doenças do 

tecido conjuntivo. Além disso, os autoanticorpos são importantes indicadores 

prognósticos e valiosos para predizer o envolvimento da pele, vasculares e de órgãos 

internos (HORIMOTO, DA COSTA, 2015; HUNZELMANN, KRIEG, 2017). Os ACA 

estão associados à esclerose sistêmica cutânea limitada hipertensão arterial pulmonar 

(HAP), maior tempo até o surgimento de complicações viscerais e menores taxas de 

mortalidade, enquanto os anticorpos anti-topoisomerase I estão associados à 

esclerose sistêmica cutânea difusa, aumento do envolvimento pulmonar e maiores 

taxas de mortalidade (HASAN, ISLAMIA, 2015; MULLER, 2017). 

Com relação aos exames de imagens, são essenciais para a investigação da 

patologia. Servem para a visualização de anormalidades estruturais, como é o caso 

da ressonância magnética, que verifica as alterações ósseas e a atrofia do tecido 

conjuntivo. Com a ultrassonografia de alta frequência, pode- se verificar a fase 

inflamatória e atrófica da doença e a espessura e extensão da derme afetada 

(ZANCANARO et.al., 2009). 

Já com a utilização da imagem através da termografia infravermelho, 

consegue-se: avaliar as alterações circulatórias que ocorrem no estágio inicial da 

afecção, verificar o adelgaçamento do tecido subcutâneo, observar as articulações 

afetadas, diferenciar o fenômeno de Raynaud primário e secundário, por meio dos 

testes térmicos de reaquecimento das mãos e hiper-reatividade ao frio, e, também, 
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auxilia na monitoração da resposta ao tratamento (HERRICK; HUTCHINSON 2004; 

BRIOSCHI et.al., 2007; MEIRA et al., 2014, HEIMBECHER, ULBRICHT, 2018). 

As radiografias da mão revelam calcificação subcutânea, reabsorção de tufo 

falangeano terminal e estreitamento e erosão do espaço articular (TREVISAN, 

PEREIRA, OLIVEIRA, 2016). A análise do escore cutâneo total vem se mostrando um 

método eficiente e prático na pesquisa do espessamento da pele. Este é o principal 

marcador clínico, que permite estabelecer diferentes padrões da patologia e 

determinar a sua gravidade e extensão (CLEMENTS et.al., 2004; SAMPAIO-BARROS 

et al., 2004). 

Através de todos esses processos, busca-se, prevenir agravos ao longo dos 

anos. Desse modo, para evitar o risco de acometimento pulmonar, é interessante a 

realização da tomografia computadorizada de alta resolução, que pode indicar: 

anormalidades no parênquima pulmonar, opacidade em vidro-fosco, faveolamento e 

nódulos pequenos sub-pleurais (MULLER, 2010; LEPRI et al., 2013; BARSOTTI et al., 

2019). 

Utilizam-se, ainda, o lavado broncoalveolar e a biópsia pulmonar para a 

investigação de inflamação, fibrose e pneumonias intersticiais idiopáticas (BIELLICKA, 

BIELLICKI, KOWAL, 2013). 

Assim como a espirometria e a técnica de oscilação forçada são utilizadas 

para prova da função ou mecânica respiratória, que salienta a redução do volume, da 

difusão e da complacência pulmonar (MULLER, 2017). 

Em relação à hipertensão pulmonar, esta poderá ser identificada a partir da 

ecocardiografia transtorácico em repouso, podendo o cateterismo direito confirmar o 

diagnóstico (SAMPAIO-BARROS, 2009). 

No trato gastrointestinal, o exame radiográfico mostra a diminuição da 

motilidade e a estenose esofágica distal, a dilatação de alça duodenal, os divertículos 

e o prejuízo na absorção do intestino delgado (MAYES et al., 2003). 

A manometria esofágica, a endoscopia para identificação do esôfago de 

Barret, a cintilografia de esvaziamento esofágico, a esofagograma baritado, e os 

exames contrastados intestinais também são fundamentais na avaliação (BARSOTTI 

et al., 2019). 

Com relação aos problemas cardíacos, estes podem ser observados por meio 

do eletrocardiograma e do ecocardiograma, que identificam a pericardite, fibrose 

miocárdica, arritmias e insuficiência cardíaca congestiva (CHUNG, UZ, 2004). 
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Complicações renais, como insuficiência e crise renal esclerodérmica, podem 

ser identificadas através da urinálise, que revela a proteinúria, a hematúria 

microscópica e os cilindros. (SAMPAIO-BARROS, 2009). 

 
2.5 TRATAMENTO 

 
Nos dias de hoje, ainda não existe um tratamento específico ou cura para a 

ES, uma vez que seu desenvolvimento é imprevisível. Portanto, sua terapêutica 

baseia-se nas manifestações existentes, com o objetivo de impedir a evolução das 

complicações funcionais e estéticas, assim como evitar a diminuição da atividade 

imunológica (FETT, 2013; MANETTI, MATUCCI-CERINIC, 2015, SOBOLEWSKI et 

al., 2019). 

Uma abordagem correta dos sistemas orgânicos afetados pela doença 

ajudará no alívio dos sintomas e na melhoria de suas funções. Por isso, é relevante a 

identificação precoce do envolvimento de órgãos e sistemas, visando a melhor 

escolha terapêutica, a fim de se retardar a progressão da doença (TREVISAN, 

PEREIRA, OLIVEIRA, 2016). 

O tratamento desta patologia pode ser realizado com medicamentos tópicos 

e sistêmicos, juntamente com a fisioterapia (SOBOLEWSKI et al., 2019). 

A escolha desses métodos ocorre após uma rigorosa avaliação da extensão 

da doença, verificando-se os riscos e os benefícios de determinada escolha 

(ZANCANARO et.al., 2009). 

A terapia efetiva depende do diagnóstico seguro e da classificação do 

subgrupo (baseados na extensão do espessamento da pele), estágio da doença, 

extensão das complicações em determinado órgão e através da presença de 

características de sobreposição (FETT, 2003; BALBIR-GURMAN, BRAUN- 

MOSCOVICI, 2012). 

O tratamento para a ES ainda encontra-se limitado aos aspectos específicos 

do envolvimento de órgãos que podem ser atingidos, especialmente para crise renal 

esclerodérmica, doença pulmonar intersticial e HAP (DENTON, et al., 2016, MULLER, 

2017). 

Alternativas medicamentosas visando à alteração vascular (nomeadamente 

antagonistas dos receptores ET-1, inibidores da fosfodiesterase-5, inibidores da 

enzima conversora de angiotensina, prostaciclinas), o sistema imunitário e / ou o 
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processo fibrótico (metotrexato, ciclosporina, ciclofosfamida, azatioprina, micofenolato 

de mofetil, rituximab, tocilizumab, abatacept) foram ou estão sendo avaliados na ES 

(STEEN, 2014). 

Além dos tratamentos farmacológicos, evitar fatores agravantes (tabagismo, 

drogas vasoconstritoras, resfriado) continua sendo uma questão importante 

(LOFGREN et al., 2016). Os pacientes devem ser educados para fatores de risco e 

prognóstico e autorizados a participar ativamente no tratamento; isso deve seguir uma 

abordagem, reconhecendo o impacto da doença e do estilo de vida de cada paciente 

(ALMEIDA et al., 2015). 

Nenhuma droga até agora foi rotulada para reduzir a fibrose da pele ou o 

envolvimento de órgãos. As interações entre vasculopatia, distúrbios imunes e 

ativação de fibroblastos são complexas e podem dificultar o reconhecimento de um 

único agente terapêutico efetivo (CHUNG, UZ, 2004). 

O desfecho esperado para o paciente, após o tratamento, os cuidados e a 

assistência prestada, é: melhora de seu estado clínico, sentimento de maior conforto 

e bem estar, redução da dor, melhoria da integridade cutânea, maior grau de 

morbidade dentro de suas limitações, recuperação emocional e psicológica, redução 

da incapacidade funcional e melhoria estética (MANETTI, MATUCCI-CERINIC, 2015; 

ALLANORE et al., 2016). 

Ressalta-se, ainda, que o acompanhamento e a avaliação da gravidade, do 

dano e da atividade da afecção devem ser contínuos e de prática clínica minuciosa, 

visando prevenir complicações e sequelas ao paciente (MEDSGER et. al. 2003; 

SAMPAIO-BARROS et al., 2013; DENTON et al., 2016). 

 
2.6 TERMOGRAFIA 

 
A utilização da termografia dentro da área da saúde se faz através do auxílio 

de uma câmera especial, com a finalidade de se efetuar um mapeamento térmico da 

superfície do corpo humano (ITAKURA, 2013; MEIRA et al., 2014; CÔRTE- 

HERNANDEZ, 2016). 

No entanto, para um melhor entendimento da utilização da termografia como 

exame auxiliar para diagnóstico médico, é necessário compreender a relação da 

temperatura com as alterações internas do corpo humano, bem como a radiação 

infravermelha, o processo de desenvolvimento da termografia na medicina e suas 
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principais aplicações (RING, AMMER, 2006; MEIRA et al., 2014; NOLA, KOLARIC, 

2015; CORTÊ-HERNANDEZ, 2016). 

 
2.6.1 TERMORREGULAÇÃO 

 

A termorregulação é o sistema que controla a temperatura corporal, a qual 

deve ser mantida constante dentro de uma variação térmica muito pequena, mesmo 

em situações de grandes diferenças com o ambiente, ou quando em atividade física 

(JONES, PLASSMANN, 2002; ROMANOVSKY, 2007). Deve ser preservada num 

limite estreito de 33 - 42 graus Celsius (°C), a mudança dessa temperatura é 

considerada, claramente, um indicador de doença (GUYNTON, HALL, 2017). 

É através do aparelho termorregulador, que a temperatura interna do corpo 

quando em repouso permanece quase constante dentro de uma variação de no 

máximo 0,6°C, mesmo em exposições a temperaturas frias ou quentes (BACH et al., 

2003). A temperatura interna normal está em torno de 37°C, preservando assim as 

funções metabólicas vitais (JIANG, 2002; DRINKWATER, 2008). 

O principal responsável por manter esse equilíbrio entre a produção de calor 

e a perda para o ambiente, é a pele, sendo considerado o maior órgão do corpo 

humano e um eficiente termorregulador (CURI, PROCÓPIO, 2009; LAHIRI et al, 

2012). 

O sistema neurovegetativo da pele controla o fluxo sanguíneo da 

microcirculação cutânea e se modifica à medida que ocorre estímulos externos 

(mudanças na temperatura), internos (infecção) ou na presença de disfunções 

neurovegetativas, vasculares ou inflamatórias (GUYTON, HALL, 2017; LAHIRI et al, 

2012). 

São as fibras motoras simpáticas que controlam a microcirculação cutânea 

por meio de vasoconstrição ou vasodilatação, causando dessa forma menor ou maior 

irrigação da pele (BALAS, 2009). 

O tecido epitelial das pessoas em geral possui uma simetria térmica bilateral 

com indícios de normalidade. Uma vez detectada qualquer assimetria, isto pode ser 

um sinal indicativo de uma alteração no organismo (BRIOSCHI, 2011; LAHIRI et al., 

2012, BRIOSCHI et al., 2016). 

Portanto, a temperatura do corpo regula-se através da integração dos 

mecanismos do sistema nervoso central localizado no hipotálamo, que equilibra a 
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geração de calor com a perda, e os termorreceptores (corpúsculos de Ruffini) que são 

sensíveis as informações térmicas de quente e frio que chegam a pele, tecidos 

profundos e ao próprio sistema nervoso central, formando assim um sistema de 

feedback (GUYTON, HALL, 2001; DAVIES, BLEKELEY, KID, 2002). 

A dissipação do calor corporal pela superfície cutânea pode ocorrer por três 

mecanismos: a radiação, condução e convecção (GUYNON, HALL, 2001; BRAZ, 

2005). O principal mecanismo de perda de calor é a radiação, que compreende a 

perda sob a forma de radiação térmica infravermelha que constitui um tipo de onda 

eletromagnética (JONES, PLASSMANN, 2002). 

 
2.6.2 RADIAÇÃO INFRAVERMELHA 

 

Todos os objetos que não estão na temperatura de zero absoluto emitem essa 

radiação. Com comprimento de onda entre 0,75 a 100 μm a radiação infravermelha 

não é visível ao olho humano (LAHIRI et al., 2012; NOLA, KOLARIC, 2015). 

Desta forma, o corpo humano irradia infravermelho em todas as direções, num 

comprimento de onda que varia de 5 a 20 μm, com um pico maior na faixa do 

infravermelho longo, entre 9-10 μm (CHOJNOWSKI, 2012; ALLEN, HOWELL, 2014). 

Caso a temperatura seja maior que a do meio ambiente, haverá uma maior 

quantidade de calor irradiada do corpo do que a irradiada em direção ao corpo (CURI, 

PROCÓPIO, 2009; GUYTON e HALL, 2011). 

Portanto, a transferência de energia do corpo para o ambiente, depende da 

diferença entre eles, como pode ser descrito pela fórmula de Stefan-Boltzmann 

expandida abaixo (1): 

 

P = ε б (Tb 4 – Te4) A  
(1) 

 

Onde, P é a emitância ou poder emissivo; ε, a emissividade, no caso do corpo 

humano é de 0,978; б é a constante de Stefan-Boltzmann no valor de 5,670 x 10-8 

W/m2K4; Tb é a temperatura do corpo, Te é a temperatura ambiente e A, a área 

(BRIOSCHI et al., 2007; ITAKURA, 2013). 

Essa radiação térmica na faixa do infravermelho emitida pelo corpo humano 

e foi descrita pela primeira vez em 1800, por William Herschell, o qual denominou de 
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“calor escuro”. Porém foi o seu filho, John Herschell, em 1840, quem pela primeira vez 

fez uma imagem termográfica (RING, 2007). 

Para tanto as câmeras termográficas foram desenvolvidas com o intuito de 

conseguir captar essa radiação infravermelha dentro do comprimento de onda emitido 

pelo corpo humano, convertendo em imagens que representam as diferentes 

temperaturas superfícies de determinadas partes do corpo, possibilitando a 

identificação de áreas com alguma alteração (BAGAVATHIAPPAN et al., 2009; 

MAGAS, 2012; ITAKURA, 2013, MEIRA et al., 2014, NOLA, KOLARIC, 2015). 

Para facilitar a interpretação qualitativa das imagens, pseudo-cores podem ser 

aplicadas, sendo que cada cor corresponde a uma determinada temperatura, 

geralmente quanto mais escura a cor mais frio, e quanto mais clara a cor mais quente 

(FRAGOPOULOU, 2016; CHOJNOWSKI, 2017). 

Para a realização de uma análise termográfica é importante conhecer fatores 

que influenciam o resultado do exame (MAGAS, 2012; ITAKURA, 2013; BANDEIRA, 

2013, CÔRTE-HERNANDES, 2016) 

Dentre eles estão presentes: fatores ambientais (tamanho da sala de coleta, 

temperatura ambiental, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e radiação), fa- 

tores técnicos (câmera, protocolo, software, análise estatística) e fatores individuais 

(sexo, idade, antropometria, ritmo circadiano, emissividade da pele, uso de 

medicamentos e prática de exercício físico). Porém, se controlados, não há prejuízo 

no resultado final (KAVANAGH, GRAZIO, 2011). 

 
2.7 TERMOGRAFIA NA ÁREA MÉDICA 

 
A termografia é um método diagnóstico por imagem não invasivo, utilizado 

dentro da área médica, que fornece imagens bidimensionais referentes à presença ou 

não de alterações fisiológicas, sendo capaz de investigar e identificar uma ampla 

variedade de condições clínicas, possuindo uma elevada especificidade diagnóstica 

(HILDEBRANDT et al., 2010; KAVANAGH, GRAZIO, 2011; MEIRA et al., 2014), que 

refletem a dinâmica microcirculatória da superfície cutânea dos indivíduos em tempo 

real, abrangendo o sistema vascular, nervoso e musculoesquelético, bem como 

processos inflamatórios, condições endócrinas e oncológicas (CHENG et al., 2009; 

BRIOSCHI, 2011; MAGAS, 2012; ITAKURA, 2013; HADDAD, 2014; HEIMBECHER, 

ULBRITCH, 2018; CAMPOS et al., 2019). 
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O fato deste método de imagem ser um exame funcional, de rápida execução 

e seguro, por não utilizar radiação ionizante, torna a termografia de grande valia dentro 

das mais variadas áreas da medicina ( RING et al., 2007; LAHIRI et al., 2012; LUDWIG 

et al., 2013). 

Sua aplicabilidade fornece aos profissionais informações mais objetivas para 

o diagnóstico precoce de alteração do sistema afetado. Além disso, o exame permite 

maior precisão na quantificação térmica da região de interesse e seu monitoramento 

(MERLA, ROMANI, 2006; NOLA, KOLARIC, 2015 BRIOSCHI et al., 2016). 

Dentro da área da medicina, normalmente são usadas câmeras com 

velocidade de trinta quadros por segundo, com resolução térmica de 0,1 °C e 

resolução das imagens de 320 x 240 pixels (KAVANAGH, GRAZIO, 2011 

CHOJNOWSKI, 2012; MEIRA et al., 2014). 

Há relatos de que a primeira termografia a ser aplicada na área médica foi 

realizada em 1957, quando o médico Lawson descobriu que sua paciente com câncer 

de mama apresentava uma temperatura mais elevada nesta região (MERLA, 

ROMANI, 2006; RING, 2007). 

Em meados da década de 70, a termografia começou a ser muito utilizada em 

diversas áreas dentro da medicina, porém, problemas com a baixa resolução espacial, 

processamento de sinais lento, técnicos pouco capacitados, levaram a uma sucessão 

de erros que conduziram a um atraso na aceitação dessa técnica na medicina 

(MYKUSLSKA, 2006; MOREIRA, 2011; MOREIRA, 2017). 

No final da década de 90, com o avanço da tecnologia e com o 

desenvolvimento dos sensores infravermelhos de alta sensibilidade, computadores 

mais eficazes e programas de processamento de dados de alta resolução, permitiram 

registro de imagens de alta qualidade em tempo real, sendo cada vez mais aplicada 

como uma ferramenta útil no diagnóstico e acompanhamento da resposta ao 

tratamento (MYKULSKA, 2006; RING, 2007; NOVICKA, 2017). 

Existe um grande número de patologias que produzem alterações vasculares, 

e consequentemente, modificam a temperatura local e as proximidades das áreas 

(BRIOSCHI, 2007; MEIRA et al., 2014; CAMPOS et al., 2019), e para todas as áreas 

médicas, está estabelecida a termografia como uma medida que proporciona um 

mapeamento visual da distribuição da temperatura da pele, mas não quantifica valores 

absolutos de temperatura (RING, AMMER, 2012): 
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Patologias ortopédicas e do esporte: A termografia tem sido utilizada como 

apoio complementar aos exames convencionais, para identificar qual parte do sistema 

músculo-esquelético pode estar acometido por determinada doença ou lesão dentre 

as quais podem-se citar: leões miofasciais, sobrecarga músculo- esquelética, LER- 

DORT, tendinites, tenossinovites de punho e síndrome do túnel do carpo , ou 

simplesmente de forma elucidativa das síndromes dolorosas se mostrando também 

eficiente para avaliar a eficácia do tratamento e reabilitação pós-operatória de joelho 

(BRIOSCHI et al., 2011; FILLUS, 2011; MAGAS, 2012; BANDEIRA, 2013; TROTA, 

ULBRICHT, 2015); 

Patologias oncológicas: pesquisas correlacionadas ao câncer estão sendo 

amplamente estudadas, principalmente aquelas que dizem respeito ao câncer de 

mama. A termografia é utilizada com o intuito de evitar o desconforto e a emissão de 

radiação proporcionados pelo exame de mamografia (GONÇALVES, 2017), e o 

conceito de que a projeção de calor na pele pode indicar um estado de doença, é 

capaz de reconhecer tumores com diâmetros menores do que 0,5 cm, sendo capaz 

de diagnosticar certos casos antes da detecção por outros dispositivos médicos 

(JONES, PLASSMANN, 2002; MEIRA et al., 2014); 

Patologias endócrinas: a aplicabilidade da termografia está presente na 

prevenção e identificação de alterações metabólicas principalmente no que se diz 

respeito à presença do diabetes tipo 2, e suas complicações, como o pé diabético 

(CORTÊ-HERNANDEZ, 2016; GUIMARÃES, BALBINOT, BRIOSCHI, 2018). Bem 

como na análise da composição corporal (SALAMUNES, 2017), a qual pode mudar 

com o processo de envelhecimento, conduzindo a perda de massa muscular e 

aumento da gordura corporal. Essa mudança pode conduzir a síndrome metabólica, 

principalmente em mulheres pós-menopausa (BEZERRA, 2007); 

Patologias cardíacas: o uso da termografia também se apresenta eficaz e 

promissor na avaliação do risco cardiovascular. A disfunção do endotélio encontra-se 

relacionada à aterosclerose e está presente tanto nos grandes vasos, como na 

microcirculação e é descrita como a primeira etapa na formação das placas 

ateromatosas estando, todavia, presente em todas as etapas das moléstias 

isquêmicas, sobretudo no coração (HADDAD, 2014). 
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2.7.1 Termografia nas Doenças Reumatológicas 

 

As doenças reumáticas são um grupo de doenças e alterações funcionais do 

sistema musculoesquelético de causa não traumática (CECIN, XIMENES 2014; 

ALMEIDA, 2017). 

Existem vários subtipos de doenças inflamatórias do sistema 

musculoesquelético, do tecido conjuntivo e dos vasos, as degenerativas das 

articulações periféricas e da coluna vertebral, as metabólicas ósseas e articulares, as 

alterações dos tecidos moles periarticulares e as doenças de outros órgãos e/ou 

sistemas relacionados com os anteriores (MEIRA et al., 2014, CORTE-HERNANDEZ, 

2016) 

A mensuração da inflamação pode ser realizada tanto por meio da 

quantificação subjetiva dos sintomas clássicos de dor, edema, calor, hiperemia e 

limitação do movimento, quanto por quantificação objetiva humoral (proteínas de fase 

aguda) ou através de exame de imagem (CECIN, XIMENES, 2014). 

A termografia é um método extremamente sensível capaz de indicar o início 

do processo inflamatório antes da manifestação clínica, como é o caso da artrite 

reumatoide, artrite reumatoide juvenil e polimialga reumática (BRIOSCHI et al., 2007; 

FILLUS, 2011; CORTÊ-HERNANDEZ, 2016), bem como identificar a presença de em 

alguns distúrbios vasculares periféricos (vasoconstrição) encontradas como principais 

manifestações de doenças reumáticas sistêmicas, como o Fenômeno de Raynaud 

(FR), encontrado na ES (AMMER, 2010; CHLEBICKA, et al, 2013; ISMAIL et al., 2014; 

LIM et al., 2014; KOLESOV, 2015; HORIKOSHI et al., 2016; CAMPOS et al., 2019). 

 
2.7.2 Termografia e Alterações Vasculares na ES 

 

O quadro mais clássico de vasoconstrição periférica encontrado na ES, é o 

FR. Esta alteração vascular encontra-se presente em praticamente todos os pacientes 

que apresentam essa enfermidade. Seu diagnóstico além de ser realizado 

clinicamente pode se mostrar mais eficiente através da utilização da termografia 

(KOWAL-BIELECKA et al., 2009; RING, AMMER, 2012, PAULING et al, 2012). 

Alternativas de métodos diagnósticos como a termografia estão disponíveis 

na tentativa de identicar o impacto provenientes da alteração do equilíbrio vascular 

provocado pelo FR na ES (ANDERSON et al, 2007; SCHAEFFER et al., 2013; NOLA, 
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KOLARIC, 2015, HEIMBECHER, CAMPOS, ULBRITCH , 2018, CAMPOS et al., 

2019). 

A termografia apresenta a mesma sensibilidade para avaliar a perfusão capilar 

periférica em portadores de Raynaud que o laser Doppler de micro - fluxo 

(SCHLAGER et al., 2010). 

Essa técnica consegue identificar a sensibilidade ao frio, através de um 

aumento das assimetrias térmicas e diferença de temperaturas entre o carpo e os 

dedos, através da diminuição do fluxo sanguíneo local, devido a constantes 

mecanismos de vasocontrição nesta região (CHEBLICKA et al., 2013, ISMAIL et al. 

2014; LIM et al., 2014; SCOLNIK et al., 2014, BAE et al., 2018; HEIMBECHER, 2018, 

CAMPOS et al., 2018; HEIMBECHER, CAMPOS, ULBRICHT, 2018, RUARO et al., 

2019). 

O FR caracteriza-se por episódios reversíveis de vasoespasmos de 

extremidades, associados a alterações de coloração típicas, que ocorrem após 

exposição ao frio ou em situações de estresse emocional (WIGLEY, 2002; REYES, 

CASTRO, LÓPEZ, 2002; GAYRAUD, 2007, KAYSER, 2009, RODRIGUEZ-CRIOLLO, 

JARAMILLO-ARROYAVE, 2014). 

 

2.7.3 Protocolos de Termografia para Identificação de FR 

 

Uma revisão dos estudos clínicos de termografia ((PAULING et al., 2012; 

CHLEBICKA et al., 2013; HORIKOSHI et al., 2014) e acompanhamento do FR 

concluiu que estudos publicados são muito heterogêneos, apresentam metodologias 

distintas e diferentes critérios de avaliação, porém a maioria deles utiliza da DDD 

(Diferença Distal Dorsal) (LIM et al., 2014; SUNDQVIST et al., 2015; GU et al., 2016; 

HEIMBECHER, 2018, CAMPOS, HEIMBECHER, ULBRICHT, 2018). 

A maioria das pesquisas que correlacionam a termografia e o FR utilizaram o 

cold stress (estresse ao frio) em suas metodologias e protocolos que se baseavam na 

(DDD) para a identificação de alteração vascular provocada pelo FR (ANDERSON et 

al., 2006; SCOLNIK et al., 2013; ISMAIL et al., 2014; LIM et al., 2014; HEIMBECHER, 

CAMPOS, ULBRITCH, 2018; CAMPOS et al., 2019). 

Para analisar o comportamento térmico no FR através da DDD, se faz 

necessário delimitar áreas de falanges distais e região média de metacarpo (região 

palmar dorsal) para a verificação do cálculo do gradiente térmico (LIM et al., 2014; 
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CHEBLICKA et al., 2013; SCOLNIK et al., 2016; CAPPELA et al., 2015; 

KOLESOV,2015), sendo atribuídos os valores de 1mm e variação de 2 ou 3mm 

respectivamente. 

De acordo com alguns autores, deve-se suspeitar de FR quando a diferença 

entre a extremidade dos dedos e o metacarpo for ≥ - 3°C, sugerindo que se faça um 

valor de corte para diferenças ≥ - 1°C considerados como dedos “gelados” e não 

normais (CHEBLIKA et al., 2013; SCOLNIK et al., 2016). 

Em alguns estudos há relatos de que se deve excluir o polegar, por estes 

serem poupados tanto no FR primário quanto no secundário, assim como o 5º dedo, 

por ser pouco discriminatório em função do seu tamanho (LIM et al., 2014). Também 

há relatos de que polegares não favorecem a diferença entre FR e ES (PAULING et 

al., 2012). 

Alguns protocolos estabelecidos para a identificação do FR definiram vários 

parâmetros. Existem aqueles em que a aclimatação é de 30 minutos em temperatura 

de 24° C (LIM et al., 2014), 17°C por 20 minutos (ALLEN, YOUNG, GRIFFITHS, 2014), 

20 minutos a temperatura de 23 °C (SCHLANGER et al., 2010; (ANDERSON et al., 

2007), 23°C durante 15 minutos (PAULING et al., 2011). Ainda há relatos de 

aclimatação por 15 minutos a 22° C (Sanches et al., 2013) e outros ainda não 

especificam a aclimatação utilizada (KUTILEK; NEMEC; BOCKAYOVA, 2012). 

Determinados protocolos analisaram mãos e pés (LIM et al., 2014), porém a 

análise da mão é mais frequente (ALLEN; YOUNG; GRIFFITHS, 2014); 

(SCHLANGER et al., 2010); (ANDERSON et al., 2007); KUTILEK, NEMEC, 

BOCKAYOVA, 2012; PAULING et al., 2011; SANCHES et al., 2013; (CHLEBICKA et 

al., 2013). 

Com relação ao tempo de exposição à água fria e sua temperatura, as 

metodologias também não se encontram padronizadas (SANCHES et al., 2013; 

CHLEBICKA et al., 2013). A água apresenta uma variação de temperatura entre 20°C 

e uso de luvas (SCHLAGER et al., 2010), água à 15°C e uso de luvas de látex 

(ANDERSON et al., 2007), 10°C por 10 minutos (KUTILEK, NEMEC, BOCKAYOVA, 

2012), 20°C por 1 minuto, sem relato de uso ou não de luvas. 

A maioria dos estudos utilizou o ambiente com uma temperatura média 

variando entre os 22°C e 23°C. Para a determinação do estresse ao frio, a imersão 

principalmente das mãos foi realizado com água em uma temperatura que variou entre 

10°C e 20°C e o tempo pós-coleta variou entre 10 a 30 minutos (PAULING et al., 2012; 
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CHEBLICKA et al., 2013; ALLEN et al., 2014; HIROSKI et al., 2014, HEIMBECHER, 

ULBRICHT, 2018). 

A aplicação da termografia pode ser vista como um complemento diagnóstico 

nas informações obtidas através do exame clínico e de outros métodos de 

investigação, principalmente no que se diz respeito aos estágios iniciais do 

desenvolvimento de algumas patologias, especialmente no caso da ES (PAULING et 

al., 2012; CHEBLICKA et al., 2013; MEIRA et al., 2014; RAMIREZ-ALBERDEZ et al., 

2015; HORIMOTO, DA COSTA, 2016). 

Neste âmbito da medicina, a termografia também se faz um método eficaz 

como apoio diagnóstico e preventivo da evolução das manifestações das patologias 

reumáticas, especialmente aquelas de caráter sistêmico. 
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3 METODOLOGIA 

 
Neste capítulo, expõem-se os procedimentos metodológicos que nortearam o 

estudo envolvendo o tipo da pesquisa, o local, a amostra estudada, os materiais 

utilizados e os procedimentos para a coleta e análise dos dados. 

 
3.1 TIPO DO ESTUDO 

 
Esta pesquisa é caracterizada como estudo exploratório - descritivo, de caráter 

transversal (LAKATOS, MARCONI, 2010). Pesquisas exploratórias são desenvolvidas 

com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado 

fato, possibilitando delimitar o campo de trabalho e mapeando as condições de sua 

manifestação através da revisão de literatura como etapa inicial buscando esclarecer 

o tema escolhido (GIL, 2012). 

O estudo seguiu os aspectos éticos recomendados pela resolução 466/12. O 

mesmo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – UTFPR por meio da Plataforma Brasil através do parecer n° 

1.818. 372. 

 
3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
3.2.1 Local da pesquisa e caracterização da amostra 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Curitiba - PR, no período que 

compreendeu o mês de dezembro de 2018 a agosto de 2019. A amostra foi composta 

por 88 indivíduos, de ambos os sexos, divididos em grupo patológico (FR2) e grupo 

controle (GC). 

A seleção dos pacientes com FR secundário foi realizada no ambulatório de 

esclerodermia de um Hospital de referência. Todos os voluntários selecionados no 

Hospital foram devidamente diagnosticados com Esclerose Sistêmica pelo setor de 

reumatologia da instituição, os quais se enquadravam dentro dos critérios clínicos 

estabelecidos pelo Colégio Americano de Reumatologia (American College of 

Rheumatology – ACR). 
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3.2.2 Critérios de exclusão 

 

Como critérios de exclusão, o participante não poderia ter diagnóstico clínico 

de cardiopatia, doença epitelial transmitida por fungos e/ou bactérias e não apresentar 

nenhuma lesão no dia do exame, e não ter sofrido nenhum tipo de amputação parcial 

ou total de um dos dedos das mãos. Para classificar os sujeitos dentro destes critérios, 

os mesmos responderam a uma anamnese. 

 
3.3 DIRETRIZES PARA O EXAME DE TERMOGRAFIA 

 
Para que o exame de termografia infravermelha possa ser realizado de forma 

adequada e padronizada e para que estudos nesta área possam ser comparados, 

diretrizes foram desenvolvidas por especialistas que determinaram alguns requisitos 

básicos. 

Os principais fatores que podem influenciar no resultado do exame 

termográfico envolvem: o equipamento utilizado (tipo de resolução e sensibilidade 

térmica), o ambiente (temperatura e umidade do ar) e a própria pessoa (fatores 

intrínsecos, como o IMC, estresse, temperatura corporal e fatores extrínsecos, como 

os cremes, talcos, alimentação, atividade física extenuante, exposição ao sol, entre 

outros) (FIKACKOVA e EKBERG, 2004). 

Portanto os voluntários foram informados a evitar ou não realizar os 

respectivos itens relacionados aos fatores extrínsecos citados acima. 

 
3.4 MATERIAIS 

 
3.4.1 Câmera infravermelha 

 

Para a aquisição das imagens termográficas foi utilizada uma câmera 

infravermelha da marca FLIR modelo E40 (Figura 3). 
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Figura 3 - Apresentação da câmera termográfica E40 
 

 

Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

Esta câmera termográfica possui uma frequência de aquisição de 60 Hz, 

resolução de 160 X 120 pixels, detecta radiação na faixa espectral de 7,5 a 13µm, 

medição de temperatura na faixa de -15,5°C a 650°C. 

Foi utilizado o software Flir Tools para aquisição, armazenamento e análise 

das imagens termográficas (Figura 4). 

 
Figura 4 - Apresentação do software Flir Tools. 

Fonte: Autoria Própria (2020). 

 
3.4.2 Método de análise de imagens 

 

Para a análise das imagens termográficas foi utilizado o software Flir Tools, 

fornecido pelo próprio fabricante do equipamento. Este software permite análise em 
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tempo real e estática, nesta pesquisa as imagens foram registradas e analisadas 

posteriormente. 

Apresenta ferramenta que permite selecionar um ponto de análise e/ou uma 

área no formato e tamanho que precisar e fornece a temperatura média, máxima e 

mínima da região a ser estudada. Possui opções diferentes de paletas de cores para 

visualização das imagens e, permite ajuste dos valores máximos e mínimos da 

temperatura de visualização da imagem, facilitando na busca de alterações pontuais 

de temperatura de forma qualitativa através do espectro de cor, que normalmente 

quanto mais escura a cor, mais fria a região e quanto mais clara, mais quente. (Figura 

5). 

 
Figura 5 - Representatividade da escala colorimétrica pelo software Flir Tools. 

 

Fonte: Autoria Própria (2020). 

 
 

 

3.5 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 
No dia do teste os voluntários responderam a uma anamnese (APÊNDICE A) 

e tiveram sua temperatura central aferida através de um termômetro clínico sem 

contato da marca G-TECH. 

O ambiente de coleta de dados foi mantido a uma temperatura de 

aproximadamente 23 °C, com oscilação de no máximo 0.5 °C. A temperatura da sala 

era controlada por um termo-higrômetro digital (Modelo SH 112 J- Prolab, Brasil). 

Logo em seguida, os mesmos passaram por um período de aclimatação por 

10 minutos, tendo suas mãos livres de contato com qualquer superfície. Na sequência, 

o participante foi orientado a posicionar-se no local de captação das imagens, o qual 

era composto por uma mesa revestida com um tecido preto no intuito de diminuir o 
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reflexo existente no ambiente, e uma cadeira onde ele se mantinha sentado durante 

todo o processo do teste (Figura 6). A câmera ficou sustentada por um tripé, em uma 

distância de 0,80 m da superfície e ângulo de 45° (Figura 7). 

 
Figura 6 - Espaço destinado à coleta das imagens termográficas; 

 

Fonte: Autoria Própria (2020). 

 
 

Figura 7 - Representação do posicionamento das mãos e da câmera termográfica. 
 

 

Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

Cada voluntário foi informado a não realizar nenhum tipo de contato físico com 

relação à superfície de tomada das imagens, a qual era demarcada com o desenho 

do posicionamento das mãos. A área analisada foi à região dorsal das mãos direita e 

esquerda em momentos distintos, as mesmas encontravam-se em posição de 

pronação. Áreas de interesse foram estabelecidas para facilitar a análise: 2-4 mm na 
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região dorsal da mão, no terço médio do terceiro osso do metacarpo, e 1-2 mm para 

dados de temperatura em região de falange distal do 1° ao 5° dedo. (Figura 8). 

 
Figura 8 - Representação da área de interesse estudada. 

 
Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

Logo após as mãos dos voluntários foram submersas em um recipiente com 

água a uma temperatura de 15°C até o nível do carpo, em um tempo de 60 segundos 

(teste do estresse ao frio). Para impedir o contato das mãos diretamente com a água, 

os indivíduos utilizaram uma luva de látex não talcada. 

Os registros das imagens foram realizados anteriormente ao teste de estresse 

ao frio (imagem pré), no 1º minuto após a imersão no 3°, 5°, 7°, 10° e 15° minuto pós- 

imersão. Após a coleta das imagens, os dados foram transcritos para uma planilha e 

posteriormente analisados para o cálculo da DDD (diferença distal dorsal). 

 
3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 
Todos os dados coletados foram apresentados em forma de tabela 

disponibilizados em percentual (%) e frequência relativa (n). Já os resultados das 

temperaturas das imagens termográficas avaliadas nos diversos momentos, foram 

realizadas a partir da DDD com a análise dos valores mínimo, máximo e soma das 

DDD de todos os dedos. 

Para verificação estatística dos dados das diferenças entre as médias utilizou- 

se o Teste t para amostras independentes. 

A separabilidade entre os grupos foi medida usando o tamanho do efeito de 

Cohen (d) definido como a diferença entre as médias de dois grupos divididas por um 

desvio padrão. Para interpretar essa medida, um tamanho de efeito de 0,2 é 

equivalente a um efeito pequeno, 0,5 médio, 0,8 grande, 1,2 muito grande e maior que 
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2,0 significa um grande efeito. Em outras palavras quanto maior o tamanho do efeito, 

mais significativa é a distância entre os grupos. 
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4 RESULTADOS 

 
Neste capítulo, os resultados serão referentes aos dados coletados na 

pesquisa de campo, por meio da aplicação de um questionário (APÊNDICE B) e 

através da utilização da termografia como método de apoio ao diagnóstico ao FR 

secundário. 

 
4.1 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 
Foram avaliados 88 indivíduos (93% mulheres), sendo que 44 apresentavam 

diagnóstico clínico de ES, doença reumatológica, cuja principal manifestação clínica é 

o Fenômeno de Raynaud (GFR2). Outros 44 sujeitos não apresentavam nenhum tipo 

de alteração vascular clinicamente diagnosticada. 

A idade média para o GFR2 foi de 54,3±9,8 anos e para o grupo controle foi 

de 48,9±13,9 anos. Os grupos não apresentaram diferença entre as idades (p = 

0,058). 

Com relação à etnia dos indivíduos com FR2, pardos e brancos 

corresponderam a um grupo de 42 sujeitos, distribuídos de maneira igualitária em 21 

voluntários para cada grupo étnico, sendo apenas dois participantes da raça negra. 

Já o grupo controle foi composto por 23 indivíduos brancos, 20 indivíduos pardos e 

apenas um sujeito negro. 

No grupo dos indivíduos com FR2, 32 deles foram diagnosticados com ES, 

forma limitada, e 12 participantes foram caracterizados com ES difusa. No que se diz 

respeito ao tempo do início da doença, tendo a primeira manifestação o FR ou outros 

sintomas correlacionados a outros órgãos, pode-se verificar uma grande variabilidade 

de tempo diagnóstico entre todos os sujeitos com esta patologia. Observou-se que o 

participante com diagnóstico mais recente, é de apenas um ano, e o indivíduo há mais 

tempo com ES, convive com a doença há pelo menos 25 anos, já a média de duração 

para essa patologia entre os voluntários é de 9,1±5,5 anos. 

Todos os integrantes GFR2 relataram apresentar algum tipo de sensibilidade 

ao frio. O mesmo relato também aconteceu com alguns indivíduos do grupo controle. 

Esses indicativos podem ser confirmados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Locais de maior sensibilidade ao frio. (Dados absolutos e frequência relativa). 
 

Área com maior 

sensibilidade ao 

frio 

Apenas 

nas Mãos 

(N) 

 
% 

Mãos e Pés 

(N) 

 
% 

GFR2 
14 31,1 30 68,9 

GC 2 4,44 14 31,1 

Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

Caracterizado por episódios reversíveis de vasoespasmo em extremidades, o 

FR possui alterações de coloração que são classicamente descritas em três fases 

sucessivas: palidez, cianose e rubor. 

Dentre os avaliados no grupo GFR2 todos citaram a presença de pelo menos 

duas destas alterações, sendo descritas na Tabela 4. Já no grupo controle, não houve 

nenhum relato de mudança na coloração das mãos. 

 
Tabela 4 - Principais alterações de coloração das mãos para os pacientes do grupo de Raynaud 

secundário. 

Alteração de Coloração das 

Mãos 

Frequência (N) Percentual (%) 

Roxa – Branca 27 60,0 

Roxa – Vermelha 4 8,9 

Amarela – Roxa 2 4,4 

Branca – Roxa - Vermelha 9 20,0 

Azul – Branca 2 4,4 

Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

Durante a anamnese, 34 indivíduos do grupo GFR2 afirmaram já terem 

desenvolvido úlceras digitais (UD), correspondendo a 75,5% dos sujeitos avaliados, e 

apenas 11 participantes alegaram nunca ter desenvolvido nenhum tipo de ferida. A 

seguir, na Tabela 5, serão relatados os principais locais de acometimento de UD. No 

grupo controle não houve correlatos de presença das mesmas. 

 
Tabela 5 - Regiões de maior incidência de úlceras digitais (UD). 

 

Presença de UD (Região) Frequência (N) Percentual (%) 

 
 

Dedos das mãos 

 
25 

 
55,6 

Indicadores Mão Direita 3 6,7 
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Presença de UD (Região) Frequência (N) Percentual (%) 

 
Indicadores e Polegares 

2 4,4 

Dedos somente mão esquerda 1 2,2 

Interfalanges 1 2,2 

 
 
 

Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

O principal exame complementar para comprovação de diagnóstico da ES é 

a capilaroscopia, e os achados microangiopáticos determinam o padrão SD (padrão 

eslerodérmico), que são a presença de capilares dilatados e distorcidos, associados 

a áreas de vascularização. 

Dentre os achados correlacionados nos exames capilaroscópicos dos 

indivíduos do GFR2, 43 pacientes apresentaram padrão SD, o que corresponde a 

95,5% dos sujeitos avaliados. Somente dois pacientes demonstraram a ausência 

deste padrão, podendo ser este resultado um fator duvidoso para diagnóstico clínico 

de ES. 

Todos os participantes da pesquisa afirmaram não ter históricos antecedentes 

desta patologia em nenhum integrante nas suas famílias. Com relação aos hábitos de 

vida, e principalmente no que se diz respeito à utilização ao uso do cigarro, os dados 

estarão descritos na Tabela 6. 

 
Tabela 6 - Hábitos de Vida – Fumantes, Não Fumantes e Ex- Fumantes. 

 

Hábitos de Vida Fumantes Não Fumantes Ex – Fumantes 

Frequência Percentual Frequência Percentual Frequência Percentual 

 (N) (%) (N) (%) (N) (%) 

FR2 5 11,4 34 77,3 5 11,4 

GC 6 13,6 36 81,8 2 4,5 

Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

Com a avaliação inicial pode-se constatar a presença de doenças crônicas 

tanto nos indivíduos do GFR2 quanto no GC, as principais doenças citadas para o 

GFR2 foram: disfunção da tireoide (53,3%), seguido de HAS (44,4%), com relação ao 

GC, tiveram prevalência a HAS (24,4%) e diabetes (8,8%), todas as patologias 

relatadas estarão dispostas na Tabela 9 (APÊNDICE C). Os participantes poderiam 

relatar mais de uma patologia, caso tivessem o diagnóstico clínico da mesma. 
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Além da ES apresentar como principal manifestação o FR, a mesma também 

pode atingir outros órgãos internos, de diferentes sistemas. Todos os voluntários da 

pesquisa, relataram apresentar pelo menos duas manifestações clínicas além da 

alteração vascular em extremidades (FR), sendo que as três disfunções mais citadas 

foram: fibrose pulmonar e espessamento cutâneo (42%), e disfagia e esofagite (36%), 

outros sinais e sintomas também foram mencionados. Todos podem ser verificados 

na sequência (Tabela 7). 

 
Tabela 7 - Apresentação das principais manifestações clínicas, além do FR. 

Outras Manifestações Clínicas 
GFR2 N % 

  

 
Fibrose Pulmonar 

 
19 

 
42 

Espessamento Cutâneo 19 42 

Disfagia 16 36 

Esofagite 16 36 

Hipertensão Pulmonar 12 27 

Telangiectasias 11 24 

Microstomia 8 18 

Depressão 7 16 

Gastrite 6 13 

Irregularidade Intestinal 3 6,7 

Esclerodactilia 3 6,7 

Miosite 2 4,4 

Acrosteólise 1 2,2 

Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

Com relação ao GC, além das doenças crônicas anteriormente demonstradas 

na Tabela 9, alguns indivíduos relataram apresentar outras doenças, clinicamente 

diagnosticadas, dentre as quais se podem observar a depressão correspondendo a 

6,66% dos avaliados, a mesma porcentagem também foi averiguada para o quadro 

de gastrite. Outros relatos como enxaqueca, osteoporose, alteração vestibular foram 

citados apenas uma vez cada. 

Geralmente indivíduos com diagnóstico de ES necessitam com frequência de 

tratamento medicamentoso. Nesses casos, a gravidade e complicações associadas 

devem ser avaliadas. Todos os sujeitos da pesquisa relataram utilizar pelo menos dois 

medicamentos distintos em função das manifestações clínicas da doença (Tabela 10 

– APÊNDICE D). Já os medicamentos que mais foram mencionados durante o 
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procedimento avaliativo com relação ao grupo controle podem ser verificados na 

Tabela 11 (APÊNDICE E). 

 
4.2 RESULTADOS DAS IMAGENS TERMOGRÁFICAS 

 
O comportamento térmico dos grupos analisados evolui de maneira diferente 

após a realização do teste do estresse ao frio, onde indivíduos do GC apresentaram 

aquecer de modo mais eficiente e simétrico, quando comparado aos sujeitos do 

GFR2, os quais aqueceram de maneira mais lenta e de forma assimétrica, fato que 

pode ser observado nas Figura 9, Figura 10, Figura 11 e Figura 12. 

 
Figura 9. Representação do aquecimento das mãos ao longo do tempo (1, 5, 10 e 15). 

 
Fonte: Autoria própria 2020 

 
 

 
Figura 10. Representação do aquecimento das mãos de participante do GC. 

 
Fonte: Autoria própria 2020 
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Figura 11. Representação do aquecimento das mãos em participante com ES limitada (GFR2). 

 

Fonte: Autoria própria 2020 

 

Figura 12. Representação do comportamento térmico em participante com ES difusa (GFR2). 

 
Fonte: Autoria própria 2020 

 

A análise térmica dos participantes foi feita através da DDD, a partir dos 

valores mínimo, máximo e soma das DDD de todos os dedos. O Gráfico 1, ilustra os 

valores dos pontos extremos para a DDD ao longo do tempo. Verificou-se significância 

estatística entre os grupos em todos os momentos de análise. 
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Gráfico 1 - Valores mínimos e máximos para DDD ao longo do tempo entre o GC e GFR2. 

 
Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

Pode-se constatar que a DDD mínima analisada nos indivíduos do GC 

apresentou variabilidade após o estresse ao frio, assim como a partir de t5 ela 

manteve-se estável. Já a DDD mínima verificada no GFR2 apresentou recuperação 

da taxa de reaquecimento, porém permanecendo negativa, não ficando em nenhum 

momento positiva ao longo dos 15 minutos, com valores sempre abaixo de -2. 

Já com relação à análise da DDD máxima nos dois grupos, pode-se observar 

que os sujeitos do GC tiveram taxa de recuperação da temperatura estabelecida após 

o teste do estresse ao frio. Na verificação da DDD máxima dos voluntários do GFR2 

percebeu-se que os sujeitos atingiram valor superior a zero a partir do décimo minuto 

até o 15º minuto. A Tabela 8, por sua vez, mostra as diferenças entre a soma das DDD 

de todos os dedos e em cada um dos tempos avaliados. Confirmam-se as diferenças 

entre os grupos durante os 15 minutos avaliados. 

 
Tabela 8 - Comparação entre a soma das diferenças distais dorsais (DDD) entre o GC e GFR2. 

 

Momento N Média DP p 

Pré estresse 
GC 44 -1.55 8.21 0.00 

GFR2 44 -7.03 7.81  

t1 
GC 44 -1.48 13.48 0.00 

GFR2 44 -16.88 14.07  

t3 GC 44 -0.03 16.85 0.00 
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 Momento N Média DP p 

t5 
GC 44 0.78 16.65 0.00 

GFR2 44 -13.06 15.42  

t7 
GC 44 0.28 15.11 0.00 

GFR2 44 -11.30 15.75  

t10 
GC 44 0.92 13.62 0.00 

GFR2 44 -8.83 14.63  

 

t15 
GC 44 0.42 13.33 0.01 

GFR2 44 -7.23 13.51  

Fonte: Autoria Própria (2020)  

 
 

Três medidas foram escolhidas para a análise de separabilidade pelo teste d 

de Cohen: a DDD máxima e mínima entre os dedos, e a soma da DDD de cada dedo. 

Como as duas primeiras medidas podem representar valores extremos que podem 

distinguir pontos positivos e negativos, a soma da DDD agrega as informações sobre 

todos os dedos. 

O Gráfico 2 mostra o tamanho do efeito d de Cohen em função do tempo para 

as medidas propostas. O maior efeito foi observado no primeiro minuto, maximizando 

assim a separabilidade entre os grupos positivo e negativo e, portanto, esse instante 

deve ser utilizado (juntamente com as métricas propostas) para classificar ou distinguir 

os grupos. 

Com o passar do tempo, d diminui e isso pode indicar que as informações 

sobre Raynaud são notáveis no primeiro momento, fisicamente equivalentes a uma 

taxa de recuperação de temperatura mais acentuada. 

Gráfico 2 - O tamanho do efeito d de Cohen em função do tempo para três métricas propostas: DDD 
máximo, DDD mínimo e a soma do DDD de cada dedo. 

 

Fonte: Autoria Própria (2020). 
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Sequencialmente, foi-se analisado apenas o GFR2 em três conjuntos de 

variáveis: a) participantes com esclerose sistêmica e participantes com esclerose 

difusa; b) tempo de diagnóstico da doença maior ou igual a 10 anos e menor que 10 

anos; c) presença de UD (sim ou não). O Gráfico 3 ilustra a análise d de Cohen a partir 

da DDD máxima nos três conjuntos de variáveis. 

Gráfico 3 - O tamanho do efeito d de Cohen em função do tempo para DDD máximo em três 
conjuntos de variáveis: A) participantes com esclerose sistema ou difusa; B) tempo de diagnóstico da 

doença maior ou igual a 10 anos e menor que 10 anos; C) presença de úlceras 
 
 

 

Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

 
Percebe-se que o tempo de diagnóstico da doença (B) refere-se a DDD com 

maior efeito de separação durante a captação de imagens no tempo. Analisando a 

temperatura no tempo 5 (maior efeito) entre os grupos percebe-se que a variação da 

DDDmáx, sendo -0,84±0,58 ºC contra -2,00±0,72 ºC para o grupo com <10 anos de 

diagnóstico e >= 10 anos. 
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5 DISCUSSÃO 

 
5.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 
A presente pesquisa buscou confirmar a aplicabilidade da termografia como 

ferramenta no apoio ao diagnóstico das alterações vasculares, como é o caso do FR, 

em especial aquele associado a uma doença reumatológica subjacente, a ES. 

Perante a análise dos resultados pode-se constatar que, o GFR2 foi composto 

em sua grande maioria, por mulheres (90%) acima dos 40 anos, corroborando com 

alguns autores que relatam que a idade entre a terceira e quinta década de vida é a 

fase de maior acometimento (BARNES, MAYES, 2012), a prevalência do sexo 

feminino, e suas alterações hormonais, são fatores contribuintes e preponderantes 

para o desenvolvimento do FR secundário (KAYSER, CORRÊA, ANDRADE, 2009; 

RODRIGUEZ-CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYANE, 2014; TREVISAN, PEREIRA, 

OLIVEIRA, 2016; CHANG et al., 2018). A doença afeta as mulheres em uma 

proporção que varia de 3:1 a 14:1 (BOURNIA et al., 2009; RANQUE, MOUTHON, 

2010). 

Muito embora o acometimento do FR seja maior em mulheres em decorrência 

principalmente das alterações hormonais persistentes ao longo da vida, não quer dizer 

que os homens não sejam atingidos, porém sua incidência irá depender de fatores 

como a genética, a área geográfica e o avanço dos métodos diagnósticos para 

detectar a doença precocemente (REYES, CASTRO, LÓPEZ, 2002; GU et al., 2008; 

MULLER, 2010; GARCIA, 2017). 

Independente do acometimento entre homens e mulheres, a frequência e 

gravidade dos episódios, definidos pelos vasoespasmos das extremidades, 

associados à palidez, cianose, rubor, ao desconforto, a dor e a parestesia, são 

influenciadas por variações diárias de temperatura com visível exacerbação durante 

o inverno (DINSDALE, 2014; KAYSER, 2014). 

Para a estimativa da idade associada à ES, alguns autores consideram que o 

início da doença corresponde a data de surgimento do FR (WALKER, TYNDALL et al., 

2007, CHIFFLOT et al., 2008; FETT, 2013). A média de idade dos sujeitos do GFR2 

apresentada neste estudo mostrou-se estar dentro da faixa etária quando comparada 

a outros estudos, os quais afirmam que o FR2 surge entre a terceira e quinta década 

de vida, abrangendo até a sexta década, podendo ser identificada como a primeira 

manifestação de outra patologia subjacente, como é o caso da ES 
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(KAYSER, CÔRREA, ANDRADE, 2009; RODRIGUEZ-CRIOLLO, JARAMILLO- 

ARROYAVE, 2014; CHANG et al, 2019). 

Este fato pode ser explicado em decorrência de muitos pacientes terem o 

diagnóstico comprobatório da doença tardiamente, sendo cada vez mais necessário 

diagnosticar o FR2 de forma precoce, a análise do comportamento térmico das mãos 

ou pés desses pacientes pode ser um recurso eficiente para esta identificação. 

Como realizado neste estudo, as características clínicas do FR2 podem ser 

observadas através de dados coletados em uma anamnese aprofundada, inspeção 

das manifestações citadas pelos indivíduos, exame clínico específico, juntamente aos 

resultados dos exames laboratoriais e de imagem, como podem ser constatados na 

capilaroscopia e termografia. A análise esses múltiplos pontos podem ser indicativos 

de alterações vasculares em extremidades (KAYSER, ANDRADE, CORREA, 2009; 

NOLA, KOLARIC, 2015; TREVISAN, PEREIRA, OLIVEIRA, 2016). 

No que diz respeito ao tipo de comprometimento cutâneo e sua extensão, a 

presente pesquisa constatou que 72% dos indivíduos apresentavam diagnóstico 

clínico de ES limitada, e apenas 27,27% tinham ES difusa, confirmando o que alguns 

autores demonstraram em seus estudos, onde a ES limitada, é o subtipo mais 

prevalente (MAYES, LACEY et al., 2003; WALKER, TYNDALL et al., 2007; MULLER, 

2010; ALLANORE et al., 2015; ASANO, 2017). 

Já a interelação da ES com patologias crônicas, especialmente a HAS e a 

diabetes, podem estar diretamente interligadas com o peso do paciente, 

especialmente daqueles que estão sobrepesos e/ou obesos, e com hábitos de vida 

alimentares irregulares com grande ingestão de sal e açúcar (HASSAN, 2015; 

TREVISAN, PEREIRA, OLIVEIRA, 2016; DEMARCO et al., 2017). 

 
5.2 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AO FRIO 

 
Em se tratando da alteração da sensibilidade ocasionada pelo frio, constatou-se 

que todos os participantes do GFR2 relataram sentir maior sensibilidade em suas 

extremidades: 31,8% somente em mãos e 68,2% em mãos e nos pés. Diversos 

autores afirmam que o FR2 subjacente à outra patologia reumática pode ocasionar ao 

paciente: alta sensibilidade ao frio (parestesias) e quadro álgico (HERRICK, 2005; 

KAYSER, CORRÊA, ANDRADE, 2009; GOUNDRY et al., 2012; MCMAHAN, 

HUMMERS, 2013; GARCIA, 2017; CHANG et al., 2019). 
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Tal diferença pode ser observada no GC em menores índices: 4,44% apenas em 

mão e 31,1% em mão e pés, entretanto a presença destes relatos pode ser explicada 

pela região climática em que os indivíduos se encontram (KAYSER, CORRÊA, 

ANDRADE, 2009; SILVA et al., 2011), a qual apresenta temperaturas mais baixas em 

relação a outras regiões do país, segundo a classificação climática de Köppen-Geiger. 

Em soma, os resultados do GC são sugestivos e causam certa preocupação, 

pois são indivíduos que podem não ter diagnósticos clínicos de alguma patologia de 

caráter vascular, ou autoimune não tratada (CECIN-XIMENES, 2014; NIETERT et al., 

2015). 

Esse dado foi estabelecido na avaliação dos critérios especificados no 

International Consensus Criteria for the Diagnosis of Raynaud Phenomenon, o qual 

explana a presença de FR quando há pelo menos uma resposta positiva para três 

questões correspondentes: a) presença de alteração na coloração dos dedos; b) 

alteração da cor decorrente ao frio, c) se existe alteração de sensibilidade em virtude 

do frio. Esse protocolo foi estabelecido por vários especialistas, de diferentes centros 

de estudo, como método padrão para estudos do FR (MAVERAKIS et al., 2014). 

Na anamnese, pode-se averiguar que todos os participantes do GFR2 

relataram apresentar pelo menos dois episódios de alteração na coloração dos dedos, 

confirmando com os estudos que dizem que o FR é descrito por eventos reversíveis 

de vasoespasmo em extremidades, possuindo alterações de coloração que são 

classicamente descritas em duas ou três fases sucessivas: palidez, cianose, e rubor 

(KAYSER 2014; MAVERAKIS et al., 2014; GARCIA, 2017; PAULING et al., 2017). 

Uma das grandes complicações provocadas pelo FR decorrente a ES, é a 

úlcera digital (UD), a qual pode ser identificada através dos relatos de 75,5% dos 

sujeitos desta pesquisa. Este percentual está de acordo com estudos que demonstram 

que até 75% dos doentes terão o seu primeiro episódio de UD cinco anos após o 

primeiro sintoma não FR, e 30% dos doentes experimentarão complicações de UD a 

cada ano (HACHULA, 2007; BOTZORIS, DROSOS, 2011; HUGHES et al., 2015; 

MAGNO et al., 2019). 

Outra pesquisa aponta que o acometimento pelas UD’s pode variar de 30 a 

50% dos doentes, geralmente afetando áreas como: as polpas dos dedos, as 

proeminências ósseas de superfícies extensoras das articulações interfalângicas 

proximais das mãos, corroborando com os achados clínicos encontrados no presente 

estudo (MOTTA et al, 2011; ALMEIDA, 2017). 
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A mesma taxa de 50% de aparecimento destas lesões em sujeitos com FR2 

também foi verificado no estudo que utilizou vários medicamentos para conter ou 

estabilizar a evolução das UD (KAYSER, 2014). 

 
5.3 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

 
Atualmente o principal exame complementar para comprovação de diagnóstico 

da ES é a capilaroscopia, nela os achados microangiopáticos determinam o padrão 

SD, que são a presença de capilares dilatados e distorcidos, associados a áreas de 

desvascularização, fato observado nos dados deste estudo, em que mais de 90% dos 

participantes constataram tais achados clínicos em seus exames capilaroscópicos 

(CUTOLLO et al., 2010; LAMBOVA, 2016; RUARO et al., 2017; KUBO et al., 2018), 

informação que vai ao encontro de outros estudos que mencionaram encontrar o 

padrão SD em 90% dos casos, por vezes ainda na fase prodômica, em que apenas o 

FR é aparente, podendo ser observada indefinição do contorno dos capilares que 

aparecem desfocados. Isso se deve provavelmente ao edema intersticial e a produção 

conjuntiva anômala. A microangiopatia esclerodérmica, usualmente tem caráter 

indolente, alterando-se lentamente ao longo dos anos (BERNERO et al, 2013; BISSEL 

et al., 2016). A esclerodermia localizada por apresentar capilaroscopia periungueal por 

vezes normal, também pode ter caracterizado a não observação do padrão SD em 

todos os participantes do GRF2. Alterações semelhantes ao padrão SD podem ser 

encontradas em síndrome de superposição do tecido conjuntivo, especialmente 

quando apresentam componente esclerodérmico (BISSEL et al., 2016). 

Apesar da existência do consenso da capilaroscopia como exame padrão- 

ouro, alguns autores sugerem a utilização de outras técnicas complementares como 

o laser Doppler e a termografia para a identificação e confirmação de disfunções 

circulatórias do diagnóstico do FR, especialmente aquele associado a uma doença 

subjacente (PAULLING et al., 2011; HORIKOSHI et al., 2016; HUGHES, HERRICK, 

2016, LAMBOVA, 2016). 

Diante deste cenário a termografia emerge como uma das técnicas 

instrumentais utilizadas para avaliar a microcirculação em pacientes com sintomas de 

FR, a fim de constatar a presença de alterações vasculares patológicas ou não, 

(CHOJNOSWSKI, 2012; RING, AMMER, 2012; ALLEN, HOWELL, 2014; CAMPOS et 

al., 2019). 
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5.4 ANÁLISE TÉRMICA 

 
Uma das principais características da imagem térmica na medicina é a sua 

simetria de temperatura. A superfície da pele de uma pessoa saudável apresenta uma 

simetria térmica entre o lado direito e esquerdo do corpo, ou entre os dígitos das mãos 

e dos pés (SILVA et al., 2016). Geralmente, em caso de enfermidade, as imagens 

térmicas apresentam distribuição de temperaturas assimétricas, bem como a 

presença de regiões quentes ou frias, sendo indicativos de doenças, lesões ou 

disfunções, fato este que pode ser evidenciado neste estudo, onde a empregabilidade 

da termografia demonstrou ser um recurso eficaz para identificação e distinção do 

comportamento térmico entre sujeitos saudáveis, que apresentaram um padrão de 

reaquecimento mais simétrico e rápido quando comparados a indivíduos com 

características patológicas, os quais levaram mais tempo para recuperar a 

temperatura das mãos e dedos.(SANTOS et al., 2015). 

Quanto ao FR secundário por ES, este pode se mostrar de maneira diferente 

em cada dedo de cada mão. Para alguns autores, este aspecto se apresenta em 

virtude da distribuição não homogênea dos tecidos vasculares e tecido fibroso advindo 

da doença autoimune com alterações das trocas de calor (ISMAIL et al., 2014). 

Esses fatores podem ser explicados, pois na região das mãos, existem 

anastomoses arteriovenulares, formadas por glomos, com vasos abundantes em 

musculatura lisa, bastante ramificada e enovelada. Desse modo, o sangue flui 

diretamente das arteríolas para as vênulas, não passando pelos capilares. Quando a 

temperatura cai, o glomo se contrai e a temperatura baixa, para menor perda de calor 

(VANPUTTE et al., 2016). 

O mesmo contexto foi descrito por meio de outro estudo, onde não só pacientes 

com FR clássico, mas também aqueles com FR devido à patologia associada, ou 

aqueles com formas moderadas e leves de sensibilidade ao frio, puderam ser 

identificadas com a utilização da termografia através do aumento das assimetrias 

térmicas e diferenças de temperatura entre o carpo e os dedos (CHLEBICKA et al., 

2013). 

Com relação ao comportamento térmico, os sujeitos do GFR2 apresentaram 

uma taxa de recuperação de temperatura mais ineficiente e tardia, após a aplicação 

do teste do estresse ao frio. Todos os integrantes deste grupo (n=44) apresentaram 

aumento gradativo no seu processo de reaquecimento, mas mantiveram essa taxa de 
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recuperação negativa ao longo dos 15 minutos de teste, não se tornando positiva em 

nenhum momento. Em contrapartida o GC, começou seu processo de reaquecimento 

a partir do primeiro minuto pós-estresse ao frio, todos os indivíduos, com seus padrões 

térmicos, ou de forma rápida ou mais branda recuperaram a temperatura antes ou ao 

longo dos 15 minutos. 

Estas considerações trazem questões relativas à necessidade de maior 

compreensão sobre a vascularização da região dos metacarpos e distal dos dedos 

pela diferença estrutural dos vasos, o que remete ao estudo o comportamento térmico 

entre falanges distais como parâmetros de comparação. 

Este quadro reforça a necessidade da utilização de tecnologias auxiliares para 

um diagnóstico de FR, afastando a possibilidade de resultados duvidosos, dessa 

forma, a termografia pode desempenhar um papel importante no diagnóstico inicial da 

ES, seu significado na avaliação da atividade da doença ou no monitoramento em 

resposta ao tratamento parece estar se tornando mais clara. Uma das promissoras 

aplicações clínicas da termografia está na determinação do status e a natureza das 

UD’s, em que um ponto frio pode indicar presença de isquemia e/ou presença de 

tecido morto (BRIOSCHI et al., 2007; CHOJNOWSKI, 2012). 

 
5.5 ESTRESSE AO FRIO 

 
O protocolo neste estudo foi baseado nas informações descritas na literatura 

que utilizaram o teste do estresse ao frio (cold stress) para estimular a vasoconstrição, 

método em que o sujeito faz a imersão das mãos em um recipiente com água gelada, 

promovendo uma alteração vascular para a identificação de anormalidades 

circulatórias periféricas (ISMAIL et al., 2014; LIM et al., 2014; NOLA, KOLANC, 2015; 

SCOLNIK et al., 2016; HEIMBECHER, 2018; HEIMBECHER, CAMPOS, ULBRICHT, 

2018; CAMPOS et al, 2019). 

A temperatura da água utilizada nesta pesquisa foi de 15°C, e o tempo de 

permanência das mãos dos indivíduos dentro do recipiente foi de 60 segundos, os 

mesmos ainda utilizaram uma luva de látex para evitar o contato direto com a água, 

este mesmo procedimento também pode ser observado em outros estudos (CLARK 

et al., 1999; FOERSTER et al., 2006), onde constatou-se uma curva de reaquecimento 

após os 15 minutos para o grupo de indivíduos com ES, enquanto o grupo controle 
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começou a aquecer no primeiro momento após o teste (CLARK et al., 1999; 

FOERSTER et al., 2006). 

Na atual pesquisa, verificou-se que o período entre o 1° e 5° minuto 

apresentou melhores resultados de separabilidade, mas a diferença entre os grupos 

permaneceu até o 15° minuto. Além disso, a temperatura da água de 15°C foi 

suficiente para estimular a vasoconstrição nas mãos sem causar desconforto 

desnecessário para os participantes, não havendo relatos de nenhuma queixa álgica, 

ou presença de alteração de sensibilidade dos participantes do GFR2 durante o 

procedimento do estresse ao frio. 

Neste estudo, as mãos de indivíduos com FR aquecem mais lentamente do 

que indivíduos saudáveis, indicando os mesmos achados no trabalho de Chojnowski, 

em que indivíduos com a doença não conseguiram recuperar a temperatura durante 

uma sequência de trinta minutos (CHOJNOWSKI, 2012). De acordo com outros 

autores, essa taxa de dificuldade em recuperar a temperatura é um comportamento 

comum para pessoas diagnosticadas com ES, sendo a desigualdade encontrada na 

temperatura dos dedos um bom parâmetro para examinar distúrbios periféricos em 

pacientes com FR (PAULLING et al., 2012; HORIKOSHI et al., 2016). 

Artigos demonstram diversos tempos de reaquecimento no processo 

esperado, porém não existe um consenso. Entretanto, alguns autores defendem que 

o tempo de 10 minutos seria o suficiente para acompanhar o reaquecimento das mãos 

(SCOLNIK et a., 2012; CAPPELLA et al., 2015; KOLESOV, 2015; HORIKOSHI et al., 

2016). Outros sugerem que o tempo de reaquecimento deveria ser estabelecido em 

15 minutos para identificar indivíduos saudáveis (CHLEBICKA et al., 2013; ALLEN, 

YOUNG, GRIFFITHS, 2014). 

Em outra pesquisa realizada com um grupo de 24 mulheres utilizando a 

temperatura absoluta das mãos, divididas em grupo controle (não diagnosticadas 

n=12) e grupo FR secundário a ES (n=12), foi possível verificar a diferença com 

relação ao comportamento térmico entre os grupos após o teste do estresse ao frio, 

constatando que recuperação da temperatura dos dedos das mulheres com FR foi 

mais lento e menos homogêneo quando comparado às mulheres do grupo controle, 

diferença estatística foi constatada em tempos de reaquecimento aos 15 e 20 minutos 

após o estresse ao frio (CAMPOS et al., 2018). 

Com diferentes protocolos existentes, entre os artigos que utilizaram o teste 

do desafio ao frio, a temperatura de imersão das mãos variou de acordo com cada 
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estudo, entre 5°C, 10°C, 15°C, 20°C, assim como a permanência das mãos 

submersas na água gelada em um período de 10, 30, 60 e 120 segundos (CLARK et 

al., 1999; FOERSTER et al., 2006; LIM et al., 2014; KAMSHILLIN et al., 2016; 

HEIMBECHER, 2018; CAMPOS et al., 2019; HORIKOSHI et al., 2016; OSPINA - 

RESTREPO et al., 2016; SCOLNIK et al., 2016, ISMAIl et al., 2014), bem como o 

tempo de reaquecimento, que apresentou variação entre três, cinco, 10, 15 e 30 

minutos (AMMER, 2010; PAULLING et al., 2011; LIM et al., 2014; LULE et al., 2015; 

HEIMBECHER, 2018; CAMPOS et al., 2019). 

No que se diz respeito das imagens térmicas geradas a partir dos indivíduos 

que não reaquecem aos 15 minutos após o estresse ao frio e apresentam o 

diagnóstico clínico de FR secundário a ES, estes demonstram características de 

comportamento térmico tanto simétrico quanto assimétrico entre os dedos das mãos. 

Este achado assemelha-se a outro estudo o qual mostrou que as imagens de 

sujeitos com FR secundário, 75% apresentaram assimetria e 25% mostraram ter um 

comportamento bilateral simétrico quando o esperado fosse que todos os 

participantes apresentassem imagens assimétricas (HEIMBECHER, 2018). De acordo 

com o mesmo estudo, este comportamento não esperado, pode ter acontecido em 

decorrência dos pacientes estarem respondendo favoravelmente ao tratamento 

medicamentoso proposto pelo clínico, estarem em início de tratamento da doença 

autoimune, ou até mesmo por erro diagnóstico, já que existem outras patologias 

reumatológicas que também apresentam o FR como um de seus sintomas, em 

menores incidência, como o Lúpus eritematoso sistêmico, doença mista do tecido 

conjuntivo, Síndrome de Sjögren, dermatomiosite, artrite reumatoide e vasculites 

(KAYSER, CORRÊA, ANDRADE, 2009). 

A diferença no tempo de imersão pode gerar uma discrepância na taxa de 

recuperação da temperatura nas comparações entre estudos, em decorrência de um 

maior período de vasoconstrição. Fato este que podendo ser explicado, quanto menor 

for à temperatura da água no teste de estresse ao frio, maior será a vasoconstrição 

ocasionada nos capilares das extremidades, consequentemente uma maior isquemia 

será proporcionada, e desconfortos relacionados à dor e parestesias podem ser 

desencadeados com maior facilidade. 

Já a água em temperatura a 20° pode ser muito branda para desenvolver um 

estímulo de vasocontrição, podendo levar rapidamente a um processo de 

vasodilatação, e consequentemente uma rápida hiperemia reativa (PAULING, 2011). 
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Em soma, são sugestivas para o teste do estresse ao frio, temperaturas que 

não sejam demasiadamente baixas, e nem muito elevadas, mas que promovam a 

vasocontrição, sem a presença de queixas, como os achados do atual estudo. 

Diante destes fatos, alguns autores relatam que a presença de assimetria 

identificada nas imagens térmicas pode ser sugestiva do FR secundário e que a 

discrepância encontrada nos dedos parece ser um bom parâmetro para averiguar o 

distúrbio periférico em pacientes com essa alteração vascular (AMMER, 2010; 

KOLESOV, 2015; HORIKOSHI et al. 2016). 

 
5.4 ANÁLISE DA DDD 

 
 

A maioria dos autores que avaliaram o FR usando a termografia basearam-se 

na análise da DDD (ANDERSON et al., 2006; HORIKOSHI et al., 2014; LIM et al; 2014; 

LULE et al., 2015) em detrimento da avaliação por temperatura absoluta (GARRA et 

al., 2012; GUTIÉRREZ, PÉREZ, 2013; SOUZA, KAYSER, 2015; CAMPOS et al., 

2019). 

No entanto, alguns estudos se referem à temperatura da mão, sem excluir 

falanges (CHLEBICKA et al., 2013; ISMAIL et al., 2014, HORIKOSHI et al., 2016). 

Outros descartaram apenas o polegar, por acreditar que este é menos afetado na 

termorregulação (PAULLING et al., 2014; SCOKOLNIK et al., 2016), pois outros 

autores usaram apenas a região do 2°, 3° e 4° dedos, sendo descartados os 1° e 5° 

dedos, o quinto dedo por ser muito pequeno e com temperatura mais baixa que os 

demais (CHLEBICKA et al., 2013). 

Ammer (2010) descreve que estudos em dedos individuais podem ser um bom 

indicador de doenças circulatórias secundárias, no entanto estudos usando a 

termografia na análise individual de dedos são escassos. 

No presente estudo, todos os dedos foram analisados e apresentaram 

diferença significativa pela variação dos valores mínimo, máximo e soma das DDD’s. 

Esta medida foi estabelecida através da subtração da temperatura da ponta dos dedos 

da temperatura do dorso da mão (ANDERSON et al., 2006). 

Neste estudo, utilizou-se a comparação da soma de todas as DDD’s de ambas 

as mãos, tanto para o grupo controle quanto para o grupo FR secundário. O cálculo 

foi estabelecido desde o momento pré-teste (t0), t1, t3, t5, t7, t10 e t15. Os indivíduos do 

grupo FR secundário, apresentaram a soma das DDD’s negativa desde o momento 
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pré-teste, até o 15° minuto, a soma da DDD se mostrou mais negativa durante o 

primeiro minuto pós teste (t1). 

Em contrapartida os participantes do GC, tiveram a soma das DDD’s negativa 

apenas no momento pré-teste (t0) e durante o intervalo que corresponderam aos três 

primeiros minutos, tornando-se positivo na sequência do teste e mantendo-se assim 

até o final do mesmo, no 15º minuto. 

Alguns autores declaram que a diferença entre a temperatura média do 

metacarpo e dedos da mão direita; diferença entre a temperatura média do metacarpo 

e dedos da mão esquerda são indicadores bastante sensíveis, eles assumem quanto 

maior são essas diferenças, maior a probabilidade de FR devido a ES (ANDERSON 

et al., 2006). 

Outros autores sugeriram que uma diminuição na temperatura das mãos está 

relacionada ao aumento da gravidade da ES (MURRAY et al., 2010), especialmente 

em pacientes que já apresentam o diagnóstico de ES por longos anos, e aqueles que 

não se utilizam de medicamentos que promovam a vasodilatação das extremidades 

(mãos e pés) de maneira contínua, dessa forma desenvolvendo e acentuando 

complicações futuras, corroborando aos dados do atual estudo, em que pacientes com 

mais tempo de patologia, apresentam picos extremos de vasocontrição, 

especialmente no frio, com consequente recorrências de UD’S. 

Essa intercorrência pode ser em detrimento do tônus do vaso, o qual é 

controlado por uma interação de alta complexidade entre as células endoteliais, 

musculatura lisa da parede vascular, mediadores solúveis e estimulação neuronal, um 

desequilíbrio entre vasoconstrição e vasodilatação, com favorecimento para a 

vasoconstrição, é a principal característica da fisiopatologia do FR, além dessa 

alteração funcional, no FR2 também ocorrem alterações estruturais da parede do 

vaso, juntamente a proliferação e fibrose intimal, resultando na diminuição do lúmen 

e consequentemente redução do fluxo sanguíneo local (KAYSER, CORREA, 

ANDRADE, 2009; KAYSER, 2014). 

Em indivíduos saudáveis, os dedos, especialmente as suas pontas, 

geralmente são mais quentes que o dorso da mão, já em pacientes com FR os dedos 

são significativamente mais frios que as mãos principalmente entre os episódios 

isquêmicos (CHOJNOWSKI, 2012). 

Este fato pode ser verificado em um estudo onde foi encontrada uma diferença 

de 2,2°C entre os dedos e as mãos de indivíduos com FR e relataram que em 
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pacientes com FR primário o reaquecimento é um pouco atrasado e comparação com 

indivíduos não afetados, enquanto no FR secundário as mãos se apresentaram frias 

por um período prolongado (LIM et al., 2015). 

O mesmo ocorreu em outra pesquisa englobando 56 participantes, 31 

pertencentes ao grupo (FR) e 25 ao grupo controle. Ambas as mãos foram avaliadas 

pelo cálculo da DDD, nos momentos que corresponderam ao tempo zero, três, cinco, 

10, 15, 20 e 30 minutos. Os indivíduos diagnosticados com FR estiveram com DDD 

sempre negativa, sendo que muitos não recuperaram a temperatura mesmo após os 

trinta minutos de teste (HORIKOSHI et al., 2016). 

Em contrapartida, para o grupo controle a DDD média foi positiva. Os pacientes 

com FR secundário a ES tiveram taxa de recuperação menor e mais prolongada em 

relação aos pacientes com FR primário. Para os autores, a DDD foi um parâmetro 

termográfico útil para avaliar a circulação periférica em pacientes com FR 

(HORIKOSHI et al., 2016). 

Os parâmetros de resposta baseados na análise das curvas de 

reaquecimento do domínio do tempo fornecem uma descrição efetiva das diferenças 

funcionais entre os pacientes e controles saudáveis na análise de reaquecimento dos 

dedos, sendo assim, os autores relataram ter obtido respostas seguras o suficiente 

para constatar um diagnóstico de FR com base em imagens térmicas e curvas de 

reaquecimento (ISMAIL e al., 2014). 

Resultados positivos para a distinção de grupos foram encontrados em uma 

análise retrospectiva dos casos. Resultados de pacientes com a utilização da 

termografia foram capazes de atingir parâmetros que pudessem detectar FR em 

pacientes com ES (ANDERSON et al., 2006). 

Na pesquisa, o autor utilizou uma análise de regressão logística multinomial, 

tendo como variável de controle a idade, o número de dedos com DDD> 1°C a 30 °C. 

Por fim, foram encontradas sensibilidade de 82% e especificidade de 82% na 

identificação do FR secundário, com um valor preditivo positivo de 73% (ANDERSON 

et al., 2006). 

Em outro estudo, a avaliação termográfica revelou a disfunção microvascular 

periférica mais pronunciada no FR secundário 66% de sensibilidade e 65% de 

especificidade (SCOLNIK et al., 2016). Para diagnóstico de lesões esclerodérmicas, 

a termografia teve alta sensibilidade de 92% e especificidade de 68% quando 

comparado a capilaroscopia (WOLSKA-GAWRON, KRASOWSKA, 2017). 
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O gradiente térmico (GT) relacionado com a DDD tem sido aplicado com 

sucesso para diferenciar estudos de doenças em populações de grupos controles 

saudáveis, FR primário e secundário (SCOLNIK et al., 2016). 

Outros autores relataram que os exames termográficos são úteis para 

diferenciar o FR secundário na ES, já que os pacientes com ES apresentaram menor 

taxa de recuperação e DDD, e uma significativa disparidade de temperatura quando 

comparado a outros pacientes com FR (HORIKOSHI et al., 2016), já que a resposta 

vasodilatadora do FR secundário, eleva a temperatura do dedo apenas 

marginalmente, devido à restrição do fluxo sanguíneo ser causada principalmente por 

um dano vascular irreversível e não apenas um vasoespasmo (CHOJNOWSKI, 2012). 

Estas considerações trazem questões relativas à necessidade de maior 

compreensão sobre a vascularização da região dos metacarpos e distal dos dedos 

pela diferença estrutural dos vasos, o que remete ao estudo do comportamento 

térmico entre as falanges distais como parâmetro de comparação (HEIMBECHER, 

2018). 

Fato que pode ser constatado na atual pesquisa em que parâmetros obtidos 

por meio da DDD, especialmente no primeiro minuto, leva a uma maior separabilidade 

entre os grupos (GC e FR2). Este efeito pode estar relacionado ao processo de 

reaquecimento. O fluxo de calor é proporcional à diferença entre a temperatura da 

mão e do ambiente, que é maior no primeiro momento. Dessa forma, a inclinação do 

aquecimento é mais íngreme no início e fica plana com o passar do tempo; portanto, 

as remanescentes do processo de aquecimento podem ser mais claras. 

Portanto, a DDD pode ser adequada como um recurso para identificar os 

padrões de aquecimento dos indivíduos com FR, por exemplo, em sistemas 

especialistas em diagnóstico automático, que consiste em verificar as diferenças de 

temperatura entre as regiões simétricas do corpo, apresentando um protocolo que 

segmenta a superfície do corpo humano em regiões de interesse (ROI) e determina 

as diferenças de temperatura consideradas normais para essas regiões do corpo 

(SILVA et al., 2016). 

Além disso, a viabilidade da soma de DDD é particularmente interessante em 

relação ao processamento de imagens, pois as regiões somatórias são 

computacionalmente mais fáceis do que encontrar máximos e mínimos locais. 

Assim, a aplicabilidade da DDD mostrou-se eficaz como critério para a 

identificação e distinção do comportamento térmico entre indivíduos saudáveis e com 
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diagnóstico de FR, principalmente aqueles associados a uma doença reumática de 

base. 
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6 CONCLUSÃO 

 
A Esclerose Sistêmica (ES) é uma doença autoimune do tecido conjuntivo, 

caracterizada por disfunção progressiva da microcirculação e fibrose tecidual. 

Importantes e sucessíveis episódios de FR são as manifestações iniciais desta 

patologia. 

Indivíduos com FR secundário (FR2) podem ser identificados com auxílio da 

termografia através de um retardo na taxa de recuperação de temperatura, 

comumente pela presença de assimetrias térmicas e por meio da diferença de 

temperatura entre o carpo e os dedos, estabelecido por meio do cálculo da diferença 

distal dorsal (DDD). 

Neste estudo, utilizou-se a comparação da soma de todas as DDD’s de ambas 

as mãos, tanto para o grupo controle quanto para o grupo FR2. O cálculo foi 

estabelecido desde o momento pré - teste (t0), t1, t3, t5, t7, t10 e t15. 

Os indivíduos do grupo FR2, apresentaram a soma das DDD’s negativa desde 

o momento pré-teste (-7,03ºC), até o 15° minuto (-7,23ºC; p=0.01), se mostrando mais 

negativa durante o primeiro minuto pós-teste (t1) (-16,88ºC). 

Já os participantes do GC, tiveram a soma das DDD’s negativa apenas no 

momento pré-teste (t0) (-1,55ºC) e durante o intervalo que corresponderam aos três 

primeiros minutos (t1) e t(3) (-1,48ºC e -0,03ºC respectivamente), tornando-se positivo 

na sequência do teste e mantendo-se assim até o final do mesmo, no 15º minuto 

(0,42ºC; p=0.01). 

Em soma a aplicabilidade da DDD (variância mínima, máxima, e a soma), 

mostrou ser eficaz como um critério para a identificação e distinção do comportamento 

térmico entre indivíduos saudáveis e aqueles que apresentam diagnóstico de FR 

secundário a determinada doença. 

Diante destes resultados, a termografia pode desempenhar um papel 

preponderante e essencial como apoio ao diagnóstico inicial da ES. 

Atuante na averiguação de distúrbios microcirculatórios cutâneos, por meio da 

vasoconstrição persistente constatados nesta doença. 

Dessa forma, pode ser um recurso preventivo durante o seu processo evolutivo, 

evitando danos vasculares permanentes os quais podem evoluir e levar à formação 

de úlceras digitais não cicatrizantes e necrose dos tecidos subsequentes, 

consequentemente proporcionando uma melhor qualidade de vida ao paciente. 
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6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
Para estudos prospectivos, uma abordagem combinando a utilização da 

termografia, correlacionando aos achados clínicos no exame de capilaroscopia 

realizado de forma recente, pode ser sugestiva para detectar o FR secundário de 

maneira mais específica. 

Outra recomendação seria a aplicação de novos protocolos comparativos 

entre GC e GFR2, com redução no tempo de permanência das mãos em água gelada, 

por um período de tempo menor, entre 30 e 40 segundos, bem como temperaturas 

distintas da água, com variações entre 17ºC a 20ºC, para a promoção da 

vasoconstrição. 

Também é sugerida a indicação de um tempo menor de captação das imagens 

termográficas, já que a separabilidade entre os grupos pode ser definida a partir dos 

primeiros minutos. 

Outras doenças reumatológicas como o Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), 

Doença Mista do Tecido Conjuntivo (DMTC), Síndrome de Sjögren, também 

apresentam o FR2 como manifestação clínica, estudos da análise térmica envolvendo 

participantes com estes diagnósticos clínicos também são sugestivos. Assim como 

correlacionar pacientes com hipertensão arterial pulmonar (HAP) e alterações 

vasculares como o FR, especialmente o secundário. 

Sugere-se ainda verificar se de fato todos os voluntários com FR2 possuem 

comportamento térmico assimétrico, caso não apresentem essa característica, 

analisar as possibilidades que podem estar interferindo diante este fato. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A – Termo de Consentimento 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ 

(TCUISV) 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

TÍTULO DA PESQUISA: UTILIZAÇÃO DA TERMOGRAFIA PARA DETECÇÃO DO 

FENÔMENO DE RAYNAUD SECUNDÁRIO. 

Pesquisador (es), endereços e contatos: 

Janaína Ricci Viana – Rua Pernambuco, 18 – Atuba, Curitiba – PR. 

Contatos: (41) 99997-9129 E-mail: janaricciviana@gmail.com 

 

Orientador ou outro profissional responsável: 

Orientador: Dr.Wagner Luis Ripka 

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Av. Silva Jardim, 807 – BL 

V3. 

Contatos: (41) 98492-8871 E-mail: ripka.w@gmail.com 
 
 

Local de realização da Pesquisa: 

Ambulatório de Reumatologia do Hospital Evangélico: Rua Luiz Leiner, 50 – Campina 

do Siqueira, Curitiba-PR. 

 
Informações ao participante da pesquisa: 

1. Apresentação da Pesquisa: 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa a qual irá analisar por meio 

da termografia a circulação sanguínea das suas mãos antes e após as mesmas serem 

imersas em água fria (teste do estresse ao frio). A câmera termográfica, é um recurso 

que faz o registro de temperatura da pele através da captação de uma imagem, 

utilizando cores e registros dos graus centígrados da região a ser estudada. Este 

equipamento permite avaliar quanto tempo a temperatura das mãos leva para 

reaquecer após serem expostas ao frio, sendo possível detectar alterações 

mailto:janaricciviana@gmail.com
mailto:ripka.w@gmail.com
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vasculares, como, o Fenômeno de Raynaud (FR), caracterizado por episódios 

reversíveis de vasoespasmos de extremidades, associados à palidez, seguido por 

cianose e rubor de mãos e/ou pés, que ocorrem usualmente após estresse ou 

exposição ao frio. O FR primário é um evento funcional benigno e não está associada 

a nenhuma doença ou condição subjacente. Já o FR secundário pode estar associado 

a uma série de condições, principalmente a doenças reumáticas autoimunes. Dessa 

forma se faz necessário o desenvolvimento desta pesquisa para analisar o 

comportamento térmico do FR secundário e possivelmente estabelecer novos pontos 

de corte com o intuito de diferenciá-lo dos padrões térmicos encontrados no FR 

primário. 

 
2. Objetivos da Pesquisa: 

Analisar o comportamento térmico do Fenômeno de Raynaud secundário por meio da 

termografia. 

Estabelecer novos pontos de corte para diferenciar o comportamento térmico do FR 

secundário do FR primário. 

 
 

Rubrica do pesquisador Rubrica do sujeito de pesquisa 

 
 

3. Participação na Pesquisa: 

Sua participação nessa pesquisa será uma única vez, e terá duração de 

aproximadamente 30 minutos. Neste dia, será recomendado que você não utilize 

creme nas mãos, evite cafeína em até duas horas antes do teste, evitando também a 

prática de exercícios físicos intensos, bem como não utilizar medicamentos que 

promovam a vasodilatação. Você ficará em uma sala com temperatura de 23°C e 

responderá questões contidas em uma ficha de avaliação. Na sequência, você irá 

realizar a imersão de ambas as mãos em um recipiente com água fria, a uma 

temperatura de 15°C, permanecendo com as mãos dentro da água por um tempo de 

60 segundos (estresse ao frio). Após a retirada das mãos da água, será feita a 

captação das imagens no primeiro minuto após o estresse ao frio, no 3°, 5°, 7°, 10° e 

15° minuto, averiguando neste período em qual momento notar-se-á ou não o 

reaquecimento das mãos. 
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4. Confidencialidade: 

A sua privacidade será respeitada, ou seja, o seu nome ou qualquer outro dado, 

informação ou elemento que possa de qualquer forma lhe identificar, será mantido em 

sigilo. Os pesquisadores se responsabilizam pela guarda e confiabilidade das 

informações. 

 
5. Desconfortos, Riscos e Benefícios: 

5.a) Desconfortos e/ou Riscos: 

Os riscos envolvem o constrangimento ao preencher a ficha de avaliação e será 

atenuado possibilitando que o voluntário fique na sala de avaliação apenas na 

presença do pesquisador. Você também poderá sentir algum desconforto ou sensação 

dolorosa leve ao realizar o teste de estresse ao frio, que logo serão remediados após 

a retirada das mãos da água fria. 

5.b) Benefícios: 

Os benefícios envolvem: a verificação da sua vascularização e irrigação sanguínea, 

análise do tempo para reaquecimento das mãos, identificação do comportamento 

térmico do FR secundário, esclarecimentos sobre esta manifestação e os principais 

cuidados a serem tomados, e estipular o tratamento mais específico para tal condição. 

 
6. Critérios de Inclusão e Exclusão: 

6.a) Inclusão: Estão incluídos indivíduos na faixa etária entre 18 a 60 anos com 

autonomia de decisão. 

6.b) Exclusão: Serão excluídos da pesquisa indivíduos portadores de alguma doença 

associada grave, como cardiopatias, doenças neurológicas, doenças epiteliais, ou que 

não possuam autonomia de decisão. 

 
7. Direito de sair da pesquisa e possíveis esclarecimentos durante o processo: 

É assegurada a você durante toda a pesquisa, bem como é garantido o seu livre 

acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 

consequências, enfim, tudo o que você desejar saber antes, durante e depois da sua 

participação. Fica a seu critério também se recusar a participar do estudo, ou se retirar 

a qualquer momento sem qualquer constrangimento ou penalização. 
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8. Ressarcimento ou indenização: 

Como você não terá gastos ao participar desta pesquisa, não haverá ressarcimento. 

De igual maneira, caso ocorra algum dano decorrente da sua participação no estudo, 

será devidamente indenizado, conforme determina a lei. 

 
A) ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por 

uma equipe de profissionais com formação multidisciplinar que estão trabalhando para 

assegurar aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem o objetivo de 

avaliar se a pesquisa foi planejada e será executada de forma ética. Se você 

considerar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você foi informado 

ou que você está sendo prejudicado de alguma forma, entre em contato com o Comitê 

de Ética 

em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (CEP/UTFPR). Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP: 80230-901, 

Curitiba-PR, telefone: 3310-4494, e-mail:coep@utfpr.edu.br. 

 
B) CONSENTIMENTO: 

Declaro que li e entendi todas as informações presentes neste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e tive a oportunidade de discutir as informações 

deste termo. Todas as minhas perguntas foram respondidas e eu estou satisfeito com 

as respostas. Entendo que receberei uma via assinada e datada será arquivada pelo 

pesquisador responsável pelo estudo. Enfim, tendo sido orientado quanto a todo o teor 

aqui mencionado e compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, 

manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que 

não há nenhum valor econômico a receber ou pagar, por minha participação. Após a 

reflexão, eu decidi, livre e voluntariamente, participar deste estudo, permitindo que os 

pesquisadores relacionados neste documento obtenham fotografias das minhas mãos 

para fins de pesquisa científica e educacional. Concordo que o material e as 

informações relacionadas a minha pessoa possam ser publicados em aulas, 

congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não devo 

ser identificado pelo meu nome ou qualquer outra forma. As fotografias ficarão sob 

propriedade do pesquisador pertinente ao estudo e sob sua guarda. 

mailto:coep@utfpr.edu.br
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Nome Completo: _ 

RG:  Data de Nascimento: / /   

Telefone:    

Endereço: _ 

CEP:     

Bairro:  Cidade:   

Estado:   
 
 

Assinatura:    

Data: / /  

 

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e 

benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 

 
Assinatura Pesquisador:   

Data: / /  

 

Nome Completo:   
 
 

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se 

comunicar com Janaína Ricci Viana, via e-mail: janaricciviana@gmail.com ou telefone: 

(41) 99997-9129. 

 
OBS.: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente ao 

pesquisador e outra ao sujeito da pesquisa. 

 
 
 
 

Rubrica do Pesquisador Rubrica do sujeito da pesquisa 

mailto:janaricciviana@gmail.com
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APÊNDICE B 

FICHA DE AVALIAÇÃO FR – ANAMNESE 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA 

AMBULATÓRIO DE ESCLERODERMIA - HUEM 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DATA:  / /  

 
 

DADOS PESSOAIS 

Nome:   

Nascimento: / /  Gênero: Feminino ( ) Masculino ( ) 

Endereço:    _ 

Cidade:       

Etnia: Branco (     ) Pardo (     ) Negro (     ) Asiático ( ) 

Outros:       

Profissão:       

 

HISTÓRIA CLÍNICA 

Diagnóstico Clínico:  _ 

Tempo de Enfermidade:      

Alteração Vascular Perceptível em mãos e/ou pés (Fenômeno de   Raynaud): Sim 

( ) Não ( )       

Alteração   de   Sensibilidade   em   relação   ao   Frio:   Sim   (   ) Não ( ) 

Local:    

Extremidades mudam de cor: Sim ( ) Não ( ) 

Coloração: Local:  

Presença de Úlceras Digitais: Sim ( ) Não ( ) 

Tempo:   
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DOENÇAS ASSOCIADAS: 

Cardiopatias: Sim ( ) Não ( ) 

Qual? HAS: Sim ( ) Não( ) 

Doenças Epiteliais: Sim ( ) Não ( ) 

Qual:   

Doenças Neurológicas: Sim ( ) Não ( ) 

Qual:   

Doenças Vasculares: Sim ( ) Não ( ) 

Qual:   _ 

Doenças Metabólicas: Sim ( ) Não ( ) 

Qual:   

Doenças Pulmonares: Sim ( ) Não ( ) 

Qual:   

Outras:    

 

HISTÓRIA 

FAMILIAR:   
 
 

HÁBITOS DE VIDA: 

Fumante: Sim ( ) Não ( ) 

Há quanto tempo: 

 

Atividade Física: Sim ( ) Não ( ) 

Com qual frequência: 

 

Medicamentos Utilizados: 
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Ambiente Profissional: 

Temperatura Ambiente ( ) Muito Quente ( ) Muito Frio ( ) 

Realiza atividade que lhe expõe a algum tipo de vibração em MMSS: 

Sim ( ) Não ( ) Qual:   
 
 

 
 
 

DADOS VITAIS 

Temperatura 

Central:   
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Tabela 9 - Apresentação das Doenças Crônicas, dispostas por grupos. 
 

Condição 
GFR2  GC 

N % N % 

Diabetes 7 15,5 4 8,9 

HAS 20 44,4 11 24,4 

Disfunção da 
Tireóide 

24 53,3 4 8,9 

Bronquite 2 4,4 1 2,2 

Fonte: Autoria Própria (2020). 



111 

APÊNDICE C 

 

 
 
 

Tabela 10 - Principais medicamentos relatados pelo GFR2 
 

 
Medicamentos 

 

Frequência 

(N) 

 

Porcentagem 

(%) 

 
Omeprazol 

 

 
22 

 

 
48,88 

Anlodipino  
21 

 
46,66 

Metotrexato  
15 

 
33,33 

Losartana  
12 

 
26,66 

AASS  
11 

 
24,44 

Sinvastatina 10 22,22 

Puran 

Ácido Fólico 

 

9 

 

20 * 

Sildenafil   

 

Fluoxetina 
 

7 
 

15,55 ** 

Prednisona   

 

Paracetamol 
 

6 
 

13,33 

Fonte: Autoria Própria (2020). 
Nota: *Medicamentos relatados por 9 indivíduos, cada. **Medicamentos relatados por 7 indivíduos, 

cada. 
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Tabela 11 - Principais medicamentos relatados pelo GC 
 

 
Medicamentos 

 

Frequência 

(N) 

 

Porcentagem 

(%) 

 
Omeprazol 

 
6 

 
13,33 

 

Anticoncepcional 

AASS 

 

 
4 

 

 
8,88 * 

 

Losartana 

Puran 

  

 
6,66 ** 

 

Vitamina D 

Metformina 

Calciferol 

Propanolol 

Insulina 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
4,44 *** 

Fonte: Autoria Própria (2020). 
Nota: *Medicamentos citados por quatro indivíduos, cada. **Medicamentos citados por três 

indivíduos, cada.***Medicamentos citados por dois indivíduos, cada. 
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