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RESUMO 

 
 

Park M. Avaliação da atividade vasomotora na perfusão tecidual da acupuntura em 
pacientes com disfunção temporomandibular por meio da termografia infravermelha 
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2018. Versão Original. 
 

 

A proposição deste trabalho foi avaliar a resposta do efeito vasomotor simpático, por 

meio da termografia infravermelha, em pacientes com disfunção temporomandibular 

(DTM) submetidos à acupuntura. Foram selecionados 17 pacientes com diagnóstico 

de DTM muscular e articular. Todos receberam tratamento de acupuntura com 

aplicação dos seguintes pontos: E6, E44, ID18, TA17, TA23, EX HN3, VB2, VB34, 

IG4 e F3. Foram realizados exames de termografia antes e depois da acupuntura na 

primeira e quinta sessões, tendo como áreas de interesse a região facial nas vistas 

frontal, laterais direita e esquerda. Também foram realizadas medições do nível de 

dor através da escala visual analógica (EVA) e medida de abertura bucal (AB) antes 

e depois das sessões. Foi observada uma diminuição da temperatura a curto prazo 

entre os momentos antes e depois da primeira sessão para a maioria das regiões de 

interesse analisadas (p<0,05). Porém, a longo prazo, a temperatura em quase todas 

as regiões analisadas se igualou para os momentos antes da primeira e quinta 

sessões. O tratamento da DTM com acupuntura resultou numa diminuição da 

sintomatologia dolorosa e leve melhora na abertura bucal. A termografia 

infravermelha mostrou-se um método efetivo no monitoramento da reatividade 

vascular no tratamento para DTM pela acupuntura.  

 

 

Palavras-chave: Termografia. Acupuntura. Síndrome da Disfunção da Articulação 

Temporomandibular. Vasomotor. Sistema Nervoso Autonômo.  

 



 

    



 

ABSTRACT 

 

 

Park M. Evaluation of vasomotor activity in tissue perfusion of acupuncture in 
patients with temporomandibular dysfunction using infrared thermography 
[dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2018. Versão Original. 

  

 

The purpose of this study was to evaluate the response of the sympathetic 

vasomotor effect, through infrared thermography, in patients with temporomandibular 

dysfunction (TMD) submitted to acupuncture. Seventeen patients with a diagnosis of 

muscular and joint TMD were selected. All received acupuncture treatment with 

application of the following points: ST6, ST44, SI18, SJ17, SJ23, EX HN3, GB2, 

GB34, LI4, LR3. Thermography exams were performed before and after acupuncture 

in the first and fifth sessions, with areas of interest in the frontal region, right and left 

sides. Pain level measurements were also performed through visual analogue scale 

(EVA) and mouth opening measurement (AB) before and after the sessions. A short-

term temperature decrease between the time before and after the first session was 

observed for most of the regions of interest analyzed (p <0.05). However, in the long 

run, the temperature in all regions analyzed equaled the moments before the first and 

fifth sessions. There was an improvement of the painful symptomatology and slight 

increase of the oral opening with acupuncture treatment for TMD. Infrared 

thermography showed to be an effective method for monitoring vascular reactivity in 

the treatment of TMD by acupuncture. 

 

Keywords: Thermography. Acupuncture. Temporomandibular Joint Dysfunction 

Syndrome. Vasomotor. Autonomic Nervous System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Disfunção Temporomandibular (DTM) representa um grupo de doenças 

com sintomatologia dolorosa e/ou condições disfuncionais envolvendo músculos da 

mastigação e/ou da articulação temporomandibular (ATM) (Leeuw; Klasser, 2013). 

Esta é vista como uma desordem psicofisiológica do sistema nervoso central 

(Goldstein, 1999). Sua etiologia é discutida tendo como fatores associados: traumas, 

alterações anatômicas (ex. discrepância inter-arcada e intra-arcada), fatores 

sistêmicos (ex. alterações musculares degenerativas), fatores locais (ex. quantidade 

de dentes para mastigação) e fatores psicossociais (ex. ansiedade) (Leeuw; Klasser, 

2013). As pesquisas têm sugerido que a DTM é uma manifestação de dor crônica e 

o tratamento comumente utilizado para a redução da sintomatologia dolorosa tem 

sido o uso de medicamentos, fisioterapia, placa estabilizadora e acupuntura (Freund 

et al., 2000; Ebrahim et al., 2012; van Grootel et al., 2017; Wu et al., 2017). 

A acupuntura é uma técnica chinesa milenar terapêutica empregada no 

tratamento e prevenção de doenças, sendo indicada como um método 

complementar para o tratamento de dor (Sardella et al., 2013). A teoria geral da 

acupuntura, ramo terapêutico da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), baseia-se na 

premissa de que há padrões de fluxo de energia (Qi ou de Qi) que flui através do 

corpo que são essenciais para a saúde. Esse fluxo flui por todo o corpo ao longo de 

canais claramente definidos (meridianos) (Sardella et al., 2013; Pai, 2005). 

A acupuntura é reconhecida como uma terapia analgésica eficaz, tendo 

grande potencial de aplicabilidade na área da saúde como um todo. Na Odontologia, 

o uso da acupuntura ainda é bastante limitado e pouco utilizado. No entanto, ela tem 

sido proposta por diversos autores e mostrou-se eficaz para condições sintomáticas 

diversas como DTM, pré e pós-operatório de procedimentos cirúrgicos, bruxismo, 

xerostomia idiopática e induzida por radiação, náuseas em sessões de moldagem 

(Rosted et al., 2006), síndrome da ardência bucal, neuralgia do trigêmeo, paralisia 

de Bell, parestesia (Sardela et al., 2013), entre outros. Por ser uma experiência 

subjetiva, a condição dolorosa pode ser mensurada quantitativamente e de forma 

objetiva com auxílio de instrumentos como escala visual analógica (EVA), e a 

condição funcional através de abertura de boca e através da termografia 

infravermelha. 
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A avaliação clínica da face é considerada anatômica e funcionalmente 

complexa. Os métodos de imagem para diagnóstico de doenças que afetam a região 

facial não contemplam o aspecto funcional, relativo à microcirculação regional. 

Nesse contexto, a termografia preenche esta lacuna, pois é um método diagnóstico 

por imagem não-ionizante e não-invasivo, capaz de detectar, gravar e produzir 

imagens infravermelhas que refletem a dinâmica microcirculatória da superfície 

cutânea, abrangendo os sistemas vascular, nervoso e musculoesquelético, bem 

como processos inflamatórios, condições endócrinas e oncológicas (Brioschi et al., 

2001; Haddad et al., 2016) . 

Uma série de estudos têm indicado a termografia infravermelha como 

importante instrumento auxiliar para o diagnóstico da Disfunção Temporomandibular 

(Haddad et al., 2012, 2014; Dibai-Filho et al., 2014; Woźniak et al., 2015). 

Entretanto, na literatura, ainda não foram encontrados estudos que utilizassem a 

termografia infravermelha como instrumento de avaliação da alteração da perfusão 

tecidual após tratamento de acupuntura em indivíduos com DTM, a fim de verificar 

seus efeitos tanto localmente quanto à distância. 

Por essa razão, verificou-se a necessidade de se propor um estudo para 

avaliar a resposta do efeito vasomotor simpático regional (face) e a distância (punho 

e língua) da acupuntura em pacientes com DTM. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 HISTÓRICO SOBRE A MEDICINA TRADICIONAL CHINESA E ACUPUNTURA 

 

 

A Medicina Tradicional Chines (MTC) é a denominação dada ao conjunto de 

práticas de Medicina Tradicional em uso na China, desenvolvidas ao longo de sua 

história. É formada basicamente por oito métodos de tratamento: a fitoterapia 

chinesa (fármacos), acupuntura, Tuiná (massagem e osteopatia chinesa), 

dietoterapia (terapia alimentar chinesa), auriculoterapia (tratamento pela orelha), 

moxabustão, ventosaterapia e práticas físicas (exercícios integrados de respiração e 

circulação de energia, e meditação como: Chi Kung, o Tai Chi Chuan e algumas 

artes marciais) (Pai, 2005; He; Ne, 2001). 

A acupuntura (latim: acus, agulha) é uma prática milenar chinesa praticada há 

pelo menos três mil anos.  

Este e outros métodos anteriormente citados de tratamento foram se 

desenvolvendo ao longo do tempo baseados em crenças subjetivas e filosóficas, 

inseridas no contexto cultural de cada época. O primeiro texto médico conhecido e 

ainda utilizado pela Medicina Tradicional Chinesa (MTC) é o Tratado de Medicina  

Interna do Imperador Amarelo (Huang DiNei Jing), que resume as experiências 

médicas e das conquistas terapêuticas dos períodos de 475-221 a.C e de 770-476 

a.C. Este é considerado como a base da MTC (He; Ne, 2001), e a acupuntura é uma 

dessas terapias. A acupuntura continuou a ser desenvolvida e codificada em textos 

ao longo dos séculos seguintes e gradualmente se tornou uma das terapias padrão 

utilizadas na China, ao lado de moxabustão, ervas (fitoterapia), dieta e massagem. 

No século VI a acupuntura chegou à Coréia e Japão (Pai, 2005; Kornin, 2016). 

Entre 1368 e 1644, a Medicina Tradicional Chinesa alcançou grande 

desenvolvimento e disseminação, pois nesse período foi publicado o Grande 

Compêndio de Acupuntura e Moxabustão que é a base da acupuntura moderna. 

Nela há descrições claras do conjunto completo de 365 pontos que representam 

aberturas para os canais através dos quais as agulhas podem ser inseridas para 

modificar o fluxo de energia Qi (Jonas; Levin, 2001). 

http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/43/5/662.full
http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/43/5/662.full
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No século XVII a acupuntura atingiu a Europa através da rota da seda, sem 

ter grande impacto, sendo vista como um método bárbaro. A acupuntura foi 

introduzida na França em 1930 por SoulietduMorant, que passou muitos anos na 

China e publicou uma série de tratados sobre acupuntura a partir de 1939 (Helms, 

2001). 

A partir do século XVII, por quase três séculos a prática da acupuntura 

passou a declinar na China, por ser considerada supersticiosa e irracional, sendo 

excluída do ensino nas universidades (Hecker et al., 2007a). Por mais de um século, 

a técnica deixou de ser praticada oficialmente. No início do século XX, com a 

entrada da medicina ocidental na China, a acupuntura foi proibida em 1929 (Pai, 

2005; Kornin, 2016). Entretanto, logo após a instalação do governo comunista em 

1949, as formas tradicionais de medicina, incluindo a acupuntura, foram 

reintegradas, possivelmente para motivos nacionalistas, mas também por ser o 

único meio prático de proporcionar níveis básicos de saúde para a população (Pai, 

2005). 

A Acupuntura teve uma grande divulgação no mundo em 1972, com a visita 

do presidente norte-americano Richard Nixon à China, num incidente em que um 

jornalista da comitiva com dor e distensão abdominal teve os sintomas resolvidos 

pela acupuntura (Bowsher, 1998; Jonas; Levin, 2001; Kornin, 2016).    

Desde meados dos anos 50 em diante, começou a se desenvolver uma série 

de estudos e pesquisas científicas na China. Em especial, o estudo da analgesia por 

acupuntura e o estudo do mecanismo de ação da acupuntura e da anestesia por uso 

dessa técnica (Jonas; Levin, 2001; Hecker et al., 2007a; Kornin, 2016). 

No Brasil, a acupuntura foi introduzida pelos imigrantes orientais a partir de 

1950. Em 1988, o tratamento foi introduzido no Sistema Único de Saúde (SUS). Em 

1995 ela foi considerada especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina 

(Kornin, 2016).  

Recentemente, em 2015, o Conselho Federal de Odontologia reconheceu a 

acupuntura como Especialidade Odontológica, através da Resolução 160 de 2 de 

outubro de 2015 (CROSP, 2015). 
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2.1.1 Acupuntura 

 

Pela concepção filosófica chinesa de diagnóstico e tratamento, a acupuntura 

segue os seguintes pilares básicos: a teoria do Yang/Yin, dos cinco movimentos, 

que podem inferir alterações em órgãos e vísceras (Zang Fu), além das categorias, 

profundo e superficial, calor e frio, e verificar excessos ou deficiência, avaliados pela 

etiopatogenia, pela diferenciação dos sinais e sintomas que se enquadram nas 

diversas síndromes pelos preceitos da MTC.  Acredita-se que quando este sistema 

interior e interconectado está desequilibrado pela alteração do fluxo de Qi e de Xue 

(correspondente ao sangue) pode resultar em dor e doenças. A acupuntura pode 

corrigir desequilíbrios de fluxo em pontos identificáveis perto da pele, chamados de 

pontos de acupuntura ou acupontos (Ross, 1994; Maciocia, 2007). 

Um dos aspectos mais intrigantes sobre os mecanismos de ação da 

acupuntura é a existência dos numerosos pontos descritos para introdução de 

agulhas. Ficou demonstrado por Chan (1984), que 309 pontos de acupuntura estão 

situados sobre os nervos ou muito próximos deles, pontos nos quais as terminações 

nervosas penetram na fáscia, enquanto que 286 estão sobre os principais vasos 

sanguíneos ou próximos a eles, portanto, com terminações nervosas ao redor (nervi 

vasorum) (Chan, 1984). 

Ainda, Birch (2003) demonstrou que cerca de 20% de 365 pontos estão 

relacionados aos “pontos–gatilho”. Estes são conhecidos em acupuntura como 

pontos “Ashi” (Birsch, 2003; Wen, 2008).   

Ao inserir agulhas apropriadas nesses pontos específicos, os canais 

(meridianos) podem ser desbloqueados e o Qi pode fluir novamente e o reequilíbrio 

do fluxo de energia aliviará a dor e eliminará a desordem e/ou doença, 

restabelecendo a homeostase, a harmonia para a parte física e psíquica (Ross, 

1994; Maciocia, 2007).   

 

O efeito antinociceptivo da acupuntura implica diversos aspectos de um 

mecanismo primário de inibição da atividade de neurônios transmissores de dor em 

nível medular e inibição da aferência nociceptiva por meio da ativação de sistema 

endógeno supressor de dor segmentar (espinhais) e supra-segmentar (Bowsher, 

1998; Lin; Chen, 2008; Zhao et al., 2008).  
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Envolve a liberação de peptídeos opióides (Sistema opióideo) no SNC em 

resposta à ativação de caminhos sensoriais ascendentes durante a estimulação de 

acupuntura, alem do envolvimento do Sistemas Seratoninérgico e Noradrenérgico, 

que atuam no controle inibitório descendente geral de nocicepção, descrito por 

Bowsher (1998).  

Recentemente, existem fortes evidências de efeitos locais da acupuntura 

envolvendo Sistema purinérgico, relacionando os não apenas à anti-nocicepção 

(Bowsher, 1991; Cerqueira; Yoshida, 2002; Lin; Chen, 2008; Burnstock, 2009), mas 

também a efeito dual no tônus vascular (Burnstock, 1990; Burnstock, 2009; 

Cerqueira; Yoshida, 2002; Burnstock, 2016).  

A estimulação mecânica suave com agulhas de acupuntura, calor ou corrente 

elétrica (eletroacupuntura) libera ATP de queratinócitos intactos, fibrosblastos, 

células endoteliais e de outros tipos de células, que atraem enzimas, as ecto-

ATPases (ectonucleotidases), degradando o ATP, em outras purinas ADP, AMP e 

até na Adenosina.  Estas agem no sistema purinérgico, especificamente nos: 

receptores purinérgicos P1 (A1, A2A, A2B e A3), onde se liga a adenosina, ou nos P2 

(P2X e P2Y, e subgrupos), onde se ligam o ATP, ADP ou AMP (Burnstock,1990).  

Apenas quando a Adenosina se liga receptor A1 induz a antinocicepção 

(Burnstock, 2009; Goldman et al., 2010).  

O ATP é um co-transmissor em todos os tipos de nervos, tanto no sistema 

nervoso periférico (liberação local de purinas) como no SNC (Burnstock et al., 2011; 

Goldman, 2010). Há evidências fortes de que o sistema purinérgico exerce duplo 

controle do fluxo sangüíneo local (Ralevic, Dunn, 2015). 

Os nervos simpáticos perivasculares liberam ATP juntamente à noradrenalina, 

como um co-transmissor (o mesmo ocorre no hipotálamo e núcleo coeruleus), que 

atua nos purinoceptores P2X nas células musculares lisas dos vasos para produzir 

vasoconstrição. Durante a vasoconstrição e hipóxia, as células endoteliais também 

liberam ATP que atua em outro purinoceptor, o P2Y, que resulta na produção de 

FRDE (fator relaxante derivado do endotélio, ou EDRF em inglês, de endothelium–

derived relaxing factor), mediado por óxido nítrico e prostaglandinas, e subsequente 

vasodilatação (Burnstock, 2011; Ralevic, Dunn, 2015; Burnstock, 2016).  

O ATP liberado das células endoteliais é rapidamente decomposto em 

adenosina, que atua diretamente nos purinoceptores P1 no músculo liso vascular 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ralevic%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26004513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dunn%20WR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26004513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ralevic%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26004513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dunn%20WR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26004513
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para produzir um efeito de vasodilatação mais duradouro, como também ocorre a 

antinocicepção (Burnstock, 2016). 

Além disso, o estímulo mecânico da acupuntura, induz a liberação de ATP 

também pelos nervos parassimpáticos e nervos motores, que atua também como co-

transmissor com a acetilcolina (ACh), evidenciando efeito simpatolítico (Burnstock, 

2011).  

 

 

2.1.2 Acupuntura direcionada para o tratamento da DTM 

 

 

A disfunção temporomandibular é uma condição dolorosa e/ou disfuncional 

envolvendo variados problemas clínicos envolvendo músculos da mastigação e /ou 

articulação temporomandibular.  Forma uma lista de desordens com sintomas em 

comum que incluem dor localizada, movimento limitado ou assimétrico e cliques ou 

estalos, durante o movimento de abertura (Leeuw, 2009). 

Pela MTC, ao se observar esses sinais e sintomas, a DTM esta 

principalmente relacionada a dois zang fu, o fígado e a vesícula, que são acoplados. 

Por essa filofosia de pensamento, o fígado apresenta três principais funções, regular 

o fluxo harmônico do Qi e do xue (sangue), armazenar e conservar o sangue, além 

de comandar os tendões/ difundir o Qi nos tendões (Auteroche; Navailh, 1992; Ross, 

1994; Maciocia, 2007) 

O fígado comanda aos tendões e aponevroses musculares. Se houver 

síndrome de deficiência de sangue (Xue) no Fígado, ou seja, se o sangue for 

insuficiente no fígado (Gan Xue Bu Zu), haverá aumento de contrações dos tendões 

e dos músculos e/ou rigidez articular, até tremores, como parte de uma síndrome de 

deficiência de sangue do fígado (Auteroche; Navailh, 1992; Maciocia, 2007). 

Um trabalho de meta-análise realizado recentemente mostrou que a 

acupuntura é um tratamento complementar que está indicado para o tratamento da 

DTM com sintomatologia dolorosa (La Touche et al., 2010). 

No âmbito da acupuntura voltada para o tratamento da DTM, a literatura 

científica tem demonstrado resultados benéficos para a sintomatologia dolorosa. Em 

um estudo dirigido por Fernandez-Carneroet al. (2010), 12 pacientes do sexo 

feminino com dor miofascial massetérica, de pelo menos 6 meses de duração e com 



34 

 

hipomobilidade mandibular, foram recrutados para avaliar o efeito a curto prazo da 

acupuntura em pontos-gatilho ativos no músculo masseter de pacientes com DTM. 

Todos os pacientes receberam 2 sessões com um intervalo de pelo menos 1 

semana entre as sessões: uma sessão com acupuntura profunda (agulha com 25 

mm) e outra sessão de acupuntura “sham” (falso agulhado), distribuídos em 2 

grupos aleatoriamente. Houve melhora no limiar de dor e melhora na amplitude de 

movimento (abertura de boca), cinco minutos após o agulhamento profundo, 

comparado com a acupuntura “sham”. 

Em outro estudo clínico conduzido por Gonzalez-Perez et al. (2012) que teve 

por objetivo determinar se o agulhamento profundo dos pontos gatilho no músculo 

pterigoideo lateral reduziria significativamente a dor e melhoraria a função 

comparado com a medicação de metocarbamol e paracetamol,36 pacientes 

diagnosticados com DTM segundo o RDC/TMD, faixa etária de 27 anos, com 

limitação de abertura bucal (<40mm) e ponto-gatilho miofascial no músculo 

pterigóideo lateral foram submetidos a três sessões de acupuntura no músculo em 

questão, com intervalo de 1 semana entre elas. Após o término do tratamento, as 

avaliações clínicas seguiram após 2 semanas, 1 mês, 2 meses e 6 meses. Avaliou-

se a sintomatologia dolorosa por meio da escala visual analógica (EVA) e medição 

da abertura bucal em todos os momentos avaliados. Houve diferença estatística 

significativa para ambos os grupos quanto à redução da dor em repouso e com a 

mastigação, mas o grupo de agulhamento profundo teve melhores níveis de redução 

de dor. Além disso, diferença estatisticamente significativa (p<0,05) até o dia 70 no 

grupo teste foi observado quanto à máxima abertura bucal, movimentos de 

lateralidade e protusão em relação aos valores antes do tratamento. A avaliação da 

eficácia tanto pelos pacientes como pelos pesquisadores foi melhor no grupo teste. 

41% dos pacientes que receberam tratamento medicamentoso relataram efeitos 

colaterais adversos, em geral, sonolência. 

Ritenbaugh et al. (2012) realizaram um estudo clínico comparativo da eficácia 

entre a acupuntura junto com a fitoterapia à intervenção de autocuidado (aulas 

teóricas e práticas de autocuidado) em pacientes com DTM. Foi demonstrado num 

prazo de 8 semanas de acompanhamento, os pacientes submetidos a acupuntura/ 

fitoterapia tiveram um alívio significativamente maior e menor interferência da dor em 

suas atividades sociais que em relação ao grupo de auto-cuidado. Foi seguido um 

protocolo de pontos de acupuntura chave, segundo a MTC, para o tratamento da 
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DTM que se seguem: E7 e/ou E6, VB20 e/ou VB21, taiyang, IG4 e F3. Este estudo 

evidencia que pacientes com DTM tratados pela MTC têm um prognóstico de alívio 

da dor em curta-duração e melhora na qualidade de vida. 

Elder et al. (2012) realizaram um estudo randomizado envolvendo 111 

indivíduos tratados com acupuntura para o tratamento de DTM em 16 sessões. Os 

indivíduos foram separados em grupos com uso de anti-inflamatórios não-esteroides 

(AINEs) (n=90) e uso de narcóticos (n=21). Os autores observaram um declínio 

linear da sintomatologia dolorosa para a DTM ao longo das sessões. Entre os 

usuários de narcóticos, a dor diminuiu enquanto o consumo permaneceu estável. 

Entre os indivíduos usuários de AINEs, houve evidências claras de um declínio 

acentuado no uso de AINEs seguido por um patamar, permanecendo 

substancialmente abaixo do observado no período basal por até 16 semanas. 

 

2.2 TERMOGRAFIA 

 

 

A termografia infravermelha é um método diagnóstico não invasivo, de 

imagem, não ionizante, que mensura a radiação infravermelha, emitida pela 

superfície cutânea. (Haddad et al., 2012).  

O advento do termômetro data do século XVI, pelo físico italiano Galileu 

Galilei em 1592. Em 1714, Daniel Gabriel Fahrenheit produziu o termômetro de 

mercúrio. Diversas escalas de temperatura foram desenvolvidas em épocas 

diferentes, em 1724 por Fahrenheit, 1742 por Celsius (1742) e a de Joule, em 1840 

(Haller Jr, 1985). 

Em 1800, William Hershel descobriu a radiação térmica do infravermelho, a 

partir de estudos das temperaturas das faixas espectrais da luz visível (Ring, 2016). 

Muitos estudos foram realizados concernentes a temperatura corporal 

humana e as suas variações. No século XIX, foram realizados muitos estudos 

voltados a descobrir a regulação da temperatura corporal pelo sistema nervoso 

central, até que por volta de 1930 foi descoberta a função do hipotálamo de controlar 

a temperatura corporal (Brioschi, 2018). 

Na década de 40 foram desenvolvidos os primeiros sensores que permitiram 

o imageamento de objetos por meio da captação da radiação térmica infravermelha. 

(Brioschi et al., 2001; Ghazal et al., 2008). 
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A primeira publicação médica utilizando a termografia infravermelha foi feita 

por Lawson em 1956, da Universidade de McGill (Montreal, Canadá), ao descobrir 

que a temperatura cutânea em uma mama com câncer era mais elevada do que em 

mamas normais (Brioschi, 2018). Desde então, a termografia passou a ser objeto de 

estudo por muitos pesquisadores. 

Uma nova etapa na termografia médica surgiu em 1985, com o advento do 

primeiro termógrafo sem utilização de nitrogênio líquido como refrigerante. Isto 

diminuiu o seu tamanho e melhorou a portabilidade, resultando na sua fácil utilização 

clínica. Em consequência, grande número pesquisas, utilizando a termografia 

infravermelha, foram publicadas entre 1980 e 1992, devido à introdução do 

termógrafo AGA780 que incorporou também a gravação analógica em tempo real 

(Niehof, 2007). 

Desde então, a imagem térmica foi se desenvolvendo à medida que os 

sistemas de processamento e qualidade de imagem, bem como softwares e 

computadores, se aperfeiçoaram com a tecnologia vigente (Brioschi et al., 2010).   

Para ser analisada, a radiação térmica captada é transformada em uma 

imagem colorida, denominada termograma. Uma escala de cores indica as regiões 

mais aquecidas, pelas cores branca e vermelha e as áreas mais frias pelas cores 

azul e negro (Brioschi et al., 2007). 

O registro termográfico pode ser convertido em registro termométrico, a fim de 

ser quantificada a variação de tempertura, ou seja, do método diagnóstico por 

imagem é obtido através de sensor acoplado a um sistema computacional que 

mensura a uma determinada distância a radiação infravermelha que é emitida pela 

superfície cutânea, com grau de sensibilidade de 0,08°C. Ressalta-se que nos 

humanos, a sensibilidade térmica discriminativa é a partir de diferenças acima de 

2°C (Brioschi et al., 2007). 

A termografia infravermelha apresenta o grau de vasoconstrição ou 

vasodilatação da pele, refletindo a atividade do sistema neurovegetativo simpático. 

É o sistema neurovegetatico que regula e mantém a temperatura estável do 

corpo. Age controlando o fluxo sanguíneo da microcirculação cutânea e se modula 

em reação a estímulos externos (clima) e internos (processo infeccioso), ou frente a 

disfunções neurovegetativas, inflamatórias ou vasculares. É esse sitema que regula 

a diminuição ou aumento do aporte sanguíneo para o local, região, dermátomo, 

hemicorpo ou sistemicamente. (Brioschi et al., 2007). 
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A relação entre a energia irradiada e a temperatura é definida pela Lei de 

Stephan-Boltzmann que explica que a radiação total emitida (W) é diretamente 

proporcional à área do objeto (A), à emissividade (Ɛ) e à temperatura absoluta (T) a 

quarta potencia, e também pela constante de Stephan-Boltzmann (σ), (ou seja, W= 

ƐσAT4), considerando que a emissividade cutânea humana é extremamente alta, 

98% (Brioschi et al., 2007; Niehof, 2007). 

 O método pode obter variação de temperatura em modalidade estática ou 

dinâmica. Pode ser utilizado para captar imagem em tempo real, mas pode detectar 

precocemente alterações de reatividade vascular e acompanhar a evolução de 

quadro de uma doença que tenha manifestação neurovegetativa. 

Na Odontologia, a termografia infravermelha tem sido utilizada como 

ferramenta diagnóstica para auxiliar no tratamento de diversas doenças tais como 

dor neuropática, patologia dental pulpar, síndrome de dor complexa regional, 

neuralgia pós-herpética, artrite inflamatória, DTM, cefaléia primária e síndromes 

dolorosas miofasciais (Uematsu et al., 1988; Graff-Radford et al., 1995; Han et al., 

2010; Nahm, 2013). Muitos estudos têm descrito a termografia infravermelha como 

um método promissor para o diagnóstico da DTM (Canavan; Gratt, 1995; Haddad et 

al., 2012; 2014). 

Diversos trabalhos descrevem termograficamente a região facial de indivíduos 

saudáveis e de pacientes com DTM com enfoque na musculatura envolvida (Gratt et 

al., 1989; Weinsten et al., 1991; Gratt; Sickles, 1993; Canavan; Gratt, 1995; Haddad 

et al., 2012; 2014). A emissão de calor vascular presente na face humana pode 

oferecer indicadores fisiológicos de saúde ou doença.  

Gratt et al. (1989) realizaram estudo que avaliou a simetria térmica da face e 

região cervical de 20 voluntários assintomáticos para DTM utilizando as vistas frontal 

e lateral com sensibilidade de 1°C e 0,5°C, em condições de ambiente controlados. 

As imagens termográficas faciais foram analisadas de acordo com a divisão de 12 

zonas anatômicas. Os resultados indicaram que a simetria térmica para a face como 

um todo foi alta (70,2%). As 12 áreas faciais mostraram variados níveis de simetria 

térmica. Para as regiões de alta simetria na projeção frontal incluem-se a porção 

anterior do pescoço (82,0%), a ATM (80,0%) região bucal superior (77,3%) e a 

região bucal inferior (78,6%). A região temporal (46,7%) mostrou-se com relativa 

baixa simetria térmica. Regiões com alta simetria nas projeções laterais incluem a 

região nasal (69,5%) e a região submandibular (67,0%). No geral, voluntários 
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assintomáticos para DTM mostraram altos níveis de simetria térmica para a maioria 

das regiões da face. O estudo enfatiza a viabilidade do uso da termografia na área 

odontológica. 

Weinsten et al. (1991) realizaram um estudo sobre termografia facial e 

propuseram um protocolo térmico para avaliação das regiões de cabeça e pescoço. 

Neste trabalho, os autores propuseram um protocolo com 3 projeções termográficas 

(frontal e laterais direita e esquerda), envolvendo indivíduos compatíveis com a 

normalidade, de ambos os gêneros (n=102). Eles dividiram a face em 10 regiões 

pela vista frontal (músculo temporal, músculo frontal, comissura palpebral medial, 

músculo masseter e mento) e 6 regiões pelas vistas laterais D e E (artéria temporal 

superficial, músculo masseter e ATM). As regiões de interesse frontais mais quentes 

foram comissural palpebral medial (38,30 °C), músculos temporal (37,18 °C) e frontal 

(37,12 °C), sendo hiporradiantes as regiões do músculo masseter (35,84 °C) e do 

mento (36,97 °C). Os ROIs laterais mais hiper-radiantes foram das regiões da artéria 

temporal superficial (37,90 °C) e a mais hiporradiante foi na região do músculo 

masseter (36,24 °C). A diferença de temperatura entre os lados (∆T) encontrada foi 

menor que 0,2° C. Ao comparar o ∆T entre os gêneros, não encontraram diferença 

estatisticamente significante. 

Gratt e Sickles (1993) estudaram o padrão termográfico da articulação 

temporomandibular (ATM) normal. A amostra foi constituída por 30 adultos 

normoreativos para DTM, utilizando o equipamento termográfico Agema 870. Os 

termogramas faciais foram adquiridos em vista lateral, com sensibilidade de 1 °C e 

0,5 °C. Para analisar a temperatura da ATM, dividiram a face em cinco regiões: 1- 

Região da ATM (35,5 °C), 2- Região anterior e posterior à ATM (35,2 °C), 3- Região 

limitada ao corpo da mandíbula (34,6 °C), 4- Região do terço médio da face 

incluindo a ATM (34,7 °C) e 5- Região unilateral inteira da face (34,9 °C). Ao 

comparar as cinco regiões propostas, de ambos os lados, verificaram que o grau de 

simetria foi alto, apresentando ∆T ≤ 0,1 °C. Foi concluído que existe um padrão 

termográfico nos termogramas de indivíduos compatíveis com o padrão de 

normalidade e que esse exame será promissor como método diagnóstico para a 

avaliação da região da ATM. 

Canavan e Gratt (1995) realizaram avaliação através de termografica elétrica 

da região de ATM em indivíduos assintomáticos (24 indivíduos, controle) e um grupo 

de pacientes com desordens DTM leves a moderadas (20 indivíduos). O grupo 
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controle demonstrou um alto nível de simetria térmica sobre a região da ATM. O 

grupo de DTM demonstrou um baixo nível de simetria térmica com um valor ∆T de 

0,4 °C. Ainda, avaliaram a precisão do método para diagnóstico de DTM em 44 

pacientes, com resultado de 89% de precisão geral (39 de 44), e também concluíram 

que a termografia eletrônica mostrou-se promissora como método de diagnóstico 

para esse distúrbio. 

Em outro estudo conduzido pelos mesmos autores, foi realizado um estudo 

para quantificar valores normais de emissão de calor vascular da face. Termografias 

eletrônicas de 102 voluntários foram feitas usando equipamento Agema 870 com 

sensibilidade de 0,1 °C, sob condições controladas. Os resultados indicaram alto 

nível de simetria da média térmica da face. Sobretudo, as diferenças térmicas entre 

os lados direito e esquerdo (∆T) de variadas regiões faciais dos indivíduos 

voluntários mostraram-se muito menores (<0.4 °C) do que em relação ao ∆T 

previamente reportado das mesmas regiões faciais em uma série de desordens 

crônicas. Essas diferenças no ∆T entre indivíduos assintomáticos e pacientes com 

variadas síndromes dolorosas faciais pode provar a utilidade de limiares para 

determinação do ponto de corte da temperatura do indivíduo compatível com a 

normalidade e compatível com alguma disfunção térmica (Gratt; Sickles, 1995). 

Haddad et al. (2012) realizaram um estudo correlacionando o exame clínico e 

termográfico do ponto-gatilho miofascial nos músculos da mastigação (masseter e 

temporal parte anterior). A amostra constituiu-se por 26 mulheres voluntárias com 41 

± 15 anos. Os resultados demonstraram correlação diretamente proporcional entre 

algometria e alteração de temperatura, registrada por termografia na avaliação do 

ponto-gatilho miofascial, onde, quanto menor a força aplicada, menor a temperatura 

local (p<0,001). Sabe-se que os pontos-gatilho miofasciais provocam hiperatividade 

simpática regional de temperatura local devido à atividade vasoconstritora cutânea. 

A termografia isoladamente identificou pontos-gatilho com sensibilidade de 62,5% e 

especificidade de 71,31%. Os autores concluíram que a termografia é um método de 

imagem não invasivo, com potencial de identificação de pontos-gatilho miofasciais 

na região facial.  

Dibai-Filho et al. (2014) investigaram a correlação entre a cronicidade da DTM 

e a temperatura cutânea nos músculos masseter e temporal anterior. Um estudo 

cego e cruzado foi realizado com 30 mulheres com DTM miogênica. As voluntárias 

foram submetidas à termografia infravermelha para medir a temperatura absoluta 
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sobre os músculos masseter e temporal anterior e determinar as suas assimetrias 

térmicas. Foi observada uma associação significativa (p =0,034) entre a cronicidade 

da DTM e a assimetria de temperatura do músculo temporal anterior. O estudo 

mostrou que a cronicidade da DTM miogênica causa alterações no músculo 

temporal anterior. 

Em outro estudo, Haddad et al. (2014), num estudo preliminar, mediram a 

temperatura da superfície cutânea dos músculos temporal anterior e do masseter de 

23 pacientes do sexo feminino, sendo 10 com DTM e 13 assintomáticos para a DTM 

(grupo controle). As temperaturas regionais dos músculos temporal anterior e 

masseter nos voluntários com DTM sintomática (32,85 ± 0.85 and 34,37 ± 0,64 °C, 

respectivamente) foram significativamente mais baixos (p<0,05) do que a aqueles 

obtidos nos grupo controle (33,49 ± 0,92 e 34,78 ± 0.44 °C, respectivamente). Este 

estudo concluiu que a termografia pode ser usada como um auxílio no diagnóstico 

complementar das DTMs miogênicas.  

Haddad et al. (2016) identificaram, mapearam e quantificaram os pontos de 

referência baseados na termoanatomia da face, a partir de gradientes térmicos, em 

uma população adulta. A amostra constituiu-se por 161 voluntários. Foram 

identificados 28 pontos de referência termoanatômicos fixos na face em 94,6% da 

amostra. A temperatura média desses pontos de referência termoanatômicos variou 

entre 33,3 °C a 35,6 °C, sendo que o melhor valor de corte para sua correta 

identificação foi acima de 34,5 °C. Não houve diferença estatísticamente significativa 

quando os comparou entre as hemifaces correspondentes e nem quanto à idade dos 

voluntários (∆T = 0,11 °C), exceto entre os gêneros (p<0,05, onde geralmente a 

temperatura foi maior no masculino que no feminino) e grupo racial (p<0,05, onde a 

tempertura geralmente era maior em leucoderma > xantoderma > melanoderma, em 

20 regioões de 28 avaliadas). Concluiu-se que a face apresenta pontos 

termoanatômicos fixos e confiáveis em adultos, a qual a termografia tem o potencial 

de auxiliar na identificação de alterações a partir destes pontos. 

Em outro estudo conduzido por Woźniack et al. (2015), foi realizada a 

avaliação da sensitividade, especificidade e acurácia da termografia na identificação 

de pacientes com DTM. Esta pesquisa clínica envolveu 50 pacientes sintomáticos e 

outros 50 pacientes assintomáticos, sendo feita a avaliação do grau severidade de 

DTM através do questionário “Di” (Clinical index of temporomandibular dysfunction) e 

da termografia facial de todos os pacientes. A variável utilizada para identificar 



 

    

41 

pacientes com DTM por meio da termografia foi a diferença de temperatura entre o 

lado direito e esquerdo do paciente, antes e depois de mastigar por 10 minutos. O 

exame termográfico apresentou especificidade de 95.5% na identificação de 

pacientes sem sintomas de disfunção de acordo com o “Di” quando a diferença 

absoluta de temperatura entre as regiões dos lados direito e esquerdo foi menor do 

que 0,26 °C antes do teste probatório de mastigação e 0,52 °C após o mesmo. 

Dessa maneira, a análise termográfica demonstrou sua utilidade diagnóstica na 

identificação de pacientes com DTM. 

 

 

2.2.1 Acupuntura e termografia 

 

 

Em maio de 1979, Ceffa e Gandini publicaram uma nota preliminar, na qual 

eles propuseram uma documentação objetiva do efeito da acupuntura na 

mastopatiafibrocística durante a fase dolorosa utilizando a termografia. Um ano 

depois, o mesmo grupo realizou um estudo de acupuntura “teletermográfica” em 

pacientes com escoliose (Ceffa et al., 1980). As primeiras publicações sobre LASER-

acupuntura e termografia foram publicadas na metade da década de 80 por 

pesquisadores russos. Os estudos de Liao e Liao, em 1985, sugeriam que a 

termografia realmente ofereceu uma técnica simples e não invasiva para o estudo da 

dor crônica e fornecer uma medida precisa da efetividade da acupuntura. 

Em estudo realizado por Ernst e Lee (1985), foram avaliados os efeitos 

simpáticos da acupuntura manual e da eletroacupuntura aplicada na mesma mão no 

ponto Hegu, IG4 (localizado no lado radial, no meio do 2º metacarpo) em paciente 

saudáveis, através da termografia infravermelha. Inicialmente, foi observada uma 

diminuição da temperatura na sessão de eletroacupuntura que durou em torno de 15 

minutos, na região de pés e mãos, indicando um aumento temporário na atividade 

simpática.  No caso da acupuntura manual a diminuição de temperatura aconteceu 

apenas nos pés. Após esse tempo, houve em ambas as técnicas um aumento de 

temperatura generalizado, nas regiões analisadas, que foram face, mãos e pés, 

indicando uma redução na atividade simpática (efeito simpatolítico). 

Zhang et al. (1990), utilizando a termografia infravermelha, observaram 

alterações na temperatura facial depois da puntura dos pontos Hegu (IG4) e Zusanli 
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(E36) em 65 pacientes (103 casos no total) com paralisia do nervo facial. Foi 

observado que o grupo Hegu apresentou maior variação que o grupo Zusanli. Os 

restulados explicaram que o efeito da acupuntura nos pontos do meridiano yangmin 

da mão foi maior do que o ponto do meridiano yangming do pé na temperatura 

facial. 

Num outro estudo conduzido pelos mesmos pesquisadores, foi constatado 

que as características térmicas dos meridianos na face podiam ser visualizadas em 

por meio da termografia infravermelha em humanos (Zhang et., 1992). A distribuição 

da temperatura facial de 139 voluntários saudáveis e 305 pacientes com paralisia 

facial foi registrada pela câmera termográfica modelo AGA-782. O programa 

DISCO3 foi usado para processar os termogramas. A linha térmica da face ao longo 

do meridiano foi observada em 95 dos 444 casos. Em 34 destes 95, uma elevada 

temperatura ao longo do meridiano da bexiga foi observada. Além disso, destes 95, 

26 tiveram a linha térmica do meridiano evidenciada depois da acupuntura. O 

alcance da temperatura foi na faixa de 1,3 °C. A largura da linha era de 1-1,5 cm na 

maioria dos casos. 

Huang et al. (2012), em estudo randomizado, controlado-placebo, cruzado, 

monitoraram a perfusão sanguínea na ponta dos dedos através do fluxômetro 

doppler LASER, seguida de aplicação de agulha de acupuntura no ponto Neiguan 

(PC6, a 2 tsun, ou duas vezes a largura do polegar do paciente, de distância da 

proximais da prega de flexão do pulso no lado medial, entre os tendões dos 

músculos palmar longo e flexor radial do carpo). A amostra foi constituída por 29 

voluntários saudáveis, sendo 19 homens e 10 mulheres. Eles foram estimulados 

com sensação de puntura, acupuntura superficial, placebo e acupuntura profunda. 

Após a estimulação com estes diferentes métodos, a perfusão da superfície da 

articulação do cotovelo esquerdo, tendo o ponto PC3 (Quze) como centro, foi 

observada com o fluxômetro laser Doppler. O escaneamento foi feito antes da 

acupuntura, durante a acupuntura, imediatamente após a retirada da agulha e 10 

minutos depois da remoção da agulha. Foi analisado pelo valor de perfusão absoluta 

da superfície cutânea, que uma série de métodos de acupuntura mostrou poder 

causar alteração no fluxo sanguíneo. A proporção de perfusão sanguínea na área do 

meridiano dentro e em volta do ponto Quze (PC3) declinou depois da inserção da 

agulha de acupuntura (apenas inserção) e na acupuntura superficial. Isso não 

aconteceu na acupuntura placebo e acupuntura não-acuponto. A sensação de 
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acupuntura no acuponto pode reduzir relativamente a perfusão na área projetada do 

meridiano onde o acuponto está localizado na superfície corpórea, indicando a 

especificidade dos meridianos. 

Litscher et al. (2006b) em seu estudo, utilizando Laser Doppler Imaging (LDI), 

realizou a puntura do ponto PC 6, em um voluntário. A puntura foi realizada com 

movimentos de rotação, pressão e introdução com força de média intensidade. 

Suaves movimentos de penetração e retrocesso da agulha foram realizados por 10 

segundos. Foi observada uma diminuição da perfusão imediatamente após a 

puntura tanto no acuponto como no ponto placebo. Porém, 1 min depois, houve 

aumento evidente na perfusão sanguínea em resposta à acupuntura, indicando uma 

vasodilatação. Foi observado aumento equivalente a aproximadamente 18% do nível 

anterior à introdução da agulha, ou seja, vasodilatação. O caso do ponto placebo, o 

aumento da perfusão foi menor (13%). 

Até o momento, não foram encontrados estudos que analisassem 

termograficamente pacientes com DTM submetidos à acupuntura. 

 

 

.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo foi avaliar a resposta do efeito simpatolítico e simpatomimético, por 

meio da termografia infravermelha, da aplicação de acupuntura em pacientes com 

disfunção temporomandibular. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo consistiu em um ensaio clínico controlado realizado de acordo 

com os padrões éticos da Declaração de Helsinque e suas alterações posteriores, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) - Protocolo no 

68863517.0.0000.0075 (Anexo A). 

 

 

4.1 CASUÍSTICA 

 

 

Os participantes foram recrutados na Clínica Odontológica da Liga de Dor 

Orofacial / FOUSP, e aguardavam na lista para tratamento de DTM. A parte prática 

do estudo foi realizada na Clínica Odontológica da FOUSP, após aprovação do CEP, 

com período de coleta entre agosto e dezembro de 2017.  

Tratou-se de estudo longitudinal prospectivo, analítico, onde o paciente foi 

controle de si mesmo, com registro de imagem antes (controle-basal) e após 

intervenção clínica, em duas sessões clínicas de acupuntura, nas quais foram 

realizadas avaliação quantitativa.  

Foram elegíveis os pacientes que apresentaram idade entre 18 a 60 anos, de 

ambos os sexos, e que preencheram os critérios de inclusão, como dor miofascial 

relacionada à DTM, conforme os Critérios Diagnósticos de Pesquisa para Distúrbios 

Temporomandibulares (RDC/TMD – Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorder) do tipo muscular (grupo I do RDC) e do tipo muscular 

associado com o articular (grupos I e II do RDC) (Schiffman et al., 2014), 

apresentando dor há pelo menos 6 meses, e principalmente, ao terem dado seu 

consentimento em participar da pesquisa após terem lido e assinado o TCLE (Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido por Escrito). RDC/TMD é amplamente utilizado 

em pesquisas clínicas, pois é considerado instrumento de avaliação padronizada de 

DTM e ainda ser replicável (Schiffman et al., 2014).  

 

 



48 

 

4.2 MATERIAIS 

 

 

Para a realização desse trabalho, foram utilizados os seguintes materiais: 

- Material de equipamento de proteção individual (EPI): luva, máscara, gorro e 

avental; 

- Ficha clínica para coleta de dados, composta pela anamnese, (identificação 

do(a) paciente, história médica e odontológica atual e pregressa); Escala Visual 

Analógica (EVA) e diagrama de dor; TCLE; ficha clínica do RDC/TMD;  

- Agulhas para acupuntura com cabo espiral inox, esterilizada com mandril de 

plástico.Embaladas de 10 em 10, com um mandril p/ cada 10 agulhas. Agulha 

DongBang® (DongBang Medical CO., LTD - Coréia do Sul) (0,25mm (diâmetro) x 

40,00mm (lâmina); 

- Álcool 70%; 

- Algodão Hidrófilo - SSPlus (Biodont Indústria, Comércio, Importação e 

Exportação LTDA - Brasil); 

- Anemômetro Digital Portátil AD-250® (Instrutherm Instrumentos de Medição 

Ltda, Brasil) para controlar a presença de correntes de ar no ambiente; 

- Higrômetro de pressão (Anymetre®) para registrar a umidade relativa do ar 

do ambiente e termômetro (Anymetre ®) para registrar a temperatura ambiente; 

- Termômetro auricular MC505 (Omron®, EUA), para mensurar a temperatura 

timpânica, com precisão de 0,1ºC; 

- Câmera THERMACAM T450 ® (Flir Systems) e tripé. Esta câmera é a 

recomendada para o uso médico, pois é um equipamento do tipo Matriz Plano focal 

com banda espectral de frequência entre 7,5 a 13μm (infravermelho longo), com 

resolução de 76.800 pixels (320x240) e velocidade de 30 Hz; 

- Computador Intel(R) Core (TM) i5-2430M, 2.4GHz, 4.00 GB de RAM, com 

Microsoft Windows 7 Home Premium 2009 ® ; 

- ThermaCAM Researcher Professional 2.10 ® (FLIR Systems© Inc., EUA); 

- Programa estatístico R versão 3.3.2. (R Core Team, Áustria, 2016); 

- Cefalostato confeccionado anteriormente pelos autores, com o objetivo de 

padronizar e estabilizar o posicionamento da cabeça do voluntário durante o exame 

de termografia infravermelha. Patente protegida sob o n° BR10.2012 014816-1; 

- Régua plástica flexível 15 cm (Acrimet, Brasil); 
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- Suporte de madeira com ilustração das mãos e braços para guiar aquisição 

da imagem termográfica, confeccionada pelos autores (Figura 4.1). 

 

 

4.3  MÉTODO 

 

4.3.1 Seleção da amostra, critérios de exclusãoe cuidados prévios do paciente 

 

Trinta e oito pacientes com diagnóstico de DTM e dor orofacial, de ambos os 

sexos, foram selecionados na clínica de dor orofacial da FOUSP e convidados a 

participar da pesquisa. Foi explicado sobre o estudo proposto e todos que 

concordaram responderam a ficha de anamnese com acompanhamento do 

pesquisador (Apêndice A). Todos responderam a ficha clínica e responderam 

questionário com acompanhamento do pesquisador e foram submetidos aos exames 

do RDC e clínico.  

Critérios de exclusão da amostra: estado febril positivo no dia do exame, 

odontalgias, tratamento ortodôntico; ter dor de cabeça como queixa principal 

(enxaqueca); realização de tratamento para DTM nos últimos 3 meses; alteração de 

coagulação; dificuldade cognitiva; já estar em tratamento por acupuntura, fisioterapia 

ou medicamentoso, como drogas vasoativas, relaxantes musculares, analgésicos ou 

anti-inflamatórios; corticóides, os hipotensores, simpatomiméticos ou simpatolíticos, 

estimulantes como cafeína e álcool, descongestionantes nasais, apresentar 

tatuagem na região de estudo. Além disso, foram excluídos os pacientes que não 

colaboraram para a realização de todas as etapas propostas nesta pesquisa. 

Para a realização do exame de termografia, o (a) participante da pesquisa 

seguiu alguns cuidados prévios que foram instruídos pessoalmente e por escrito. O 

não cumprimento destas recomendações poderia interferir no resultado do exame. 

Seguem os cuidados listados: 

-Evitar aplicação de agentes tópicos, tais como cremes, talcos, perfumes, 

maquiagens na região de cabeça e pescoço, utilização de secador de cabelo, 

chapinhas ou qualquer tipo de faixa que comprimisse a região da cabeça no dia do 

exame. 
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-Realizar a limpeza da pele em casa com água e sabão, no intuito de evitar 

qualquer tipo de artefato na imagem e, consequentemente, melhorar a confiabilidade 

dos dados registrados. Evitar duchas quentes no dia do exame; 

- Evitar descongestionantes nasais, analgésicos, antiinflamatórios, relaxante 

muscular, corticóides, ou qualquer substância que altere a função simpática, como 

os anti-hipertensivos e não realizar exercícios vigorosos ou qualquer atividade física 

que provoque mudança de temperatura corpórea nas 24 horas que antecedem o 

exame; 

- Estar em jejum até 3 horas antes do exame; 

- Não fumar e não ingerir bebidas com cafeína até 3 horas antes do exame e 

não ingerir bebidas alcoólicas até 12 horas antecedentes ao exame. 

- Usar uma vestimenta adequada do tipo “top” e “shorts”. 

Os pacientes foram agendados e atendidos sempre no mesmo horário da 

manhã, a fim de se respeitar o ciclo circadiano individual, evitando possíveis 

alterações nos resultados do exame de termografia infravermelha. O exame de 

imagem foi feito em sala climatizada a 23 ºC. 

Conforme os critérios acima, após triagem de pacientes com dor orofacial na 

Clínica Odontológica da FOUSP, a inclusão de pacientes elegíveis e população final 

neste estudo, está explicita no fluxograma da figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Fluxograma do processo de composição da população 

 

Fonte: o autor. 
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4.3.2 Sequência dos exames e aplicação de acupuntura 

 

O paciente foi encaminhado e posicionado na sala para a realização do 

exame termográfico. Ele(a) ficou sentado(a) em repouso durante quinze minutos a 

fim de que a sua temperatura corporal ficasse em equilíbrio com a temperatura 

ambiente da sala.  

Após a obtenção do equilíbrio térmico, o participante foi submetido(a) ao 

exame de termografia infravermelha na primeira (T1antes) e quinta (T5antes) sessões, 

tendo como regiões de interesse as áreas da face, tanto nas vistas frontais, laterais 

direita/esquerda; punho (vista anterior) e língua (vista dorsal dorso), com a mesma 

janela térmica (28-37ºC).  

Após a obtenção do equilíbrio térmico, o(a) participante foi submetido(a) ao 

exame de termografia infravermelha na primeira (T1antes) e quinta (T5antes) sessões, 

tendo como regiões de interesse as áreas da face, tanto nas vistas frontais, laterais 

direita/esquerda; punho (vista anterior) e língua (vista dorsal dorso), com a mesma 

janela térmica (28-37ºC). Em seguida, o(a) participante realizou o atendimento de 

acupuntura, de acordo com o protocolo de pontos descrito no Quadro 4.1,com 

duração de 20 minutos. Após a remoção das agulhas, foi realizada a última tomada 

termográfica das sessões (T1depois e T5depois). Todos os pacientes obtiveram a medição 

da escala visual analógica (EVA) e abertura bucal (em milímetros) antes e depois 

das sessões de acupuntura.  

Todos os participantes selecionados foram atendidos, sendo oferecido um 

total de 10 sessões sequenciais de acupuntura. Os participantes que necessitaram 

de acompanhamento da condição de DTM, após o tratamento proposto, foram 

encaminhados e atendidos gratuitamente pela Liga de Dor Orofacial da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo. 

 

 

4.3.3 Protocolo para o exame de termografia infravermelha 

 

 

Condições padronizadas do ambiente são extremamente importantes para 

realização do exame termográfico. Sendo assim, foi utilizado como referência o Guia 

Prático de Termografia Infravermelha para Saúde Oral e Sistêmica da Academia 
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Americana de Termologia – AAT (American Academy Thermology, 2015), o mesmo 

preconizado pela Associação Brasileira de Termologia Médica (ABRATERM) 

(Brioschi et al., 2010). Na sala de exame, um termômetro foi disponibilizado durante 

todos os exames, sendo posicionado em local afastado de fontes de calor presentes 

na sala, visando monitoramento da mesma. A temperatura estabelecida foi de 23 ºC, 

sendo impedidas perdas térmicas por convecção forçada de ar diretamente sobre o 

voluntário. A variação de temperatura do ambiente não ultrapassou 1 ºC no período 

de 20 minutos. A velocidade de ar incidente medida pelo anemômetro foi uniforme e 

constante, não ultrapassando 0,2m/s, e a umidade relativa do ar não ultrapassou 

60%. O ar condicionado possuía capacidade térmica suficiente para o tamanho da 

sala. O tamanho da sala compreendeu o espaço de 12 m2, onde a distância entre o 

voluntário e a câmera foi o enquadramento da região estudada em relação à 

imagem, correspondendo a 0,80 metros para a região da face, 0,50 metros para a 

língua e 1,10 metros para punho.  

 

 

4.3.4 Protocolo para o atendimento de acupuntura 

 

 

A acupuntura foi realizada segundo o preconizado pela Medicina Tradicional 

Chinesa (MTC) (Wen, 2008). Antes do agulhamento o local da aplicação das 

agulhas foi limpo com um rolete de algodão embebido em álcool 70%. Para 

acupuntura foram utilizadas as agulhas com cabo espiral e haste de inox, 

esterilizada com mandril de plástico, com 0,25mm (diâmetro) x 40,00mm 

(comprimento) (DongBang®, República da Coreia). 

A inserção das agulhas foi feita por acupunturista habilitado, no sentido 

perpendicular ou oblíquo à superfície cutânea, conforme o ponto, com manipulação 

das mesmas apenas no momento da inserção, sendo sua profundidade em torno de 

0,5 a 1 tsun (ou Cun) de acordo com o local. A medida de 1 (um) tsun corresponde à 

largura da falange distal do polegar na sua parte mais larga, em nível transversal na 

linha mediana da face. 
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Quadro 4.1 - Denominação do ponto de acupuntura (sigla do meridiano em português e 
inglês/numero):  sua localização anatômica e indicação 

 

Meridiano*/ 
número do 

ponto 
(nome em 

chinês) 

Localização Indicação 

E6 ou ST6 
(Jiache) 

Com a mandíbula firmemente 
cerrada, no ponto mais saliente 
da proeminência muscular do 
músculo masseter, a cerca de 1 
dedo transverso (dedo médio) 
anterior e acima do ângulo da 
mandíbula. 

Dor de dente, dor na articulação 
temporomandibular, paralisia ou 
espasmosfaciais, parotidite, espasmos 
do músculo masseter, rouquidão, 
trigeminalgia. 

E44 ou ST44 
(Neiting) 

Entre o segundo e o terceiro 
artelhos, distal à articulação 
metatarso-falangeana. 

Dor de dente, epistaxe, tonsilite, 
faringite, artrite da articulação 
temporomandibular, distensão 
abdominal, cólica intestinal, disenteria, 
disminorréia, bocejos excessivos. 

ID18 ou SI18 
(Quanliao) 

A partir do ângulo lateral do olho, 
seguir perpendicularmente até a 
margem inferior do osso 
zigomático (na altura da parte 
lateral da asa do nariz). 

O ponto SI18 localiza-se em uma 
depressão nesta perpendicular, 
junto à margem inferior do osso 
zigomático e à margem anterior 
do músculo masseter. 

Dor na articulação temporomandibular, 
neuralgia do trigêmeo, paralisia facial. 

TA17 ou SJ17 
(Yifeng) 

Com a boca ligeiramente aberta, 
em uma depressão atrás do 
lóbulo da orelha, no ponto médio 
do segmento entre a extremidade 
do processo mastoideo e a 
mandíbula. 

Afecções auditivas, parotidite, trismo e 
artrite na articulação temporo-
mandibular, afecções nerológicas, 
afecções oculares. 

TA23 ou SJ23 
(Sizhukong) 

Em uma depressão na 
extremidade lateral do supercílio; 
este ponto encontra-se em um 
pequeno sulco ósseo, a sutura 
fronto-zigomática, entre os ossos 
frontal e zigomático. 

Distúrbios dos olhos, cefaléia, dor de 
dente, otalgia, tontura, paralisia facial, 
congestão e dor nos olhos. 

EX-CP3/ EX 
HN3 

(Yintang) 

Na linha mediana entre os 
supercílios. 

Cefaléia frontal, tontura, vertigem, 
convulsão infantil, distúrbios no nariz e 
nos olhos, insônia, hipertensão arterial. 

 

continua 
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VB2 ou GB2 
(Tinghui) 

Com a boca aberta, em uma 
depressão em frente ao trago, na 
altura da incisura intertrágica, na 
margem inferior do processo 
condilar da mandíbula  

Zumbido, surdez, otite média, dor de 
dente, alterações na articulação 
temporomandibular, paralisia facial. 

VB34 ou GB34 
(Yanglingquan) 

Em uma depressão à frente e 
abaixo da cabeça da fíbula, entre 
os músculos fibular longo e 
extensor longo dos dedos. 

Distúrbios funcionais dos músculos e 
dos tendões, cefaleias, afecções 
hepáticas da vesícula biliar, enjôo e 
vômitos, estagnação do Qi do Fígado 
em diversos órgãos. 

IG4 ou LI4 
(Hegu) 

Sobre o lado radial, entre o 1º e o 
2º ossos metacarpais. 

Ponto principal contra as dores, queixas 
na região da cabeça e da face, 
constipações, queixas abdominais, 
regulação da transpiração. 

F3 ou LR3 
(Taichong) 

No dorso do pé, em uma 
depressão no ângulo proximal 
entre o 1º e 2º osso metatarsal, a 
1,5-2 tsun proximais à prega 
interdigital. 

Cefaléia, afecções oculares, estados 
psíquicos de agitação e de euforia, 
afecções ginecológicas, distúrbios da 
micção, distúrbios do trato 
gastrointestinal, afecções hepáticas e 
da vesícula biliar, mastite e distúrbios da 
lactação, distúrbios da circulação 
sanguínea. 

*Sigla do meridiano em português e em inglês. Fonte: Wen, (2008) 

 

As figuras 4.1 a 4.4 apresentam graficamente a localização dos pontos de 

acupuntura (acupontos) descritos no Quadro 4.1 utilizados neste estudo. 

conclusão 
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Figura 4.2 – Localização de acupontosutilizados na pesquisa: Ex HN3 (Yintang), E6, ID18 

 

Fonte: TCM Points (2018) 
 

 

 

Figura 4.3 – Localização de acupontosutilizados na pesquisa: TA17, TA23, VB2 
 

 

Fonte: TCM Points (2018) 
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Figura 4.4 – Localização de acupontosutilizados na pesquisa: IG4 e VB34 

 

Fonte: TCM Points (2018) 

 

 

 

Figura 4.5 – Localização de acupontosutilizados na pesquisa: E44, F3 

 

Fonte: TCM Points (2018) 



 

    

57 

4.3.5 Interpretação dos termogramas e Análise estatística 

 

Será apresentado o método de avaliação dos termogramas e de estatística. 

 

4.3.5.1 Interpretação dos termogramas 

 

 

Os termogramas adquiridos em formato JPEG (Joint Photographic Experts 

Group) foram separados em pastas e identificados. Para avaliação de todas as 

imagens termográficas foi utilizado o programa ThermaCAM Researcher 

Professional 2.10®. Com o intuito de facilitar a identificação e quantificação das 

áreas de estudo, foi utilizada a escala de cores rainbow.  

O protocolo preconizado por Haddad et al. (2016) foi utilizado para avaliação 

facial (Figuras 4.5 a 4.8) com um acréscimo de um ponto localizado no nariz (Figura 

4.9). Foram analisadas a temperatura dos punhos (Figura 4.10), da língua (Figura 

4.11) e do nariz (Figura 4.9) com metodologia desenvolvida pelos próprios autores. 

Para a região dos punhos foi determinado um retângulo no qual um lado foi 

delimitado pela prega entre a segunda e terceira falange e a prega da quarta e 

quinta falange. O outro lado foi delimitado desde a prega entre a segunda e terceira 

falanges até a prega do punho. Obtido o retângulo nessas dimensões, este foi posto 

na região da articulação do punho indo em direção à região do antebraço, região 

essa que por diante denominaremos região rádio-ulnar (Figura 4.10). A região da 

língua foi analisada na região de ventre de língua, adquirindo um aspecto 

geométrico semelhante a um pentágono irregular (Figura 4.11).  

Com os valores de temperatura obtidos das regiões termoanatômicas da face, 

foram definidos ROIs (regiões de interesse) na face, punhos e língua, para realizar a 

análise de temperaturas média e máxima. Os 12 ROIs estabelecidos estão listados a 

seguir: 

• ROI_01: face inteira frontal  

• ROI_02: hemiface esquerda frontal 

• ROI_03: hemiface direita frontal  

• ROI_04: terço superior frontal 

• ROI_05: terço médio frontal 



58 

 

• ROI_06: terço inferior frontal 

• ROI_07: nasal frontal 

• ROI_08: hemiface direita lateral 

• ROI_09: hemiface esquerda lateral 

• ROI_10: punho direito (região rádio-ulnar) 

• ROI_11: punho esquerdo (região rádio-ulnar) 

• ROI_12: língua 

 

Figura 4.6 – Região de interesse avaliada na termografia, onde ROI_01 representa a média aritmética 
da temperatura dos 15 pontos de referência termoanatômicos 

 

Fonte: classificação de Haddad et al.(2014) modificada. 
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Figura 4.7 – Região de interesse avaliada na termografia com 7 pontos de referência 
termoanatômicosbilaterais, onde ROIs 02 e 03 correspondem a média aritmética da 
temperatura dos 7 pontos de referência termoanatômicos da direita e da esquerda, 
respectivamente 

 

Fonte: classificação de Haddad et al.(2014) modificada. 
 

Figura 4.8 – Região de interesse avaliada na termografia com os pontos de referência 
termoanatômicos separados em 3 terços faciais frontais (superior, médio e inferior), onde 
os ROIs, correspondem a média aritmética da temperatura dos pontos ROI_04, ROI_05 
e ROI_06, respectivamente 

 

Fonte: classificação de Haddad et al.(2014) modificada. 
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Figura 4.9 – Região de interesse avaliada na termografia na área nasal, correspondendo à 
temperatura local (ROI_07) 

 

 

Fonte: Classificação de Haddad et al.(2014) modificada. 
 
 
Figura 4.10 – Fotografia exemplificando a tela da análise termográfica facial pela vista frontal 

(ROI_01) e escala de cor relacionada à variação de temperatura 
 

 

Fonte: o autor. 
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Figura 4.11 – Região de interesse avaliada na termografia com 7 pontos de referência 
termoanatômicos laterais, onde ROIs 08 e 09 correspondem a média aritmética da 
temperatura dos 7 pontos de referência termoanatômicos da hemiface lateral direita e 7 
da esquerda, respectivamente 

 

Fonte: Classificação de Haddad et al.(2014) modificada. 
 
 
 

Figura 4.12 – Fotografia exemplificando a ela da análise termográfica facial para análise lateral direita 
(ROI_08) e escala de cor relacionada à variação de temperatura 

 

 

Fonte: o autor. 
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Figura 4.13 – Fotografia exemplificando a tela da análise termográfica facial para análise lateral 
esquerda (ROI_09) e escala de cor relacionada à variação de temperatura 

 

 

Fonte: o autor. 
 

Figura 4.14 – Região de interesse avaliada pela termografia, onde ROI_10 corresponde ao punho 
direito e o ROI_11, ao esquerdo 

 

Fonte: o autor  
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Figura 4.15 - Suporte de madeira com ilustração das mãos e braços para guiar aquisição da imagem 
termográfica 

 

 

Fonte: o autor 
 

Figura 4.16 – Fotografia exemplificando a tela da análise termográfica para análise dos punhos, 
ROI_10 (direita, abaixo) e ROI_11 (esquerda, acima), e escala de cor relacionada à 
variação de temperatura 

 

 

Fonte: o autor. 
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Figura 4.17 – Região de interesse avaliada pela termografia, onde ROI_12 corresponde à língua 

 
Fonte: o autor 

 

Figura 4.18 – Fotografia exemplificando a tela da análise termográfica para análise da língua 
(ROI_12) e escala de cor relacionada à variação de temperatura 

 

 

Fonte: o autor. 
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4.3.6 Análise estatística 

 

 

A análise estatística de todas as informações coletadas nesta pesquisa foi 

inicialmente feita de forma descritiva através da média, mediana, valores mínimo e 

máximo, desvio-padrão e frequências absoluta e relativa (porcentagem). 

As análises inferenciais empregadas com o intuito de confirmar ou refutar 

evidências encontradas na análise descritiva foram: 

Modelo linear geral misto (Neter et al., 1996) na comparação das 

temperaturas entre: 

• os momentos antes e depois para cada sessão 

• as sessões no momento antes 

• estimação do coeficiente de correlação linear de Pearson (Bussab; 

Morettin, 2006) na quantificação da correlação entre as temperaturas média e 

máximas para os ROIs 1, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 

• para avaliação dos resultados de abertura bucal utilizamos o teste t de 

Student não-pareado 

Em todas as conclusões obtidas através das análises inferenciais foi utilizado 

o nível de significância alfa igual a 5%. 

Os dados foram digitados em planilhas do Excel 2010 for Windows para o 

adequado armazenamento das informações. As análises estatísticas foram 

realizadas com o programa estatístico R versão 3.3.2. (R Core Team, 2016). 
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5 RESULTADOS 

 

Serão expostos a seguir os resultados de análise estatítica de todas as 

informações coletadas nesta pesquisa. 

 

5.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

A análise estatística avaliou inicialmente as informações de forma descritiva 

através da média, mediana, valores mínimo e máximo, desvio-padrão e frequências 

absoluta e relativa (porcentagem), além de gráficos de dispersão bidimensional. As 

análises inferenciais empregadas com o intuito de confirmar ou refutar evidências 

encontradas na análise descritiva foram: 

Modelo linear geral misto (Neter et al., 1996) na comparação das 

temperaturas entre: 

• os momentos antes e depois em cada sessão 

• as sessões no momento antes 

• estimação do coeficiente de correlação linear de Pearson (Bussab, Morettin, 

2006) na quantificação da correlação entre as temperaturas média e máximas 

para os ROIs 1, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 

• Shapiro-Wilk (Shapiro et al., 1968) na verificação da normalidade dos ROIs 

• Em todas as conclusões obtidas através das análises inferenciais foi utilizado 

o nível de significância alfa igual a 5%. 

Os dados foram digitados em planilhas do Excel 2010 for Windows para o 

adequado armazenamento das informações. As análises estatísticas foram 

realizadas com o programa estatístico R versão 3.3.2. (R Core-Team, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

5.2 CASUÍSTICA 

 

 

A amostra selecionada nesta pesquisa foi composta por 17 pacientes com 

DTM, sendo 10 (58,8%) do tipo muscular e 7 (41,2%) do tipo muscular e articular. 

Conforme resume a Tabela 5.1, a maioria dos pacientes era mulher (94,1%), 

de etnia branca (76,5%), não fumante (82,4%), porém que tinham o hábito de beber 

(52,9%) e se queixava de dor bilateral facial (76,5%). Em média, a idade observada 

nessa amostra foi de 46,4 anos, variando de 28 a 72 anos. O índice de massa 

corporal médio foi de 26,2 Kg/m2, variando de 20,2 a 39,4 Kg/m2. 
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Tabela 5.1 - Análise estatística descritiva dos pacientes com DTM que receberam acupuntura. 
Características demográficas   

Idade (anos)  
Média 46,4 
Mediana 39,0 
Mínimo 28,0 
Máximo 72,0 
Desvio-padrão 17,0 

Altura (m)  
Média 1,62 
Mediana 1,60 
Mínimo 1,43 
Máximo 1,76 
Desvio-padrão 0,08 

Peso (Kg)  
Média 68,1 
Mediana 68,0 
Mínimo 57,0 
Máximo 97,0 
Desvio-padrão 9,7 

índice de massa corporal (Kg/m2)  
Média 26,2 
Mediana 25,4 
Mínimo 20,2 
Máximo 39,4 
Desvio-padrão 4,8 

Características demográficas  Frequência (n) 

Gênero  
Masculino 5,9% (1) 
Feminino 94,1% (16) 

Etnia  
Branco 76,5% (13) 
Asiático - 
Mulato 11,8% (2) 
Negro 11,8% (2) 

Uso de anticoncepcional  
Não 70,6% (12) 
Sim 23,5% (4) 
Não se aplica 5,9% (1) 

Fumante  
Não 82,4% (14) 
Sim 17,6% (3) 

Bebida alcoólica ocasionalmente  
Não 47,1% (8) 
Sim 52,9% (9) 

Tipo de DTM  
Muscular 58,8% (10) 
Muscular e articular 41,2% (7) 

Uso de prótese removível  
Não se aplica 70,6% (12) 
Sim, superior 17,6% (3) 
Sim, superior e inferior 11,8% (2) 

Uso de aparelho ortodôntico fixo  
Não se aplica 94,1% (16) 
Sim, superior e inferior 5,9% (1) 

Desenho queixa de dor  
Dor lado direito da face 11,8% (2) 
Dor lado esquerdo da face 11,8% (2) 
Dor bilateral facial 76,5% (13) 

Fonte: o autor. 
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Foi objeto de investigação dessa pesquisa, a comparação das temperaturas 

mensuradas nos pacientes com DTM, antes e depois de duas importantes sessões 

de tratamento.  

As Tabelas 5.2 a 5.6 trazem algumas medidas-resumo dessas temperaturas 

nos vários pontos faciais de investigação 

 

 
Tabela 5.2 - Medidas-resumo da temperatura (ºC) média frontal dos pacientes antes e depois das 
sessões 
 

  ROI 

  1 2 3 4 5 6 7 

Sessão 1         
Antes n 17 17 17 17 17 17 17 
 Média 34,92 34,87 34,97 34,85 34,94 34,95 33,21 
 Mediana 34,81 34,74 34,89 34,83 34,93 34,87 33,70 
 Desvio-padrão 0,38 0,40 0,39 0,49 0,40 0,37 1,71 

Depois n 17 17 17 17 17 17 17 
 Média 34,68 34,66 34,71 34,70 34,76 34,62 31,12 
 Mediana 34,61 34,63 34,70 34,58 34,78 34,72 30,90 
 Desvio-padrão 0,45 0,46 0,45 0,54 0,42 0,54 2,19 

Sessão 5         
Antes n 8 8 8 8 8 8 8 

 Média 35,00 34,96 35,05 35,01 35,03 34,98 33,45 
 Mediana 35,12 35,14 35,11 35,18 35,01 35,23 34,15 
 Desvio-padrão 0,49 0,54 0,45 0,50 0,37 0,66 2,52 

Depois n 8 8 8 8 8 8 8 
 Média 34,80 34,74 34,86 34,77 34,92 34,75 31,55 
 Mediana 34,94 34,84 35,05 34,86 34,99 35,04 31,65 
 Desvio-padrão 0,47 0,49 0,45 0,41 0,27 0,72 2,25 

Fonte: o autor.  
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Tabela 5.3 - Medidas-resumo da temperatura (ºC) máxima frontal dos pacientes antes e depois das 
sessões 

 
  ROI 

  01 02 03 04 05 06 07 

Sessão 1         
Antes n 17 17 17 17 17 17 17 
 Média 35,50 35,47 35,52 35,19 35,78 35,51 33,76 
 Mediana 35,46 35,36 35,46 35,25 35,70 35,42 34,10 
 Desvio-padrão 0,33 0,35 0,33 0,48 0,33 0,34 1,57 

Depois n 17 17 17 17 17 17 17 
 Média 35,25 35,23 35,26 35,04 35,58 35,16 31,75 
 Mediana 35,16 35,13 35,21 34,93 35,53 35,20 31,60 
 Desvio-padrão 0,41 0,44 0,40 0,55 0,34 0,52 2,07 

Sessão 5         
Antes n 8 8 8 8 8 8 8 

 Média 35,54 35,50 35,59 35,35 35,77 35,52 33,96 
 Mediana 35,63 35,64 35,64 35,59 35,75 35,63 34,45 
 Desvio-padrão 0,39 0,47 0,34 0,52 0,20 0,57 2,21 

Depois n 8 8 8 8 8 8 8 
 Média 35,32 35,26 35,38 35,09 35,63 35,26 32,28 
 Mediana 35,48 35,42 35,54 35,14 35,71 35,44 32,25 
 Desvio-padrão 0,45 0,48 0,43 0,44 0,24 0,72 2,20 

     Fonte: o autor. 
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Tabela 5.4 - Medidas-resumo da temperatura (ºC)  lateral dos pacientes antes e depois das sessões 
 

  Lateral direita  Lateral Esquerda 

  Média ROI08 Máxima ROI08  Média ROI09 Máxima ROI09 

Sessão 1       
Antes n 17 17  17 17 

 Média 34,82 35,49  34,89 35,60 
 Mediana 34,74 35,43  34,79 35,50 
 Desvio-padrão 0,44 0,41  0,34 0,36 

Depois n 17 17  17 17 
 Média 34,60 35,26  34,61 35,37 
 Mediana 34,67 35,29  34,49 35,27 
 Desvio-padrão 0,43 0,40  0,41 0,40 

Sessão 5       
Antes n 8 8  8 8 

 Média 34,91 35,63  34,91 35,62 
 Mediana 35,01 35,81  35,00 35,74 
 Desvio-padrão 0,51 0,41  0,48 0,48 

Depois n 8 8  8 8 
 Média 34,72 35,39  34,76 35,43 
 Mediana 34,66 35,49  34,83 35,51 
 Desvio-padrão 0,40 0,41  0,54 0,55 

Fonte: o autor.  

 

 

 

 

Tabela 5.5 - Medidas-resumo da temperatura (ºC) do punho dos pacientes antes e depois das 
sessões 

 

  Punho direito  Punho esquerdo 

  Média ROI 10 Máxima ROI 10  Média ROI 11 Máxima ROI 11 

Sessão 1       
Antes n 17 17  17 17 

 Média 33,34 34,37  33,26 34,34 
 Mediana 33,50 34,40  33,20 34,20 
 Desvio-padrão 0,82 0,87  0,75 0,94 

Depois n 17 17  17 17 
 Média 33,00 33,94  32,89 33,83 
 Mediana 32,80 33,90  32,80 33,60 
 Desvio-padrão 1,00 1,02  0,89 1,04 

Sessão 5       
Antes n 8 8  8 8 

 Média 33,64 34,70  33,61 34,64 
 Mediana 33,60 34,65  33,75 34,85 
 Desvio-padrão 0,85 0,89  0,86 1,14 

Depois n 8 8  8 8 
 Média 33,45 34,26  33,34 34,16 
 Mediana 33,35 34,30  33,40 34,05 
 Desvio-padrão 0,75 0,81  0,81 0,94 

Fonte: o autor.  
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Tabela 5.6 - Medidas-resumo da temperatura (ºC) da língua dos pacientes antes e depois das 
sessões 

 

  Média ROI12 Máxima ROI 12 

Sessão 1    
Antes n 17 17 

 Média 35,96 37,29 
 Mediana 36,10 37,30 
 Desvio-padrão 0,59 0,42 

Depois n 17 17 
 Média 35,74 37,11 
 Mediana 35,80 37,10 
 Desvio-padrão 0,53 0,39 

Sessão 5    
Antes n 7 7 

 Média 36,11 37,49 
 Mediana 36,00 37,40 
 Desvio-padrão 0,44 0,47 

Depois n 7 7 
 Média 35,67 37,26 
 Mediana 35,70 37,00 
 Desvio-padrão 0,59 0,53 

Fonte: o autor.  
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A escala visual analógica (EVA), assim como a abertura de boca também 

foram importantes informações coletadas nos pacientes antes e depois das sessões 

(ver Tabela 5.7). 

 

Tabela 5.7 - Medidas-resumo da escala visual analógica (EVA) e abertura de boca (mm) dos 
pacientes antes e depois das sessões 

 

  
Escala visual analógica (EVA) Abertura de boca 

Sessão 1 
   

Antes n 16 14 

 
Média 32,30 39,96 

 
Mediana 36,00 39,25 

 
Desvio-padrão 24,37 7,48 

Depois n 15 14 

 
Média 16,15 41,35 

 
Mediana 3,30 40,5 

 
Desvio-padrão 23,26 7,95 

sessão 5 
   

Antes n 7 6 

 
Média 22,27 40,25 

 
Mediana 22,10 36,50 

 
Desvio-padrão 14,77 10,55 

Depois n 7 6 

 
Média 11,51 43,08 

 
Mediana 10,00 42,00 

 
Desvio-padrão 12,05 9,92 

Fonte: o autor.  

 

A Tabela 5.8 traz o resumo das comparações das temperaturas antes e 

depois de cada sessão, bem como, a comparação das sessões no momento antes. 

De maneira resumida, para grande parte dos ROIs na sessão 1, houve 

diminuição da temperatura entre os momentos antes e depois. O mesmo não 

ocorreu na sessão 5 de acupuntura, onde foi evidenciada alteração de temperatura 

estatisticamente significante entre os momentos, para alguns ROIs. 

Na comparação das sessões no momento antes, não foi possível evidenciar 

mudança estatisticamente significante para nenhum ROI. 

Em relação à escala visual analógica, notamos diminuição entre os momentos 

antes e depois em ambas as sessões; já para abertura de boca, não foi possível 

evidenciar mudança estatisticamente significante. 
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Tabela 5.8 - Resultados inferenciais das comparações de interesse 

  Sessão 1  Sessão 5  Antes 

  Conclusão p  Conclusão p  Conclusão p 
Frontal média ROI 01 antes > depois 0,010  antes = depois 0,148  sessão 1 = sessão 5 0,409 

 ROI 02 antes > depois 0,013  antes = depois 0,173  sessão 1 = sessão 5 0,338 

 ROI 03 antes > depois 0,011  antes = depois 0,129  sessão 1 = sessão 5 0,506 

 ROI 04 antes = depois 0,054  antes > depois 0,032  sessão 1 = sessão 5 0,155 

 ROI 05 antes = depois 0,068  antes = depois 0,275  sessão 1 = sessão 5 0,276 

 ROI 06 antes > depois 0,008  antes = depois 0,310  sessão 1 = sessão 5 0,786 

 ROI 07 antes > depois <0,001  antes = depois 0,081  sessão 1 = sessão 5 0,389 

Frontal máxima ROI 01 antes > depois 0,004  antes = depois 0,081  sessão 1 = sessão 5 0,517 

 ROI 02 antes > depois 0,003  antes = depois 0,097  sessão 1 = sessão 5 0,515 

 ROI 03 antes > depois 0,005  antes = depois 0,071  sessão 1 = sessão 5 0,535 

 ROI 04 antes = depois 0,063  antes > depois 0,036  sessão 1 = sessão 5 0,187 

 ROI 05 antes > depois 0,016  antes = depois 0,120  sessão 1 = sessão 5 0,556 

 ROI 06 antes > depois 0,004  antes = depois 0,250  sessão 1 = sessão 5 0,877 

 ROI 07 antes > depois <0,001  antes = depois 0,087  sessão 1 = sessão 5 0,482 

Lateral D média ROI 08 antes > depois 0,033  antes = depois 0,154  sessão 1 = sessão 5 0,415 

 D máxima ROI 08 antes > depois 0,010  antes > depois 0,050  sessão 1 = sessão 5 0,331 

 E média ROI 09 antes > depois <0,001  antes = depois 0,378  sessão 1 = sessão 5 0,534 

 E máxima ROI 09 antes > depois <0,001  antes = depois 0,152  sessão 1 = sessão 5 0,468 

Braço D média ROI10 antes > depois 0,015  antes = depois 0,540  sessão 1 = sessão 5 0,157 

 D máxima ROI10 antes > depois 0,008  antes = depois 0,132  sessão 1 = sessão 5 0,174 

 E média ROI11 antes > depois 0,007  antes = depois 0,328  sessão 1 = sessão 5 0,136 

 E máxima ROI11 antes > depois 0,001  antes = depois 0,148  sessão 1 = sessão 5 0,168 

Língua Média ROI 12 antes = depois 0,087  antes = depois 0,072  sessão 1 = sessão 5 0,615 

 Máxima ROI 12 antes = depois 0,110  antes = depois 0,429  sessão 1 = sessão 5 0,509 

 EVA antes > depois <0,001  antes > depois 0,030  sessão 1 = sessão 5 0,099 

 Abertura antes = depois 0,637  antes = depois 0,058  sessão 1 = sessão 5 0,447 

Fonte: o autor.
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Por fim, foi também objeto importante de investigação, a correlação entre as 

temperaturas média e máxima de alguns ROIs (ver Tabela 5.9 e Gráficos 5.1 a 5.7). 

Como esperado, evidenciamos significante, forte e crescente correlação entre as 

temperaturas média e máxima entre os ROIs de interesse. 

 

Tabela 5.9 - Estimação do coeficiente de correlação linear de Pearson entre as temperaturas média e 
máxima 

 
ROI Coeficiente de correlação de Pearson (r)  Sessão 1 antes  Sessão 5 antes 

Frontal ROI 01 Coeficiente de correlação de Pearson 0,983  0,975 

  p <0,001  <0,001 

  n 17  8 

Frontal ROI 07 Coeficiente de correlação de Pearson 0,978  0,997 

  p <0,001  <0,001 

  n 17  8 

Lateral D ROI 08 Coeficiente de correlação de Pearson 0,947  0,964 

  p <0,001  <0,001 

  n 17  8 

Lateral E ROI 09 Coeficiente de correlação de Pearson 0,927  0,926 

  p <0,001  0,001 

  n 17  8 

Braço D ROI 10 Coeficiente de correlação de Pearson 0,943  0,931 

  p <0,001  0,001 

  n 17  8 

Braço E ROI 11 Coeficiente de correlação de Pearson 0,934  0,981 

  p <0,001  <0,001 

  n 17  8 

Língua ROI 12 Coeficiente de correlação de Pearson 0,643  0,869 

  p 0,005  0,011 

  n 17  7 

     Fonte: o autor. 
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Gráfico 5.1 - Diagrama de dispersão bidimensional entre os valores médios e máximos do ROI 1 
(frontal) 

 

Fonte: o autor.  
 

Gráfico 5.2 - Diagrama de dispersão bidimensional entre os valores médios e máximos do ROI 7 
(frontal) 

 

Fonte: o autor.  
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Gráfico 5.3 - Diagrama de dispersão bidimensional entre os valores médios e máximos do ROI 8 
(lateral). 

 

Fonte: o autor.  

 

Gráfico 5.4 - Diagrama de dispersão bidimensional entre os valores médios e máximos do ROI 9 
(lateral) 

 

Fonte: o autor.  
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Gráfico 5.5 - Diagrama de dispersão bidimensional entre os valores médios e máximos do ROI 10 
(braço) 

 

Fonte: o autor.  

 

Gráfico 5.6 - Diagrama de dispersão bidimensional entre os valores médios e máximos do ROI 11 
(braço) 

 

Fonte: o autor.  
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Gráfico 5.7 - Diagrama de dispersão bidimensional entre os valores médios e máximos do ROI 12 
(língua) 

 

Fonte: o autor.  
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A Tabela 5.10 traz os resultados sobre a investigação da normalidade 

(Shapiro-Wilk) de todos os ROIs. 

 

Tabela 5.10 - Resultados do teste de normalidade de Shapiro-Wilk para os ROIs 
 

 ROI p 

Frontal média 1 0,359 
 2 0,456 
 3 0,196 
 4 0,298 
 5 0,938 
 6 0,012 
 7 0,004 

Frontal máxima 1 0,394 
 2 0,508 
 3 0,203 
 4 0,081 
 5 0,398 
 6 0,011 
 7 0,007 

Lateral D média ROI 8 0,930 
 D máxima ROI 8 0,841 
 E média ROI 9 0,956 
 E máxima ROI 9 0,803 

Punho D média ROI 10 0,237 
 D máxima ROI 10 0,225 
 E média ROI 11 0,136 
 E máxima ROI 11 0,255 

Língua Média ROI 12 0,145 
 Máxima ROI 12 0,713 

 EVA 0,002 
 Abertura <0,001 

Fonte: o autor.  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Neste estudo avaliamos alterações de temperatura através de termografia 

infravermelha correspondentes à variação na reatividade vascular, representada 

pela resposta autonômica simpática, induzida pela acupuntura durante tratamento 

de DTM sintomática.  

Em relação a nossa casuística de pacientes com DTM sintomática, os 

resultados (tabela 5.1) afirmaram que a maior prevalência de DTM ocorre no gênero 

feminino, embora nossa amostra seja pequena, e que concordam com estudos de 

Leeuw (2009), Bagis et al. (2012), Kohler et al. (2013) e Slade et al., (2013). Slade et 

al. (2013) observaram em 260 pacientes com DTM (no estudo coorte prospectivo 

OPPERA) que apenas DTMs crônicas afetam predominantemente as mulheres e 

que a DTM aguda tem uma prevalência igual entre os sexos.  

Até o momento, o RDC/TMD (Dworkin et al., 1992) é considerado 

questionário padrão-ouro para classificar as DTMs, sendo muito utilizado em 

pesquisa e na clínica diária (Borin et al., 2012; Porporatti et al., 2015). 
 

Em nosso estudo, houve 58,8% de DTM muscular e 41,2 % muscular e 

articular (tabela 5.1), considerado praticamente similares em quantidade nesta 

amostra. Já no estudo de Ceffa e Gandini et al. (1979), a presença de disfunção 

muscular foi maior que a articular-muscular. Ambos os estudos diferem do relatado 

por Slade et al. (2013) que observaram que três quartos dos casos de DTM tiveram 

mialgia com artralgia. Ainda na tabela 5.1, observou-se que a dor bilateral 

prevaleceu, corroborando o achado por Ceffa et al. (1980). A faixa etária dos 

pacientes do estudo de Slade et al. (2013), considerada jovem (18 a 44 anos) 

apresentou mais DTM muscular-articular, possivelmente com quadro mais esperado 

em pacientes com mais idade em que poderia aparecer processo degenerativo. A 

média de idade dos pacientes em nosso estudo foi de 46 ± 17 anos (mediana de 39 

anos), e coincide com a prevalência de DTM observada na literatura. 

A termografia infravermelha é um método diagnóstico de imagem que 

mensura a radiação infravermelha emitida pela superfície cutânea. A termografia 

evidencia o grau de vasoconstrição ou vasodilatação da pele, podendo inferir que 

corresponde à atividade do sistema neurovegetativo simpático (Seifalian et al., 
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1994). A termografia infravermelha na odontologia tem sido utilizada como 

ferramenta diagnóstica e auxiliar, pois orienta o tratamento e auxilia no 

monitoramento de várias doenças, por exemplo, na dor neuropática, odontalgia, 

neuralgia pós-herpética, artrite inflamatória, DTM, cefaléia primária, complexo de 

síndrome de dor regional e síndromes dolorosas miofasciais (Haddad et al. 2012). A 

utilização da termografia infravermelha como instrumento auxiliar de diagnóstico da 

DTM tem sido recomendada por diversos autores, como Graff-Radford et al. (1995), 

Canavan e Gratt (1995), Rosted et al. (2006), Huang et al. (2012) e Haddad et al. 

(2012; 2014), mas este estudo levanta a hipótese do método ser capaz de detectar a 

resposta do efeito vasomotor simpático na face, punhos e língua frente a influência 

de tratamento com acupuntura manual, ainda não investigada. 

Apesar da comparação das análises termográficas apresentar dificuldades 

devido aos diversos tipos de protocolos publicados na literatura (Pogrel et al., 1989; 

Matulis et al., 1983), poucas pesquisas mostram uma padronização de avaliação 

descritiva da distribuição térmica facial normal em seres humanos com 

reprodutibilidade satisfatória (Haddad et al., 2016). No presente estudo, elegeu-se 

uma análise quantitativa das temperaturas dos ROIs obtidos nas imagens conforme 

a pesquisa de Haddad et al (2016) com a inserção da média aritmética dos pontos 

de referência termoanatômicos da face e sua divisão em terços e lados.  

Neste estudo utilizou-se os valores de temperatura média e máxima para a 

análise dos pontos termoanatômicos, baseada nos estudos de Haddad et al. (2016). 

Foi objeto de nossa investigação a correlação entre as temperaturas média e 

máxima de alguns ROIs utilizados (Graficos 5.1 a 5.7). Todos os ROIs avaliados 

(ROI 01, ROI 07, ROI 08, ROI 09, ROI 10, ROI 11) apresentaram uma correlação 

diretamente proporcional e elevada (Tabela 5.9). Isso significa que tanto a 

temperatura média quanto a máxima apresentaram valores muito semelhantes. 

Apesar de não haver diferença estatisticamente significante entre a temperatura 

máxima e média, o uso da temperatura máxima é mais recomendada. Isso porque 

os pontos termoanatômicos, apesar de serem denominados de “pontos”, de fato são 

áreas e, portanto, são valores de gradientes térmicos. Segundo esses autores, o 

gradiente térmico é a grandeza física que descreve, a partir de uma fonte de calor, a 

mudança gradual e contínua da temperatura em função da sua posição ou da 

distância (Haddad, 2014). Assim, por não se tratar de uma análise pontual, mas de 

uma área ou ROI (região de interesse) de gradiente térmico, o uso da temperatura 
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máxima para os pontos termoanatômicos fornece dados mais objetivos e fidedignos 

da temperatura na região analisada do que em relação à temperatura média. 

Portanto, a metodologia utilizada seguiu o protocolo de análise facial dos 14 pontos 

termoanatômicos faciais estabelecidos por Haddad et al. (2016), em pacientes com 

DTM (Figuras 4.6 a 4.12). Foi acrescentado um ponto a mais na face, o ROI nasal 

(ROI_07, Figura 4.9), além do ROI_11, na região do pulso, rádio-ulnar (4.14), e 

ROI_12, região da língua (Figura 4.17), sendo estes dois últimos de interesse para 

MTC, totalizando 17 ROIs analisados.  

Pela tabela 5.2 com os valores médio das medidas-resumo da temperatura 

facial, seja frontal ou lateral, a redução não fica muito evidente, entretanto, ao se 

observar a tabela 5.3, com valores máximos de temperatura, é possível evidenciar 

uma redução de temperatura do momento antes da acupuntura da primeira consulta 

e após a acupuntura na quinta consulta, mais marcante na região do nariz (cerca de 

1 ºC na mediana), embora com amostra reduzida. Essa ligeira queda de temperatura 

pode ser devido ao mecanismo de ação da acupuntura sobre o sistema 

noradrenérgico, levando a uma ligeira vasoconstrição periférica (Bowsher, 1998). 

Quanto à temperatura dos punhos (Tabelas 5.5 e 5.8), pode se observar que 

houve uma ligeira redução da temperatura comparando momento antes e depois da 

acupuntura apenas na primeira consulta, e permaneceu estável durante a quinta 

consulta. O método proposto de análise termográfica não detectou diferença entre 

os punhos direito e esquerdo. Pela MTC, a palpação do pulso, e não do punho, seria 

de uma região mais restrita, a cerca de uns centímetros da linha do punho lado 

radial, a partir do ponto pulmão 9, se estendendo para a proximal mais dois tsuns 

(duas polegadas, aproximadamente), cuja finalidade é determinar a condição geral 

do paciente. No pulso, todas as condições dos órgãos internos, meridianos, Qi e Xue 

estão refletidas nas posições de palpação do pulso (Pai, 2005).  A posição do pulso 

à esquerda na região do Pulmão 9, que corresponde ao Zang (órgão) Fígado 

poderia estar mais forte, uma vez que se considera que o fígado é responsável pelo 

controle e irrigação dos músculos e tendões, e que talvez pudesse apresentar-se 

alterado, e com temperatura um pouco elevada (Maciocia, 2007), mas isto não foi 

confirmado pela metodologia proposta. Também não há registro de estudos que 

avaliaram a temperatura por esse método após a acupuntura para tratamento de 

DTM. 
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As medidas-resumo da temperatura da língua dos pacientes antes e depois 

das sessões nas tabelas 5.6 e 5.8 não apresentam alterações de temperatura 

significativas, apenas um ligeiro aumento da temperatura comparado antes e após a 

acupuntura. Embora não tenha sido a proposição deste estudo avaliar as alterações 

clínicas da língua, a inspeção da língua é um dos principais métodos de diagnóstico 

da MTC. A forma, corpo, cor, revestimento e movimento da língua refletem a 

condição de normalidade ou patologia de determinados órgãos (Pai, 2005). De 

acordo com MTC, a língua demora mais do que o pulso para aparecer qualquer 

alteração frente à acupuntura. Como comentado anteriormente, o método proposto 

de avaliação termográfica não foi capaz de evidenciar as alterações mais 

perceptíveis na inspeção clínica (ex.: avermelhado nas laterais da língua com 

ausência de revestimento papilar sem saburra), que poderiam estar associadas ao 

exemplo anterior de alterações no fígado e vesícula biliar (sua viscera acoplada) 

(Maciocia, 2007).  

Na tabela 5.7 estão apresentadas as medidas-resumo de abertura bucal. Esta 

foi medida tanto na sessão 1 (antes e depois da acupuntura) quanto na sessão 5 

(idem). Na sessão 1 na comparação entre as médias, foi observado um ligeiro 

aumento da abertura bucal de 1,30 mm após acupuntura (p = 0,63, tabela 5.8). Já na 

sessão 5, foi constatado um pequeno aumento (p=0,58) da abertura bucal de 2,83 

mm (aumento de 7%). Na comparação entre os momentos antes da acupuntura da 

sessão 1 e o momento depois da acupuntura da sessão 5, ou seja, entre os dois 

extremos das sessões foi observado um leve ganho (p=0,44) de abertura bucal de 

3,12 mm (aumento de 8%). Esses resultados, embora modestos, coincidem com os 

trabalhos de vários autores que demonstraram que acupuntura tende a relaxar a 

musculatura (Fernandez-Carnero et al., 2010, Gonzalez-Perez et al., 2012; Wu et al., 

2016). Borin el al. (2012) afirma que o tratamento com acupuntura para DTM é 

considerado eficaz para o aumento da amplitude de movimento dos músculos 

relacionados às ATMs, pois proporciona relaxamento dos músculos mastigatórios e 

diminuição da dor ao ativar a liberação de serotonina, encefalina e endorfina, os 

mesmos neurotransmissores que são liberados na ação antinoceptiva induzida pela 

acupuntura (Bowsher, 1998). 

 Ainda quanto à abertura bucal, a tendência ao relaxamento da musculatura 

ocorre, provavelmente, devido aos pontos de acupuntura cujo meridiano passava na 

região, como do Estomago (E6 e E44), Triplo aquecedor (TA17; TA23) e, 
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principalmente, Vesícula biliar (VB2, VB34, considerado o ponto mestre dos 

músculos e tendões) (Focks, 2005; Wen, 2008).   

Na tabela 5.7 estão apresentadas as medidas-resumo da escala visual 

analógica. Esta foi medida tanto na sessão 1 (antes e depois da acupuntura) quanto 

na sessão 5 (idem). Na sessão 1, na comparação entre as médias, foi observado 

uma redução significativa da dor pela EVA em 16,15 mm (redução de 50%). Na 

sessão 5, foi constatada uma redução de 10,76 mm (redução de 48%). Na 

comparação entre o momento antes da acupuntura da sessão 1 com o momento 

depois da acupuntura da sessão 5, foi observada uma redução significativa de 20,79 

mm (redução de 64%). Esses resultados coincidem com os trabalhos de diversos 

autores, como Fernandez-Carnero et al. (2010), Gonzalez-Perez et al. (2012) e Wu 

et al. (2016), constatando que a acupuntura para pacientes com DTM leva a uma 

redução significativa da sintomatologia dolorosa. 

De acordo com os resultados obtidos (Tabela 5.8), para grande parte dos 

ROIs na sessão 1, houve diminuição, estatisticamente significativa, da temperatura 

entre os momentos antes e depois. Essa diminuição da temperatura foi registrada 

imediatamente após a retirada das agulhas, totalizando 20 minutos de tratamento 

pela acupuntura. Sabe-se que a acupuntura estimula o sistema nervoso simpático, 

causando liberação de norepinefrina que promove estímulo na suprarrenal e, em 

seguida, libera epinefrina e norepinefrina causando vasoconstrição dos vasos 

sanguíneos da superfície cutânea (Bowsher, 1990; Burnstock, 2011). Burnstock, 

2009, em seu estudo dos mecanismos de ação da acupuntura, mostrou que a 

acupuntura libera noradrenalina, um alfa-gonista (alfa 1), que causa vasoconstrição 

periférica levando à isquemia regional. Consequentemente, a temperatura superficial 

da pele diminui. Litscher et al. (2006b), utilizando a termografia infravermelha, 

analisou os efeitos da alteração de temperatura periférica durante a fase inicial da 

acupuntura manual (Neiguan). Os resultados do registro termográfico foram 

utilizados para investigar as alterações de temperatura na superfície das mãos dos 

voluntários. Uma breve e significante (p = 0,015) diminuição na temperatura da 

superfície ocorreu em todos os voluntários imediatamente depois da aplicação das 

agulhas. 

Desse modo, os resultados dos termogramas na tabela 5.8 demonstram que 

a temperatura diminui logo após a acupuntura na primeira consulta, evidenciando o 

efeito vasoconstritor induzido pela inserção da agulha que, provavelmente, liberou 
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noradrenalina e ATP, conforme estudos de Bowsher (1998) e Burnstock 

(2011;2016), em nível suprasegmentar e segmentar, ou seja, obtendo resposta 

simpatomimética (Bowsher. 1998, Zhao et al., 2008). Nessa consulta inicial, o efeito 

dual do ATP de levar a vasodilatação após a vasoconstrição (Burnstock, 1990) não 

ficou evidente ainda, prevalecendo ação adrenérgica, pois a temperatura reduziu. 

  Evidenciou-se, ainda, na tabela 5.8, um leve aumento da temperatura na 

quinta sessão justificado pelo possível efeito prolongado da liberação de ATP e 

indução de liberação de óxido nítrico (NO), que é um indutor de relaxamento 

endotelial (Bowsher, 1998; Burnstock, 2011; 2016). Outra hipótese dessa leve 

elevação da temperatura tardiamente na 5ª sessão, é que o ATP liberado pela 

manipulação da agulha, durante as sessões intermediárias, pode ter apresentado 

seu efeito dual no sistema neurovegetativo, induzindo a liberação do 

neurotransmissor acetilcolina (Ach) em nervos parassimpáticos. Tanto o ATP, que 

pode ter levado a liberação de NO, quanto a própria Ach induzem a vasodilatação 

regional. Possivelmente prevaleceu esse efeito demonstrado pela ausência de 

alteração da temperatura da 5ª sessão, ao se comparar momento antes e depois da 

acupuntura.   

Na primeira consulta, prevaleceu vasoconstrição inicial e tardiamente, na 

última consulta, homeostase, deixando como possível explicação o efeito 

simpatolítico sobre a vasculatura local comprovado pelo método de análise proposto 

por meio da termografia infravermelha.  

A ação simpatolítica também foi observada por Abad-Alegria e Pomarón 

(2004), após estímulo com acupuntura no ponto Neiguan (PC6 –pericárdio 6) e de 

ter obtido o de Qi, que se traduziu através de diminuição da freqüência cardíaca e da 

pressão arterial. 

Litschter et al. (2006b) realizaram estudo onde foi feita a aplicação de 

laserpuntura no ponto Hegu (IG4) de 22 voluntários saudáveis na mão direita. O 

fluxo sanguíneo e a temperatura foram monitorados pelo “Laser Doppler perfusion” 

(Laser que detecta a alteração de perfusão). Foi observado um aumento significativo 

do fluxo (p = 0,005) e aumento de temperatura na área analisada (p = 0,02). Após 2 

minutos após a desativação da estimulação laser, o fluxo já não foi mais significativo, 

porém, maior que o valor inicial. A temperatura aumentou alcançando o seu pico 

após 19 minutos pós-puntura. Este estudo mostra a ação simpatolítica da 

laserpuntura.  
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Na sessão 5, não foi evidenciada alteração significante de temperatura entre 

os momentos para grande parte das ROIs (p<0,05). Porém, houve diminuição da 

temperatura estatisticamente significante para as ROIs 4 e 8. Além disso, ligeira 

diminuição da temperatura para todas as ROIs. Na literatura não há trabalhos que 

realizaram acompanhamento termográfico de pacientes ao longo das sessões de 

acupuntura, senão na primeira sessão. Portanto, a ausência da diminuição de 

temperatura que ocorreu na sessão 5, não permite comfrontar estes resultados, mas 

também deixa indícios de que a ação simpatolítica ainda prevalece (Abad-Alegria, 

Pomarón, 2004; Burnstock, 2011).  

Uma hipótese plausível para a homeostase de temperatura observada pode 

ser a diminuição do stress em relação ao tratamento de acupuntura e o alívio da 

sintomatologia dolorosa obtida pelas 4 sessões anteriores. Isso pode ter resultado 

numa redução da liberação de epinefrina, o que diminuiu a vasoconstrição periférica 

e, portanto, a diminuição da temperatura.  

Tanto o ROI_04 quanto o ROI_08 (tabela 5.8) apresentaram uma tendência à 

diferença estatística. Essa alteração não foi possível ser encontrada, provavelmente, 

devido ao reduzido número amostral.  

Segundo a teoria dos Zhang Fu (órgãos e vísceras) da MTC, a DTM é vista 

como uma desordem do fígado. O fígado, segundo a MTC, é um órgão de 

eliminação de toxinas e resíduos a todos os níveis: físico, mental e psíquico. 

Portanto, ele pode acumular tensões provenientes de raiva e aborrecimentos. O 

meridiano do fígado comanda as funções da musculatura (Maciocia, 2007). Como a 

DTM está relacionada a condições de stress, essa carga emocional afeta o fígado 

que acaba por afetar a musculatura. Por esta razão, na nossa pesquisa, utilizamos o 

acuponto F3, que pertence ao meridiano do fígado. Assim tratamos a parte 

emocional e muscular e assim, a melhora da sintomatologia dolorosa e aumento da 

abertura bocal pela diminuição da tensão muscular pôde ser constatada. Além disso, 

a vesícula biliar comanda as funções dos tendões (Maciocia, 2007). Ao utilizar o 

ponto VB34 tratamos os tendões, o que explica, também, o quadro de melhora. 

Utilizamos também acupontos para ação local, na musculatura envolvida na DTM, 

como os pontos E44, VB2 e TA17. 

Como discutido nos parágrafos anteriores, a ação da acupuntura foi possível 

de ser avaliada pela termografia demonstrando a resposta da atividade vasomotora, 

principalmente, simpatomimética. Desse modo, a termografia infravermelha pode ser 
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considerada adequada para acompanhar as alterações da atividade da acupuntura 

sobre a circulação local em decorrência do tratamento complementar de disfunção 

temporomandibular. Para que a sua aplicação clínica se expanda ainda mais é 

necessário o aporte de trabalhos científicos que demonstrem os resultados 

baseados em evidências objetivas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Baseado nos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

 

1. Foi possível avaliar a resposta do efeito da atividade vasomotora 

simpatomimética, somente na primeira sessão, em pacientes com DTM 

submetidos à acupuntura. 

2. Não houve alteração da atividade vasomotora, a longo prazo, nas 

regiões facial, punhos e língua. 
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APÊNDICE A – FICHA CLÍNICA  

 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 
Disciplina de Radiologia 

FICHA CLÍNICA 
 
Data: _______/________/_________                   Registro: ___________________ 
 

Nome: ________________________________________________________________________ 
End.Res: ______________________________________________________________________ 
Bairro: ___________________________________ Cidade:___________________ 
Estado:_______    CEP: 
______________                                                                                         Tel res: 
______________________ Telcel: _________________________ 
RG:________________________   E-mail:___________________________________________ 
Data de nascimento:_____________________  Idade: ____________ anos 
Gênero:   1. (   ) Masc.  2. (   ) Fem.         Estado civil: _______________________ 
Altura: _________ m          Peso: __________ Kg           IMC: _________ peso/altura2 
Etnia:  1. (   ) Branca;  2. (   ) Asiática;  3. (   ) Negra 
P.A.: _________________     

QUESTIONÁRIO  CLÍNICO 

1. Já teve ou está em tratamento de alguma doença ?   1. (   ) Sim            2. (   ) Não  
 
Quem respondeu sim, assinale o quadro abaixo a que corresponde: 

 

 

AFECCÇÕES 

 

 
X 

 

MEDICAMENTOS 

POSOLOGIA 
(mg/dia, semana ou 

mês) 

TEMPO 
(meses de 

uso do 
remédio) 

DOENÇAS CARDIOVASCULARES (hipertensão arterial, 
AVE, etc.) 

 

    

ALTERAÇÕES HEPÁTICAS (transplante de fígado, cirrose 
hepática, hepatite (tipo: ___ ) 

 

    

 

DISLIPDEMIA 
(Colesterol/Triglicérides) 
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DIABETES MELLITUS 
GCP casual >200mg/dl 

GCP emjejum>126mg/dl 
 

    

HIPERTIREOIDISMO / HIPOTIREOIDISMO     

 

EPILEPSIA 
 

    

TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS 
(esquizofrenia, anorexia, bulimia, bipolar, depressão, sínd. 

pânico) 
 

    

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 
(bronquite,asma,rinite,sinusite) 

 

    

DOENÇAS REUMÁTICAS 
(lúpus eritematoso, S. Sjogren, osteoartrite/artrose, gota, 

fibromialgia, artrite reumatóide, febre reumática, esclerose 
sistêmica) 

 

    

ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS 
(anemia, policitemia, leucopenia, leucemia, alterações 

plaquetárias, distúrbios da coagulação) 
 

    

ALTERAÇÕES VASCULARES 
(Sind. de Raynaud, etc) 

 

    

FEZ ALGUMA CIRURGIA? 
LOCAL? ANO? CICATRIZ? 

 

    

OBESIDADE 
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QUIMIO/RADIOTERAPIA? LOCAL? ANO?     

OUTROS TRAT. MÉDICOS IMPORTANTES     

 

2. Data do último ciclo menstrual: _____________   Data do exame:_____________ 
 

 

3. Faz uso de anticoncepcional?   1. (   ) Sim            (   ) Não 
Caso afirmativo, qual? _________________________________ 
 

 

4. A partir de quantos anos começou a medicação: __________________________ 
 

 

5. Há quanto tempo toma medicamentos tipo: ______________________________ 
 

 

6. É fumante: 1. (   ) Sim             2. (   ) Não           3. (   ) Parou de fumar 
Para quem respondeu sim:   Fumou hoje?  1. (   ) Sim – Horário: ______   2. (   ) Não 
Para quem parou de fumar:   Por quanto tempo parou de fumar:_______ 

 
 

7. Toma bebida alcoólica: 
   1. (   ) Todos os dias   2. (   ) Às vezes – Quantos dias? ______   3. (   ) Quase não bebo   
 4. (   ) Não bebo    5. (   ) Quando foi a última vez que ingeriu bebida alcoólica? Há _____ dias 

 
 
8. Atualmente está fazendo tratamento odontológico?   1. (   ) Sim    2. (   ) Não 
   Para quem respondeu sim:  Motivo do tratamento: 
   1. (   ) Periodontal    2. (   ) Cárie    3. (   ) Endodontia    4. ( ) Ortodontia 
   5. (   ) Outros: _____________ 
 

 

9. Está em tratamento para DTM?     1. (  ) Sim    2. (  ) Não 
    Para quem respondeu sim: 
   (  ) Placa miorelaxante   (  ) Fisioterapia   (  ) Outros: _________________________ 
   Tem o hábito de ranger os dentes ou apertar os dentes?      1. (  ) Sim    2. (  ) Não 
   Tem hábitos parafuncionais (chicletes, onicofagia, etc)?     1. (  ) Sim    2. (  ) Não 
 

 
 

 

Obrigado por ter respondido este questionário! 
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Termografia Infravermelha 

 

Nome: ________________________________________________________ Idade: _________ 
Tel. Residencial: _________________________ Tel. Celular: _____________________________ 
E-mail:  ________________________________________________________________________ 
 
Questionário 
 
Considerações: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Paciente Desenha (Queixa de Dor) 
 

 
 

Escala Visual Analógica (Antes do Exame de Termografia Inicial e de Acupuntura): 

 
Abertura de boca máxima (sem dor)/ antes: _____ 

 
 

Escala Visual Analógica (Depois do Exame de Termografia Inicial e de Acupuntura): 

 
Abertura de boca máxima (sem dor)/ depois: _____ 

 

Temperatura Timpânica (TT):                 Temperatura Ambiente: ________ºC 
Direita (TTD): _____________ ºC 
Esquerda (TTE): ___________ºC                     Umidade Relativa do Ar: _______% 
 

 
Registro das Imagens Termográficas: 

 
Distâncias: Direita = ______cm  /  Esquerda = ______cm  /  Frontal = ______cm 
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APÊNDICE B – RDC/TMD 

Nome_______________________________________ Prontuário/Matrícula n°  RDC n° 

Examinador__________________________________ Data ________/________/________ 

 
HISTÓRIA - QUESTIONÁRIO 
Por favor, leia cada pergunta e marque somente a resposta que achar mais correta. 
1. Como você classifica sua saúde em geral? 
1 (   ) Excelente           2 (   ) Muito boa           3 (   ) Boa          4(  )  Razoável         5(   )  
Ruim 
2. Como você classifica a saúde da sua boca? 
1 (   ) Excelente           2 (   ) Muito boa           3 (   ) Boa          4(  )  Razoável         5(   )  
Ruim 
3. Você sentiu dor na face, em locais como na região das bochechas (maxilares), nos 
lados da cabeça, na frente do ouvido ou no ouvido, nas últimas 4 semanas? 
0 (   ) Não           1 (   ) Sim 
[Se sua resposta foi não, PULE para a pergunta 14.a] 
[Se a sua resposta foi sim, PASSE para a próxima pergunta] 

4. Há quanto tempo a sua dor na face começou pela primeira vez? 
[Se começou há um ano ou mais, responda a pergunta 4.a] 
[Se começou há menos de um ano, responda a pergunta 4.b] 

4.a. Há quantos anos a sua dor na face começou pela primeira vez? 
____ ano(s) 
4.b. Há quantos meses a sua dor na face começou pela primeira vez? 
____ mês(es) 
5. A dor na face ocorre? 
1 (   )  O tempo todo         2 (   )  Aparece e desaparece       3 (   )  Ocorreu somente uma vez 
6. Você já procurou algum profissional de saúde (médico, cirurgião-dentista, 
fisioterapeuta, etc.) para tratar a sua dor na face? 
1(   )  Não     2 (   )  Sim, nos últimos seis meses.      3(   )  Sim, há mais de seis meses. 
7. Em uma escala de 0 a 10, se você tivesse que dar uma nota para sua dor na face 
agora, NESTE EXATO MOMENTO, que nota você daria, onde 0 é “nenhuma dor” e 10 é “a 
pior dor possível”? 
 

NENHUMA DOR     0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      A PIOR DOR 

POSSÍVEL 

 
8. Pense na pior dor na face que você já sentiu nos últimos seis meses, dê uma nota 
pra ela de 0 a 10, onde 0 é “nenhuma dor” e 10 é “a pior dor possível”? 
 

NENHUMA DOR     0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      A PIOR DOR 

POSSÍVEL 
9. Pense em todas as dores na face que você já sentiu nos últimos seis meses, qual o 
valor médio você daria para essas dores, utilizando uma escala de 0 a 10, onde 0 é 
“nenhuma dor” e 10 é “a pior dor possível”? 
 

NENHUMA DOR     0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      A PIOR DOR 

POSSÍVEL 
 
10. Aproximadamente quantos dias nos últimos seis meses você esteve afastado de 
suas atividades diárias como: trabalho, escola e serviço doméstico, devido a sua dor 
na face? 
______ dias 
11. Nos últimos seis meses, o quanto esta dor na face interferiu nas suas atividades 
diárias utilizando uma escala de 0 a 10, onde 0 é “nenhuma interferência” e 10 é 
“incapaz de realizar qualquer atividade” 
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          NENHUMA                     INCAPAZ DE REALIZAR 

INTERFERÊNCIA      0    1     2     3     4      5     6     7     8     9     10                 QUALQUER 

ATIVIDADE 

 
12. Nos últimos seis meses, o quanto esta dor na face mudou a sua disposição de 
participar de atividades de lazer, sociais e familiares, onde 0 é “nenhuma mudança” e 
10 é “mudança extrema”? 
 

NENHUMA MUDANÇA     0     1      2      3      4      5      6      7      8     9    10  MUDANÇA 

EXTREMA  
 
13. Nos últimos seis meses, o quanto esta dor na face mudou a sua capacidade de 
trabalhar (incluindo serviços domésticos) onde 0 é “nenhuma mudança” e 10 é 
“mudança extrema”? 
 

NENHUMA MUDANÇA     0     1      2      3      4      5      6      7      8     9    10    MUDANÇA 

EXTREMA  
 
14.a. Alguma vez sua mandíbula (boca) já ficou travada de forma que você não 
conseguiu abrir totalmente a boca? 
0 (   )  Não          1(   )  Sim 
[Se você nunca teve travamento da mandíbula, PULE para a pergunta 15.a] 
[Sejá teve travamento da mandíbula, PASSE para a próxima pergunta] 

14.b. Este travamento da mandíbula (boca) foi grave a ponto de interferir com a sua 
capacidade de mastigar? 
0(    )  Não                  1 (   ) Sim 
 
15.a. Você ouve estalos quando mastiga, abre ou fecha a boca? 
0(    )  Não                  1 (   ) Sim 
15.b. Quando você mastiga, abre ou fecha a boca, você ouve um barulho (rangido) na 
frente do ouvido como se fosse osso contra osso? 
0(    )  Não                  1 (   ) Sim 
15.c. Você já percebeu ou alguém falou que você range ou aperta os seus dentes 
quando está dormindo? 
0(    )  Não                  1 (   ) Sim 
15.d. Durante o dia, você range ou aperta os seus dentes? 
0(    )  Não                  1 (   ) Sim 
15.e. Você sente a sua mandíbula (boca) “cansada” ou dolorida quando você acorda 
pela manhã? 
0(    )  Não                  1 (   ) Sim 
15.f. Você ouve apitos ou zumbidos nos seus ouvidos? 
0(    )  Não                  1 (   ) Sim 
15.g. Você sente que a forma como os seus dentes se encostam é desconfortável ou 
diferente/estranha? 
0(    )  Não                  1 (   ) Sim 
16.a. Você tem artrite reumatóide, lúpus, ou qualquer outra doença que afeta muitas 
articulações (juntas) do seu corpo? 
0(    )  Não                  1 (   ) Sim 
16.b. Você sabe se alguém na sua família, isto é seus avós, pais, irmãos, etc. já teve 
artrite reumatóide, lúpus, ou qualquer outra doença que afeta várias articulações 
(juntas) do corpo? 
0(    )  Não                  1 (   ) Sim 
16.c. Você já teve ou tem alguma articulação (junta) que fica dolorida ou incha sem 
ser a articulação (junta) perto do ouvido (ATM)? 
0(    )  Não                  1 (   ) Sim 
[Se você não teve dor ou inchaço, PULE para a pergunta 17.a.] 
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[Se você já teve, dor ou inchaço, PASSE para a próxima pergunta] 

 
16.d. A dor ou inchaço que você sente nessa articulação (junta) apareceu várias vezes 
nos últimos 12 meses (1 ano)? 
0(    )  Não                  1 (   ) Sim 
 
 
 
17.a. Você teve recentemente alguma pancada ou trauma na face ou na mandíbula 
(queixo)? 
0(    )  Não                  1 (   ) Sim 
 
[Se sua resposta foi não, PULE para a pergunta 18] 
[Se sua resposta foi sim, PASSE para a próxima pergunta] 

 
17.b. A sua dor na face (em locais como a região das bochechas (maxilares), nos 
lados da cabeça, na frente do ouvido ou no ouvido) já existia antes da pancada ou 
trauma? 
0(    )  Não                  1 (   ) Sim 
 
18. Durante os últimos seis meses você tem tido problemas de dor de cabeça ou 
enxaquecas? 
0(    )  Não                  1 (   ) Sim 
 
19. Quais atividades a sua dor na face ou problema na mandíbula (queixo), impedem, 
limitam ou prejudicam? 

 NÃO SIM 

a. Mastigar 0 1 
b. Beber (tomar líquidos) 0 1 
c. Fazer exercícios físicos ou ginástica 0 1 
d. Comer alimentos duros 0 1 
e. Comer alimentos moles 0 1 
f. Sorrir/gargalhar 0 1 
g. Atividade sexual 0 1 
h. Limpar os dentes ou a face 0 1 
i. Bocejar 0 1 
j. Engolir 0 1 
k. Conversar 0 1 
l. Ficar com o rosto normal: sem a aparência de dor ou triste 0 1 
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20. Nas últimas quatro semanas, o quanto você tem estado angustiado ou 
preocupado: 

 

 Nem 
um 

pouco 

Um 
pouco 

Moderada 
mente 

Muito Extrema 
mente 

a. Por sentir dores de cabeça 0 1 2 3 4 

b. Pela perda de interesse ou prazer sexual 0 1 2 3 4 

c. Por ter fraqueza ou tontura 0 1 2 3 4 

d. Por sentir dor ou “aperto” no peito ou coração 0 1 2 3 4 

e. Pela sensação de falta de energia ou lentidão 0 1 2 3 4 

f. Por ter pensamentos sobre morte ou 
relacionados ao ato de morrer 

0 1 2 3 4 

g. Por ter falta de apetite 0 1 2 3 4 

h. Por chorar facilmente 0 1 2 3 4 

i. Por se culpar pelas coisas que acontecem ao 
seu redor 

0 1 2 3 4 

j. Por sentir dores na parte inferior das costas 0 1 2 3 4 

k. Por se sentir só 0 1 2 3 4 

l. Por se sentir triste 0 1 2 3 4 

m. Por se preocupar muito com as coisas 0 1 2 3 4 

n. Por não sentir interesse pelas coisas 0 1 2 3 4 

o. Por ter enjôo ou problemas no estômago 0 1 2 3 4 

p. Por ter músculos doloridos 0 1 2 3 4 

q. Por ter dificuldade em adormecer 0 1 2 3 4 

r. Por ter dificuldade em respirar 0 1 2 3 4 

s. Por sentir de vez em quando calor ou frio 0 1 2 3 4 

t. Por sentir dormência ou formigamento em 
partes do corpo 

0 1 2 3 4 

u. Por sentir um “nó na garganta” 0 1 2 3 4 

v. Por se sentir desanimado sobre o futuro 0 1 2 3 4 

w. Por se sentir fraco em partes do corpo 0 1 2 3 4 

x. Pela sensação de peso nos braços ou pernas 0 1 2 3 4 

y. Por ter pensamentos sobre acabar com a sua 
vida 

0 1 2 3 4 

z. Por comer demais 0 1 2 3 4 

aa. Por acordar de madrugada 0 1 2 3 4 

bb. Por ter sono agitado ou perturbado 0 1 2 3 4 

cc. Pela sensação de que tudo é um 
esforço/sacrifício 

0 1 2 3 4 

dd. Por se sentir inútil 0 1 2 3 4 

ee. Pela sensação de ser enganado ou iludido 0 1 2 3 4 

ff. Por ter sentimentos de culpa 0 1 2 3 4 
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21. Como você classificaria os cuidados que tem tomado com a sua saúde de uma 
forma geral? 
1 (   ) Excelente           2 (   ) Muito boa           3 (   ) Boa          4(  )  Razoável         5(   )  
Ruim 
22. Como você classificaria os cuidados que tem tomado com a saúde da sua boca? 
1 (   ) Excelente           2 (   ) Muito boa           3 (   ) Boa          4(  )  Razoável         5(   )  
Ruim 
23. Qual a data do seu nascimento? 
Dia ____  Mês ____ Ano _______ 
24. Qual seu sexo? 
1 (   )  Masculino       2 (   )  Feminino 
25. Qual a sua cor ou raça?  
1 (   )  Negro           2 (   )  Branca        3 (   )   Parda     4 (   )  Amarela    5 (   )  Indígena 
26. Qual a sua origem ou de seus familiares? 
1 (   ) Índio         2 (   ) Português    3 (   ) Francês   4 (   )  Holandês  5 (   ) Espanhol   
6 (   )  Africano   7 (   ) Italiano        8 (   ) Japonês   9 (   ) Alemão    10 (   ) Árabe       
11 (   ) Outra, favor especificar ___________________     12 (   ) Não sabe especificar 
27. Até que ano da escola / faculdade você frequentou? 
Nunca frequentei a escola        0 (   ) 
Ensino fundamental (primário) 1 (   ) 1ªSérie   2 (   ) 2ªSérie   3 (   ) 3ªSérie   4 (   ) 4ªSérie 
Ensino fundamental (ginásio)   5 (   ) 5ªSérie  6 (   ) 6ªSérie    7 (   ) 7ªSérie   8 (   ) 8ªSérie 
Ensino médio (científico)          9 (   ) 1ºano   10 (   ) 2ºano     11(   )3ºano 
Ensino superior (faculdade ou pós-graduação)  
12 (   ) 1ºano    13 (   ) 2ºano    14 (   ) 3ºano    15 (   )4ºano     16 (   )5ºano     17 (   )6ºano  
 
28a. Durante as 2 últimas semanas, você trabalhou no emprego ou em negócio pago 
ou não (não incluindo trabalho em casa)? 
0(    )  Não                  1 (   ) Sim 
[Se a sua resposta foi sim, PULE para a pergunta 29] 
[Se a sua resposta foi não, PASSE para a próxima pergunta] 

 
28b. Embora você não tenha trabalhado nas duas últimas semanas, você tinha um 
emprego ou negócio? 
0(    )  Não                  1 (   ) Sim 
[Se a sua resposta foi sim, PULE para a pergunta 29] 
[Se a sua resposta foi não, PASSE para a próxima pergunta] 

 
 
28c. Você estava procurando emprego ou afastado temporariamente do trabalho, 
durante as 2 últimas semanas? 
1 (   ) Sim, procurando emprego                  2 (   ) Sim, afastado temporariamente do trabalho 
3 (   ) Sim, os dois, procurando emprego e afastado temporariamente do trabalho 
4 (   ) Não 
 
29. Qual o seu estado civil? 
1 (   ) Casado (a) esposa (o) morando na mesma casa 
2 (   ) Casado (a) esposa (o) não morando na mesma casa 
3 (   ) Viúvo (a) 
4 (   ) Divorciado (a) 
5 (   ) Separado (a) 
6 (   ) Nunca casei 
7(    ) Morando junto 
 

30. Quanto você e sua família ganharam por mês durante os últimos 12 meses? 

R$ __________,___ 
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Não preencher. Deverá ser preenchido pelo profissional 

□ Até ¼ do salário mínimo           De ¼ a ½ salário mínimo 
□ De ½ a 1 salário mínimo           De 1 a 2 salários mínimos 
□ De 2 a 3 salários mínimos         De 3 a 5 salários mínimos 
□ De 5 a 10 salários mínimos        De 10 a 15 salários mínimos 
□ De 15 a 20 salários mínimos      De 20 a 30 salários mínimos 
□ Mais de 30 salários mínimos      Sem rendimento 

 
31. Qual o seu CEP? 

___________-_____ 
 
Muito Obrigado. 
Agora veja se você deixou de responder alguma questão. 
 
EXAME CLÍNICO 

 
1. Você tem dor no lado direito da sua face, lado esquerdo ou ambos os lados? 
0 (   )  Nenhum     1 (   )  Direito     2 (   ) Esquerdo    3 (   ) Ambos 
 
2.Você poderia apontar as áreas aonde você sente dor ? 
 

Direito 
0 (   )  Nenhuma 

1 (   )  Articulação 

2 (   )  Músculos 

3 (   )  Ambos 

Esquerdo 
0 (   )  Nenhuma 

1 (   )  Articulação 

2 (   )  Músculos 

3 (   )  Ambos 

 
3. Padrão de abertura: 
0 (   )  Reto 
1 (   )  Desvio lateral direito (não corrigido) 
2 (   )  Desvio lateral direito corrigido (“S”) 
3 (   )  Desvio lateral esquerdo (não corrigido) 
4 (   )  Desvio lateral esquerdo corrigido (“S”) 
5 (   )  Outro tipo ________________________ 
   (Especifique) 
 
4. Extensão de movimento vertical 
Incisivo superior utilizado  11  21 
 
a. Abertura sem auxílio sem dor __________mm 
 
b. Abertura máxima sem auxílio __________mm 
Dor muscular   0 (   )  Nenhuma    1 (   )  Direito      2 (   ) Esquerdo       3 (   )  Ambos 
Dor articular   0 (   )  Nenhuma    1 (   )  Direito      2 (   ) Esquerdo       3 (   )  Ambos 
 
c. Abertura máxima com auxílio ______mm 
Dor muscular   0 (   )  Nenhuma    1 (   )  Direito      2 (   ) Esquerdo       3 (   )  Ambos 
Dor articular   0 (   )  Nenhuma    1 (   )  Direito      2 (   ) Esquerdo       3 (   )  Ambos 
 
d. Trespasse incisal vertical ______mm 
 
5. Ruídos articulares (palpação) 
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a. abertura 

Direito 
0  Nenhum 
1  Estalido 
2  Crepitação grosseira 
3  Crepitação fina 

Esquerdo 
0  Nenhum 
1  Estalido 
2  Crepitação grosseira 
3  Crepitação fina 

_____ mm ______ mm 
 
b. Fechamento 

Direito 
0  Nenhum 
1  Estalido 
2  Crepitação grosseira 
3  Crepitação fina 

Esquerdo 
0  Nenhum 
1  Estalido 
2  Crepitação grosseira 
3  Crepitação fina 

_____ mm ______ mm 
(Medida do estalido na abertura) 

 
c. Estalido recíproco eliminado durante abertura protrusiva 
 

Direito 

0  Não 

1  Sim 

8  NA 

Esquerdo 

0  Não 

1  Sim 

8  NA 

(NA: Nenhuma das opções acima) 

 
6. Excursões 
 
a. Excursão lateral direita _____mm 
Dor muscular   0 (   )  Nenhuma    1 (   )  Direito      2 (   ) Esquerdo       3 (   )  Ambos 
Dor articular   0 (   )  Nenhuma    1 (   )  Direito      2 (   ) Esquerdo       3 (   )  Ambos 
 
b. Excursão lateral esquerda _____mm 
Dor muscular   0 (   )  Nenhuma    1 (   )  Direito      2 (   ) Esquerdo       3 (   )  Ambos 
Dor articular   0 (   )  Nenhuma    1 (   )  Direito      2 (   ) Esquerdo       3 (   )  Ambos 
c. Protrusão ____mm 
Dor muscular   0 (   )  Nenhuma    1 (   )  Direito      2 (   ) Esquerdo       3 (   )  Ambos 
Dor articular   0 (   )  Nenhuma    1 (   )  Direito      2 (   ) Esquerdo       3 (   )  Ambos 
 
d. Desvio de linha média ____mm 
1 (   )  Direito          2 (   )  Esquerdo               8(   )  NA  (NA: Nenhuma das opções acima) 

 
7. Ruídos articulares nas excursões 
 
Ruídos direito 
7.a Excursão Dir. 0(   )Nenhum 1(   )Estalido 2(   )Crepitação grosseira  3(   )Crepitação fina 
7.b Excursão Esq. 0(   )Nenhum 1(   )Estalido 2(   )Crepitação grosseira 3(   )Crepitação fina 
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7.c Protrusão      0(   )Nenhum  1(   )Estalido 2(   )Crepitação grosseira  3(   )Crepitação fina 
 
Ruídos esquerdo 
7.a Excursão Dir. 0(   )Nenhum  1(   )Estalido 2(   )Crepitação grosseira 3(   )Crepitação fina 
7.b Excursão Esq. 0(  )Nenhum  1(  )Estalido 2(   )Crepitação grosseira 3(   )Crepitação fina 
7.c Protrusão      0(   )Nenhum  1(   )Estalido 2(   )Crepitação grosseira  3(   )Crepitação fina 
 
INSTRUÇÕES, ÍTENS 8-10 
O examinador irá palpar (tocando) diferentes áreas da sua face, cabeça e pescoço. Nós 
gostaríamos que você indicasse se você não sente dor ou apenas sente pressão (0), ou dor 
(1-3). Por favor, classifique o quanto de dor você sente para cada uma das palpações de 
acordo com a escala abaixo. Marque o número que corresponde a quantidade de dor que 
você sente. Nós gostaríamos que você fizesse uma classificação separada para as 
palpações direita e esquerda. 
0 = Somente pressão (sem dor) 
1 = dor leve 
2 = dor moderada 
3 = dor severa 

8. Dor muscular extraoral com palpação Direita Esquerda 
a. Temporal posterior (1,0 Kg.) “Parte de trás da têmpora (atrás e imediatamente 
acima das orelhas).” 

0 1 2 3 0 1 2 3 

b. Temporal médio (1,0 Kg.) “Meio da têmpora (4 a 5 cm lateral à margem lateral das 
(“sobrancelhas).” 

0 1 2 3 0 1 2 3 

c. Temporal anterior (1,0 Kg.) “Parte anterior da têmpora (superior a fossa 
infratemporal e imediatamente acima do processo zigomático).” 

0 1 2 3 0 1 2 3 

d. Masseter superior (1,0 Kg.) “Bochecha/ abaixo do zigoma (comece 1 cm a frente 
da ATM e imediatamente abaixo do arco zigomático, palpando o músculo 
anteriormente).” 

0 1 2 3 0 1 2 3 

e. Masseter médio (1,0 Kg.) “Bochecha/ lado da face (palpe da borda anterior 
descendo até o ângulo da mandíbula).” 

0 1 2 3 0 1 2 3 

f. Masseter inferior (1,0 Kg.) “Bochecha/ linha da mandíbula (1 cm superior e anterior 
ao ângulo da mandíbula).” 

0 1 2 3 0 1 2 3 

g. Região mandibular posterior (estilo-hioideo/ região posterior do digástrico) (0,5 
Kg.) “Mandíbula/ região da garganta (área entre a inserção do esternocleidomastoideo 
e borda posterior da mandíbula. Palpe imediatamente medial e posterior ao ângulo da 
mandíbula).” 

0 1 2 3 0 1 2 3 

h. Região submandibular (pterigoideo medial/ supra-hioideo/ região anterior do 
digástrico) (0,5 Kg.)“abaixo da mandíbula (2 cm a frente do ângulo da mandíbula).” 

0 1 2 3 0 1 2 3 

9. Dor articular com palpação 
a. Pólo lateral (0,5 Kg.) “Por fora (anterior ao trago e sobre a ATM).” 0 1 2 3 0 1 2 3 
b. Ligamento posterior (0,5 Kg.)“Dentro do ouvido (pressione o dedo na direção 
anterior e medial enquanto o paciente está com a boca fechada).” 

0 1 2 3 0 1 2 3 

10. Dor muscular intraoral com palpação 
a. Área do pterigoideo lateral (0,5 Kg.) “Atrás dos molares superiores (coloque o 
dedo mínimo na margem alveolar acima do último molar superior. Mova o dedo para 
distal, para cima e em seguida para medial para palpar).” 

0 1 2 3 0 1 2 3 

b. Tendão do temporal (0,5 Kg.) “Tendão (com o dedo sobre a borda anterior do 
processo coronóide, mova-o para cima. Palpe a área mais superior do processo).” 

0 1 2 3 0 1 2 3 
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ANEXO – Parecer da Comissão de Ética em Humanos (FOUSP) 

 

 



116 

 

 



117 

 

    

 


