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RESUMO 

 

A dissertação compreende apenas uma parte dos dados coletados durante o 

mestrado e será apresentado na forma de artigo científico, os dados restantes 

constam no final desse documento e estão em análise para compor uma segunda 

publicação. Objetivo: Analisar as características da temperatura das mãos e dos 

dedos de mulheres em diferentes momentos da cronicidade após a Febre de 

Chikungunya (FCHIK). Métodos: Cinquenta e nove mulheres com idades entre 40 a 

70 anos apresentando artralgia crônica pós-Chikungunya (ACPC) foram divididas em 

4 grupos: até 6 (n = 12), acima de 6 até 12 (n = 9), acima de 12 até 24 (n = 22), e 

acima de 24 até 36 (n = 16) meses após o diagnóstico. As temperaturas da pele das 

articulações interfalangianas proximais dos cinco dedos foram medidas usando 

termografia infravermelha, o nível de dor foi avaliado usando uma Escala Visual 

Analógica (EVA), e a mobilidade articular foi avaliada pela capacidade de flexionar 

totalmente as articulações interfalangianas e metacarpofalangianas (aproximação 

das pontas dos dedos). Resultados: As temperaturas dos dedos não foram 

diferentes nas comparações intragrupo. Nas comparações intergrupos, os 

participantes com até 6 meses do diagnóstico exibiram temperaturas mais baixas 

dos dedos (até 6 meses vs. 6 a 12 meses: polegar 31,3 ± 1,97 vs. 33,0 ± 1,6 °C; 

indicador 30,7 ± 2,47 vs. 32,4 ± 1,67 °C; 3o dedo 31 ± 2,6 vs. 33,2 ± 1,42 °C; 4o dedo 

31,35 ± 2,45 vs. 32,9 ± 1,0 °C; 5o dedo 30,9 ± 2,25 vs. 32,95 ± 1,55 °C; p<0,05). 

Dois padrões qualitativos de distribuição de temperatura foram observados: um 

homogêneo (n = 9) e um heterogêneo (n = 50). Não houve diferenças entre os 

grupos em relação à dor e à mobilidade articular. Conclusões: As temperaturas dos 

dedos são simétricas entre as mulheres após FCHIK. A maioria das participantes 

(84,7%) apresentou um padrão heterogêneo de distribuição de temperatura. Os 

valores de temperatura diferem conforme a cronicidade da doença, sendo menores 

para o diagnóstico mais recente. Este é o primeiro estudo a avaliar as características 

termográficas das mãos de pacientes com ACPC. 

 

Palavras-chave: Febre de Chikungunya, termografia, dor, mão. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation, presented as a scientific article, comprises only part of the data 

collected during the master's course. The remaining data, available at the end of this 

document, are under analysis for further publication. Objective: To analyze the 

hands' and fingers' temperature characteristics of women at different chronicity time 

points after Chikungunya fever (CHIKF). Methods: Fifty-nine women aged 40 to 70 

years presenting post-Chikungunya chronic arthralgia (PCCA) were divided into 4 

groups: up to 6 (n=12), above 6 up to 12 (n=9), above 12 up to 24 (n=22), and above 

24 up to 36 (n=16) months after diagnosis. Skin temperatures of the proximal 

interphalangeal joints of the five fingers were measured using infrared thermography, 

the pain level was assessed using a Visual Analogue Scale (VAS), and joint mobility 

was evaluated by the ability to fully flex the interphalangeal joints and the 

metacarpophalangeal joints (approximation of the fingertips). Results: There were no 

intragroup differences in finger temperatures. Participants up to 6 months after 

diagnosis exhibited lower fingers’ temperatures (up to 6  vs. 6-12 mo: thumb 31.3 ± 

1.97 vs. 33.0 ± 1.6 °C; index 30.7 ± 2.47 vs. 32.4 ± 1.67 °C; 3rd finger 31 ± 2.6 vs. 

33.2 ± 1.42 °C; 4th finger 31.35 ± 2.45 vs. 32.9 ± 1.0 °C; 5th finger 30.9 ± 2.25 vs. 

32.95 ± 1.55 °C; p<0.05). Two different qualitative patterns of temperature 

distribution were seen: a homogeneous (n=9) and an heterogeneous (n=50) one. 

There were no differences among groups regarding pain and joint mobility. 

Conclusions: The fingers' temperatures are symmetrical among women after CHIKF. 

Most participants (84.7%) presented a heterogeneous pattern of temperature 

distribution. The temperature values differ according to disease chronicity, being 

lower for most recent diagnosis. This is the first study to assess the hands' 

thermographic characteristics of patients presenting PCCA. 

 

Keywords: Chikungunya fever, thermography, Pain, Hand 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Dados epidemiológicos e forma de transmissão da Febre Chikungunya 

 

A Febre Chikungunya (FCHIK), conhecida também como Chicungunha, 

é uma arbovirose causada por vírus do gênero Alphavirus, transmitida por 

mosquitos do gênero Aedes aegypti e Aedes albopictus. Essa doença surgiu há 

50 (cinquenta) anos no distrito africano de Newala, da Tanzânia, e seu nome é 

derivado do suaíli, que significa “aquele quem anda inclinado”, nome explicado 

pela posição encurvada para frente dos doentes no estágio agudo da doença 

(BRIGHTON; PROZESKY; HARPE, 1983). Entre as viroses transmitidas por 

esse mosquito, o vírus Chikungunya (VCHIK) se diferencia por causar, além 

dos sintomas habituais (febre, fadiga, dores musculares, manchas vermelhas 

no corpo e dores de cabeça), dores intensas e incapacitantes nas articulações, 

o que classifica esse vírus como artritogênico. A letalidade da Chikungunya é 

rara. No Brasil, foram confirmados 9 (nove) óbitos pela doença em 2018 e no 

ano de 2019, 14 casos estão sob investigação (BRASIL, 2019). Em 2017, 

foram confirmados 12 óbitos por FCHIK no município de Governador Valadares 

(MINAS GERAIS, 2019). 

Os mosquitos Aedes adquirem o vírus a partir de um hospedeiro 

virêmico e após o período de aproximadamente 10 dias de incubação, ele já é 

capaz de transmitir o vírus a um hospedeiro suscetível, como o ser humano. O 

mosquito permanece infectante até o final da sua vida (6 a 8 semanas). Após 3 

a 7 dias da picada em humanos, aparecem os sintomas típicos da doença 

(BRASIL, 2014). 

Essa eficiente forma de transmissão do mosquito gera números de 

casos importantes no Brasil e no mundo. A primeira transmissão autóctone fora 

da África, ou seja, o primeiro caso com origem no próprio local, ocorreu em 

ambiente intertropical das Américas, ao final de 2013. Após seis meses, iniciou 

um grande surto de casos autóctones na maioria das ilhas do Caribe, e atingiu 

o norte da América do Sul e os Estados Unidos (KUEHN, 2014; VAN BORTEL 

et al., 2014). Os primeiros casos autóctones no Brasil foram confirmados em 

2014, nos municípios de Oiapoque (AP) e Feira de Santana (BA). A partir da 

Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da 
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Saúde, a FCHIK torna-se doença de notificação compulsória (MARQUES et al., 

2017a).  

De 2015 até o mês de abril de 2018 foi registrado um total de 500.522 

casos suspeitos de FCHIK no Brasil. As regiões mais afetadas pela FCHIK no 

Brasil foram o Nordeste e o Sudeste. Em 2017, ocorreu um surto com o maior 

número de casos prováveis de FCHIK nas Unidades Regionais de Saúde 

(URS’s) de Governador Valadares, Teófilo Otoni, Pedra Azul e Coronel 

Fabriciano. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, 35% do total de 

casos de arboviroses do estado de Minas Gerais ocorreram no município de 

Governador Valadares. Já no ano de 2018, os casos prováveis de FCHIK 

estavam localizados na região da Vale do Aço, e no município de Frei 

Inocêncio, no leste mineiro, com 9.246 habitantes, até outubro de 2018, já 

computava a segunda maior taxa de incidência da URS de Governador 

Valadares (MINAS GERAIS, 2018). 

 

1.2 Diagnóstico da doença 

 

O diagnóstico da doença pode ser clínico, epidemiológico ou 

laboratorial. O diagnóstico clínico é feito pela detecção dos sintomas de fase 

aguda. O caso é confirmado por exames laboratoriais positivos de isolamento 

viral, Proteína C Reativa (PCR), presença de Imunoglobulina M (IgM) e 

soroconversão. Entretanto, em situações de epidemia, quando existem 

informações consistentes a respeito da sintomatologia presente na FCHIK 

(Figura 1), o diagnóstico pode ser estabelecido com base nos critérios clínico-

epidemiológicos, sendo esses o indivíduo residir ou ter visitado área endêmica 

ou epidêmica no prazo de 15 dias antes do início de sintomas ou que tenha 

vínculo epidemiológico com caso confirmado (MARQUES et al., 2017b). 
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Fonte: Adaptada de https://www.bio.fiocruz.br/images/zika-dengue-chikungunya.jpg 

Figura 1 – Aspectos clínicos da Febre Chikungunya 

 

1.3 Fases da doença  

 

A FCHIK tem perfil progressivo, sendo dividida em três fases distintas: 

aguda, subaguda e crônica. A fase aguda tem duração de até 7 (sete) dias e 

apresenta sintomas em até 97% dos indivíduos. Os sintomas incluem 

principalmente febre de início súbito e artralgia, associada ou não à artrite. Em 

quase todos os casos, a artralgia tem caráter incapacitante, padrão simétrico e 

poliarticular, acometendo principalmente mãos, punhos, tornozelos e pés. 

 A fase subaguda tem duração entre 8 (oito) e 90 (noventa) dias, com 

os sintomas febris normalmente ausentes. Em contrapartida, a artralgia 

persiste ou se agrava, podendo ser acompanhada de edema, bursite e/ou 

tenossinovite, associadas a rigidez matinal e astenia, com evolução contínua 

ou intermitente (MARQUES et al., 2017b). A persistência dos sintomas por 

mais de três meses caracteriza a fase crônica da doença, com prevalência das 

manifestações articulares crônicas variando de 14,4 a 87,2% (MARQUES et al., 

2017b). O padrão de comprometimento articular crônico pode ocorrer na forma 

de queixas persistentes (20-40%) ou recidivantes (60-80%) e inclui a presença 

de oligo ou poliartralgia de intensidade variável, geralmente simétrica, 

predominando em punhos, mãos, tornozelos e joelhos, em associação com 

rigidez matinal e edema articular (CHOPRA et al., 2012; SIMON et al., 2015). A 
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artralgia crônica pode levar a incapacidade para as tarefas de vida diária e 

atividades profissionais, interferindo negativamente na qualidade de vida. 

 

1.4 Fatores associados com a cronificação da FCHIK e sintomatologia 

 

A prevalência de manifestações articulares crônicas após a infecção 

por VCHIK varia de 14,4 a 87,2% (JAVELE, 2015). Alguns fatores foram 

associados à evolução para a fase crônica, como sexo feminino, idade superior 

aos 60 anos, envolvimento articular acentuado no período agudo da doença, 

diagnósticos prévios de doença articular, presença de comorbidades (como a 

diabetes mellitus, osteoartrite, hipertensão arterial sistêmica, dentre outras) e 

níveis elevados de CHIKV-IgG (GÉRARDIN et al., 2013; MARQUES et al., 

2017a; VAN AALST et al., 2017). Tem sido postulado que a evolução para a 

fase crônica pode estar relacionada à persistência viral, indução de doença 

auto-imune ou exacerbação de doença pré-existente (TRITSCH et al., 2019). 

É importante destacar que, mesmo entre os pacientes que apresentam 

uma melhora significante da dor inicial, pode haver recidivas de sintomas nas 

mesmas articulações acometidas previamente em até 72% dos casos 

(MARQUES et al., 2017a). Outra questão é que na FCHIK, além do 

envolvimento articular, ocorre também o acometimento de estruturas extra 

articulares, como ossos, tendões e enteses. É possível que as áreas 

inflamadas gerem um desequilíbrio osteomioarticular, levando a perda de força 

muscular, degeneração articular, dor e rigidez (JAVELLE et al., 2015), as quais 

podem progredir para incapacidades, sequelas e perda de funcionalidade, 

especialmente nos pacientes com outras patologias articulares periféricas 

associadas (DE ALMEIDA et al., 2015). 

Um estudo prévio do nosso grupo de pesquisa demonstrou aumento 

nos níveis de dor, prejuízos de equilíbrio e marcha, além de menor força de 

preensão manual em idosos com artrite pós FCHIK (FORECHI et al., 2018). 

Tritsch e colaboradores (2019) observaram que 39% dos participantes com dor 

articular crônica persistente após 2 (dois) anos da FCHIK apresentaram 

também rigidez matinal, 30% experimentaram rigidez em outros momentos do 

dia e mais de 75% dos pacientes relatou rigidez após períodos de imobilidade.  
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1.5 Similaridade do comprometimento nas mãos com a artrite reumatoide 

 

As queixas provenientes da FCHIK vêm sobretudo das mãos, dedos e 

punhos, quase sempre de caráter incapacitante (MARQUES et al., 2017a), tão 

importantes para a maior parte das atividades funcionais. 

Jones e colaboradores (1991) observaram em indivíduos com mais de 

2 (dois) anos de artrite reumatoide, doença com sintomatologia articular similar 

à FCHIK (BOUQUILLARD; COMBE, 2009; JAVELLE et al., 2015; NAKAYA et 

al., 2012), que a perda de amplitude de movimento (ADM) nos punhos e nas 

mãos pode ser secundária à dor, inchaço, rigidez, fraqueza muscular ou 

deformidade. Ainda nesse estudo foi observado que a perda de ADM pode 

levar a uma diminuição da força de preensão, da habilidade de agarrar e da 

boa manipulação de objetos, importantes para a função manual. É possível que 

entre pacientes com artralgia pós CHIK haja também perda funcional 

secundária à redução de ADM e a outros sintomas, tais como dor, edema e 

rigidez articular. Entretanto, até o presente momento, não temos conhecimento 

de estudos que avaliaram a mobilidade articular de membros superiores de 

pacientes com artralgia pós CHIK. 

 

1.6 Uso da termografia para diagnóstico 

 

A termografia já é bastante utilizada como instrumento de avaliação de 

condições musculoesqueléticas como síndrome da dor regional complexa, 

osteoartrite e artrite reumatoide, mostrando regiões de aumento da temperatura 

da pele unilateral ou bilateral (FOKAM e LEHMANN, 2018). O estudo de 

Lerkvaleekul e colaboradores (2017) mostrou que existe uma clara correlação 

entre a gravidade da artrite e aumento de temperatura da pele no punho, 

quando comparou o uso do ultrassom e da termografia no diagnóstico da artrite 

idiopática juvenil.  

Até a presente data, não foram encontrados estudos que utilizaram a 

termografia de superfície em indivíduos com FCHIK. Os estudos recentes 

compararam os aspectos clínicos das fases crônica e aguda da doença (ZAID 

et al., 2017), as alterações presentes em um determinado momento da fase 

crônica (RAHIM et al., 2016; VAN AALST et al., 2017) ou determinaram a 
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frequência dos sinais clínicos na fase crônica (NIIYAMA; HAPPLE; 

HOFFMANN, 2001; TRITSCH et al., 2019). Porém não foram encontrados 

estudos comparando fatores clínicos ou funcionais em diferentes tempos de 

cronicidade da doença.  

Dessa forma, considerando o grande número de indivíduos acometidos 

pelos surtos de FCHIK ocorridos nos anos de 2017 e 2018 em Governador 

Valadares-MG e em Frei Inocêncio-MG, e a falta de estudos que comparam 

diferentes tempos de cronicidade da doença, o presente objetivou avaliar 

parâmetros clínicos e funcionais dos membros superiores de mulheres com 

artralgia crônica pós-febre Chikungunya em diferentes momentos após o 

diagnóstico. A melhor compreensão dos efeitos da FCHIK em relação a 

variáveis como dor, força de preensão manual, atividade mioelétrica, amplitude 

de movimento, temperatura da pele e funcionalidade dos membros superiores 

pode auxiliar no delineamento de estratégias terapêuticas por parte dos 

profissionais de saúde responsáveis pelo tratamento e pela reabilitação de 

pacientes com artralgia crônica pós-febre Chikungunya. Dois artigos serão 

publicados para divulgar os resultados para a comunidade científica. O 

primeiro, objeto dessa dissertação, é um artigo descritivo sobre dor, 

capacidade de flexionar totalmente as articulações interfalangianas e 

metacarpofalangianas (aproximação das pontas dos dedos) e comportamento 

de temperatura da pele das mãos das mulheres com FCHIK. O segundo artigo, 

ainda em desenvolvimento, abordará a força de preensão manual, a atividade 

mioelétrica, a amplitude de movimento e a funcionalidade dos membros 

superiores.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar a dor, a força de preensão manual, a excitabilidade muscular, 

a amplitude de movimento, a temperatura da pele e a funcionalidade dos 

membros superiores de mulheres com artralgia crônica pós-febre Chikungunya 

em diferentes momentos de cronicidade da doença. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Desenho do Estudo 

Trata-se de um estudo transversal que foi realizado em 59 mulheres 

com idade entre 40 e 70 anos, em fase crônica da FCHIK nas cidades mineiras 

de Governador Valadares-MG e Frei Inocêncio-MG. 

 

3.2 Cálculo Amostral 

Foi feito o cálculo amostral através do programa G-Power 3.1 

considerando o tamanho de efeito entre as variáveis estudadas de 0,76 

(FORECHI et al., 2018), considerando o tamanho de efeito entre as variáveis 

estudadas de 0,87, nível alfa de 5%, intervalo de confiança de 95% e poder do 

teste de 80%, retornando uma amostra total de 34 indivíduos para o estudo. 

Considerando uma perda de 30%, a amostra total deveria ser formada por 45 

indivíduos. 

 

3.3 Amostra 

A amostra foi composta por 89 (oitenta e nove) mulheres adultas, de 40 

a 70 anos, sendo 61 com diagnóstico de FCHIK confirmado pelo teste 

sorológico positivo de IgG ou diagnóstico médico por método clínico-

epidemiológico e 28 do grupo controle, sem o diagnóstico de FCHIK.  

Das 89 mulheres inicialmente incluídas, 28 foram excluídas por serem 

do grupo controle e 2 foram excluídas da análise do artigo apresentado nessa 

dissertação, pois não continham imagens termográficas adequadas para a 

análise, como no caso da perda de nitidez necessária para a análise 

qualitativa. 

Para o artigo apresentado, as 59 voluntárias foram divididas em 4 

grupos: até 6 (n = 12), acima de 6 até 12 (n = 9), acima de 12 até 24 (n = 22) 

ou acima de 24 até 36 (n = 16) meses após o diagnóstico de FCHIK. O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFJF (CAAE 

98254718.4.0000.5147 – ANEXO I).  

As participantes foram recrutadas na comunidade de Governador 

Valadares-MG e Frei Inocêncio-MG entre o período de outubro a dezembro de 
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2018, via divulgação de panfletos. A coleta de dados foi realizada na Clínica 

Escola de Fisioterapia da UFJF-GV (APÊNDICE I) e na sala de avaliação da 

Secretaria Municipal de Saúde de Frei Inocêncio (APÊNDICE II), com ambiente 

privativo e adequado às regras sanitárias vigentes. As voluntárias foram 

orientadas sobre os procedimentos da investigação, obtendo mais familiaridade 

com a equipe, equipamentos e com os comandos verbais utilizados, e 

assinaram o termo de consentimento (APÊNDICE III) informando sua 

participação no estudo. Os investigadores responsáveis por este trabalho se 

comprometeram com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.  

Após uma triagem com aplicação de um questionário de identificação, 

contendo perguntas sobre os dados sócio-demográficos, foi feita a investigação 

dos critérios de inclusão do estudo e avaliação do estado cognitivo, por meio 

do mini-exame do estado mental (ANEXO II). Foram incluídas no estudo as 

participantes que conseguiram alcançar a pontuação no Mini-mental igual ou 

superior à 17 (dezessete) pontos para analfabetos ou 24 (vinte e quatro) pontos 

para alfabetizados (BERTOLUCCI; CAMPACCI; JULIANO, 1994). Em seguida, 

foi realizada a confirmação do diagnóstico de artralgia pós FCHIK pelo critério 

sorológico ou clínico/epidemiológico apresentado/relatado pela participante. 

 

3.4 Critérios de Inclusão 

Foram incluídas 59 (cinquenta e nove) mulheres com artralgia, 

observada pela pontuação acima de 1 na Escala Visual Analógica de Dor 

(EVA); pós FCHIK confirmado por diagnóstico clínico/epidemiológico ou 

sorológico; com idade entre 40 e 70 anos; com bom estado cognitivo avaliado 

pelo mini-exame do estado mental, que se propuserem a participar 

voluntariamente da pesquisa após visualização de anúncios locais (panfletos).  

 

3.5 Critérios de Exclusão 

Os critérios de exclusão foram: autorrelatar qualquer tipo de doença 

articular prévia de alta gravidade (como artrite reumatoide, rizoartrose grave, 

psoríase) ou ter sido submetida a algum tipo de cirurgia do aparelho locomotor 

que inviabilizasse a sua participação. 
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3.6 Instrumentos de Avaliação 

 

3.6.1 Avaliação Sóciodemográficas 

Inicialmente foi aplicado um questionário com 24 (vinte e quatro) 

perguntas para avaliar as características sociodemográficas das voluntárias 

(APÊNDICE IV). 

 

3.6.2 Avaliação da dor 

A avaliação da dor é crucial para garantir a segurança e eficácia na 

gestão de doenças e como parte da rotina de cuidados. A maior parte das 

formas de medidas são unidimensionais e projetada para a avaliação da 

intensidade da dor. A Escala Visual Analógica – EVA (visual analogue scale - 

VAS) é considerada como uma técnica padrão e utilizada particularmente em 

pesquisas relacionadas à dor. A escala foi graduada numericamente de 0 a 10, 

onde 0 significa ausência de dor e 10 a pior dor já sentida. A dor é classificada 

em ausência de dor (0), dor leve (1-3,), moderada (4-7,) e intensa (8-10) 

(SCHUMANN et al., 2011). A EVA é confiável, válida, sensível a mudanças, e 

de fácil administração para medir a gravidade da dor (BENDINGER; 

PLUNKETT, 2016). Não foram encontradas propriedades psicométricas desse 

instrumento em população com Chikungunya.  

Após explicação às voluntárias sobre o instrumento, elas responderam 

a EVA sobre seu nível de dor instantânea, ou seja, no momento da avaliação, 

com possibilidade de marcação em 46 locais de dor, sendo que desses, eram 7 

pontos em cada dimidio, totalizando em 14 pontos, a saber: punho, palma ou 

dorso da mão, I dedo, II dedo, III dedo, IV dedo e V dedo (APÊNDICE IV). 

 

3.6.3 Avaliação da funcionalidade 

Para a avaliação da funcionalidade foram utilizados o questionário 

Desabilities of the Arm, Sholder and Hand (DASH) e o teste funcional 

Sequential Occupational Dexterity Assessment (SODA). 

O DASH é um instrumento que avalia função e os sintomas dos 

membros superiores (MMSS), porém numa perspectiva do paciente. Ele 

contém 30 (trinta) questões projetadas para medir a função física e sintomas, 

sendo 2 (dois) itens relacionados a função física, 6 (seis) relacionados aos 
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sintomas e 3 (três) que avaliam funções sociais, além de 2 (dois) módulos 

opcionais de 4 (quatro) itens cada, sendo um para atletas ou músicos (o qual 

não foi utilizado no estudo) e outro para trabalhadores, conforme mostra o 

ANEXO III (ORFALE et al., 2005). Para as questões do módulo do trabalho, as 

perguntas foram feitas com base no trabalho doméstico caso a voluntária 

estivesse afastada do seu trabalho remunerado; essas serão analisadas em 

uma publicação futura. Em cada questão, o voluntário classificou sua 

capacidade para desempenhar as atividades na última semana, utilizando a 

escala de Likert de 5 pontos (1 a 5) apresentada no instrumento, com o escore 

total variando de 0 (sem disfunção) a 100 (disfunção severa). O cálculo do 

escore total foi feito somando a pontuação das 30 questões do DASH principal, 

subtraindo-se 30 do valor encontrado e dividindo-se por 1,2. Para os módulos 

opcionais da soma encontrada subtraiu-se 4 e dividiu-se este valor por 0,16 

(SILVA; LOURENÇO; ASSIS, 2018). 

Não foram encontradas propriedades psicométricas desse instrumento 

em população com Chikungunya. As propriedades psicométricas do DASH na 

avaliação intra-observador, obtiveram um coeficiente de correlação de 

Spearman foi de 0,99 para o DASH principal e 0,95 para os módulos opcionais, 

ambos com significância estatística (p<0,01), mostrando que foram valores 

confiáveis. O ICC intra-observador também mostrou diferença significativa 

(p<0,01), sendo 0,90 para as pontuações no DASH principal e 0,96 para os 

módulos opcionais. O coeficiente de correlação de Spearman entre o DASH 

principal e os módulos opcionais do DASH foi 0,797 (p<0,01). Já a correlação 

entre DASH e VAS foi de 0,617 (p<0,01), sendo que a correlação entre eles foi 

de 0,468 (p<0,01). O ICC inter-observador mostrou diferença significativa 

(p<0,01) (CHENG, 2006; ORFALE et al., 2005). 

Após explicação do instrumento, a voluntária respondeu cada questão 

assinalando de 1 a 5.  

O teste funcional Sequential Occupational Dexterity Assessment 

(SODA) foi realizado a fim de avaliar a habilidade manual e a dor através de 

testes funcionais uni e bi manuais (ANEXO IV) (VAN LANKVELD et al., 1996). 

O SODA é um instrumento estruturado, no qual o voluntário realizará 12 (doze) 

testes funcionais executados uni e bilateralmente: copiar uma frase, pegar um 

envelope, pegar uma moeda, segurar o fone no ouvido, desenroscar a tampa 
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de um tubo, espremer pasta na escova de dente, manusear talheres, abotoar 

uma camisa, abrir a tampa de uma garrafa térmica, despejar água num copo, 

lavar as mãos e enxugar as mãos (DE ALMEIDA et al., 2015). Ocorrem 

pontuações separadas para cada mão em 6 (seis) tarefas.  

O uso de adaptadores, como um alargador, foi disponibilizado caso 

necessário para realização dessas atividades. A pontuação foi dada pelo 

terapeuta frente à habilidade, dificuldade e presença de dor do avaliado 

durante a realização das tarefas. A habilidade foi pontuada entre as opções 

“impossível” (0 pontos), “possível desde que seja adaptada” (1 ponto) e 

“possível” (4 pontos). A dificuldade foi pontuada segundo relato do avaliado 

dentre as opções “muita dificuldade” (0 ponto), “pouca dificuldade” (1 ponto) e 

“nenhuma dificuldade” (2 pontos). Já a dor foi avaliada segundo sua “presença” 

(1 ponto) ou “ausência” (0 ponto). O intervalo de pontuações na SODA foi, 

portanto, de 0 a 108 pontos (OKU; PINHEIRO; ARAÚJO, 2009). A validação 

feita em pacientes com AR mostrou a média da pontuação SODA de 85,2 

(desvio padrão 19,1; intervalo de 14-108), sendo correlacionado 

significativamente com a duração e atividade da doença, a mobilidade e força 

de preensão da mão, além da dor e da destreza autorreferida (ZIJLSTRA, et al. 

2004). 

Não foram encontradas propriedades psicométricas desse instrumento 

em população com Chikungunya. Na população com artrite reumatoide, o 

SODA apresentou boa consistência interna (Cronbach’s a = 0,91) e validade 

em relação à força de preensão e ADM de punho e dedos (multiple R = 0,71), à 

atividade da doença (r = - 0,34) e na destreza autorrelatada (r = 0,65) (VAN 

LANKVELD; GRAFF; VAN ’T PAD BOSCH, 1999). Além disso, o SODA 

apresentou boa reprodutibilidade intraobservador (coeficiente de correlação de 

Pearson = 0,93), interobservador (coeficiente de concordância de Kendall’s = 

0,78, p < 0,01) e provou ser sensível a mudanças na destreza das mãos, 

também em pacientes com AR, submetidos à cirurgia de mão (teste t para 

variáveis dependentes: t = 3,65, p < 0,01) (VAN LANKVELD et al., 1996). Os 

estudos desenvolvidos por alguns autores também sugerem que a SODA é um 

instrumento válido, reprodutível e sensível às mudanças (MASSY-WESTROPP; 

KRISHNAN; AHERN, 2004). 
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3.6.4 Avaliação da Amplitude de Movimento (ADM) 

Em indivíduos saudáveis, a mensuração da ADM com goniometria feita 

pelo mesmo avaliador sugere ser mais confiável do que feita por diferentes 

avaliadores. Neste estudo, a confiabilidade interexaminadores (ICC) foi de 

0,998 (I.C. 95% 0,995 – 0,999) e intraexaminadores de 0,995, com desvio 

padrão de 0,024. 

No presente estudo a ADM foi realizada pela avaliação goniométrica e 

por testes funcionais específicos. Para mensuração dos movimentos de flexão 

(Figura 2A) e extensão (Figura 2B) do punho, o voluntário foi acomodado 

confortavelmente na cadeira, posicionado com o antebraço em pronação e 

cotovelo fletido a aproximadamente 90°, e orientado a manter os dedos 

estendidos. Para realizar as medidas, o eixo foi fixado na superfície medial do 

punho, proximalmente e lateralmente ao processo estiloide da ulna, com o 

braço fixo do goniômetro sobre a face medial da ulna (centro do braço do 

goniômetro sobre uma linha traçada do processo estiloide da ulna até o 

epicôndilo medial) e com o braço móvel do goniômetro sobre a superfície 

medial do quinto metacarpo (centro do braço do goniômetro sobre uma linha 

traçada entre o processo estiloide e a V articulação metacarpofalangeana).  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Figura 2 – Mensuração da Amplitude de Movimento de flexão (A) e extensão 

(B) do punho  

 

Já para os movimentos de desvio ulnar e radial do punho (Figura 3 A e 

B), o eixo do goniômetro foi fixado na superfície dorsal do punho, no centro da 

articulação radiocárpica, com o braço fixo do goniômetro sobre a região 
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posterior do antebraço (centro do braço do goniômetro sobre uma linha traçada 

do centro da articulação radiocárpica até o epicôndilo lateral) e o braço móvel 

do goniômetro sobre a superfície dorsal do terceiro metacarpo. Durante todo a 

avaliação goniométrica, os braços do goniômetro estavam presos com fita 

adesiva no corpo dos voluntários, minimizando deslizamentos indesejados.  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Figura 3 – Mensuração da Amplitude de movimento de desvio radial (A) e 

desvio ulnar (B) do punho  

 

Em seguida, os voluntários, foram orientados a realizar 6 (seis) testes 

funcionais como forma de avaliação qualitativa. Com o antebraço em 

supinação, foram solicitados movimentos específicos nas articulações das 

mãos e dedos: flexão completa das articulações interfalangeanas distais e 

proximais dos 5 (cinco) dedos (Figura 4a); oponência dos dedos 

simultaneamente, realizando flexão das 5 (cinco) articulações 

metacarpofalangeana com as interfalangeanas na posição neutra (Figura 4b); 

oponência do 2º dedo com o polegar (Figura 4c); oponência do 3º dedo com o 

polegar (Figura 4d); oponência do 4º dedo com o polegar (Figura 4e); e 

oponência do 5º dedo com o polegar (Figura 4f). Cada movimento solicitado às 

voluntárias foi classificado pelo avaliador como “capaz de realizar”, se feito em 

toda sua amplitude de movimento, ou “incapaz de realizar”, em caso de 

limitação.  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Figura 4 – Testes funcionais qualitativos das articulações 

metacarpofalangeanas e interfalangeanas das mãos 

 

3.6.5 Avaliação da força e atividade mioelétrica 

A medida da força muscular de preensão manual é muito utilizada por 

ser de simples medição, com procedimentos totalmente padronizados e por 

existir evidência de que a força de preensão reflete a força muscular total 

(BOHANNON et al., 2012), além de ter valor clínico e prognóstico para a 

função da mão (BOHANNON, 2015). A mensuração da força pode quantificar 

os efeitos da artrite nos músculos, mas eles não têm a capacidade de medir o 

recrutamento de fibras musculares durante tarefas manuais diárias. Associada 

à força muscular, a avaliação da ativação muscular pode ser essencial para 

avaliar a função da mão. O uso da eletromiografia (EMG) pode indicar se há 

diferença no recrutamento das fibras musculares em indivíduos com artrite e 

em indivíduos saudáveis (CALDER et al., 2011).  

Inexistem estudos sobre ativação muscular em pessoas com artrite pós 

FCHIK. A excitabilidade muscular foi investigada por eletromiografia superficial 

dos músculos flexor radial do carpo e extensor radial do carpo, durante a coleta 

da força muscular de preensão manual, a qual foi avaliada bilateralmente por 

meio de dinamometria manual. O equilíbrio na ativação muscular de flexores e 

extensores de punho pode ser essencial para a função ideal da mão 

(DEIGHAN et al., 2012; VAIRO et al., 2008). A normalização do sinal foi feita 

pela contração isométrica voluntária máxima na preensão manual coletada 3 

(três) vezes por 10 (dez) segundos de cada músculo com 5 (cinco) minutos de 

repouso entre cada coleta. O posicionamento dos eletrodos foi feito conforme 

as normas da SENIAM (Surface EMG for Non-Invasive Assessment of Muscles 

-http://www.seniam.org/) (BARBERO; MERLETTI, 2012).  
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Para reduzir a impedância da pele na aquisição do sinal da 

eletromiografia de superfície, foi realizada a tricotomia da área com lâmina 

descartável e a limpeza da pele com etanol 70% sobre o ventre dos músculos 

flexor radial do carpo e extensor radial do carpo. Para a aquisição dos sinais 

eletromiográficos foi utilizado um conversor analógico-digital (EMG System do 

Brasil Ltda. modelo EMG 800C) de 08 canais de entrada analógicos. O sinal foi 

captado por sensores diferenciais de superfície passivos de Ag/AgCl, (Medico 

Electrodes International® modelo MSGST-06), com espuma e gel sólido, 

dispostos paralelamente em relação à direção das fibras musculares e fixados 

a uma distância intereletrodo de 20mm. Os sinais de EMG foram registrados 

pela raiz média quadrática (RMS) e adquiridos por software específico 

(EMGLAB), compatível com o sistema de aquisição de sinais da EMG System 

Brasil®. Posteriormente, os dados obtidos foram processados em ambiente 

Matlab (The Mathworks Inc.®) com rotinas desenvolvidas especificamente para 

este estudo. Por meio destas rotinas, foi realizada a filtragem do sinal (filtro 

passa-bandas tipo Butterworth direto e reverso de segunda ordem em 20 - 450 

Hz) eliminando possíveis interferências no sinal.  

A força dos músculos flexores da mão e dedos foi mensurada através 

do dinamômetro de força manual (EMG System Brasil®). Durante a coleta foi 

solicitado que a participante apertasse o máximo possível o suporte do 

equipamento em um período de 10 (dez) segundos, repetindo por 3 (três) 

vezes com o intervalo de 5 (cinco) minutos entre as tentativas. Quanto à 

postura adotada pela participante, deve estar semelhante à descrita 

anteriormente para eletromiografia. Em seguida foram extraídas a força 

máxima alcançada nas 3 (três) tentativas (chamada de força pico) e a média 

das forças encontradas entre o 3º e 8º segundo das três contrações (chamada 

de força média). 

 

3.6.6 Avaliação da Fadiga Muscular  

De Luca (1997) afirma que a fadiga muscular pode ser avaliada através 

da frequência mediana obtida por meio da eletromiografia de superfície (EMG), 

sendo identificada no momento em que ocorre a redução dos valores 

observada nos dados após a coleta eletromiográfica, em intervalos de tempo 

previamente definidos (GONZÁLEZ-IZAL et al., 2010; DA SILVA et al., 2012;). 
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A fadiga muscular foi avaliada através de dois critérios: comportamento 

da curva de força de preensão manual e estimativa da frequência mediana do 

sinal de EMG superficial dos músculos flexor radial do carpo e extensor radial 

do carpo durante a avaliação da contração voluntária máxima. Em relação ao 

comportamento da curva de força, considerou-se que a voluntária entrou em 

fadiga no momento em que sua força de preensão caiu para um valor inferior a 

50% da contração voluntária máxima atingida durante o teste. Para a avaliação 

eletromiográfica, considerou-se a estimativa da frequência mediana para o 

primeiro segundo de coleta após atingido de forma estável a contração 

voluntária máxima (CVM) comparado ao último segundo do sinal de EMG 

anterior à interrupção do teste de força. 

 

3.6.7 Termografia 

A termografia de superfície, ou termografia por infravermelho (do 

inglês, infrared thermography - IRT) é a medida da temperatura da superfície 

da pele por meio de captação de radiação infravermelha. Os movimentos das 

moléculas do corpo geram a emissão de ondas eletromagnéticas de radiação 

infravermelha, as quais podem ser identificadas e medidas pela IRT 

(KASTBERGER; STACHL, 2003). Fokam e Lehmann (2018) mostraram que a 

termografia é uma técnica confiável para avaliar a artralgia. 

A termografia foi usada para avaliar sinais de processo inflamatório 

articular. Para coletar as imagens termográficas, utilizaram-se as 

recomendações de um checklist desenvolvido para este fim, denominado 

Thermographic Imaging in Sports and Exercise Medicine (TISEM), o qual 

descreve os principais pontos metodológicos que devem ser seguidos para 

aquisição de dados confiáveis (MOREIRA et al., 2017). No presente estudo foi 

utilizada uma câmara térmica FLIR T335 (sistema FLIR tems, Danderyd, 

Suécia) com medições na faixa entre 220 a +120° C, 2% de precisão, 

sensibilidade ≤ 0,05°, IR faixa espectral de 7,5 a 13 µm, taxa de atualização de 

60 Hz, autofoco e uma resolução de 320 3 240 pixels. Antes da coleta de 

dados, os avaliados foram instruídos a não consumir bebidas alcoólicas, não 

consumir cafeína, não utilizar cremes ou cosméticos e não realizar 

procedimentos na pele que pudessem alterar os resultados, como a depilação. 

Essas informações foram conferidas antes de cada coleta de dados.  
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Antes da coleta, houve um período de aclimatação das voluntárias nas 

salas de coleta, em um ambiente padronizado, climatizado a 22°C, sendo que 

elas permaneceram sentadas com as mãos apoiadas na mesa por 10 (dez) 

minutos. Em seguida, as mãos foram posicionadas sobre um gabarito 

emborrachado de EVA para padronizar a posição dos dedos e do punho. A 

mão permanecia espalmada, com abertura uniforme dos dedos. Após o 

posicionamento, a coleta foi realizada capturando 3 (três) imagens da face 

dorsal das mãos. 

 As imagens foram armazenadas em códigos para cegar o avaliador. 

Em seguida, a temperatura das articulações interfalangeanas, 

metacarpofalangeanas da região tenar e hipotenar foram mensuradas por 

avaliador treinado. Elas foram analisadas, em cada mão, em sete regiões de 

interesse (ROI): 1) Região interfalangeana medial do dedo mínimo; 2) Região 

interfalangeana medial do dedo anelar; 3) Região interfalangeana medial do 

dedo médio; 4) Região interfalangeana medial do dedo indicador; 5) Região 

interfalangeana do dedo polegar; 6) Região do dorso da mão; 7) Região do 

punho. As ROIs foram delimitadas conforme a figura 1 e semelhante ao 

raciocínio exposto em referências anteriores em voluntários com artrite 

reumatoide (BOROJEVIĆ et al., 2011). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Figura 5 – Imagem termográfica representando os pontos utilizados para 

medição da temperatura da pele na mão das voluntárias 



29 

 

 

 

3.7 Metodologia de Análise dos Dados 

Os dados foram submetidos à análise descritiva, com confecção de 

tabelas e gráficos de frequência absoluta e relativa e cálculo de medidas de 

posição (média, mediana) e dispersão (desvio padrão, intervalo interquartil) de 

acordo com suas características de distribuição. O teste de Kolmogorov–

Smirnov foi aplicado para testar a normalidade dos dados. O teste de Levene 

foi aplicado para observar a homogeneidade das variâncias. O teste ANOVA ou 

de Kruskal Wallis foi aplicado para comparação dos grupos. O nível de 

significância adotado foi estabelecido para =0,05 e o programa para análise 

estatística utilizado foi o SPSS 18.0 (Chicago, IL, USA).  

 

 

4 RESULTADOS  

 

Os resultados estão apresentados em forma de artigo (APÊNDICE V), 

submetido em 19/11/2020 na Journal of Thermal Biology, ISSN: 0306-4565 

(ANEXO V).  

Os dados completos da pesquisa, ainda em análise, estão dispostos no 

APÊNDICE VI. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação engloba uma coleta de dados mais ampla aos 

dados que foram apresentados no item resultados. Os dados de características 

sócio-demográficas, situação de trabalho, dados da eletromiografia, da força de 

preensão, instrumentos que avaliam a funcionalidade ainda estão em análise 

para compor outro artigo científico. Resultados preliminares já apresentados 

em eventos revelaram maiores valores do questionário DASH independente do 

tempo de cronicidade, indicando prejuízo na funcionalidade geral; correlação 

moderada entre DASH trabalho e força pico no grupo com FCHIK, sugerindo 

que a dor prejudicaria a funcionalidade no trabalho; e que as mulheres que 

tiveram afastamento do trabalho pela doença, apresentaram limitação de ADM 
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e perda de destreza bimanual, além de considerarem seu estado de saúde 

regular ou ruim. 

Sobre os dados apresentados como resultado dessa dissertação, 

podemos concluir que se trata do primeiro estudo a analisar as caraterísticas 

termográficas em pessoas acometidas pela FCHIK. A temperatura da pele foi 

simétrica bilateralmente nas articulações interfalangianas proximais de 

mulheres com artralgia pós-CHIKF. Encontramos também que as voluntárias 

com até 6 (seis) meses do diagnóstico apresentaram valores de temperatura 

mais baixos em comparação ao grupo de 6 (seis) a 12 (doze) meses. Além 

disso, observamos a presença de padrões homogêneos e heterogêneos de 

distribuição da temperatura nas mãos dos pacientes, embora o padrão 

heterogêneo fosse o mais frequente. Esses dados podem auxiliar profissionais 

no processo de reabilitação de pessoas com FCHIK. Outros estudos são 

necessários para sedimentar a utilização da termografia na identificação de 

sinais clínicos, da evolução da doença e como feedback do tratamento da 

Febre Chikungunya, inclusive com o acompanhamento a longo tempo. 
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7 ANEXOS E APÊNDICES 

 

ANEXO I – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFJF 
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ANEXO II – MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL 

 

Analfabeto (   ) Sim  (   ) Não 

AVALIAÇÃO NOTA VALOR 

ORIENTAÇÃO TEMPORAL 

. Que dia é hoje?  1 

. Em que mês estamos?  1 

. Em que ano estamos?  1 

. Em que dia da semana estamos?  1 

. Qual a hora aproximada? (considere a variação de mais ou menos 

uma hora) 

 1 

ORIENTAÇÃO ESPACIAL 

. Em que local nós estamos? (consultório, enfermaria, andar)  1 

. Qual é o nome deste lugar? (hospital)  1 

. Em que cidade estamos?  1 

. Em que estado estamos?  1 

. Em que país estamos?  1 

MEMÓRIA IMEDIATA 

Eu vou dizer três palavras e você irá repeti-las a seguir, preste 

atenção, pois depois você terá que repeti-las novamente. (dê 1 ponto 

para cada palavra) Use palavras não relacionadas. (Caneca, tijolo, 

tapete) 

 3 

ATENÇÃO E CÁLCULO 

5 séries de subtrações de 7 (100-7, 93-7, 86-7, 79-7, 72-7, 65). 

(Considere 1 ponto para cada resultado correto. Se houver erro, 

corrija-o e prossiga. Considere correto se o examinado 

espontaneamente se autocorrigir). 

Ou: Soletrar a palavra mundo ao contrário 

 5 

EVOCAÇÃO 

Pergunte quais as três palavras que o sujeito acabara de repetir (1 

ponto para cada palavra) 

 3 

NOMEAÇÃO                        (caneta, celular, relógio) 

Peça para o sujeito nomear dois objetos mostrados (1 ponto para 

cada objeto) 

 2 

REPETIÇÃO 
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Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que você repita 

depois de mim: Nem aqui, nem ali, nem lá. (considere somente se a 

repetição for perfeita) 

 1 

COMANDO 

Pegue este papel com a mão direita (1 ponto), dobre-o ao meio (1 

ponto) e coloque-o no chão (1 ponto). 

(Se o sujeito pedir ajuda no meio da tarefa não dê dicas) 

 3 

LEITURA 

Mostre a frase escrita: FECHE OS OLHOS. E peça para o indivíduo 

fazer o que está sendo mandado. (Não auxilie se 

pedir ajuda ou se só ler a frase sem realizar o comando) 

 1 

FRASE ESCRITA 

Peça ao indivíduo para escrever uma frase. (Se não compreender o 

significado, ajude com: alguma frase que tenha começo, meio e fim; 

alguma coisa que aconteceu hoje; alguma coisa que queira dizer. Para 

a correção não são considerados erros gramaticais ou ortográficos) 

 1 

CÓPIA DO DESENHO 

Mostre o modelo e peça para fazer o melhor possível. Considere 

apenas se houver 2 pentágonos interseccionados (10 ângulos) 

formando uma figura de quatro lados ou com dois ângulos. 

 

 1 

TOTAL  

 

Considerar apto para ingressar no programa pacientes com pontuação igual ou acima 

de 19, para analfabetos e pontuação igual ou acima de 24 para pessoas com 

escolaridade. 
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ANEXO III – DISABILITIES OF THE ARM, SHOULDER AND HAND 

QUESTIONNAIRE (DASH) 
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Destaque: não foi utilizado o módulo de esporte e instrumentos musicais. 
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ANEXO IV - SEQUENTIAL OCCUPATIONAL DEXTERITY ASSESSMENT 

(SODA) 

Nome: 

_______________________________________________________________  

Data da avaliação: ___ / ___ / ____  Avaliador: ________________ Coleta: 

________ 

 

TAREFA 

 

LADO 

DA MÃO 

PRÉ    PÓS 

 

H 

 

Pré Pós 

 

DI 

 

PRÉ PÓS 

 

D 

 

PRÉ  PÓS 

 

OBS 

 

H + DI 

 

PRÉ    PÓS 

1. Copiar uma frase            

2. Pegar um envelope            

3. Pegar uma moeda            

4. Segurar o fone no ouvido            

5. Desenroscar a tampa de um tubo  

MÃO TUBO                           

MÃO TAMPA 

           

6. Espremer pasta na escova de dente 

MÃO PASTA                          

MÃO ESCOVA 

           

7. Manusear talheres 

MÃO GARFO                        

MÃO FACA 

           

8. Abotoar uma camisa 

MÃO BOTÃO                           

MÃO CASA 

           

9. Abrir a tampa de uma garrafa térmica 

MÃO ALÇA                           

MÃO TAMPA 

           

10. Despejar água em um copo 

MÃO COPO                        

 

MÃO GARRAFA TÉRMICA 

           

11. Lavar as mãos            

12. Enxugar as mãos            

 

PONTUAÇÃO SODA – DOR 

         

PONTUAÇÃO 

TOTAL SODA 

  

 

HABILIDADE (H) DIFICULDADE (DI) DOR (D) 
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0 = Impossível 0 = Muita dificuldade 0 = Sem dor 

1 = Possível, desde q adaptada 1 = Pouca dificuldade 1 = Com dor 

4 = Possível 2 = Nenhuma dificuldade  
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ANEXO V – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO APRESENTADO 
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APÊNDICE I – DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – CLÍNICA ESCOLA 

DA UFJF – CAMPUS GV 
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APÊNDICE II – DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – SECRETARIA DE 

SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO 

 



49 

 

 

 

APÊNDICE III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 
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APÊNDICE IV – FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

AVALIAÇÃO PARA PROJETO CHIKUNGUNYA 

QUESTIONÁRIOS 

Data: ____/____/____ 

Código: __________________         Avaliador: _________________________________ 

Nome:____________________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

Telefone(s): ______________________________________________________________  

Data de nascimento:______/______/_________          Idade:______________                

Sexo: (    ) M (    ) F                   

EVA punho (última semana): Direito________ Esquerdo______________ 

EVA mão e dedos (última semana): Direito________ Esquerdo______________ 

Data do diagnóstico da Febre Chikungunya:____________________________________  

Local do diagnóstico:________________ Médico que diagnosticou: _______________ 

QP:______________________________________________________________________ 

PA inicial (mmHg):___________________ 

 

DASH 

Completo 
 

DASH 

Trabalho 
 

 

1- Se o(a) senhor(a) tivesse que responder ao Censo do IBGE hoje, qual seria a sua 

cor/raça? 

a) (     ) preta    

b) (     ) parda 

c) (     ) branca 

d) (     ) amarela 

e) (     ) indígena 

f) (     ) Não sabe/ não quer responder 

2- Qual é seu grau de instrução? 

a) Não alfabetizado (    ) 

Ensino fundamental: b) incompleto (    )     c) completo (   ) 

Ensino médio: d) incompleto (    )       e) completo (    ) 

Ensino superior: f) incompleto (    )        g) completo (    ) 

3- O Sr (a) é: 

a) Empregado Registrado (carteira 

assinada) 

b) Servidor público  

c) Empregado não registrado  

d) Autônomo / Conta Própria 

e) Aposentado 



52 

 

 

 

f) Desempregado 

g) Empregador 

h) Não sabe / não quer responder  

 

4 – Qual CBO mais aproxima da ocupação que você exerce ou exerceu na maior parte 

da sua vida de trabalho? ____________________ 

Empregada doméstica (5121) 

Trabalhador dos serviços domésticos 

em geral 

Empregado doméstico nos serviços 

gerais 

Empregado doméstico arrumador 

(faxina) 

Empregado doméstico faxineiro 

Empregado doméstico diarista 

Do lar (Dona de Casa) 

Costureira (7632) 

Costureira em Geral 

Costureiro de Máquina overloque / 

reta 

Costureira de peças sob encomenda 

Costureira de reparação de roupas 

Cozinheira (5135) 

Auxiliar de Cozinha 

Ajudante de Cozinha 

Chefe de Cozinha (2711) 

Acessar: http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf  

Jornada dupla? (   ) Sim     (   ) Não 

5- Na época do diagnóstico da CKG, afastamento do Trabalho 

a) (   ) Estou ou estive afastado do trabalho (atestado ≤ 15 dias) – recebendo da empresa 

b) (   ) Estou ou estive afastado do trabalho (atestado ≤ 15 dias) – mas não recebendo 

c) (   ) Estou ou estive afastado do trabalho (atestado > 15 dias) – recebendo da Previdência Social 

(INSS) 

d) (   ) Estou ou estive afastado do trabalho (atestado > 15 dias) – mas não estou recebendo da 

Previdência Social (INSS) 

e) (   ) Não fiquei afastada ou não trabalhava na época. 

6- Tempo total em dias que está ou esteve afastado: _________ dias 

7 – Foi demitido por causa da CKG e suas dores? (  ) Sim     (  ) Não 

8- Riscos Biomecânicos (eSocial) 

 A. Trabalho em posturas incômodas ou pouco 

confortáveis por longos períodos 

 B. Compressão de partes do corpo por 

superfícies rígidas ou com quinas 

 
C. Postura sentada por longos períodos 

 D. Exigência de flexões de coluna vertebral 

frequentes 

 
E. Postura de pé por longos períodos 

 
F. Uso frequente de pedais 

 G. Frequente deslocamento a pé durante a 

jornada de trabalho 

 
H. Uso frequente de alavancas 

 
I. Trabalho com esforço físico intenso 

 J. Exigência de elevação frequente de 

membros superiores 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf


53 

 

 

 

 K. Levantamento e transporte manual de 

cargas ou volumes 

 L. Manuseio ou movimentação de cargas 

e volumes sem pega ou com “pega pobre” 

 M. Frequente ação de puxar/empurrar cargas 

ou volumes 

 
N. Exposição à vibração de corpo inteiro 

 O. Frequente execução de movimentos 

repetitivos 

 
P. Exposição à vibração localizada 

 Q. Manuseio de ferramentas e/ou objetos 

pesados por longos períodos 

 
R. Uso frequente de escadas 

 S. Exigência de uso frequente de força, 

pressão, preensão, flexão, extensão ou torção 

dos segmentos corporais 

 
T. Trabalho intensivo com teclado ou 

outros dispositivos de entrada de dados 

 

9- Qual é a sua situação conjugal atual? 

a) (   ) solteiro(a) 

b) (   ) casado(a) 

c) (   ) divorciado(a) 

d) (   ) viúvo (a) 

e) (   ) Outro (especifique): _______________ 

f)  (   ) Não quer responder  

 

10- Qual dos sintomas abaixo o sr(s) sentiu na época da febre Chikungunya:  
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a) (     ) Febre  

b) (     ) Manchas vermelhas na pele 

c) (     ) Inchaço das articulações 

d) (     ) Dor de cabeça 

e) (     ) Náuseas 

f) (     ) Vômito 

g) (     ) Cansaço 

h) (     ) Outros: _______ 

 

12 – Em quais critérios o(a) senhor(a) se encaixa? 

(    ) Sexo Feminino                     (    ) > 60 anos             (    ) Sintomas agudos proeminentes 

(    ) Doença articular prévia (AO)    (    ) Comorbidades (DM etc)       (    ) Níveis elevados de 

CHIKV-IgG 

 

13- De um modo geral, em comparação a pessoas da sua idade, como o(a) senhor(a) 

considera o seu estado de saúde?     

( a ) Muito bom     ( b ) Bom     ( c ) Regular     ( d ) Ruim     ( e ) Muito ruim   ( f ) Não sabe / não 

quer responder 

 

14- O sr(a) possui ( ) HAS (  )diabetes (  ) artrose (  ) artrite (  )doença reumática 

________________________________________________________________________ 

15- Hábitos de vida:    ( a ) Etilista       ( b ) Atividade Física       ( c ) Tabagista       ( d ) Sono  

16- Uso de medicação: (a) Sim    (b) Não ________________________________________ 

17- Fez exame sorológico: ( a ) sim   ( b ) não                          17- Fez exame de imagem: ( a ) 

sim  ( b ) não 

18- Exames complementares: _______________________________________________ 

19- Fez uso de gelo: ( a ) sim ( b  ) não    O que sente com o uso?____________________ 

20- Uso de órtese: ( a ) Sim   ( b ) Não. Qual? _________________________________ 

21- Data da última Menstruação: __________________________________________ 

22- Menopausa? ( a ) Sim   ( b ) Não Desde quando (mês/ano)? _____________________ 

23- Marque na figura abaixo os locais de dor e edema articular 
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DOR 

 

EDEMA 

Local EVA Local EVA 

9 D    

10 E    

11 D    

12 E    

13 D    

14 D    

15 D    

16 D    

17 D    

18 E    

19 E    

20 E    

21 E    

22 E    

    

    

    

    

 

 

 

24 - Presença de: (a) Aderências, (b) Cicatrizes, (c) Deformidades, (d) Alteração de sensibilidade, 

(e) Dormência 
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Abstract 

 

Objective: To analyze the hands' and fingers' temperature characteristics of women at 

different chronicity time points after Chikungunya fever (CHIKF). Methods: Fifty-nine 

women aged 40 to 70 years presenting post-Chikungunya chronic arthralgia (PCCA) were 

divided into 4 groups: up to 6 (n=12), above 6 up to 12 (n=9), above 12 up to 24 (n=22), and 

above 24 up to 36 (n=16) months after diagnosis. Skin temperatures of the proximal 

interphalangeal joints of the five fingers were measured using infrared thermography, the pain 

level was assessed using a Visual Analogue Scale (VAS) and joint mobility was evaluated by 

the ability to fully flex the interphalangeal joints and the metacarpophalangeal joints 

(approximation of the fingertips). Results: There were no intragroup differences in finger 

temperatures. Participants up to 6 months after diagnosis exhibited lower fingers’ 

temperatures in °C, (up to 6  vs. 6-12 mo: thumb 31.3 ± 1.97 vs. 33.0 ± 1.6; index 30.7 ± 2.47 

vs. 32.4 ± 1.67; 3rd finger 31 ± 2.6 vs. 33.2 ± 1.42; 4th finger 31.35 ± 2.45 vs. 32.9 ± 1.0; 5th 

finger 30.9 ± 2.25 vs. 32.95 ± 1.55; p<0.05). Two different qualitative patterns of temperature 

distribution were seen: a homogeneous (n=9) and a heterogeneous (n=50) one. There were no 

differences among groups regarding pain and joint mobility. Conclusions: The fingers' 

temperatures are symmetrical among women after CHIKF. Most participants presented a 

heterogeneous pattern of temperature distribution. The temperature values differ according to 

disease chronicity, being lower for most recent diagnosis. This is the first study to assess the 

hands' thermographic characteristics of patients presenting PCCA. 

 

Keywords 

 

Chikungunya fever, Surface infrared thermography, Pain, Hand 

 

1. Introduction 

 

The Chikungunya Fever (CHIKF) is an arboviral disease caused by an alphavirus 

(Rodriguez-Morales et al., 2015). Around 14 to 87% of those infected can evolve to a chronic 

stage of the disease, which is characterized by the persistence of the symptoms for over 3 

months and affects mainly the hands and wrists (Brighton et al., 1983). Some factors are 

associated with post-Chikungunya chronic arthralgia (PCCA), including viral persistence, 
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autoimmune diseases, exacerbation of a pre-existing joint disease, female sex, older age, and 

the presence of comorbidities, such as osteoarthritis, rheumatic diseases, diabetes, and 

systemic arterial hypertension. The intense arthralgia presents an inflammatory and 

symmetrical character, impairing patients’ quality of life (Marques et al., 2017).  

The presence of surface heat is associated with inflammation, which can be detected 

through infrared thermography (IRT) (Jiang et al., 2005). The IRT is a contactless and 

radiation-free non-invasive imaging tool that may efficiently assess inflammation in the 

human body by detecting skin surface heat emission (Fokam and Lehmann, 2018). A warmer 

cutaneous spot may indicate the presence of underlying local inflammation, as seen in 

arthritic joints, infections, excess or reduction of sympathetic nerve activity, and a series of 

other dysfunctions (Jiang et al., 2005). 

IRT has been used to indirectly verify the inflammatory pattern of some rheumatic 

diseases, such as rheumatoid arthritis (RA) (Borojević et al., 2011), showing differences 

among surface skin spots, as well as between healthy and affected subjects. Frize et al. (Frize 

and Ogungbemile, 2012) suggested that the IRT can assist with rheumatoid arthritis 

identification and added that the metacarpophalangeal joints were the best ones to perform 

measurements. Recently, Pauk et al. (Pauk et al., 2019) used the IRT to detect inflammation 

and assess the fingers’ skin temperature profile of patients with RA, improving the diagnosis 

precision of cold provocation. 

Currently, the CHIKF assessment is based on clinical-epidemiological findings, 

laboratory tests, and radiological exams (although studies are still inconclusive, in the latter 

case) (Marques et al., 2017). Considering its non-invasiveness and potential sensitivity to 

monitor inflammatory diseases’ severity, the IRT may be useful to identify and follow the 

inflammatory pattern of PCCA. Therefore, this study aims to analyze the skin temperature of 

the hands and fingers of women presenting PCCA at different time points since CHIKF 

diagnosis. Moreover, we also compared hands’ joint mobility and subjective perception of 

pain and across groups. We hypothesized that skin temperature, pain, and joint mobility differ 

among subjects. 

 

2. Materials and methods 

 

2.1 Sample 
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Fifty-nine women aged from 40 to 70 years old, presenting a previous history of 

CHIKF in addition to a current PCCA diagnosis were invited to participate. Considering the 

local prevalence of female gender among chronic CHIKF patients, the sample was composed 

exclusively by women. All volunteers were recruited using flyers and word of mouth. A 

rheumatologist, following the Brazilian Society of Rheumatology Criteria for Diagnosis and 

Treatment of CHIKF, confirmed PCCA. Briefly, the criteria states that, in epidemic situations, 

CHIKF can be diagnosed if an individual presents symptoms and resides in (or has visited) an 

endemic or epidemic area within 15 days before symptoms start or if there is an 

epidemiological link with a confirmed case (Marques et al., 2017). Those presenting previous 

severe joint diseases (such as rheumatoid arthritis, rhizoarthrosis, psoriasis), attention and/or 

speech disorders, or inability to perform the functional tests (according to clinical judgment) 

were excluded. The Mini-Mental State Examination was used to assess volunteers’ cognitive 

state. Patients were included if able to score equal or higher than 17 (for illiterate) or 24 (for 

literate) (Bertolucci et al., 1994).  

Subjects were divided into four groups: up to 6 (n=12), 6 to 12 (n=9), 12 to 24 

(n=22), or 24 to 36 (n=16) months after diagnosis. The study was approved by the Federal 

University of Juiz de Fora Ethics Committee (protocol number CAAE 

98254718.4.0000.5147). Participants were clarified about the study details and signed a free 

and informed consent form before participation in accordance with the Declaration of 

Helsinki. All data were collected in November 2018. 

 

2.2 Outcomes measurements 

Socio-demographic data were collected, as well as the number of predictors for 

PCCA (viral persistence, previous autoimmune diseases, pre-existing joint diseases, female 

sex, older age, and other comorbidities). The current level of pain in the hands was assessed 

using a visual analog scale (VAS). Patients were instructed to rate their subjective pain 

sensation from 0 (no pain) to 10 (maximum pain). VAS scores equal or below 3.4 represent 

mild pain, from 3.5 to 7.4 indicate moderate pain, and equal or above 7.5 represent severe 

pain (Schumann et al., 2011). Patients were also requested to rate their self-perceived health 

status as “very good” or “good”, “fair”, “poor” or “very poor”, or “I don’t know”. 

Hands joint mobility was assessed by the patient’s ability to perform two different 

movements: full flexion of interphalangeal joints (proximal and distal) and flexion of 

metacarpophalangeal joints (an approximation of the fingertips). Patients were asked to 
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perform each movement using the five fingers. A trained evaluator rated the ability to perform 

each movement as “able to perform” or “unable to perform”. 

To prevent bias and correctly collect infrared thermography images, IRT was 

performed as recommended by the Thermographic Imaging in Sports and Exercise Medicine 

(TISEM) checklist (Moreira et al., 2017), using the thermal camera FLIR T335 with infrared 

resolution of 320 × 240 pixels, thermal sensitivity < 50 mK, and accuracy of ± 2 °C (FLIR® 

Systems, Inc., Danderyd, Sweden) along with its corresponding analysis software (Flir Tools). 

The camera was calibrated by the manufacturer 6 months before the experiment and was 

turned on 30 minutes prior to the test, to allow sensor stabilization. Data collections were 

performed in the morning. The average temperature was maintained at 22.0 ± 0.7 °C by a 

heating/cooling air conditioner, and the relative humidity was 32.0 ± 4.1% during all the 

experiment. Environment temperature was measured by a weather station (Slimline 

BAR908HG, Oregon Scientific®, USA). Before data collection, all volunteers remained 

comfortably seated, with their hands resting on a table, for 15 minutes. After this acclimation 

period, patients’ hands were placed flat, with wrists and fingers straight, over a standard 

model. Three pictures of the dorsal aspect of the hands were taken. The camera was 

positioned perpendicular to the hand, at a distance of 0.5 m. The emissivity value adopted for 

human skin was 0.98. The same evaluator collected all the thermal images. The mean skin 

temperature of each region of interest (ROI) was used for all analyses. To ensure examiner 

masking, images were identified by codes.   

Thermographic images were analyzed by two trained examiners. Using the circle 

tool, five regions of interest were considered for temperature measurements: the 

interphalangeal region of the thumb and the proximal interphalangeal regions of the 

remaining fingers. Subsequently, two experienced blinded examiners performed a qualitative 

assessment of the thermograms, considering the prevailing temperature distribution of the 

dorsal aspects of the hand in comparison to its fingers. The temperature distribution was then 

classified as homogeneous (less temperature variation) or heterogeneous (greater temperature 

variation). In case of a discrepancy between the two examiners, a third examiner gave the 

final decision. 

 

2.3 Statistical analysis 

Data were summarized as means and standard deviations, medians and interquartile 

ranges or absolute frequencies and percentages, as appropriate (Kolmogorov–Smirnov test). 



20 

 

 

 

Differences among groups were assessed by analysis of variance or Kruskal Wallis test 

followed by Bonferroni’s post hoc correction, according to data distribution. The chi-square 

test was applied for categorical variables. The significance was set at =0.05. All tests were 

performed using R Core Team (2019, Vienna, Austria).  

 

3. Results 

The temperature for the five fingers was bilaterally similar in all participants (Fig. 1). 

Therefore, we combined the temperature data of the right and the left hands of each volunteer 

for statistical analysis.   

The groups did not differ regarding age, self-perceived health status, subjective pain 

sensation in the hands, and the number of criteria for CHIKF chronification (Table 1). 

Women from 6 to 12 months and from 12 to 36 months after diagnosis presented higher body 

mass index in comparison to the others (6 mo.: 26 ± 2.5 kg/m2, 12 mo.: 35 ± 7 kg/m2, 24 mo.: 

27 ± 2.7 kg/m2, 36 mo.: 31 ± 8.7 kg/m2, p< 0.01).  

 

 

Fig. 1 Participants’ bilateral temperatures at the proximal interphalangeal joints of the 

fingers. 3rd: third finger; 4th: fourth finger; 5th: fifth finger. 

 

Figure 2 presents the participants’ temperature values of the proximal 

interphalangeal joints of the fingers, according to time since CHIKF diagnosis. All 
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temperature values were lower among women from the six-month group in comparison to 

their 12-month counterparts. There were no significant differences among the other groups.  

 

Table 1: Social-demographic characteristics, self-perceived health status, subjective pain 

sensation, functional testes performance, and surface interphalangeal joints temperature 

according to group allocation   

 Up to 6 mo. 

(n=12) 

Above 6 up 

to 12 mo. 

(n=9) 

Above 12 up 

to 24 mo. 

(n=22) 

Above 24 up 

to 36 mo. 

(n=16) 

p value 

BMI (kg/m2) a 26 ± 2.5* 35 ± 7.0 27 ± 2.7* 31 ± 8.7 < 0.01 

Age (y) a 50 ± 21 60 ± 11 55 ± 7 57 ± 7.0 0.642 

Health status b 

  Very good / Good 

  Fair 

  Poor / Very poor 

  Not informed 

 

7 (59%) 

3 (25%) 

1 (8%) 

1 (8%) 

 

1 (12%) 

4 (44%) 

4 (44%) 

0 

 

6 (27%) 

6 (27%) 

10 (46%) 

0 

 

5 (31%) 

6 (38%) 

5 (31%) 

0 

 

0.197 

Pain a 

  Right hand 

  Left hand 

 

7.5 ± 3.2 

7.0 ± 3.5 

 

6.0 ± 2.0 

6.0 ± 0.0 

 

7.5 ± 3.0 

7.0 ± 3.7 

 

7.0 ± 4.6 

7.0 ± 3.0 

 

0.182 

0.226 

Predictors to PCCA b 

  None 

  1 

  2 

  3 

  4 

 

3 (25%) 

3 (25%) 

3 (25%) 

2 (17%) 

1 (8%) 

 

2 (22%) 

1 (11%) 

5 (56%) 

1 (11%) 

0 

 

3 (14%) 

9 (41%) 

8 (36%) 

0 

2 (9.1%) 

 

3 (18%) 

5 (32%) 

3 (18%) 

5 (32%) 

0 

 

0.277 

Functional tests b 

  IP flexion 

    Yes 

    No 

  MCP flexion b 

    Yes 

    No 

 

 

1 (8%) 

11 (92%) 

 

7 (58%) 

5 (42%) 

 

 

0 

8 (100%) 

 

6 (67%) 

3 (33%) 

 

 

6 (27%) 

16 (73%) 

 

14 (64%) 

8 (36%) 

 

 

4 (25%) 

12 (75%) 

 

12 (75%) 

4 (25%) 

 

 

0.249 

 

 

0.813 

 

Temperature (ºC) c 

   Thumb 

   Index 

   3rd finger 

   4th finger 

   5th finger 

 

31.3 [1.97] * 

30.7 [2.47] * 

31.0 [2.60] * 

31.3 [2.45] * 

30.9 [2.25] * 

 

33.0 [1.60] 

32.4 [1.67] 

33.2 [1.42] 

32.9 [1.00] 

32.9 [1.55] 

 

32.8 [4.10] 

32.4 [4.77] 

32.4 [4.60] 

32.8 [4.50] 

32.5 [4.20] 

 

32.6 [3.20] 

32.3 [3.15] 

32.4 [3.60] 

32.5 [3.77] 

32.0 [4.20] 

 

0.003 

0.017 

0.005 

0.007 

0.006 
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Mo., months; BMI, body mass index; PCCA, post-Chikungunya chronic arthralgia; IP, interphalangeal; MCP, 

metacarpophalangeal. Data expressed as mean and standard deviation (a), absolute and relative frequencies (b), or 

median and interquartile range (c). * p < 0.05 vs. Above 6 up to 12 months. 

 

 

Figure 2: Average temperatures at the proximal interphalangeal joints, according to 

group allocation. * p < 0.05 vs. Above 6 up to 12 months. 

 

Two symmetrical patterns of qualitative temperature distribution were identified 

(Fig.3): a homogeneous (n = 9) and a heterogeneous one (n = 50). Both were present in all 

groups, with no statistical differences among them.  
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Figure 3: Representative thermograms. Sub-figures (a) and (b) show homogeneous patterns 

of temperature distribution of the left and right hands, respectively. Sub-figures (c) and (d) 

depict heterogeneous patterns of temperature distribution of the left and right hands, 

respectively. El1, thumb region of interest; El2, index region of interest; El3, 3rd finger region 

of interest; El4, 4th finger region of interest; El5, 5th finger region of interest.; Max, maximal 

temperature; Min, minimal temperature. 

 

4. Discussion 

 

The present study aimed to describe and compare the skin temperature of the hands 

and fingers of women presenting PCCA at different times since disease diagnosis. The 

temperature values of the five fingers were bilaterally similar in all participants. The proximal 

interphalangeal joints were significantly cooler among women up to six months after 

diagnosis in comparison to the group above 6 up to 12-months. There were no differences 

among the remaining groups regarding finger temperature.  

Previous studies demonstrate the feasibility and reliability of using IRT to detect and 

quantify arthritis-related inflammation, especially in rheumatoid arthritis and osteoarthritis 

(Fokam and Lehmann, 2018; Lerkvaleekul et al., 2017). However, we are not aware of studies 

using thermography to assess the skin temperature of people affected by CHIKF. We found 
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no differences regarding finger temperature between participants' right and left hands. This 

finding was expected, since most patients with CHIKF develop bilateral and symmetrical 

polyarthralgia, especially at the interphalangeal joints (Silva Jr et al., 2020; Simon et al., 

2015). 

The higher temperature observed at the proximal interphalangeal joints of 

participants from the group above 6 up to 12 months after diagnosis compared to those from 

the six-month group may be due to the worsening of the arthritic condition. The latter 

resembles RA in pathogenesis, clinical presentation, and synovial histopathological changes, 

such as hyperplasia, vascular proliferation, and infiltration of perivascular macrophages 

(Foissac et al., 2015; Javelle et al., 2015). 

Differences between median temperature values of participants from the group above 

6 up to 12 months after diagnosis and the six-month group exceeded 1.5 degrees for all 

fingers. We are not aware of any minimum clinically important difference value for 

temperature change at the interphalangeal joints of subjects presenting arthritic conditions. 

Nevertheless, in healthy people, a temperature variation of 0.5 to one degree (Uematsu, 1985) 

would indicate an abnormality. Noteworthy, although not statistically significant, differences 

between temperature medians exceeding one degree were noted for participants from the 

groups above 12 up to 24 months and above 24 up the 36 months in relation to the ones in the 

six-month group. 

The qualitative thermographic analysis showed a heterogeneous temperature 

distribution for most participants. However, the temperature distribution is usually 

homogeneous in healthy individuals, meaning that normal thermograms depict similar colors 

for the wrist, hand's back, and fingers. Although some studies report higher surface 

temperature values at the hands of subjects with RA compared to healthy ones (Frize et al., 

2009; Snekhalatha et al., 2015), we are not aware of any studies describing the temperature 

distribution across the hands of subjects with rheumatic diseases. 

It has been reported that CHIKF may trigger some rheumatic diseases, (Simon et al., 

2007) such as RA and secondary Raynaud's phenomenon. These conditions usually affect the 

hands and promote changes at surface temperature. Due to the vasoconstriction of the digital 

arteries and cutaneous arterioles, Raynaud's phenomenon may lead to local blood flow 

reduction, causing heterogeneous changes at temperature distribution (Ingegnoli et al., 2017; 

Ventura et al., 2018). Frize and colleagues (Frize et al., 2011) observed a non-uniform thermal 

gradient at the knees of patients with RA. The authors attributed the finding to an increased 
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local vascularization caused by synovitis, synovial cell proliferation, and a local change from 

deep to superficial circulation. We believe that the thermographic heterogeneity we observed 

may also be related to those changes, once the histopathological features of the CHIKF 

arthritis are similar to those of RA (Assunção-Miranda et al., 2013)(Assunção-Miranda et al., 

2013; Foissac et al., 2015). 

The presence of a previous rheumatic disease is among the predictors for chronic 

CHIKF (Marques et al., 2017; van Aalst et al., 2017). Since our focus was on recruiting 

patients more likely to evolve to chronic CHIKF, we did not exclude subjects with previous 

diagnoses of other rheumatic conditions. Noteworthy, hands' pain was reported by patients 

from all groups, irrespective of the proportion of subjects with previous rheumatic disease in 

each one. We believe it supports the idea that, at least in part, the pain was caused by 

CHICKF arthritis itself. The long-term persistence of joint pain among individuals affected by 

CHIKF has also been observed by others (Gérardin et al., 2013; Simon et al., 2011). The 

reports of polyarthralgia duration vary from weeks to months, reaching up to five years, 

depending on the population under study. 

Although not fully understood, the persistence of pain after CHIKF may be partially 

explained by its similarity to other forms of inflammatory arthritis (Javelle et al., 2015). Not 

only chronic CHIKF arthritis resembles RA clinically but also presents similar pathogenesis, 

including synovial hyperplasia, vascular proliferation, and perivascular macrophages 

infiltration (Foissac et al., 2015; Javelle et al., 2015). Moreover, the induction of potential 

host autoimmunity figures among the possible causes for persistent pain. Chang, et. al. 

(Chang et al., 2016) found that the CHIK virus was not detectable in the synovial fluid of 

patients reporting current chronic arthritis after a median of 22 months since infection. 

Marques et. al. (Marques et al., 2017) also observed that up to 72% of patients presented 

symptomatic recurrences, despite initial improvement. 

Post-CHIKF arthralgia is known to negatively impact functional status (Murillo-

Zamora et al., 2018). The joints of hands and fingers are among the most affected by CHIKF 

(Marques et al., 2017). This may impair the pinch movement, which is essential to reach and 

hold objects in activities of daily living. In our study, the groups did not differ regarding the 

performance of functional tests. However, most of the volunteers were unable to perform the 

full flexion of interphalangeal joints, irrespective of group allocation. This may be due, at the 

one hand, to local pain and stiffness, and at the other hand, to a lack of familiarity with the 
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movement, as daily living activities rarely require isolated full flexion of interphalangeal 

joints.  

The statistical analysis did not show differences among groups regarding self-

reported health status. However, except for participants in the six-month group, most 

volunteers rated their health status as regular or poor. We believe that musculoskeletal pain 

and mobility impairment, both caused by post-CHIKF arthritis, may negatively influence 

one's perception of health and quality of life over time. In a previous study, subjects 

presenting chronic CHIKF reported impaired health-related quality of life, especially in the 

physical and emotional domains (Elsinga et al., 2017). Similarly, according to Souza (de 

Souza et al., 2019), most of a sample of Brazilian women with chronic CHIKF self-rated 

quality of life as low or very low. Moreover, the duration of infection was positively 

associated with both increased pain intensity and functional capacity loss, suggesting that 

poor quality of life may relate to long-term pain and functional impairment. 

We acknowledge that the inclusion of women with high BMI may represent a 

limitation. A thicker subcutaneous fat layer acts as a barrier for the heat transfer between the 

body and the environment. Consequently, thermal images can be influenced by adipose tissue, 

interfering with results (Neves et al., 2015). However, since interphalangeal joints do not 

accumulate as much fat as other regions, we believe that the interference of BMI in our 

results, if any, was limited.  

To the best of our knowledge, this was the first study to assess the thermographic 

characteristics of the hands of patients with post-FCHIK arthralgia. Long-term studies are 

needed to elucidate the evolution of thermographic findings among patients with chronic 

CHIKF arthralgia. Our results are relevant, considering the scarcity of knowledge on the 

clinical and functional courses of CHIKF and its repercussions on the musculoskeletal system, 

which may substantially impact public health costs. A better understanding of the effects of 

FCHIK over pain, joint mobility, and skin temperature can assist health professionals in the 

design of therapeutic strategies for the treatment and the rehabilitation of patients with chronic 

post-Chikungunya arthralgia. 

 

5. Conclusion 

 

In conclusion, we found that skin temperature was bilaterally symmetrical at the 

proximal interphalangeal joints of women with post-CHIKF arthritis. Moreover, patients up to 
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6 months presented lower temperature values compared to the ones above 6 up to 12 months 

after diagnosis. We also observed homogeneous and heterogeneous patterns of temperature 

distribution at the patients' hands, although the heterogeneous one was most frequent.  

 

 

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, 

commercial, or not-for-profit sectors. 
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APÊNDICE VI – RESULTADOS DOS DADOS EM ANÁLISE 

 

Tabela 1 – Resultados dos dados que ainda estão em análise 

VARIÁVEIS 
CKG 

(n = 61) 

CONT 

(n = 28) 

Idade (anos) 55,2 ± 8,4 53,0 ± 8,6 

Número de Critérios de Cronicidade 2,6 ± 1,1 1,0 ± 0,5 

Tempo de Diagnóstico (anos) 19,1 ± 12,2 0 ± 0 

EVA Punho Direito 5,5 ± 3,2 0,3 ± 1,3 

EVA Punho Esquerdo 5,3 ± 3,1 0,3 ± 1,3 

EVA Mão Direito 6,6 ± 2,5 0,2 ± 0,9 

EVA Mão Esquerdo 6,0 ± 2,8 0,2 ± 0,9 

DASH Principal 48,3 ± 20,1 10,0 ± 16,8 

DASH Trabalho 86,4 ± 24,7 37,0 ± 23,0 

SODA Geral 101,3 ± 10,7 108,0 ± 2,7 

SODA Dor 5,5 ± 4,8 1,0 ± 2,4 

ADM Punho Flexão (graus) 64,4 ± 16,2 77,0 ± 12,1 

ADM Punho Extensão (graus) 51,7 ± 14,3 59,0 ± 12,1 

ADM Punho Desvio Radial (graus) 21,0 ± 23,2 22,0 ± 6,1 

ADM Punho Desvio Ulnar (graus) 40,7 ± 10,3 44,0 ± 8,9 

Média da Força Máxima Lado Dominante (Kgf) 11,8 ± 11,1 9,0 ± 11,1 

Força Pico Lado Dominante (Kgf) 15,7 ± 12,5 13,0 ± 13,2 

Força Fadiga Inicial (Kgf) 10,8 ± 10,3 8,0 ± 9,7 

Força Fadiga Final (Kgf) 6,7 ± 7,0 7,0 ± 9,2 

RMS Flexores Força Máxima de Punho (mV) 64,7 ± 65,4 58,0 ± 72,4 

RMS Extensores Força Máxima de Punho (mV) 70,3 ± 71,4 45,0 ± 55,7 

Tempo total do teste de fadiga (segundos) 77,7 ± 74,1 42,0 ± 49,5 

RMS Flexores Início Fadiga de Punho (mV) 0,6 ± 0,5 0,4 ± 0,5 

RMS Flexores Final Fadiga de Punho (mV) 0,5 ± 0,4 0,4 ± 0,4 

RMS Extensores Início Fadiga de Punho (mV) 11,7 ± 37,2 23,0 ± 62,8 

RMS Extensores Final Fadiga de Punho (mV) 0,5 ± 0,5 0,4 ± 0,4 

Frequência Mediana Extensores Início  72,1 ± 62,4 47,0 ± 58,4 

Frequência Mediana Extensores Final 78,5 ± 57,6 57,0 ± 56,7 

Frequência Mediana Flexores Início 68,2 ± 49,5 55,0 ± 55,0 

Frequência Mediana Flexores Final 65,1 ± 47,7 54,0 ± 53,3 
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Os dados foram expressos em termos de média ± desvio padrão. EVA, Escala Visual Analógica de Dor; DASH, 

Desabilities of the Arm, Sholder and Hand; SODA, Sequential Occupational Dexterity Assessment; ADM, 

Amplitude de Movimento; RMS, Root Mean Square da mão dominante.  


