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Com a duloxetina você oferece ao seu 
paciente melhor qualidade de vida.(3)

» Melhora da dor.(4,5)

» Redução dos sintomas depressivos.(4,5)

» Eficácia e rápido início de ação.(6)
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A literatura biomédica cresce exponencialmente e os conhecimentos sobre a biologia molecular e imunologia expandem-se mais rapidamente1. 
São exigências atuais os diagnósticos precoces, a aplicação de terapias eficazes e seguras com resultados favoráveis. Isso significa que os progressos 
nas áreas relacionadas ao controle dos sintomas e nas decisões clínicas devem ser incorporados aos novos modos de transmissão do conhecimento 
e dos cuidados aos pacientes com dor2,3. A melhora dos programas educacionais nas áreas da saúde não ocorre com a mesma velocidade com que 
o conhecimento se multiplica. Muitas escolas incluem em seus currículos matérias descritivas em detrimento dos temas analíticos e pensamentos 
críticos e lógicos4. Entretanto, desde a divulgação do modelo da graduação em medicina baseada no relatório Flexner de 19125, o ensino das 
ciências da saúde incorporou as visões biocêntricas e tecnocêntricas. O corpo humano passou a ser estudado por partes, as doenças passaram a ser 
consideradas mal funcionamento biológico, celular e molecular, as escolas médicas foram organizadas para formar estudiosos em doenças, espe-
cialistas atuando em hospitais e não capacitar para cuidar de doentes e, consequentemente, os médicos foram estimulados e treinados a executar 
intervenções físicas ou químicas para normalizar o funcionamento do corpo com insuficiente noção do indivíduo como um todo e na sociedade6. 
Alguns conceitos e práticas médicas e paramédicas mantém-se vivas e amplamente divulgadas e exercitadas porque são verdadeiramente úteis, 
seguras e eficazes. Entretanto, muitas ainda são utilizadas e assim manter-se-ão indefinidamente, mesmo sem haver evidências, substratos ou 
fundamentos que justifiquem sua aplicabilidade porque sustentam-se, adaptam-se e propagam-se sub-repticiamente com base em conceitos mal 
elaborados sobre suas realidades7. Isso significa que a conscientização, a divulgação e o uso estratégico das informações de boa qualidade podem 
contribuir de modo marcante para que, no futuro, os procedimentos que visam à prevenção e ao controle da dor sejam utilizados de modo racio-
nal e sem os vieses de tradições e de interesses outros que não o benefício daqueles que dela padecem7,8. O significado da medicina na sociedade 
e a relação entre profissionais da saúde, políticos de saúde e pacientes sofrem mudanças constantes. O conteúdo e a divulgação dos currículos 
médicos também evoluem para garantir a prestação consistente de serviços médicos de alta qualidade. Portanto, tendo o currículo como propos-
ta educacional institucional com o propósito de fundamentação, execução e avaliação de programas educacionais com sequência ordenada de 
conteúdos e fazendo uso apropriado das mídias para tornar pública as conquistas científicas e a aplicação racional das políticas de saúde podem 
contribuir para reverter essa tendência, tanto para a população em geral como para os profissionais dedicados ao planejamento, à prevenção e ao 
tratamento da dor9. Ocorrem progressos nas áreas de educação, formação, acreditação dos profissionais e de serviços assistenciais paralelamente 
aos avanços nas áreas de farmacologia, reabilitação, psicoterapia e de procedimentos intervencionistas em dor. Os profissionais que atuam em 
ambientes designados para prestar atenção primária têm atualmente a oportunidade de receber treinamento de boa qualidade sobre questões mais 
comuns relacionadas à dor nos cursos de graduação e nos simpósios organizados por entidades oficiais e associativas, sem a influência de entidades 
preocupadas apenas com o lucro. A criação das Ligas de Dor, a incorporação do tema dor nos currículos médicos e paramédicos de graduação e 
de aperfeiçoamento e de extensão universitária, a organização dos programas de residência em dor nas áreas de medicina, odontologia, medicina 
veterinária e psicologia supriu, em parte, as necessidades da formação técnica em dor com informações abrangentes desde que não tenham as 
intervenções como foco predominante ou exclusivo. Os profissionais dedicados ao tratamento da dor atuando em consultórios, unidades isoladas, 
clínicas ou centros especializados deverão incorporar de modo mais expressivo os programas de saúde mental, de reabilitação e de educação no 
tratamento, especialmente da dor crônica rebelde. Para os profissionais especializados, foram desenvolvidas técnicas de simulação para aprimorar 
as habilidades para a execução de procedimentos invasivos ou não e, simultaneamente são elaboradas diretrizes melhor fundamentadas sobre a 
aplicação de métodos profiláticos, fármacos e intervenções invasivas ou não destinadas aos pacientes com dor6. 
Há um número crescente de estudos sobre educação em saúde e de pesquisas controladas e com amostras aleatórias sobre prevenção, efeti-
vidade de novos fármacos e de modelos terapêuticos, combinações de tratamentos com outras intervenções, sobre os vínculos de modelos 
terapêuticos com os mecanismos de dor responsáveis por diferentes síndromes álgicas, identificação de preditores das respostas terapêuticas, 
sobre a adequação de tratamentos ou das características dos tratamentos às características individuais dos pacientes e sobre a manutenção, em 
longo prazo, das respostas positivas dos tratamentos de pacientes adequadamente selecionados10,11. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic pain is asso-
ciated with functional limitations in the elderly, negatively affec-
ting the health of this population. The activity and/or physical 
exercise has been proposed as a non-drug intervention with po-
sitive effects in the treatment of chronic pain. Thus, this study 
aimed to identify the prevalence of chronic pain in the elderly, 
analyze the factors associated with pain and its relationship with 
the level and volume of physical activity practice. 
METHODS: Quantitative and cross-sectional research with 385 
elderly (67.3% women and 32.7% men) who were evaluated re-
garding the level and volume of physical activity practice, the pre-
sence of chronic diseases, presence and intensity of chronic pain. 
RESULTS: The prevalence of chronic pain in the sample was 
58.2% and was associated with the gender and the presence of 
chronic diseases (p<0.001). The median pain intensity was hi-
gher in sedentary women (p=0.005), as they presented a lower 
volume of physical activity practices (p<0.001).
CONCLUSION: The prevalence of chronic pain among the 
evaluated elderly is high and associated with the presence of 
chronic diseases and to gender, being more prevalent among 
women. Sedentary or insufficiently active elderly women report 
higher pain intensity than active and very active women. There is 
poor correlation indicating that the level of physical activity de-
creases with increasing pain intensity and the number of chronic 
diseases. Elderly people with chronic pain have significantly lo-
wer volumes of physical activity practice than those who do not. 
Keywords: Chronic disease, Chronic pain, Elderly, Physical activity.  

Chronic pain in the elderly, associated factors and relation with the level 
and volume of physical activity
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor crônica está associada 
a limitações funcionais em pessoas idosas, afetando negativamen-
te a saúde dessa população. A atividade e/ou exercício físico tem 
sido proposto como uma intervenção não farmacológica com 
efeitos positivos no tratamento da dor crônica. Assim, este estu-
do objetivou identificar a prevalência de dor crônica em idosos, 
analisar os fatores associados à dor e sua relação com o nível e 
volume de prática de atividades físicas.
MÉTODOS: Pesquisa quantitativa e transversal com 385 idosos 
(67,3% mulheres e 32,7% homens) que foram avaliados quanto 
ao nível e volume de prática de atividades físicas, presença de 
doenças crônicas, presença e intensidade de dor crônica. 
RESULTADOS: A prevalência de dor crônica na amostra estu-
dada foi de 58,2% e foi associada com o sexo e com a presença 
de doenças crônicas (p<0,001). A mediana da intensidade da dor 
foi mais alta em mulheres sedentárias (p=0,005), assim como 
elas apresentaram menor volume de prática de atividades físicas 
(p<0,001). 
CONCLUSÃO: A prevalência de dor crônica entre os idosos 
avaliados é alta e está associada à presença de doenças crônicas e 
ao sexo, sendo mais prevalente entre as mulheres. Mulheres ido-
sas sedentárias ou insuficientemente ativas relatam maior inten-
sidade da dor do que as ativas e muito ativas. Há fraca correlação 
indicando que o nível de atividade física diminui com o aumento 
da intensidade da dor e o número de doenças crônicas. Idosas 
com dor crônica apresentam volumes de prática de atividade físi-
ca significativamente menores do que as que não possuem.
Descritores: Atividade física, Doença crônica, Dor crônica, Idoso. 

INTRODUÇÃO

O Brasil vivencia uma fase de transição demográfica que se caracte-
riza pelo envelhecimento da sua população. Dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a população 
no país é de aproximadamente 188 milhões de habitantes, desses, 
20 milhões são idosos e as projeções indicam que em 2030 os idosos 
atingirão 41,5 milhões de brasileiros. Esse quadro tem refletido em 
mudanças no perfil de morbimortalidade, com maior ocorrência de 
doenças crônicas, com maior prevalência entre as mulheres1. 
Dentre as condições crônicas, a dor é uma das mais comuns e está 
associada, na maioria das vezes, a disfunções musculoesqueléticas 
e à lesão tecidual, interferindo negativamente na saúde do idoso2. 
As dores crônicas são caracterizadas como eventos persistentes com 
duração mínima de três meses, de natureza biopsicossocial, que se 
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configuram como um importante problema de saúde pública, cujo 
enfrentamento exige uma abordagem multidisciplinar3. Em geral 
associada a processos patológicos crônicos que se prolongam por 
meses ou anos, as dores crônicas têm se tornado a principal queixa e 
causa de limitações funcionais nos idosos4, afetando de maneira im-
portante a sua independência na realização das tarefas do cotidiano.
Se por um lado o sedentarismo tem sido associado com o aumento 
de doenças crônicas5, a prática de atividades físicas leve, modera-
da ou intensa têm sido associadas positivamente com a percepção 
positiva de saúde de pessoas idosas6. De modo geral, a população 
idosa brasileira tem se preocupado em manter uma vida mais sau-
dável, ativa e independente. O incentivo à prática de atividades e/
ou exercícios físicos tem sido elencado como objetivo de diferentes 
políticas públicas e programas na área da saúde7, com potencial para 
promover uma vida saudável e com qualidade, principalmente se 
elas forem realizadas de maneira sistemática8.
Considerando o contexto apresentado, este estudo teve por objetivo 
identificar a prevalência de dor crônica em idosos, analisar os fatores 
associados à dor e sua relação com o nível e volume de prática de 
atividades físicas (AF).
 
MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, analítica e de corte transversal. 
A amostra foi constituída por 385 idosos residentes na zona urbana 
do município de Chapecó/SC. O cálculo do tamanho amostral foi 
realizado com base em uma população finita de 13.606 idosos de 
ambos os sexos1, considerando um intervalo de confiança de 95% e 
uma margem de erro de 5%.
Foram incluídos no estudo indivíduos de ambos os sexos com idade 
superior a 60 anos, que apresentavam capacidade cognitiva preserva-
da, testada pelo Mini-Exame do Estado Mental (MEEM)9 (adotado 
como critério escore igual ou superior a 24, corrigido para 17, quan-
do a escolaridade era menor que quatro anos).
Foram excluídos da amostra idosos ausentes do domicílio em duas 
visitas do pesquisador, ou que estavam acamados, ou fazendo uso 
de dispositivos auxiliares para locomoção, como cadeiras de rodas.
Os pesquisadores que participaram da coleta de dados foram capa-
citados para a utilização dos instrumentos e realizaram um estudo 
piloto que envolveu a coleta, a extração e a tabulação dos dados.
A coleta de dados foi organizada a partir do mapa censitário do 
município, no qual constam 38 setores. Foram selecionados alea-
toriamente 11 setores censitários. Os mapas desses setores foram 
impressos para que os pesquisadores pudessem planejar a coleta 
a partir das ruas de cada bairro. A cada duas casas, a primeira foi 
sorteada e quando o local era um prédio, todas as pessoas acima 
de 60 anos foram entrevistadas. Lotes e estabelecimentos comer-
ciais foram excluídos e, quando sorteados, passou-se ao próximo 
domicílio - assim sucessivamente, em todas as ruas até atingir a 
amostra. As visitas foram realizadas nos meses de junho a agosto 
de 2016 em todas as residências dos setores e ruas sorteados. Cada 
pesquisador registrou a coleta realizada no domicílio do idoso no 
mapa do setor que recebeu previamente. A equipe da pesquisa se 
encontrava toda sexta-feira para avaliar o andamento das coletas, 
verificar as ruas percorridas, digitar os dados na planilha e planejar 
a semana seguinte.

Cada idoso localizado em seu domicílio foi informado sobre a fi-
nalidade da pesquisa, sua relevância, objetivos, métodos, benefícios 
previstos, potenciais riscos associados à participação no estudo, bem 
como a forma em que os dados seriam coletados e utilizados pos-
teriormente. Todos os sujeitos que concordaram em participar da 
pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido (TCLE).
A partir da assinatura do TCLE, cada idoso foi avaliado em relação a 
sua capacidade cognitiva por meio do MEEM e, alcançando a pon-
tuação definida nos critérios de inclusão, realizou a etapa seguinte 
que incluía o questionário de Dados Gerais dos Idosos, adaptado 
de Morais10, a avaliação da dor por meio da escala visual numérica 
(EVN)11 e o questionário de avaliação do nível de prática de ati-
vidades físicas (NAF), International Physical Activity Questionnaire 
(IPAQ) – versão curta12. 
O estudo seguiu todas as recomendações da Resolução 466/2012/
CONEP/CNS/MS, e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa Envolvendo Seres Humanos da instituição sob número CAAE 
n.613611160.0000.0116.
 
Análise estatística
Os dados foram organizados e tabulados inicialmente em plani-
lha eletrônica Microsoft Excel. Inicialmente utilizou-se a estatís-
tica descritiva dos dados. Para verificar a normalidade dos dados 
foi utilizado o teste estatístico de Shapiro-Wilk. As medidas dos 
fatores de associação com a dor crônica foram analisadas pelo 
teste Qui-quadrado. Para verificar a correlação entre as variáveis 
volume de atividade física (AF) com a quantidade de doenças 
crônicas e com a intensidade da dor por sexo, utilizou-se a corre-
lação de Spearman. Para a comparação da mediana dos dados de 
graduação da dor por NAF dos idosos por sexo, e a mediana do 
volume de AF nos idosos com e sem dor crônica por sexo, foi uti-
lizado o teste U de Mann-Whitney. Os dados foram analisados 
pelo programa Statistical Package for Social Science for Windows- 
SPSS versão 20.0, sendo que o nível de significância adotado foi 
p<0,05. 

RESULTADOS

Na tabela 1 são apresentados os dados de caracterização da amostra 
do estudo como idade, sexo, presença ou ausência de dores crônicas 
e a sua intensidade. 
A presença de dor crônica na amostra estudada foi de 58,2% e apre-
sentou associação estatisticamente significativa (p<0,05) com o sexo 
e com a presença de doenças crônicas (Tabela 2). 
A comparação da mediana dos dados de graduação da dor por NAF 
entre os idosos por sexo demonstra resultados significativos apenas 
para as mulheres (Tabela 3). 
Houve correlação fraca entre o volume de AF com a quantidade de 
doenças crônicas apenas para as mulheres (M-rs=-0,168 p=0,007/
H-rs=-045 p=0,615) e com a intensidade da dor (M-rs=-0,230 p= 
0,001/H-rs=-115 p=0,198). 
A comparação das medianas do volume de AF em idosos com e 
sem dor crônica por sexo está representada na tabela 4 e demons-
tra resultados estatisticamente significativos apenas para as mulheres 
(p<0,05). 
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DISCUSSÃO

No presente estudo houve predomínio do sexo feminino, repre-
sentado por 67,3% (n=259) e faixa etária 60 a 69 anos em 45,5% 
(n=175), o que se assemelha com os dados apresentados pelo IBGE 
para essa região do Brasil1. A literatura já evidencia a feminização da 
velhice, fator associado ao maior cuidado e conscientização que as 
mulheres têm em relação a sua saúde, o que as leva a buscar mais os 
serviços de saúde e programas preventivos13,14. 

Um dos resultados deste estudo foi a presença de doenças crônicas 
em 86% da amostra (n=331). Esses dados são superiores ao do estu-
do de Silva e Catão15 realizado com 230 idosos no estado da Paraíba 
em que 69,5% da população referiu possuir doença crônica. Outro 
estudo com 1.062 idosos demonstrou que 74% relataram presença 
de doenças crônicas16. Esses dados mostram a alta ocorrência dessas 
doenças em idosos. Hábitos saudáveis, prática de exercício físico e 
acesso a tratamento de saúde podem minimizar o sofrimento que 
essas doenças produzem na vida da pessoa idosa. 
Nesta amostra observou-se que 58,2% (n=221) apresentavam 
dores crônicas e em 28,3% (n=109) a intensidade era moderada. 
Pesquisa realizada por Dellaroza e Pimenta2 com 451 idosos no 
estado do Paraná, encontrou prevalência da dor em 51,4%, sendo 
que 38,43% referiram intensidade moderada e, estudo de Land-
mark et al.17 realizado na Noruega com 10.249 idosos, identifi-
cou que 35,13% relatavam dor crônica de intensidade moderada. 
Observou-se nesses estudos que a dor crônica afetou mais de 50% 
da população. O fato de o idoso conviver com quadros de dor 
pode provocar sofrimento e diferentes intercorrências na saúde e 
qualidade de vida dessa população. 
Nos dois grupos de idosos, com dor e sem dor crônica, há predomí-
nio de idosos ativos e muito ativos, representando 50% (n=112) e 
57,1% (n=92), respectivamente. Outro achado importante no estu-
do foi a baixa classificação de sedentários tanto no grupo de idosos 
com dor crônica, representando 10,7% (n=24) e sem dor crônica 
3,7% (n=6). Se considerar o total da amostra, o percentual foi infe-
rior a 10% (7,8%), com 30 idosos sedentários. 
Uma pesquisa realizada com 367 idosas (60 anos ou mais) das cida-
des de Presidente Prudente- SP e Uberaba-MG, que buscou avaliar 
o nível de AF e as variáveis antropométricas dessas mulheres, en-

Tabela 4. Comparação das medianas do volume de atividade física dos idosos com e sem dor crônica por sexo, 2017

Variáveis
VolAF (min/sem)

Masculino (n=126)
ME (AIQ)

Valor de p Feminino (n=259)
ME (AIQ)

Valor de p

Presença de dor crônica 180 (77,5-242,5) 0,338 130 (75-240) 0,001*

Ausência de dor crônica 150 (100-300) 210 (132,5-297,5)
VolAF (min/sem) = volume de atividade física em minutos por semana. ME = mediana; AIQ = amplitude interquartil; p = estatística de U Mann-Whitney. *Nível de 
significância: p<0,05.

Tabela 3. Comparação das medianas da escala de dor dos idosos por nível de atividade física e sexo, 2017

Grupo
NAF

Masculino (n=126)
ME (AIQ)

Valor de p Feminino (n=259)
ME (AIQ)

Valor de p

Sedentário ou insuficiente ativo 0 (0-4) 0,132 5 (0-8) 0,005*

Ativo ou muito ativo 2 (0-5,5) 2 (0-7)
NAF = nível de atividade física; ME = mediana; AIQ = amplitude interquartil; p = estatística U de Mann-Whitney. *Nível de significância: p<0,05. 

Tabela 2. Fatores associados à presença de dor crônica em idosos, 
2017

Variáveis Presença de dor crônica Valor 
de pSim n (%) Não n (%)

Sexo

   Masculino 57 (45,2) 69 (54,8) 0,001*

   Feminino 167 (64,5) 92 (35,5)

Idade (anos)

   60 a 74 157 (59,5) 107 (40,5) 0,449

   75 ou mais 67 (55,4) 54 (44,6)

Nível de atividade física

   Sedentário ou 
   insuficiente ativo

112 (69,9) 69 (38,1) 0,166

   Ativo ou muito ativo 112 (54,9) 92 (45,1)

Doença crônica

   Presença 208 (62,1) 127 (37,9) 0,001*

   Ausência 16 (32,0) 34 (68,0)
p = estatística de Pearson Qui-quadrado. *Nível de significância: p<0,05.

Tabela 1. Características amostrais em função da faixa etária, sexo, 
presença de doenças crônicas, número de doenças crônicas, dor 
crônica e sua intensidade, 2017

Variáveis Classificação n=385 (%)

Idade (anos) 60-69
70-79
≥ 80

175 (45,5)
154 (40,0)
56 (14,5)

Sexo Masculino
Feminino

126 (32,7)
259 (67,3)

Doenças crônicas Sim
Não

331 (86,0)
50 (13,0)

Número de doenças Nenhuma
Até 3

4 ou mais

50 (13,0)
304 (79,0)
31 (8,0)

Dor crônica (EVN) Nenhuma
Leve

Moderada
Intensa

161 (41,8)
40 (10,4)
109 (28,3)
75 (19,5)

EVN = escala visual numérica (0 = sem dor; 1-3 = leve; 4-7 = moderada; 8-10 
= intensa).
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controu resultado semelhante ao presente estudo, (80,4%) foram 
consideradas ativas e participavam – em média, 1 ano e 3 meses – de 
programas de AF18. 
Outros resultados divergem dos resultados deste estudo. Trabalho 
de Lima et al.19 verificou em 220 idosas um índice de 66,9% de 
sedentárias. Os resultados do estudo de Macedo et al.20, com 173 
idosos, evidenciaram que 33,72% (n=57) da amostra eram seden-
tários. Os resultados encontrados no estudo evidenciam que os 
idosos pesquisados são menos sedentários que os idosos pesquisa-
dos nos estudos citados19,20. 
Essa realidade foi divergente entre os dados desta pesquisa e aque-
les encontrados na literatura, quanto ao percentual de ativos e 
sedentários, pode ser explicado em função de que no município 
em que a pesquisa foi realizada foi implantado há mais de uma 
década um local para práticas de AF específicos para os idosos, 
denominado “Cidade do Idoso”. Nesse local, os frequentadores 
têm acesso à consulta médica com geriatra, prática de AF supervi-
sionadas, como musculação, dança, Pilates, solo e hidroginástica, 
assim como espaço de convivência, sala de jogos, cinema, entre 
outros benefícios. O local é destinado a todos os idosos do muni-
cípio e as atividades são realizadas com a frequência de duas vezes 
na semana. Essa política pública pode ter estimulado os idosos a 
manterem-se mais ativos. Já aqueles com dor crônica de intensi-
dade leve e moderada, buscam no exercício físico, a minimização 
dos quadros de dor, principalmente aquelas oriundas de alterações 
posturais. 
Por outro lado, quando a intensidade da dor crônica é elevada, esta 
torna-se um dos principais fatores que limitam a realização de AF 
nos idosos7. Leijon et al.21 ao realizar pesquisa com 1.358 pacientes 
vinculados a centros de cuidados primários de saúde na Suécia, ob-
servou que a dor foi o motivo mais comum de não adesão à prática 
de AF entre os pacientes mais velhos. 
Estudo na Alemanha22 que analisou as barreiras à AF em 1.937 
idosos com média de idade de 77 anos, observou que as três 
barreiras mais citadas foram saúde debilitada (57,7%), falta 
de companhia (43,0%) e falta de interesse (36,7%). Garantir 
uma vida ativa, independentemente de ter ou não dor, pode 
minimizar os quadros álgicos. Programas preventivos que criem 
mecanismo de adesão e estímulo à prática de AF precisam ser 
fortalecidos23. 
A comparação do nível de AF com a intensidade da dor evidenciou 
que as mulheres idosas sedentárias ou insuficientemente ativas, 
apresentaram maior intensidade da dor do que as ativas e muito 
ativas e os resultados da correlação entre as variáveis indicam que o 
volume de AF diminui com o aumento da intensidade da dor e do 
número de doenças crônicas para as mulheres, apesar da correlação 
ter sido considerada fraca (abaixo de - 0,3)24. 
Outro fato observado no estudo foi em relação ao volume de AF 
nos idosos que apresentam ou não dores crônicas. Esse aspecto foi 
observado nas mulheres, em que o volume de AF é significativa-
mente menor naquelas com dores crônicas. 
Estudo de Sawatzky et al.25 examinou a AF como um mediador 
de impacto de condições crônicas em idosos no Canadá. Os auto-
res constataram que os idosos com condições crônicas são menos 
propensos a se envolver em AF de lazer de pelo menos 1.000 Kcal 
por semana. Essa associação explicava, parcialmente, algumas con-

sequências negativas de condições crônicas, incluindo limitações 
de mobilidade, dor e problemas emocionais. 
Outro estudo17 realizado na Noruega com 10.249 idosos acima 
de 65 anos, identificou que o aumento da frequência, duração e 
intensidade do exercício recreativo foi associado com menor dor 
crônica. Idosos que se exercitam pelo menos duas a três vezes por 
semana têm prevalência 27% menor de dor crônica comparados 
com os que não praticam exercícios físicos, sendo que as associa-
ções foram mais fortes entre as mulheres do que nos homens. Por-
tanto, mesmo com dor, o exercício físico é eficaz, se planejado de 
acordo com as especificidades de cada quadro clínico. O aumento 
das doenças crônicas durante o envelhecimento é um fator que re-
duz o nível de AF entre os idosos26. Estudo de Lopes et al.7 afirmou 
que o avanço da idade pode vir acompanhado de maior número de 
doenças crônicas, o que tem limitado a prática de AF. 
A diminuição da prática de AF em idosos com limitações ou do-
enças crônicas pode estar associada ao receio de que a AF pode 
aumentar o quadro de dor ou potencializar o aparecimento de 
outras lesões. Estudo de Larsson et al.27 analisou a influência das 
características de dor e cinesiofobia (medo excessivo de lesão ou 
re-lesão) como preditores da não realização de AF em 1.141 idosos 
com dor crônica autorrelatada. O estudo revelou que o nível de 
AF foi significativamente menor entre os idosos com dor crônica e 
significativamente associado à cinesiofobia.
Estudo realizado no Brasil, de Silva, Abreu e Suassuna28 com 30 
idosas com dor crônica, em que se buscou identificar a ocorrência 
de cinesiofobia, observou uma presença de 80% delas vivenciando 
esse quadro. Houve correlação significativa moderada entre de-
sempenho físico e cinesiofobia (r=541; p=0,002), revelando que 
a alta ocorrência de cinesiofobia nas idosas avaliadas compromete-
ram seu desempenho físico.
Incentivar um estilo de vida saudável com práticas regulares de AF, 
reduz o risco de desenvolvimento de doenças crônicas nessa po-
pulação29. A promoção de AF associada com melhores condições 
de vida pode impactar positivamente na melhora da qualidade de 
vida da população em geral. Dentro desse contexto a equipe de 
saúde precisa planejar as ações de saúde não somente com vistas 
a tratar as condições clínicas dessa fase da vida, mas efetivar inter-
venções com o objetivo de prevenir, manter e promover a saúde e 
independência funcional do idoso para desfrutar a vida com lon-
gevidade. 
 
CONCLUSÃO

A presença de dor crônica está associada com o maior número de 
doenças crônicas, por sexo (mulheres) e com o sedentarismo. 
Mulheres idosas sedentárias ou insuficientemente ativas relatam 
maior intensidade da dor quando comparadas às ativas e muito ati-
vas. Também se observou correlação fraca negativa e estatisticamente 
significativa entre o volume de AF praticada com a intensidade da 
dor e número de doenças crônicas em mulheres idosas, sendo que 
o nível de AF diminuiu com o aumento da intensidade da dor e do 
número de doenças crônicas. Quanto ao volume de prática de AF, o 
estudo identificou que as mulheres idosas com dor crônica possuem 
volumes de prática de AF significativamente menores do que aque-
las que não possuem dor crônica. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Because of its expressive 
prevalence and difficult clinical management, chronic pelvic pain is 
an important cause of morbidity, disability, and reduction of quality 
of life in women. Psychological factors influence the perception of 
pain and can interfere in the medical approach, justifying the appli-
cation of projective tools, such as the pain portrait, previously not 
applied in women with chronic pelvic pain. The objective of this 
study was to obtain a greater clarification about the psychological 
component in the assessment of the chronic pelvic pain by applying 
the pain portrait in women with chronic pelvic pain.  
METHODS: This is an exploratory cross-sectional study con-
ducted with 80 women with chronic pelvic pain. It was applied a 
pre-structured interview to collect sociodemographic, behavioral 
and clinical data. The pain portrait was applied to investigate the 
perceptions and beliefs about pain. The drawings were classified 
by content analysis and consensus among the authors. 
RESULTS: The average age of the participants was 39.40±9.21 
years, average pain intensity of 7.03±2.58 and average pain du-
ration of 8.84±7.65 years. The main portraits referred to negative 
feelings (37.50%), harmful instruments (33.75%) and geometric 
forms (25%), with a predominance of cold colors (63.70%). More 
than 60% of the participants put hope only in medical procedures, 
while 25% believed that there was no solution to their pain. 
CONCLUSION: Women represented their chronic pelvic pain 
in an affective way, with the use of few and cold colors. They 
considered themselves having a passive role in their treatment 
and related their pain to family losses.
Keywords: Chronic pain, Pain assessment, Pelvic pain, Psycho-
social effects of the disease, Women.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Por sua expressiva preva-
lência e difícil manuseio clínico, a dor pélvica crônica é impor-
tante causa de morbidade, incapacidade e redução da qualidade 
de vida em mulheres. Fatores psicológicos podem influenciar a 
percepção da dor e interferir na abordagem médica, justificando 
a aplicação de recursos projetivos, como o retrato da dor, ante-
riormente não aplicado em mulheres com dor pélvica crônica. 
Objetivou-se trazer maior esclarecimento sobre a influência do 
componente psicológico na avaliação da dor pélvica crônica, por 
meio da aplicação do retrato da dor em mulheres com dor pél-
vica crônica. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo de corte transversal ex-
ploratório realizado com 80 mulheres com dor pélvica crônica. 
Utilizou-se de entrevista pré-estruturada para coletar dados so-
ciodemográficos, comportamentais e clínicos e, para investigar 
percepções e crenças sobre a dor, aplicou-se o retrato da dor. Os 
desenhos foram avaliados e classificados por meio de análise de 
conteúdo e consenso entre os autores. 
RESULTADOS: As participantes tinham média de idade de 
39,40±9,21 anos, intensidade álgica média de 7,03±2,58 e dura-
ção média de 8,84±7,65 anos. Os principais retratos remetiam a 
sentimentos negativos (37,50%), instrumentos lesivos (33,75%) 
e formas geométricas (25%), com predomínio de cores frias 
(63,70%). Mais de 60% das participantes depositavam esperan-
ça apenas em procedimentos médicos, enquanto 25% delas acre-
ditavam não haver solução para sua dor. 
CONCLUSÃO: As mulheres retrataram sua dor pélvica crônica 
de modo afetivo, com uso de poucas cores e cores frias. Consi-
deraram-se em papel passivo no tratamento, além de relacionar a 
sua dor a perdas familiares.
Descritores: Avaliação da dor, Dor crônica, Dor pélvica, Efeitos 
psicossociais da doença, Mulheres.  

INTRODUÇÃO

Dor pélvica crônica (DPC) é entendida como uma dor não mens-
trual, contínua ou intermitente, com duração igual ou superior a 
seis meses, localizada na região abdominal inferior ou pélvica, que 
interfere nas atividades diárias e/ou necessita de intervenção clíni-
ca ou cirúrgica1,2. Trata-se de uma importante causa de morbidade, 
de incapacidade funcional e de redução da qualidade de vida (QV) 
para as mulheres3-6, que acomete entre 5,7 e 26,6% das mulheres no 
mundo7. No Brasil, Silva et al.8 relataram prevalência de 15,1% de 
DPC em mulheres em idade reprodutiva, enquanto Coelho et al.9 
reportaram prevalência de 19% em mulheres de 14 a 60 anos. Ade-
mais, é responsável por cerca de 10% das consultas ambulatoriais 
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ginecológicas, bem como por 40 a 50% das laparoscopias ginecoló-
gicas e 12% das histerectomias10,11.
Tem-se demonstrado que em parcela significativa de mulheres com 
DPC inexistem alterações ao exame físico e à ultrassonografia e, em 
muitos casos, nenhum diagnóstico orgânico é encontrado12,13. Ain-
da, mais de 70% das pacientes relacionaram algum evento marcan-
te ou traumático ao início do sintoma13. Sabe-se que vários fatores 
psicológicos, constituintes da dimensão afetiva da dor, têm poten-
cial influência na percepção do quadro álgico e podem interferir no 
diagnóstico e tratamento14,15.
O domínio psicológico pode ser representado e interpretado de 
forma subjetiva por meio da arte. Grande exemplo disso é a artis-
ta Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón, que retratou em 
suas pinturas uma visão pessoal e única da dor crônica, compondo 
uma narrativa visual com potencial diagnóstico e terapêutico16. Nes-
se contexto, Loduca e Samuelian15 relataram o desenvolvimento do 
Retrato da Dor (RD) em 1998, recurso projetivo no qual o paciente 
usa a criatividade para concretizar a sua dor na forma de um dese-
nho. Este, associado a um breve inquérito, parece ser um método 
interessante para identificar a percepção que o paciente tem de sua 
dor e do sofrimento associado14,15. Além disso, Eliot e Maier17 con-
cluem que até o manuseio das cores tem influência importante no 
afeto, na cognição e no comportamento e podem trazer informações 
importantes.
A análise do RD ainda não foi aplicada especificamente em mu-
lheres com DPC, entidade de difícil manuseio clínico. O presente 
estudo buscou trazer maior esclarecimento sobre a influência do 
componente psicológico na avaliação da DPC, por meio da análise 
da sua expressão gráfica pelas mulheres com DPC e da pesquisa de 
suas percepções e crenças sobre a dor.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo de corte transversal exploratório com 80 
pacientes do Ambulatório de DPC do Serviço de Ginecologia do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG/
EBSERH), no período de março de 2017 a janeiro de 2018. 
Foram incluídas no estudo pacientes diagnosticadas com DPC, de 
idade igual ou superior a 18 anos e que aceitaram participar volun-
tariamente do estudo. Os critérios de exclusão foram: pacientes com 
câncer, gestantes, portadoras de déficit cognitivo e/ou transtornos 
psiquiátricos graves e/ou as que se recusaram participar.
Por meio de uma entrevista pré-estruturada foram coletados, na 
ordem: dados sociodemográficos (idade, etnia, tempo de estudo, 
exercício de atividade remunerada, presença de companheiro, con-
flitos familiares, violências física e sexual); comportamentais (prática 
de atividade física regular, consumo de álcool, tabagismo) e clínicos 
(intensidade e duração da dor, piora com o ciclo menstrual, alívio 
com fármacos, filhos, abortos, sobrepeso e obesidade, hipertensão, 
diabetes e cirurgias prévias).
As variáveis referentes aos dados sociodemográficos e à parte dos da-
dos clínicos (filhos, abortos, hipertensão, diabetes e cirurgias prévias) 
foram obtidas por autorrelato. Dados quanto ao peso e altura, obti-
dos por aferição na entrevista, foram usados no cálculo do índice de 
massa corpórea (IMC) para classificação de sobrepeso (IMC≥25,0  
<30,0) e obesidade (IMC≥30,0). Foram realizadas as seguintes per-

guntas: você possui algum conflito familiar? Você já sofreu violência 
física ou sexual? Quanto às variáveis comportamentais, considerou-
-se como prática de atividade física regular a prática de exercícios 
pelo menos duas vezes por semana; consumo de álcool a ingestão de 
bebidas alcoólicas pelo menos duas vezes por semana e tabagismo o 
consumo de tabaco na época da entrevista.
A intensidade da dor foi obtida por meio da escala analógica visual 
para dor (EAV), com zero representando ausência de dor e 10 a pior 
dor imaginável. Para a investigação das percepções e crenças foram 
usados o RD15.
O RD foi aplicado da forma proposta por Loduca e Samuelian15, 
sendo que cada paciente foi instruída a imaginar que sua dor possuía 
uma forma e desenhá-la numa folha de papel. Para isso foram dispo-
nibilizados lápis de cor (12 cores), giz de cera (12 cores) e caneta es-
ferográfica de cor azul, que foram empregados sem restrições. Logo 
após foi anotada uma sucinta frase para caracterizar o retrato, dita 
pela paciente, para facilitar a compreensão do desenho. Em seguida, 
para ampliar o conhecimento sobre a dor e sobre as crenças da pa-
ciente, foi aplicado um breve questionário envolvendo as seguintes 
questões: “dê um nome para a sua dor”; “quantos anos ela tem?”; “al-
guém pode ajudar ou algo pode ser feito para diminuir a sua dor?”; 
“e você pode fazer alguma coisa?”; “teve algum momento da sua vida 
que tivesse sido igual ou pior do que essa dor?”15.
Durante todo o tempo de entrevista, pelo menos um dos pesqui-
sadores esteve disponível para esclarecer as dúvidas da paciente a 
respeito do questionário, sem interferir em suas respostas e na repre-
sentação gráfica da dor. 
Os desenhos coletados no RD foram avaliados de forma qualitativa 
e categorizados em grupos não excludentes entre si, por suas prin-
cipais características e traços partilhados, através de análise de con-
teúdo18 e consenso entre os autores. Para a formação desses grupos, 
levou-se em consideração os grupos já descritos na literatura14,19 e os 
demais, formulados a partir da percepção dos autores.
O tamanho da amostra foi definido após observar sobreposição das 
formas de RD representados pelas participantes. Todos os grupos, 
após categorizados, alcançaram pelo menos seis representações, o 
que foi considerado como ponto de saturação.
Em sequência, os desenhos foram avaliados de forma objetiva quanto 
ao uso predominante de cores quentes (variantes do espectro verme-
lho-amarelo) e cores frias (variantes do espectro verde-azul, incluindo 
cores neutras do espectro branco-preto), adaptado da classificação 
feita por Johann Wolfgang von Goethe no seu trabalho “Teoria das 
Cores”17,20. Além disso, por convenção entre os autores, os desenhos 
foram classificados quanto ao uso de poucas ou de muitas cores, sendo 
o emprego de três ou mais cores o critério para ser classificado como 
de muitas cores. Por fim, cada nome atribuído à dor pela paciente foi 
separado em grupos por consonância entre os autores.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HC-
-UFG/EBSERH, sob o parecer de nº 1.957.243/2017, sendo que 
todas as pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido (TCLE).

Análise descritiva
Utilizou-se o software Epi Info™ 7.2.2.6 para a tabulação dos dados 
e subsequentes cálculos de médias, desvios padrões e frequências ab-
solutas e relativas apresentados no trabalho.
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RESULTADOS

A média de idade das 80 participantes foi de 39,40±9,21 anos. Os 
dados sociodemográficos, comportamentais e clínicos colhidos estão 
elencados na tabela 1. A intensidade média da dor foi de 7,03±2,58 
pela EAV; duração média de 8,84±7,65 anos e, em 72,50% dos ca-
sos, piorava com a menstruação. Cerca de 85% estavam em uso de 
fármacos, com média de alívio da dor de 59,60±33,70%.
A análise dos retratos resultou na formação de oito grupos principais: 
sentimentos negativos (37,50%); instrumentos lesivos (33,75%); 
formas geométricas (25%); partes do corpo (16,25%); rabiscos e/
ou amorfos (13,75%); pessoas e cenas (10%); monstros (8,75%) 
e sorrisos (7,50%). A grande maioria das pacientes (91,25%) usou 
poucas cores e 63,70% usaram cores frias e 36,30%, cores quen-
tes; 46,20% usaram a cor azul, 32,50% usaram a cor vermelha e 
32,50% fizeram uso da cor preta.
A análise dos nomes descritos pelas participantes para suas dores per-
mitiu a disposição de oito grupos: sintomas ou características da dor 
(20%); miscelânea (17,50%); sentimento ruim (12,50%); desabafo 

(12,50%); fundo religioso (11,25%); percepções ruins (11,25%); 
chata (8,75%) e xingamentos (6,25%).
Quanto às crenças e percepções em relação à dor, 25% das pacientes 
relataram no inquérito que ninguém poderia ajudar ou nada poderia 
ser feito para reduzir sua dor; 32,50% delas não poderiam fazer nada 
para diminuir a própria dor. A maioria (62,50%) acreditava que so-
mente os médicos e/ou procedimentos médicos poderiam amenizar a 
sua dor. Além disso, 81% responderam que houve algum momento 
em suas vidas que foi igual ou pior do que a dor, sendo grande parte 
(48%) representada pela perda de algum familiar, como pai e/ou mãe.
Cada um dos oito grupos formados pela categorização dos RD foi 
ilustrado por meio da seleção de um retrato representativo, acompa-
nhado de uma breve descrição interpretativa e das características das 
participantes que os criaram.
1. Sentimentos negativos: contabilizando 30 retratos, essa foi a ca-
tegoria mais prevalente, representada por imagens de solidão, cora-
ção machucado, grito, escuridão, pessoas chorando e de lágrimas, 
sendo essas as mais frequentes. A figura 1.A é a representação feita 
por uma paciente de 35 anos, com EAV=8 e duração de oito anos. 
Nota-se que há uso de poucas cores, sendo elas, em geral, cores frias. 
A participante caracterizou seu próprio desenho como “Isolamento 
e oscilação do humor. Vida passando e você estagnada”.
2. Instrumentos lesivos: contabilizando 27 retratos, representados 
por faca, rasgo, queimando, peso e/ou lancetas, sendo essas as mais 
prevalentes. A figura 1.B expõe o desenho feito por uma mulher 
de 26 anos, com EAV=10 e duração de três anos. Há uso de pou-
cas cores e predominância de cor quente (vermelho). O desenho foi 
descrito “como se fosse uma faca cortando por dentro e por fora. E 
sinto sangue caindo”.
3. Formas geométricas: 20 retratos representados por desenhos de 
quadrados, triângulos, espirais e de círculos, sendo essas as mais pre-
valentes. A figura 1.C foi feita por uma paciente de 32 anos, com 
EAV=10 e duração de 20 anos. Fez uso de poucas cores e com pre-
dominância de cor quente, vermelha. Durante o inquérito, a pacien-
te nomeou a sua dor como “infame”.
4. Partes do corpo: esta categoria contou com 13 retratos com 
imagens de olhos, pelves, barrigas, úteros, pernas, corações e/ou de 
cabeças, sendo essas as mais prevalentes. Na figura 1.D observa-se a 
representação de um útero sendo lesionado com o emprego de uma 
agulha e um martelo em representação à dor em fisgada e em peso, 
respectivamente. A participante de 40 anos, com EAV=3 e duração 
de 8 anos, diz que “é como eu sinto em meu corpo”. Utilizou-se de 
muitas cores com predominância de cores quentes.
5. Pessoas e cenas: contabilizando oito retratos, representada por 
imagens de cenas e pessoas, sendo essas mais prevalentes. Na figura 
1.E, por exemplo, uma mulher de 45 anos com EAV=5 e duração de 
17 anos representou sua dor como “pessoa em cima de mim”. Usou 
poucas cores com predomínio de cores frias, mas com uso de cores 
quentes nos pontos dolorosos.
6. Rabiscos e/ou amorfos: contabilizando 11 retratos, retratada, 
principalmente, as imagens de rabiscos. A figura 2.A mostra a repre-
sentação de uma paciente de 40 anos com EAV=10 que apresenta 
DPC há 27 anos. Ela empregou muitas cores com predomínio de 
cores quentes, de forma impulsiva e forte, evidenciada pela quebra 
do giz de cera vermelho. Durante o inquérito, a paciente nomeou a 
sua dor como “Decrescente”.

Tabela 1. Perfil sociodemográfico, comportamental e clínico de 80 
mulheres com dor pélvica crônica atendidas entre março/2017 e ja-
neiro/2018 *

Variáveis n %

Etnia

   Parda 44 55,00

   Branca 24 30,00

   Outras 12 15,00

Tempo de estudo (anos)

   <8 22 27,50

   ≥8≤11 19 23,75

   >11 35 43,75

Exerciam atividade remunerada 42 52,50

Possuíam companheiro 65 81,25

Possuíam algum conflito familiar 26 32,50

Sofreram violência física 28 35,00

Sofreram violência sexual 23 28,75

Dados comportamentais

   Praticavam atividade física regular 29 36,25

   Consumo de álcool 2 2,50

   Tabagismo 6 7,50

Dados clínicos

   Tiveram filho(s) 67 83,75

   Sofreram aborto(s) 19 23,75

Índice de massa corpórea (kg/m²)

   Peso normal 36 45,00

   Excesso de peso (≥25,0 <30,0) 29 36,25

   Obesidade (≥30,0) 15 18,75

Hipertensão 19 24,00

Diabetes 5 6,20

Cirurgias prévias abdominais ou pélvicas 69 86,25

Cirurgias prévias para investigação e/ou 
tratamento da doença

21 26,25

*Ambulatório de dor pélvica crônica do Hospital das Clínicas - Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares/Universidade Federal de Goiás.
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7. Monstros: sete retratos. A figura 2.B representa a dor de uma 
paciente de 40 anos, EAV=10 e 19 anos de duração. Ela fez uso de 
muitas cores com predomínio de cores quentes. Durante o inquéri-
to, a paciente nomeou a sua dor como “Macumba”.
8. Sorrisos: seis retratos. Na figura 2.C, a título de exemplo, participante 
de 37 anos com EAV=5 e duração de seis anos desenhou três pessoas 
sorrindo. Dispôs-se de poucas cores, com predomínio das cores frias. 
Durante o inquérito, a paciente se dirigiu à sua dor como “dia a dia”.

DISCUSSÃO

As características sociodemográficas das pacientes deste estudo são 
semelhantes à de publicação anterior do mesmo serviço13. Entretan-
to, os antecedentes de violência física foram mais prevalentes nesta 
amostra (35%) comparados ao artigo citado13 (15,80%). O mes-
mo ocorreu com os antecedentes de violência sexual (28,75% versus  
11%, respectivamente). Isso pode ser explicado, provavelmente, por 

Figura 1. Desenhos livres representativos das categorias dos retratos da dor. Parte I
A = sentimentos negativos; B = instrumentos lesivos; C = formas geométricas; D = partes do corpo; E = pessoas e cenas.

Figura 2. Desenhos livres representativos das categorias dos retratos da dor, parte II
A = rabiscos e/ou amorfos; B = monstro; C = sorrisos.

A B C

A

C

B

D E
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diferenças na técnica de coleta e número de entrevistadores, tipo de 
estudo e/ou por ser uma amostra diferente. Esses resultados têm sido 
associados com DPC na literatura21 e podem ter impacto nas per-
cepções e crenças da paciente.
Ao desenhar figuras que remetem a sentimentos negativos, as pa-
cientes empregaram as emoções como ferramenta para expressar 
suas dores. A percepção que se tem é a de que nessas pacientes a 
DPC está associada a quadros emocionais com exteriorização por 
meio de sentimentos ruins, de desesperança, de catastrofização e de 
abandono à própria sorte como observa-se na figura 1.A.
Já na categoria de instrumentos lesivos, percebe-se o uso de experiên-
cias e sensações ruins antigas como comparativo para a DPC. Nesses 
retratos, observam-se objetos passíveis de provocar alguma lesão ou 
sensação ruim que, muitas vezes, guardam relação direta com o cará-
ter da DPC em questão. Loduca et al.14 descreveram esse tipo de RD 
como objetos que podem expressar mal-estar físico. Na figura 1.B, 
por exemplo, a cor quente sugere sofrimento intenso e calor no gote-
jamento de sangue desenhado e na representação escrita pela paciente. 
As formas geométricas foram usadas principalmente para representar 
um comportamento da dor, como expansão, irradiação e/ou locali-
zação. Além disso, como relatado por Loduca et al.14, pode ilustrar 
a ideia de ciclo vicioso (dor-estresse-dor). Na figura 1.C, os círculos 
concêntricos podem exteriorizar o comportamento de sua DPC como 
sendo uma dor que parte de um epicentro bem localizado e se espalha 
de forma latejante e projeta-se pelo corpo, ou até mesmo além dele.
O ato de desenhar partes do corpo foi entendido como a tentativa 
de justificar, de forma biológica, o que o corpo tem expressado. É, 
portanto, a exteriorização de sua DPC em dois núcleos a partir de 
duas partes, psicológica e corporal. Além disso, observa-se a asso-
ciação com instrumentos lesivos e sentimentos negativos (lágrimas). 
Nota-se que a imagem biológica retratada na figura 1.C pode indi-
car sua imagem facial e emocional. O caso desta participante ilustra 
bem que a utilização apenas da EAV não alcança a dimensão real do 
sofrimento da paciente.
Ao retratar pessoas e cenas, as pacientes expressaram tanto as carac-
terísticas da dor, como os estados emocionais. Na figura 1.E, nota-se 
que a dor da paciente está bem direcionada à característica de sua inte-
gridade psicológica, com perda de autonomia, dando ideia de carregar 
um peso extra, que não seria seu, corporal e relacional. Loduca et al.14 
também descreveram cenas como RD significativos, ilustrados por 
algo externo, influenciando negativamente a autonomia da pessoa.
Rabiscos e/ou amorfos podem significar tanto a subjetividade em in-
terpretar a própria dor, como a força e dificuldade em conviver com 
algo que tem influência em sua vida. A figura 2.A, bem como a forma 
impulsiva pela qual ela foi feita podem sugerir raiva de alguém, de si 
mesma ou do destino, por seu sofrimento intenso e duradouro. Além 
disso, o termo “decrescente” é incoerente com o quadro clínico e com 
o RD, o que pode significar redução progressiva de sua resiliência.
Os retratos de monstros podem representar a dor como algo desco-
nhecido, aterrorizante e inexplicável, refletindo o sofrimento e medo 
em conviver diariamente com a DPC. A título de exemplo, o retrato 
da figura 2.B associado ao nome “macumba” pode simbolizar mal-
dade, medo e perda de autonomia.
Já os sorrisos, por sua vez, sugerem uma forma eficaz de enfrentar, 
esconder e/ou mesmo reduzir a intensidade da dor, o que pode sig-
nificar resiliência. Esses achados também foram observados por Cus-

tódio et al.19 ao estudar a dor de crianças com anemia falciforme. A 
figura 2.C, por exemplo, foi interpretada como as fases em que a 
paciente vem enfrentando a DPC nos últimos anos.
De acordo com Goethe20, as cores frias, descritas originalmente 
como cores “menos”, estão diretamente relacionadas a sentimentos 
negativos como inquietude, ansiedade e frio, o que corrobora com 
a maior prevalência (63,7%) desse espectro de cores neste estudo, 
especialmente nos desenhos do grupo “sentimentos negativos”. As-
sim, os desenhos desse grupo, do grupo “monstros” e alguns do gru-
po “pessoas e cenas” que demonstravam sensações pessimistas, bem 
como o grande uso de cores frias podem estar relacionados a uma 
resposta menor ao tratamento e a pior prognóstico. Tal fenômeno, 
encontrado na literatura como catastrofização da dor, bem como 
suas consequências negativas para o prognóstico das pacientes com 
DPC foram relatadas por coorte prospectiva22, e sua relação com 
maior intensidade de DPC e pior QV foram enfatizadas por Sewell 
et al.5. Em diferentes contextos médicos, pessoas otimistas têm me-
lhor QV em comparação com pessoas com os níveis de otimismo 
baixo ou pessoas pessimistas. O otimismo pode inclusive proporcio-
nar menor sensibilidade à dor e melhor adaptação à dor crônica23.
Adicionalmente, Wiech24 confirma que o conceito de dor, como uma 
experiência construída ativamente, é determinado pelas expectativas 
e crenças. A demonstração de crenças negativas e a falta de recursos 
de enfrentamento pelas participantes deste estudo são evidentes nos 
desenhos e nos inquéritos, já que mais de 60% delas depositaram 
suas esperanças apenas em procedimentos médicos e 25% negaram 
soluções para suas dores. Tais fatos sugerem grande passividade no en-
frentamento da dor. A participação ativa das pacientes contribui para 
a efetividade do tratamento, como pontuado por Brünahl et al.25,26 e 
por Alappattu e Bishop27, que evidenciaram a presença de fatores psi-
cossociais e psiquiátricos clinicamente relevantes entre pacientes com 
DPC e encorajam a pesquisa de psicopatologias entre elas.
Vale ressaltar que a pesquisa moderna sobre a dor ainda está come-
çando a destrinchar os detalhes fisiopatológicos do domínio afetivo 
da dor24. Esse fato, associado à variabilidade das características desse 
domínio de paciente para paciente5,15 e ao desconhecimento, por 
parte dos clínicos, das poucas ferramentas adaptadas para uso na 
língua portuguesa28 pode contribuir para o subdiagnóstico das ver-
tentes psicológicas da DPC entre as mulheres brasileiras. A descone-
xão entre a EAV=3 e o desenho da figura 1.D neste estudo ilustra 
bem isso. Esse é um fator limitante da ação do médico, que precisa 
entender as nuances da visão das pacientes sobre sua morbidade, re-
conhecendo o papel ativo dessas na sua melhora clínica, bem como 
promover o tratamento interdisciplinar29.
Este estudo, através do RD, pode favorecer a compreensão das cren-
ças e percepções das pacientes sobre a sua dor, o que pode ampliar 
as possibilidades de intervenção. A pesquisa desses fatores pode 
oferecer retorno terapêutico para as pacientes, pois outros autores 
afirmam que as crenças e expectativas negativas podem ser modifi-
cadas por meio do aprendizado24,30. Isso abre espaço para abordagens 
interdisciplinares e multimodais a fim de promover estratégias de 
enfrentamento e reduzir a catastrofização da dor22,26,31,32. Segundo 
Neubern33, o terapeuta tem função de desconstruir tais crenças con-
sideradas inadequadas e de compreender a dor como um processo 
subjetivo ligado ao sujeito e ao seu mundo social. A importância 
desse processo é, ainda, reforçada pela falta de benefício do trata-
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mento laparoscópico sobre o clínico e psicoterápico, como relatado 
por de Deus et al.13. Apesar da escassez de estudos controlados sobre 
a eficácia da psicoterapia na DPC, vários autores reforçam sua im-
portância, especialmente devido à sua atuação sobre variáveis psicos-
sociais7,22,26,27,30,32, o que aumenta a relevância do presente estudo. 
Evidências recentes têm destacado a avaliação da dor no contexto 
social amplo. Pesquisas em neurociências observaram a interconexão 
entre as experiências físicas e sociais da dor34. A resiliência e a vul-
nerabilidade foram destacadas por Alschuler, Kratz e Ehde35 como 
fatores impactantes na percepção da dor crônica, especialmente da-
quelas mais focadas psicossocialmente. A capacidade de resiliência 
pode ser inferida através do RD. Por meio deles foram observados 
estados emocionais mais positivos ou negativos, bem como a pre-
sença ou não de vínculos sociais e familiares significativos. Ainda, 
intervenções ativas baseadas na resiliência e a própria relação médi-
co-paciente com foco do cuidado centrado no paciente podem ser 
recursos para incrementar a resiliência das mulheres com DPC36,37.
O presente artigo possui limitações intrínsecas ao método. A cole-
ta de dados envolveu uma abordagem subjetiva, algumas pacientes 
demonstraram dificuldade e/ou resistência em representar grafica-
mente sua dor. Isso pode ser resultado da abordagem mais sintética 
e objetiva prestada por outros serviços e profissionais, bem como 
pela promoção de uma visão mais cética das pacientes quanto ao 
componente psicossocial da sua dor. Além disso, trata-se de um es-
tudo transversal descritivo, não podendo garantir relação causal nem 
generalização dos resultados, mas abre espaço para novos estudos 
prospectivos e analíticos sobre o tema.

CONCLUSÃO

Mulheres com DPC retrataram sua dor de modo afetivo por meio de 
sentimentos negativos, instrumentos lesivos, formas geométricas, partes 
do corpo, rabiscos e/ou amorfos, pessoas e cenas, monstros e sorrisos. 
Elas usaram poucas cores e cores frias, além de nomearem sua dor com 
carga emocional. Além disso, consideraram-se incapazes de contribuir 
para a redução da sua dor e fizeram analogia entre a sua dor e perdas 
familiares. Tais características sugerem catastrofização da dor pelas pa-
cientes e sua vulnerabilidade, o que pode comprometer o prognóstico.
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Labor pain is caused 
by several physiological changes and may cause psychological 
damage to the parturient and her relatives and, therefore, must 
be relieved. The objective of this study was to evaluate the know-
ledge, attitude, and practice of obstetricians concerning pharma-
cological methods of labor analgesia. 
METHODS: Cross-sectional study (38 obstetricians working 
at public maternity hospitals). A structured questionnaire was 
applied about knowledge, attitude and practice concerning sys-
temic and regional pharmacological methods. The agreement 
magnitude was assessed by kappa coefficient. 
RESULTS: We observed adequate knowledge about the indi-
cations of all methods (31 to 86%), the contraindications of 
opioids (92%) and the adverse effects of non-opioid analgesics 
/antispasmodics on the fetus (76%). Concerning attitude, they 
agree that non-opioid analgesics/antispasmodics do not minimi-
ze labor pain (98%) but should be available at the maternity 
wards (89%) and that epidural analgesia is effective (100%) and 
should be available (94%). In practice, the indication of non-o-
pioid analgesics/antispasmodic and epidural analgesia prevailed. 
In most of the requirements in each dimension (knowledge: K=-
0.092 to 0.158; p=0.057 to 1.0 and attitude: K=-0.005 to 0.472; 
p=0.004 to 1.0), there was minimal agreement with practice, 
except for the non-opioid analgesics/antispasmodics (K=0.421, 
p=0.009), and epidural analgesia (K=0.472, p=0.004), with a 
moderate agreement.
CONCLUSION: Knowledge was heterogeneous. The attitude 
was unanimous concerning the effectiveness and the need of 
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having epidural available, and the ineffectiveness of non-opioid 
analgesics/ antispasmodics, and the practice of prescribing them. 
There was a minimal agreement between knowledge and practi-
ce, and between attitude and practice on most of the other requi-
rements in each dimension.
Keywords: Analgesia, Attitude, and practice in health, Child-
birth pain, Knowledge, Medical education, Obstetric analgesia, 
Pharmacological treatment.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor do parto é causada 
por diversas alterações fisiológicas e pode causar danos psicoló-
gicos à parturiente e seus familiares, portanto, deve ser aliviada. 
O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento, atitude e 
prática de obstetras sobre métodos farmacológicos de analgesia 
de parto.
MÉTODOS: Estudo transversal, com amostra de conveniência 
(38 obstetras que atuam em maternidades públicas). Foi aplicado 
um questionário estruturado sobre conhecimento, atitude e prá-
tica em relação a métodos farmacológicos sistêmicos e regionais. 
Magnitude de concordância avaliada pelo coeficiente Kappa. 
RESULTADOS: Observou-se conhecimento adequado nas 
indicações de todos os métodos (31 a 86%), contraindicações 
dos opioides (92%) e efeitos adversos de analgésicos simples/an-
tiespasmódicos no feto (76%). Na atitude, concordam que os 
analgésicos simples/antiespasmódicos não funcionam no alívio 
da dor do parto (98%), mas devem estar disponíveis nas ma-
ternidades (89%), e que a analgesia peridural é eficaz (100%) e 
deve estar disponível (94%). Na prática, prevaleceu a indicação 
de analgésicos simples/antiespasmódicos e da analgesia peridu-
ral. Na maioria dos quesitos, em cada dimensão (conhecimento: 
K=-0,092 a 0,158; p=0,057 a 1,0 e atitude: K=-0,005 a 0,472; 
p=0,004 a 1,0), houve concordância mínima com a prática, 
excetuando analgésicos simples/antiespasmódicos (K=0,421; 
p=0,009) e analgesia peridural (K=0,472; p=0,004), com con-
cordância moderada. 
CONCLUSÃO: O conhecimento foi heterogêneo. A atitude foi 
unânime quanto à eficácia e necessidade da analgesia peridural 
estar disponível, e ineficácia dos analgésicos simples e antiespas-
módicos, e a prática de prescrevê-los. Houve concordância míni-
ma entre o conhecimento e a prática, e entre a atitude e a prática, 
na maioria dos outros quesitos em cada uma das dimensões.
Descritores: Analgesia, Analgesia obstétrica, Atitudes e prática 
em saúde, Conhecimentos, Dor do parto, Educação médica, Tra-
tamento farmacológico.

DOI 10.5935/2595-0118.20190004
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INTRODUCTION 

Childbirth pain is caused by a number of physiological changes 
that occur in the body of the woman in labor, such as cervical di-
latation, strain of the uterine fibers and the birth canal, traction 
of the ovaries and peritoneum, and compression of pelvic struc-
tures and roots of the lumbar-sacral plexus1,2. This pain leads to 
anxiety and apprehension, with increased secretion of cortisol 
and catecholamines, which may alter contractility and uterine 
flow, affecting the course of labor and fetal well-being1. Pain can 
also cause psychological stress to the woman in labor and her 
relatives, making it difficult to interact with the newborn2 and, 
therefore, requiring relief1. 
The major challenges of analgesia during labor are adverse ef-
fects on the fetus and the need to avoid excessive sedation of the 
patient so that she is cooperative, and the mother-baby bond 
can be established after birth2,3. Considering these limitations, 
several analgesic methods have been developed for pain control, 
including systemic and regional non-pharmacological and phar-
macological methods1. 

Among the pharmacological methods, the systemic can be ad-
ministered intravenously, intramuscularly or by inhalation1, and 
the parenteral analgesia can be performed with non-opioid drugs 
(antihistamines, antispasmodics, non-opioid analgesics, and an-
ti-inflammatories) or opioids (such as morphine, dolantin, and 
remifentanil). However, the regional methods - pudendal nerve 
block, spinal analgesia, and epidural analgesia - are often prefer-
red as they do not affect fetal well-being1.
Considering the pharmacological systemic and regional me-
thods, their indications, contraindications and adverse effects, 
one can notice the decision-making complexity, as well as the 
need to monitor the mother-baby binomial during their use. 
Despite these potential difficulties, it is essential for the obstetri-
cian to handle them since many women in labor do not present 
a satisfactory degree of pain relief when submitted only to non-
-pharmacological methods. 
Therefore, we propose a study to evaluate the knowledge, attitu-
de, and practice (KAP) of obstetricians working in public mater-
nity hospitals in southern Brazil, with regard to the main current 
pharmacological methods of childbirth analgesia. We believe 
that this type of research can capture what a group knows about 
a particular subject (knowledge), feelings and preconceived ideas 
in relation to the topic (attitude) and how they demonstrate this 
knowledge and attitude in their actions (practice)4. 
The study also aims at describing the characteristics of the study 
population, the degree of agreement between these three dimen-
sions, relating them to age and length of service in the delivery 
room, and the satisfaction of these professionals with the labor 
analgesia offered to their patients.

METHODS 

A cross-sectional, observational, descriptive and analytical study 
conducted from July to November 2016. Fifty obstetricians wor-
king in three public maternity hospitals in southern Brazil, whi-
ch are part of the program Hospital Amigo da Criança [Children’s 

Friend Hospital], were invited to participate in the research. Of 
these, 38 professionals made up the convenience sample. 
A structured questionnaire with open and closed questions and 
space for comments at the end was prepared based on studies on 
KAP5-11; the theoretical basis on the subject12-20 and research21,22. 
The questionnaire was divided into three parts: 
1. Characteristics of the study population, including questions 
about prototypes of pharmacological methods of labor analgesia.
2. Dimension of knowledge, attitude and practice of obstetri-
cians regarding these methods. Theoretical knowledge related to 
the subtopics indications, contraindications and potential adver-
se effects on the woman in labor and the fetus, with open ques-
tions. Attitude, encompassing three subtopics - Does it work in 
relieving labor pain? Do the benefits outweigh the risks? Should 
it be available for use in the maternity ward? - with answers in 
Likert scale (5 options), and practice with one subtopic – Do you 
prescribe the method or not? 
3. The level of satisfaction of these professionals with the phar-
macological labor analgesia offered to the patients in these health 
institutions.
The instrument was evaluated by two experts in this area, who 
analyzed the form of presentation and the content, relating these 
elements to the tool’s ability to capture the phenomenon under 
study. The suggested changes were accepted. 
The research was approved by the Human Research Ethics Commit-
tee of the university to which the researchers are affiliated - project 
number 51673515.2.0000.0121 - and carried out after signing the 
Free and Informed Consent Term (FICT), in accordance with the 
resolution 196/96/MS of the Brazilian National Health Council.

Statistical analysis
It was performed using IBM’s Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) software, version 23.0. 
Responses regarding age and length of service were considered in 
full years. As for the prototypes mentioned by the participants, 
the order in which they were written was respected. 
In the knowledge dimension, for each participant’s response to 
the subtopics, we assigned either the grade “appropriate” - when 
there were at least 30% of correct answers and no incorrect ans-
wer - and “inappropriate”, in the remaining cases. This evalua-
tion was made using as reference a template developed from the 
literature review12-20. The level of knowledge of the study popula-
tion was considered excellent (when more than 75% of the par-
ticipants showed adequate knowledge on that question), good 
(between 50 and 75%), moderate (between 25 and 50%) and 
low (less than 25%)6.
In the attitude dimension, the answers were dichotomized into 
“yes” and “no” and, in the practice dimension, into “prescribes” 
and “does not prescribe”. 
The categorical variables were expressed in absolute numbers and 
proportions, while the continuous variables with normal distri-
bution (measured by the Kolmogorov-Smirnov test) were expres-
sed as mean and standard deviation (SD). 
The magnitude of agreement between knowledge and practice, and 
between attitude and practice was evaluated by Cohen’s kappa coef-
ficient, using the cut-off points proposed by Landis and Koch23.
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Does it relieve labor pain? Do benefits outweigh risks in most cases?
Should they be available in maternity wards?

The relationship between continuous variables (age and length of 
service in the delivery room) and categorical variables (knowled-
ge, attitude and practice) was assessed by the Student’s t-test. A 
p<0.05 was considered significant. 

RESULTS

Of the 50 obstetricians who work at three public maternity hos-
pitals in southern Brazil, 76% (38) participated in the study.
The mean age was 44±9 years and the mean length of time prac-
ticing in the delivery room was 16±9 years. All of them have 
postgraduate degrees in gynecology and obstetrics residency, and 
one third (33%, 13/38) has a second specialization. 
When asked to inform three pharmacological methods of chil-
dbirth analgesia (prototypes)24, the most cited methods were 
epidural analgesia (42%, 16/38), antispasmodic drugs (31%, 
12/38), and parenteral opioids (15%, 6/38). 
The majority (68%; 26/38) expressed dissatisfaction with the 
quality of labor analgesia offered to patients in the maternity 
ward where they work, with 26% (10/38) partially satisfied and 
only 5% (2/38) satisfied.
We observed a good knowledge of simple and antispasmodic 
analgesics in terms of indications (73%, 28/38), and excellent in 
terms of adverse effects on the fetus (76%, 29/38). In the opioid 
category, knowledge was excellent in terms of indications (86%, 

33/38) and contraindications (92%, 35/38); as for nitrous oxide, 
we observed a moderate degree of knowledge regarding indica-
tions (31%, 12/38) (Figure 1).
As for regional methods of labor analgesia, the degree of know-
ledge was excellent regarding the indications of epidural anal-
gesia (84%, 32/38) and pudendal nerve block (79%, 30/38) 
(Figure 2).
As for non-opioid analgesics and antispasmodics, approximately 
half of the participants (47%, 18/38) believe that the benefits 
outweigh the risks in most cases, and that they should be availa-
ble in maternity wards (89%, 34/38), knowing that they do not 
relieve labor pain. As for opioids, even though the majority of 
the participants indicate that opioids should be available (92%, 
35/38), 39% (15/38) believe that this method is effective. In the 
case of nitrous oxide, 29% (11/38) indicate that it should be 
available in maternity wards (Figure 3).
With regard to epidural analgesia, the participants were unanimous 
about its effectiveness (100%) and the need to be available in ma-
ternity wards (94%), with 47% believing that the benefits outweigh 
the risks. As for pudendal nerve block, merely an attitude that it 
should be available in the maternity wards prevails (63%) (Figure 4).
The prescription of non-opioid analgesics and antispasmodics 
(50%, 19/38) was similar to that of epidural (47%, 18/38), fol-
lowed by pudendal nerve block (21%, 8/38) and opioids (21%; 
8/38). There was no reference to the prescription of nitrous oxide. 

Figure 1. Obstetricians’ knowledge degree regarding pharmacologi-
cal systemic methods of labor analgesia

Figure 2. Obstetricians’ knowledge degree regarding regional phar-
macological methods of labor analgesia

Figure 3. Obstetricians’ attitude regarding systemic pharmacological 
methods of labor analgesia

Figure 4. Obstetricians’ attitude regarding regional pharmacological 
methods of labor analgesia
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Analytical statistics
The Kappa analysis showed reasonable agreement for opioids 
(k=0.281, p=0.043) and moderate agreement for non-opioid 
analgesics and antispasmodics (k=0.421, p=0.009) and epidural 
(k=0.472, p=0.004), between ATTITUDE - question “Do be-
nefits outweigh risks in most cases?” and medical PRACTICE. 
Reasonable agreement (k=0.211; p=0.034) was also observed for 
non-opioid analgesics and antispasmodics between ATTITU-
DE - question “Should they be available in maternity wards?” 
and PRACTICE. In most other questions, in each dimension 
(knowledge: k=-.092 to 0.158; p=0.057 to 1.0; and attitude: k=-
0.005 to 0.472; p=0.004 to 1.0), there was minimum degree of 
agreement with practice.
When assessing opioids and relating knowledge, attitude and 
practice to the age of the participants, there was a statistically 
significant difference between the mean ages in the ATTITUDE 
dimension – question “Do you believe they should be available 
in maternity wards?”, with a mean of 45 and 34 years for positive 
and negative responses, respectively (mean difference=11 years, 
Student’s t = 2.068; 95% CI=0.215 – 22.128, p=0.046). In the 
PRACTICE dimension, the mean age was 38 and 45 years for 
positive and negative responses, respectively (difference=7 years, 
Student’s t=-2.064; 95% CI=-14.690 – 0.120; p=0.047).
There was also a significant difference in ATTITUDE related 
to pudendal nerve block – question: “Do you believe it relieves 
labor pain?” – with the mean age being 52 years and 43 years for 
positive and negative responses, respectively (difference = 9 years; 
Student’s t = 3.002; 95% CI=1.918 – 14.582; p=0.017).
The relation between the average length of time working in 
the delivery room and knowledge, attitude and practice, sho-
wed a statistically significant difference regarding opioids in the 
dimension KNOWLEDGE - question “adverse effects on the 
fetus” - with an average of 7 years in the “adequate” responses 
and 17 years in the “inadequate” response (difference=10 years; 
Student’s t=-2.040; 95% CI=-20.295 – 0.058; p=0.049). In the 
dimension ATTITUDE - question “Do you believe it should 
be available in maternity wards?” – there was an average of 17 
years in those with a positive response and 5 years in those with a 
negative response (difference=12 years; Student’s t = 2.062; 95% 
CI=0.193 – 23.198; p=0.046).
There was also a statistically significant difference in relation to 
the length of time working in the delivery room regarding pu-
dendal nerve block, in the dimension ATTITUDE - “Do you 
believe it relieves labor pain?”, with an average of 23 years in par-
ticipants with a positive response, and 15 years with a negative 
response (difference=8 years; Student’s t=3.330; 95% CI=3.002 
– 14.069; p=0.005).

Comments
Among the 13 participants (34.2%, 13/38) who made com-
ments, 6 mentioned it was difficult to have access to pharma-
cological methods in general, 6 mentioned epidural analgesia 
was unavailable due to the absence of an anesthesiologist in the 
obstetric center or their refusal to provide it, and 2 participants 
cited the professionals’ and patients’ lack of knowledge about 
analgesia methods. 

DISCUSSION

It is important that the patient in labor is offered pain relief me-
thods to avoid trauma and increase the degree of satisfaction in 
order to facilitate the interaction of the baby with the family. In 
two studies conducted on the African continent, it was obser-
ved that most professionals believe that pain relief is necessary 
during childbirth25,26, but approximately half of them did not 
administer any analgesic method (48%), and of these, more than 
half (54%) did not mention reasons for this25, while some still 
believe that analgesia is not necessary because childbirth pain is 
a natural process26. 
In this scenario, we can still consider that the patient may have 
different needs throughout labor – and may use more than one 
method of analgesia – which highlights the importance of the 
obstetricians to have knowledge, attitude and confidence in the 
use the pharmacological methods available at their workplace, 
choosing the best method in each situation. This is evidenced 
in the comments of the participants, because hospitals from the 
Brazilian public healthcare system (SUS) do not always have pro-
fessionals to perform epidural analgesia.
The literature has shown that non-opioid analgesics and antispas-
modics cannot be considered methods of labor analgesia because 
they are not effective12,13. Although 98% of participants believe 
in their ineffectiveness, this method is one of the prototypes of 
labor analgesia in the minds of these obstetricians and one of the 
most prescribed methods. This ambivalence among knowledge, 
attitude and practice may be because these drugs show a low 
risk to the fetus and low interference on the course of labor and, 
although they do not relieve pain, they increase the satisfaction 
with the care provided and with the delivery when compared to 
placebo14,15.
Adequate knowledge about the indications and contraindica-
tions of opioids was observed, but only 40% of the participants 
believe in their effectiveness, regardless of what research on this 
topic shows3,14,16. Most assure that the risks do not outweigh the 
benefits, an attitude that is corroborated by practice, by not pres-
cribing them (4/5 of the participants), which is in agreement 
with the guidelines of the Brazilian Department of Health that 
they should not be used routinely17.
The mean age of participants who prescribe opioids is lower than 
that of non-prescribers, which may be due to an accumulation of 
negative experiences with the use of these drugs over time.
Nitrous oxide, which has been used in labor analgesia in many 
countries for decades, for its effectiveness and low risks14,18, is a 
method unknown to participants, who also consider that its risks 
do not outweigh the benefits and do not prescribe it. This may 
reflect the Brazilian reality because, although this gas is com-
monly available for use in general anesthesia, few hospitals use it 
during childbirth. 
The degree of knowledge about the indications for epidural 
analgesia was adequate, with a positive attitude regarding its ef-
fectiveness (100% of respondents), benefits that outweigh risks 
(45%), and availability in maternity wards (95%), besides being 
one of the most prescribed methods and the most cited pro-
totype. There was also a tendency for the attitude of believing 
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that benefits outweigh risks leading to the practice of prescribing 
it. Currently, this is the most effective method of analgesia1,14 
and, therefore, it should be available in all maternity wards19,20. 
Of the pharmacological methods, it is the only one that is admi-
nistered by anesthesiologists, and not by obstetricians,14 but it is 
crucial that the knowledge of whoever indicates it is extended to 
its contraindications and adverse effects, to avoid the bias of pa-
tient selection and inadequate monitoring of its adverse effects. 
Regarding pudendal nerve block, we observed that the physi-
cians also had adequate knowledge about its indications and, 
although most believe that it should be available, the attitude of 
believing in its ineffectiveness prevails, and that its benefits do 
not outweigh the risks. In practice, those who do not prescribe it 
prevail (4/5 of the participants).
It was also observed that obstetricians with a higher mean age 
and longer time working in the delivery room tend to believe in 
the effectiveness of pudendal nerve block more frequently than 
younger obstetricians with less time working in this area. This re-
lationship may reflect a decrease in the indication for episiotomy 
and an increase in the use of the vacuum extraction over forceps 
in recent years, having an impact on its indication as a method 
of labor analgesia27-29. 
The convenience sample of this study highlights the qualification 
of professionals working in public maternity wards and hospitals, 
who in order to get a position in these healthcare institutions had 
to be approved in a selection process and demonstrate experien-
ce in the delivery room. This allows us to infer the competence 
of these obstetricians in their respective fields of work. Never-
theless, it is clear that among the available methods, knowledge 
does not always cover the range of questions and, in practice, the 
most prescribed methods are simple analgesics, antispasmodics 
and epidural analgesia.
We observed a minimum degree of agreement between know-
ledge and practice, and between attitude and practice in most of 
the subtopics of each dimension, and reasonable to moderate in 
the others, this fact being common to other studies that take this 
methodology into account5-7. 
The lack or absence of public policies in the regulation of la-
bor analgesia methods, combined with what the Department of 
Education and Culture advocates as a proposal for a medical re-
sidency program, in which this topic is neither emphasized nor 
addressed30, and the possibility of memory bias when sampling 
the data24, are potential limitations to be considered. 
Considering that most of the participants are not satisfied with 
the childbirth analgesia provided to patients, which may reflect 
the difficulties encountered for performing epidural analgesia, 
we suggest studies on the perception of women in labor concer-
ning the analgesia received.

CONCLUSION

Regarding knowledge, attitude and practice of obstetricians wor-
king at three public maternity hospitals in southern Brazil, we 
concluded that good to excellent knowledge prevailed in relation 
to the indication of regional pharmacological methods, opioid 
contraindications, and adverse effects of simple and antispasmo-

dic analgesics, while it was low in the other subtopics of this 
dimension. 
In general, participants have a positive attitude regarding epidu-
ral and non-opioid analgesics and antispasmodics, and a negative 
attitude regarding the remaining methods.
The most prescribed methods by obstetricians are non-opioid 
analgesics/ antispasmodics and epidural, with less expressive 
numbers or absence of other methods.
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Priapism is one of the 
complications of sickle cell disease characterized by a persistent 
and painful erection, which can lead to erectile dysfunction and 
sexual impotence. The objective of this study was to understand 
how men with sickle cell disease and priapism access emergency 
care. 
METHODS: A qualitative study conducted in a reference heal-
thcare unit to people with sickle cell disease in the second largest 
city in Bahia. Seven adult men with sickle cell disease who had 
experienced priapism participated in the study. The data were 
collected by semi-structured interview and thematic story desig-
ns and submitted to content analysis. 
RESULTS: Priapism is seen as a lack of genital health. Partici-
pants use strategies to manage it at home to avoid embarrass-
ment, which ends up in cocooning. Access to emergency services 
is motivated by persistent and relentless pain; and limited by 
the fear of priapism being mistaken for sexual deviance, lack of 
knowledge about the complication as a urologic emergency and 
financial shortfall, which confers a worse prognosis about erectile 
function. Men are embarrassed and discriminated by healthcare 
and support professionals, which discourages them from acces-
sing these services in the future. 
CONCLUSION: This study emphasizes the importance of early 
diagnosis of sickle cell disease, the orientation of family members 
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and the need for healthcare professionals to educate young boys and 
men with sickle cell disease and their caregivers about priapism in 
advance to allow adequate self-care and prevent complications. 
Keywords: Erectile dysfunction, Priapism, Sickle cell disease. 

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O priapismo é uma das 
complicações da doença falciforme caracterizada por ereção per-
sistente e dolorosa, podendo levar à disfunção erétil e impotência 
sexual. O objetivo deste estudo foi compreender como os ho-
mens com doença falciforme e priapismo acessam os cuidados 
nos serviços de emergência. 
MÉTODOS: Estudo qualitativo realizado em unidade de saúde 
referência para pessoas com doença falciforme no segundo maior 
município baiano. Participaram do estudo 7 homens adultos 
com doença falciforme que já vivenciaram priapismo. Utilizou-
-se entrevista semiestruturada e desenhos-história com o tema, 
analisados por análise de conteúdo. 
RESULTADOS: O priapismo é visto como uma falta de saú-
de genital. Os participantes usam estratégias para seu manuseio 
em domicílio para evitar constrangimentos, o que acaba isolan-
do-os socialmente. O acesso aos serviços de emergência é mo-
tivado pela dor persistente e irredutível; e limitado pelo temor 
do priapismo ser confundido como resultado de desvio sexual, 
desconhecimento da complicação como emergência urológica e 
carência financeira, o que confere pior prognóstico sobre a fun-
ção erétil. Os homens sofrem constrangimento e discriminação 
pelos profissionais de saúde e de apoio das unidades, o que os 
desmotiva a acessar esses serviços no futuro. 
CONCLUSÃO: Este estudo ressalta a importância do diagnósti-
co precoce da doença falciforme, da orientação de familiares e da 
necessidade de os profissionais de saúde educarem os meninos/
homens jovens com doença falciforme e seus cuidadores sobre o 
priapismo de forma prévia, para permitir o adequado autocuida-
do futuro e prevenção de complicações. 
Descritores: Disfunção erétil, Doença falciforme, Priapismo.

INTRODUÇÃO

O priapismo é a ereção peniana total ou parcial contínua por mais 
de 4 horas acompanhada ou não de estímulo sexual e orgasmo1. 
É considerada uma emergência urológica que exige pronto- aten-
dimento ou mesmo manuseio cirúrgico para prevenir complicações 
como disfunção erétil irreversível2. 
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Dentre os agravos que promovem o priapismo, encontra-se a doença 
falciforme (DF). A DF é mais comum entre afrodescendentes, afe-
tando cerca de 3.500 nascimentos por ano no Brasil. A incidência 
está relacionada ao percentual de afrodescendentes em cada região. 
O estado da Bahia apresenta a maior incidência da doença: atinge 
1:655 nascidos vivos e 1:17 nascidos vivos é portador do traço3.
A DF interfere na vida do homem, causa retardo na maturação 
sexual, compromete o desenvolvimento físico e provoca limitações 
em níveis diversos, devido à variabilidade clínica dessa doença4. 
Dentre as complicações da DF, merece destaque o priapismo, o 
qual dados retrospectivos apontam que acomete cerca de 30% dos 
homens com DF5.
O priapismo que ocorre na DF é isquêmico, com hipóxia, hipercap-
nia e acidose tempo-dependentes. É condição análoga à síndrome 
compartimental, que ocorre pela estagnação do sangue nos sinusói-
des do corpo cavernoso durante ereções fisiológicas, de forma que os 
eritrócitos em foice obstruem a drenagem venosa. Em 12h ocorrem 
alterações histológicas – edema intersticial, destruição progressiva do 
endotélio, exposição da membrana basal – e adesão trombocitária em 
24h. Em 48h, há trombos no espaço sinusoidal, necrose muscular e 
transformação de fibroblastos, o que culmina em disfunção erétil1.
O priapismo compromete a qualidade de vida do homem com DF, 
atingindo as esferas econômica, afetiva, social e sexual. O discurso 
de homens com DF aponta que o priapismo perpassa sentimentos 
como vergonha, humilhação e medo. O medo de se tornar sexual-
mente impotente fere o princípio de virilidade e desestrutura a mas-
culinidade do homem com priapismo. Tal cenário desenvolve uma 
recusa da intimidade e dificuldades em relacionamentos afetivos4.
O acesso aos cuidados de saúde é prejudicado em homens com pria-
pismo e DF devido a barreiras no acesso à atenção primária. Há um 
estimulo para a procura direta da atenção secundária por pessoas 
com DF6, especialmente os serviços de emergência. Contudo, nes-
ses serviços, o organismo pode estar em desequilíbrio homeostático, 
impondo obstáculos que limitam seus objetivos de vida, desenca-
deando sentimentos de medo, insegurança, ansiedade e expectativa 
de ser atendido de forma rápida e efetiva por uma equipe de saúde7.
Pessoas com DF buscam serviços com maior frequência do que 
a população em geral, em média 29% dessas buscas resultam em 
internação8. Pessoas com DF nos EUA citaram insatisfação com a 
qualidade do cuidado prestado nas emergências; além de esperas ex-
cessivas em comparação com outros grupos de pacientes, mesmo 
quando apresentam maiores níveis de dor e triados como de maior 
prioridade9. No Brasil, o acesso aos serviços de emergência é preju-
dicado pela superlotação, estrutura física comprometida, distância 
entre residência do usuário e unidade, e ausência de recursos finan-
ceiros para deslocamento10.
Este estudo justifica-se pela importância da DF como questão de saú-
de pública no Brasil, com história negligenciada e com elevado impac-
to em territórios e populações afetadas; pelo desconhecimento sobre as 
implicações da doença. Além de explorar eventos da saúde do homem 
com DF, podendo dar maior visibilidade ao tema. Do mesmo modo, 
favorece a reflexão dos profissionais de saúde acerca da estruturação 
dos serviços de emergência que assistem homens com complicações 
da DF, a exemplo do priapismo, possibilitando uma avaliação e redi-
recionamento de ações de saúde para melhores práticas de cuidado e 
redução de lesões à saúde sexual desses homens. 

Dessa forma, este estudo foi norteado pela seguinte questão: 
como homens com DF e priapismo acessam cuidados nos ser-
viços de emergência? O objetivo geral é compreender como os 
homens com DF e priapismo acessam os cuidados nos serviços 
de emergência.

MÉTODOS

Estudo qualitativo, descritivo, exploratório, realizado em um Centro 
Especializado em Hemoglobinopatias (CEH) em Feira de Santana, 
Bahia, Brasil. Este estudo está vinculado ao projeto matriz “Repre-
sentações sobre o corpo e a DF: repercussões sobre a vida cotidiana, 
o cuidado e a sexualidade”.
O presente estudo e seu projeto matriz atenderam os princípios éti-
cos que envolvem pesquisas com seres humanos. Para tanto, foram 
adotadas as recomendações do Conselho Nacional de Pesquisa, se-
gundo a Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde.
Participaram deste estudo 7 homens com diagnóstico confirmado 
de DF, assintomáticos, em contexto ambulatorial, com idade maior 
que 18 anos, que já tinham vivenciado priapismo em algum mo-
mento da vida e que eram usuários do CEH. A participação ocorreu 
mediante assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido, após os participantes serem informados sobre os objetivos do 
estudo, o caráter voluntário e anônimo de sua participação, e que 
sua aceitação em participar não tinha qualquer relação com seu aten-
dimento no CEH. 
O número de participantes foi estabelecido por meio do critério 
de saturação dos dados. Como “priapismo” remete ao deus grego 
da fertilidade Príapo11, para assegurar o anonimato e sigilo, foram 
sorteados nomes de divindades gregas para retratar os participantes. 
Para produção de dados, utilizou-se a técnica projetiva do desenho 
história-tema. Em primeiro momento, foi explicado o intuito e 
objetivo dessa técnica, em seguida foi entregue aos participantes 
um papel em branco e lápis e solicitado que criassem um dese-
nho sobre o tema “homem com DF e priapismo na emergência”. 
Depois, foi solicitado que contassem uma estória sobre o desenho 
e lhes dessem um título. Posteriormente, realizou-se uma entre-
vista semiestruturada, com questões sociodemográficas fechadas e 
questões abertas acerca da vivência do priapismo no contexto dos 
serviços de emergência.
A coleta de dados foi realizada entre novembro de 2016 e fevereiro 
de 2017 por um entrevistador qualificado do sexo masculino, em 
ambiente fechado e privativo (salas de atendimento) do CEH, onde 
os participantes se sentiam confortáveis para expor suas experiências. 
As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra imediatamente 
após sua realização. O tempo médio de duração das entrevistas foi 
de 40 minutos, tendo sido encerradas ao alcançar a saturação de 
conteúdo. 
O desenho-história com tema possui duas etapas: a criação do de-
senho e a produção de uma história a partir do desenho criado, o 
que permite uma interpretação subjetiva e discursiva do material 
produzido, em que as duas etapas se completam. A análise desse ma-
terial foi realizada mediante o modelo proposto por Coutinho12, que 
consiste em observação sistemática e leitura superficial dos desenhos 
e histórias contadas para conhecer os dados; seleção do material por 
semelhança gráfica ou aproximação dos temas. Em seguida, foi feita 
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uma leitura mais aprofundada e dirigida; análise e interpretação dos 
conteúdos temáticos agrupados por categorias e subcategorias, e por 
fim, a interpretação dos desenhos por grafismo12.
Para o tratamento dos dados foi utilizado o método de Análise de 
Conteúdo Temática de Bardin13, que visa obter indicadores que 
permitiram a inferência de conhecimentos relativos às condições 
de produção/recepção dessas mensagens. Há três fases de análise: a 
pré-análise, que objetiva organizar o material, escolher os documen-
tos a serem analisados, formular hipóteses ou questões norteadoras, 
elaborar indicadores que fundamentem a interpretação final; a ex-
ploração do material, em que se aplica sistematicamente as decisões 
tomadas na pré-análise; e o tratamento dos resultados, em que são 
feitas inferências e transformação dos resultados brutos em resulta-
dos significativos e válidos, propondo interpretações a propósito dos 
objetivos previstos ou a outras descobertas inesperadas.

RESULTADOS

Participaram deste estudo 7 homens, com idades entre 27 e 48 anos, 
3 negros, 3 pardos e 1 amarelo; 4 casados; 4 aposentados; 4 católicos; 
5 com baixa escolaridade (não atingiram o ensino médio) e 5 com 
baixa renda (≤1 salário mínimo). 
Dentre suas características clínicas, 5 possuíam o tipo HbSS e 2 o 
tipo HbSC. O diagnóstico da DF foi tardio em 4 homens. A ida-
de do primeiro episódio de priapismo variou dos 15 aos 27 anos. 
A duração média dos episódios para 5 homens era ≤4h, ocorrendo 
preferencialmente à noite. Três homens não tiveram episódios de 
priapismo nos últimos 6 meses, enquanto um homem relatou ocor-
rência diária.
Todos os participantes citaram as crises álgicas como motivo para 
uso das emergências. Dois homens nunca utilizaram as emergências 
por priapismo. Para deslocar-se de casa aos serviços de emergência 
utilizam ônibus, bicicleta, táxi ou são levados por vizinhos e por ve-
zes a pé.
As experiências dos homens com priapismo foram organizadas em 
três categorias as quais serão apresentadas a seguir:

Interpretação sobre o priapismo e estratégias para seu manuseio 
em domicílio
Os homens com DF interpretam o priapismo como um agravo à 
saúde, uma deficiência, uma falta de saúde genital/sexual. Reconhe-
cem-no como uma experiência de ereção involuntária dolorosa, de 
caráter imprevisível, mais frequente à noite, que dificulta a micção. 
É complicado você ter uma ereção que leva tempo, e além de ter a ereção, 
a ereção dói. O que complica mais no priapismo não é estar ereto, mas 
a dor – Zeus.
É mais à noite, de madrugada, estou dormindo e acordo ereto, já sen-
tindo dor – Hades.
Em suas primeiras ocorrências, pelo desconhecimento dessa com-
plicação e sua ligação com a DF, a ereção involuntária prolongada 
é atribuída a desejo sexual e/ou maior virilidade. A preocupação, o 
medo, o desconhecimento sobre como manusear a situação, des-
perta pensamentos de insegurança e receio quanto ao desempenho 
sexual futuro. 
Eu me senti um cara sortudo, porque você ter uma ereção durante duas, 
três horas de relógio... quem é que consegue? Quase ninguém. Eu não 

sabia que o priapismo era gerado pela DF. Eu pensava que era caso meu 
mesmo. Mas só que depois que eu tive as primeiras crises, eu comecei 
estudar o que era DF, eu pude ver que o priapismo vinha da DF [...]. 
Na cabeça do homem, quando você está ereto, é o que? Você está com 
vontade de quê? – Zeus.
Quando é a primeira vez, ele acha que está com problema, que a saúde 
dele está precária, e a preocupação é: o que fazer? É prejuízo, porque ele 
fica preocupado, acha que não vai conseguir mais namorar normal com 
a esposa ou namorada, ele fica com medo de falhar...– Hércules.
A experiência também é permeada pela vergonha e constrangimen-
to. Essas situações ocorrem de forma inesperada, seja no trabalho, 
em ambientes com amigos e com a própria família. Em geral, as 
pessoas ao redor do homem com DF não conhecem a complicação 
do priapismo e sua relação com a doença, agindo de modo precon-
ceituoso e expondo o homem com DF a situações constrangedoras.
Para quem está sentindo diariamente esse problema (o priapismo), é 
complicado, é vergonha, timidez, preconceito, vergonhoso, você fica sem 
jeito, você não tem como explicar a alguém se não tiver alguém íntimo 
seu para falar, explicar seu problema – Teseu.
Assim, os homens com DF se isolam em domicílio e utilizam es-
tratégias para reverter a ereção prolongada e a dor com uso de chás, 
banhos com água fria e plantas medicinais no pênis, distração, cami-
nhada (Figura 1), tentar urinar, se masturbar ou procurar parceiras 
para relações sexuais de forma discreta, na tentativa de não serem 
confundidos ou julgados como abusadores sexuais. 
Antes que eu não era orientado, tomava banho, se molhava, botava gelo, 
já me ensinaram banhar o pênis com aroeira, diziam que era bom [...] 
tomava chá de cana, ficava muito tempo embaixo d’água no banheiro, 
até aquela sensação de dormência passar, parecia que estava anestesiado. 
Não passava, aliviava. Passava com o tempo, a gente esquecia também 
na mente – Hércules. 
É procurar evitar contar para qualquer um, para que não inventem 
uma resenha, uma fofoca, um disse-me-disse, para que o povo não in-
vente uma armadilha, uma invenção de coisa pior, como estupro ou 
coisa assim, preconceito, é falar com alguma pessoa íntima que estiver 
do seu lado – Teseu.
Você acorda de madrugada, daquele jeito (com priapismo), levanta, 
vai ao banheiro, urina, continua, o que vem na sua cabeça? Poxa, eu 
tenho que pegar uma mulher [...] quem não entende, vai jogar água, 
ficar debaixo do chuveiro, assistir filme pornô, tentar se masturbar [...] 
na cabeça do homem, o que vem é assistir um filme pornô, se masturbar 
até ver se diminui – Zeus.

As estratégias para manuseio do priapismo são modificadas a partir 
das orientações dadas pelos profissionais de saúde quando o homem 
com DF consegue partilhar com eles sua experiência.

Fatores que motivam e limitam o acesso aos serviços de 
emergência
Dentre os fatores motivadores para o acesso aos serviços de emergên-
cia, destaca-se a falha das estratégias de manuseio em domicílio alia-
da à dor se tornar insuportável. Tal fato demonstra que as emergên-
cias, de forma geral, são vistas como última opção para melhora do 
priapismo. Outro fator que auxilia o homem a acessar esses serviços 
é o fato de ele contar com uma pessoa de confiança que lhe oferece 
apoio e transporte até os serviços. 
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Normalmente eu não recorria a ninguém. Porque eu tinha receio. Na 
última vez que eu tive (priapismo), eu estava com minha esposa, ela me 
levou até a emergência, mas antes disso, não pedi socorro a ninguém – 
Hermes.
Não estava tendo resultado (as estratégias), a dor estava constante e o 
que eu estava fazendo não estava adiantando [...] depende da dor, da 
situação na hora, se estiver fraco a gente espera, se não der procurar logo 
(a emergência) para não ter complicação – Hades.
Dentre os fatores que limitam/prejudicam o acesso, a vergonha se 
apresenta de múltiplas formas: omitir dos pais os episódios de pria-
pismo na adolescência, prever que será atendido por profissionais de 
saúde do sexo feminino ou prever situações constrangedoras/nega-
tivas por já se ter escutado relatos negativos de outros homens com 
DF e priapismo. Tais aspectos afetam a imagem do homem como 
ser invulnerável.
O homem tem de se cuidar, mas é a vergonha. Ele sente vergonha de che-
gar lá nessa situação constrangedora. Chegar lá e poder ser atendido por 
uma mulher, fica mais difícil de falar sobre o assunto, o priapismo, como 
já tem paciente que já me contou que foi e passou vergonha – Poseidon.
Pelo fato de o pênis ficar numa ereção avançada, há um constrangimen-
to porque as pessoas notam isso, é muito nítido, e normalmente a pessoa 
leva a mão ao local por causa da dor – Hermes.
Ela (a mãe) me deu reclamação, perguntou por que eu não falei, porque 
eu fiquei escondendo, não precisava esconder, tinha de ter chegado e fa-
lado que me levava direto para o hospital – Zeus.
Também contribuem para o retardo pela busca das emergências a 
falta do diagnóstico precoce da DF, o desconhecimento do priapis-
mo como complicação da DF e seu caráter de emergência urológica 
(quando acima de 2h de duração), e sua ocorrência de forma inter-
mitente - episódios recorrentes de baixa duração.
O desconhecimento da relação com a DF é mediado por profissio-
nais de saúde que mesmo acompanhando o homem com DF desde 
a infância, não informam à criança e aos cuidadores (geralmente 
mulheres) a possibilidade de futura ocorrência e como manusear o 

evento. Os homens jovens e adultos também sentem vergonha em 
contar ao profissional de saúde que vivenciaram o priapismo, o que 
evidencia a dificuldade de diálogo sobre temas relativos à sexualida-
de durante as consultas.
Precisamos aprender. Não aprendemos isso no dia a dia. Eu tenho DF 
desde os 7 anos de idade e descobri isso (o priapismo) só aos quase 20 
anos [...] Como ele (o priapismo) faz parte da DF, devia se ter conhe-
cimento de cada recorrência, sintoma que vier [...] a gente precisava ter 
essa conversa com o médico responsável pelo caso, o especialista, então 
toda a vida a gente não teve essa conversa, ninguém nunca me disse que 
poderia ocorrer – Hermes.
Outro fator que dificulta o acesso aos serviços de emergência são os 
meios de transporte para se deslocar até esses serviços. Isso depende 
dos recursos financeiros dos indivíduos, geralmente escassos, e com 
a necessidade de esconder a condição ereta do membro (Figura 2) na 
crise de priapismo durante o deslocamento.
Eu fui a pé (à emergência), que é um pouco próximo, como eu andei de 
casa até lá... uns 15 minutos, conforme fui andando o sangue foi circu-
lando melhor, chegando lá não estava mais (em priapismo) – Hades.

Experiências dos homens com doença falciforme e priapismo 
nos serviços de emergência
Nos serviços de emergência ocorrem experiências constrangedoras 
proporcionadas tanto pelos profissionais de saúde quanto por de-
mais funcionários dos serviços de apoio, como recepcionistas e ma-
queiros. Tais experiências se baseiam no preconceito pela falta de co-
nhecimento sobre a DF e o priapismo, por despreparo profissional 
em atender quadros genitais e manter a privacidade da pessoa, por 
associação do priapismo com distúrbios psicológicos sexuais, prática 
masturbatórias, além de atrelar a figura do homem com ereção em 
situações públicas ao estereótipo de abusador sexual.
[...] Quando eu estava saindo da cirurgia, o rapaz que empurrava a 
maca brincou comigo; falou assim “você bateu muita punheta né”? 
(Masturbação), eu fiquei quieto: “Não, não foi isso não” – Zeus.

Figura 1. Joãozinho e seu pauzinho 
História: “Era uma vez Joãozinho, que acordou de noite depois de um sonho maravilhoso, que estava tendo relações sexuais. Quando acordou, 
estava com o pênis ereto, nada desse pênis descer. O que ele fez? Ficou rodando, rodando, rodando na casa dele, dando voltas, voltas e voltas... 
O pênis foi descendo devagarzinho, uma meia hora, depois ele deitou de novo e foi dormir” – Ares.
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Era profissional de saúde, estavam brincando, descontraindo, mas como 
a gente estava tenso... Para outras pessoas era uma ofensa e por conta dis-
so a pessoa não queria mais ir ao médico, porque ficava com vergonha, 
sem ânimo para falar, “Tá com o pênis dormente, o que foi que você fez 
rapaz?” – Hércules. 
O desconhecimento do diagnóstico da DF pelo homem que viven-
cia os primeiros eventos de priapismo, somado ao despreparo dos 
profissionais de saúde, contribui para um possível comportamento 
de evitação do atendimento por parte dos profissionais, o que causa 
ainda mais constrangimento nos homens e retardo no atendimento.
Antes, quando a gente não sabia que era a DF, “(os profissionais) jogavam 
um para cima do outro”, mas hoje quando você fala que tem DF, já melho-
rou, não é que está bom, mas já melhorou bastante. Comigo, me atendiam 
um jogando pro outro “não é com esse aqui não, passa para outro, Dr. Fula-
no, ah, mas não está, vai chegar”, faziam esse jogo de empurra – Hércules.

Após se estabelecer a relação entre o priapismo e a DF, há um maior 
nível de esclarecimento devido à informação dos profissionais de 
saúde sobre a DF, o priapismo, seu manuseio e suas complicações. 
Há profissionais que acalmam a pessoa e prestam um serviço hu-
manizado, orientam o homem com priapismo a buscar a discrição 
e quando possível, isolá-lo como forma de manter sua privacidade. 
O cuidado também se dá através da analgesia, da hidratação e em 
casos graves, através da cirurgia de aspiração do conteúdo do pênis 
(Figura 3). 
Os profissionais tentaram me acalmar, o médico dizendo que era nor-
mal, o urologista, ele sabia o que estava acontecendo, então ele tentou 
acalmar, que não era uma questão voluntária e sim involuntária. Pe-
diu para que eu ficasse calmo e aguardasse o procedimento. Quando 
foi feito o procedimento (aspiração do pênis), que fui entendendo um 
pouco mais o que estava acontecendo – Hermes.

Figura 2. A caminhada sofrida 
História: “[...] ele chamou a mãe, e a mãe o chamou para ir ao ponto de ônibus para ir ao hospital... falar com o médico o que era isso: o pênis 
estava duro e não queria amolecer a troco de nada. A mãe estava com um pouco de raiva, porque ela queria que ele pegasse o ônibus, mas ele 
não queria entrar no ônibus porque estava com vergonha e logo começou a chover. De tanto ela insistir, ele pegou o ônibus e foi até o hospital, 
debaixo de chuva” – Teseu.

Figura 3. Priapismo do Deserto
História: “Quando cheguei à emergência que vi que aquilo que eu achava que era bom para mim na verdade era ruim - eu acabei indo para uma 
cirurgia, tendo meu órgão todo preenchido por agulhas, sensação dolorida - e ainda tive a vergonha. Por isso desenhei o mandacaru, foi como 
senti meu órgão todo penetrado por agulhas, tipo espinhos, isso ficou marcado em mim. O priapismo, depois da crise álgica, é a pior coisa que 
se pode ter” – Zeus.
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A expectativa do procedimento de aspiração do conteúdo do pê-
nis, aliado ao conhecimento da possibilidade de complicações do 
priapismo, como a disfunção erétil, desperta sentimentos de medo 
e apreensão. Em nosso meio ainda há escassez de profissionais aptos 
para realizar o procedimento de aspiração do pênis, o que expõe os 
homens com DF e priapismo a maior risco de complicações pelo 
retardo em receber o tratamento adequado.
O risco de disfunção erétil aumenta conforme a demora em procu-
rar ajuda e ser tratado. Essa complicação amedronta o homem com 
DF, refletindo em vulnerabilidade à depressão e à possibilidade de 
cometer suicídio. Apesar de a maioria temer a impotência sexual, 
um dos participantes relatou que é possível conviver com a disfun-
ção erétil desde que ocorra uma ressignificação da relação sexual, de 
forma que o prazer para o homem não esteja vinculado unicamente 
à penetração.
Foi um procedimento muito delicado e doloroso. Acabou eu tendo seque-
la (disfunção erétil), sexo não é só penetração. Então eu aprendi a lidar, 
quem não tem cão caça com gato, no início foi complicado de lidar, não 
vou mentir, porque a ereção do homem é um bem que se você tirar, você 
tira o que quiser do homem, mas não tire a ereção do homem que o 
homem fica doido, até suicídio ele faz – Zeus.

DISCUSSÃO

O perfil sociodemográfico e clínico dos participantes do presente 
estudo é concordante com a literatura, como o cenário de baixa es-
colaridade, desemprego, baixa renda familiar14 e a faixa etária dos 
primeiros episódios de priapismo15. A maior frequência de diag-
nóstico tardio da DF no presente estudo pode ser explicada pela 
obrigatoriedade de diagnóstico precoce ainda ser recente no Brasil 
(Programa Nacional de Triagem Neonatal – 2001)16.
A duração dos episódios de priapismo menor que 4h caracteriza o 
priapismo intermitente, usualmente noturno, geralmente manu-
seado com sucesso por estratégias caseiras e permite função erétil 
normal entre os episódios17. Porém, há associação entre o aumento 
da frequência e a duração dos episódios de priapismo intermitente 
precedendo ataques agudos major (>4h) de maior gravidade1.
O uso de estratégias de manuseio do priapismo em domicílio busca 
evitar longas esperas e atendimentos por profissionais de saúde do sexo 
feminino em emergências – serviços vistos como última opção. Po-
rém, em casos mais graves de priapismo, a ineficácia das estratégias ca-
seiras leva ao entendimento do priapismo como problema insolúvel18.
Temas que envolvem a sexualidade dos pacientes, como o priapis-
mo, enfrentam o silêncio por parte dos profissionais de saúde. A 
orientação para os pais/cuidadores sobre o priapismo é necessária 
desde a infância dos meninos com DF, assim como já é rotineira 
a abordagem de sinais de alerta, ensino da palpação do baço para 
reconhecimento de sequestro esplênico, uso de fármacos e vacinas 
especiais e demais recomendações pelos profissionais de saúde6. 
O cuidado não é visto como uma prática masculina, e sim feminina, 
o que contribui para que homens suprimam necessidades de saúde. 
Os serviços de saúde costumam ser percebidos como espaços femi-
nilizantes, frágeis, frequentado e composto por equipes de profissio-
nais formadas por mulheres, gerando sensação de não pertencimen-
to àquele espaço por homens19. Ademais, a exposição à nudez nos 
serviços de emergência gera desconforto aos homens e sentimento 

de expropriação do seu corpo, o que os faz abrir mão de sua esfera 
mais íntima, física e psicológica20. 
A resistência ao transporte público e a carência financeira, acarreta 
como atitude de proteção a locomoção através da caminhada, trans-
portes próprios ou de amigos/familiares como forma de manter a 
privacidade. Em estudo realizado nos Estados Unidos8, 79% dos 
pacientes com DF e crise álgica admitidos na emergência chegaram 
lá por caminhada. 
Profissionais de saúde, funcionários de apoio em serviços de emer-
gência promovem situações de discriminação e constrangimento ao 
homem com DF em priapismo. O corpo, através do olhar, comu-
nica sentimentos que denunciam o ato de cuidar. Assim, é preciso 
atenção quanto à postura e expressão facial para evitar constrangi-
mentos ao paciente21.
O ambiente de emergência neste estudo se configurou como espaço 
para obtenção das primeiras informações do priapismo enquanto 
complicação. A educação em saúde no espaço hospitalar pode in-
cluir o companheiro ou os genitores da pessoa hospitalizada, discutir 
o impacto da doença na vida da família e incentivar a adoção de 
comportamentos saudáveis22.
Os homens com DF e priapismo expressaram sentimentos de medo 
quanto à realização da cirurgia para esvaziamento do pênis, o que 
converge com resultados de um estudo23 em que o procedimento ci-
rúrgico foi relacionado a uma espécie de abandono, ainda que tem-
porário. Isso interfere no sentimento de continuidade de vida, surge 
como algo inesperado e indesejado, podendo se relacionar como a 
última chance de manter a função erétil e sexual.
A disfunção erétil é previsível em 90% dos casos de priapismo isquê-
mico com duração maior que 24h1, sendo que o tempo de duração 
interfere na preservação da função11. A espera por uma resolução 
espontânea do priapismo e o retardo em busca de ajuda profissional 
nas emergências foi comum nos relatos, alertando para a necessida-
de de investimento em educação para a compreensão da doença, 
suas complicações e o autocuidado desses homens desde a infância, 
quando os primeiros episódios de priapismo surgem, além de alertar 
suas famílias para promover-lhes apoio.
No presente estudo, os relatos de homens com DF e disfunção 
erétil pós-priapismo afirmaram que eles tentam manter sua vida 
sexual ativa junto a suas parceiras, buscando variar as posições du-
rante o sexo, sem nenhuma estratégia específica evidenciada. Par-
te dos participantes não dispõe de parceiras, e estes também não 
relataram práticas de busca de prazer individual, provavelmente 
por medo de estimular novas crises. Um estudo18 destacou que os 
participantes elegeram que o impacto na vida sexual é o aspecto 
mais angustiante do priapismo; afirmaram que não tinham nada 
a oferecer às parceiras na perspectiva afetivo-sexual e se sentiam 
incapazes de atrair ou manter parceiras, gerando solidão, perda de 
autoestima e da esperança. 

CONCLUSÃO

As experiências de homens com DF e priapismo são permeadas por 
sentimentos de vergonha e constrangimento, seja em seu próprio 
domicílio, em situações sociais ou nos serviços de saúde, prejudi-
cando o acesso aos cuidados. O priapismo é uma complicação que 
ocorre na adolescência e início da vida adulta do homem, período 
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este no qual muitos ainda vivem com seus genitores e ocultam a 
ocorrência dos episódios, dificultando a busca por ajuda.
A atribuição de diferentes significados ao priapismo pelos homens 
com DF é influenciada pelo acesso ao diagnóstico precoce da DF, 
de forma que o homem ao desconhecer a relação etiológica do pria-
pismo com a doença pode entendê-lo como demonstração de viri-
lidade e potência sexual. Ainda que atribua significados positivos, o 
homem com priapismo adota medidas em domicílio para induzir 
o alívio da dor e a detumescência do órgão. A persistência da dor, 
associada à falha dessas medidas, motiva o homem com DF e pria-
pismo a buscar os serviços de emergência de forma tardia e em geral, 
amparado por pessoas de sua confiança.
O acesso aos cuidados nos serviços de emergência é prejudicado 
pelo constrangimento que o priapismo impõe e pelas condições fi-
nanceiras dos homens com DF. O constrangimento atravessa todos 
os momentos da jornada para acessar cuidados especializados; está 
presente no momento de pedir ajuda, ao buscar meios de transporte 
para deslocar-se aos serviços de emergência (de modo que alguns 
preferem ir andando) e também é antecipado quando o homem 
com DF pressupõe que será atendido por profissionais de saúde do 
sexo feminino, o que fere sua masculinidade. E, finalmente, se ma-
terializa no encontro com profissionais não qualificados.
O desconhecimento do priapismo como emergência urológica, suas 
consequências e o caráter recorrente de menor duração do priapismo 
intermitente também desestimulam a busca de atenção de emergên-
cia por parte dos homens com DF.
Nos serviços de emergência, o homem com DF e priapismo ainda 
convive com situações constrangedoras na interação com os pro-
fissionais de saúde e funcionários de apoio (recepção, maqueiros, 
faxineiros, dentre outros), o que é baseado no desconhecimento so-
bre a doença e a complicação além da associação do homem em 
situação de ereção pública com o estereótipo de abusadores sexuais 
e de pessoas com comportamentos de desvios sexuais. Apesar dessas 
limitações, nesses serviços de emergência o homem com priapismo 
obtêm informações dos profissionais sobre a DF e as medidas de 
cuidado requeridas diante de novas ocorrências de priapismo, além 
de ser alertado sobre suas consequências. 
Por conta da demora em buscar ajuda e ser de fato atendido e 
tratado nos serviços de emergência, não raro são necessários pro-
cedimentos mais invasivos e complexos como as cirurgias de esva-
ziamento do pênis, o que gera sentimentos de medo e incerteza 
do homem com priapismo sobre seu desempenho sexual futuro 
pela possibilidade de disfunção erétil. Nesse sentido, este estudo 
indica que é necessária uma revisão dos protocolos existentes para 
definir qual tempo limite de espera para o acesso aos tratamentos, 
levando em consideração as particularidades de cada país; como as 
condições de mobilidade pelos meios de transportes e a qualidade 
e a eficiência em se obter um atendimento rápido nos serviços de 
emergência em cada local.
Este estudo ressalta a importância do diagnóstico precoce da doença 
falciforme, da orientação de familiares e da necessidade dos profis-
sionais de saúde educarem os meninos/homens jovens com DF e 

seus cuidadores sobre o priapismo de forma prévia, para permitir o 
adequado autocuidado futuro e prevenção de complicações. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Interferential current 
is widely used in clinical practice for the treatment of low back 
pain, but there is no literature consensus regarding its parame-
ters. The objective of this study was to analyze the immediate ef-
fect of the 2KHz interferential current in chronic low back pain. 
METHODS: This randomized controlled clinical trial was pre-
viously approved by the Research Ethics Committee of the Federal 
University of Paraná, with the participation of 105 individuals with 
chronic low back pain (>12 weeks) of both genders. Participants 
were randomized in 3 groups: placebo group (PG, n=35), electrical 
stimulus off; interferential current1 (IG1, n=35), carrier frequency 
2KHz, AMF of 2Hz, motor intensity level and IG2, n=35, carrier 
frequency 2KHz, AMF of 100Hz, sensory intensity level. All groups 
were subjected to a single application for 30 minutes with 4 electro-
des in a crossed-shape position in the lumbar region. 
RESULTS: The visual analog scale, McGill pain scale, Oswes-
try Low Back disability questionnaire, Roland Morris disability 
questionnaire and Algometria of pressure were used for evalua-
tion and revaluation.
CONCLUSION: It may be noticed that by the visual analog 
scale and questionnaires, the interferential current provided an 
immediate analgesic effect in chronic lumbar pain regardless of 
the mode of stimulation.
Keywords: Analgesia, Chronic pain, Electric stimulation thera-
py, Low back pain. 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A corrente interferencial é 
amplamente utilizada na prática clínica para o tratamento da dor 
lombar, porém não há consenso na literatura sobre seus parâme-
tros. O objetivo deste estudo foi analisar o efeito imediato da 
corrente interferencial de 2KHz na dor lombar crônica. 
MÉTODOS: Ensaio clínico, controlado randomizado, foi previa-
mente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Paraná. Participaram 105 indivíduos com dor lombar 
crônica (>12 semanas), de ambos os sexos. Os participantes foram 
randomizados em 3 grupos: grupo placebo (GP, n=35), estímulo 
elétrico desligado, grupo interferencial1 (GI1, n=35), frequência 
portadora de 2KHz, AMF de 2Hz, intensidade a nível motor e 
grupo interferencial2 (GI2, n=35), frequência portadora de 2KHz, 
AMF de 100Hz, intensidade a nível sensorial. Todos os grupos fo-
ram submetidos a uma única aplicação durante 30 minutos, com 4 
eletrodos posicionados de maneira cruzada na região lombar. 
RESULTS: Para avaliação e reavaliação, foi utilizada a escala 
analógica visual, escala da dor de McGill, Questionário de dor 
lombar de Oswestry, Questionário de Incapacidade de Roland-
-Morris e Algometria de Pressão. 
CONCLUSÃO: Pode-se perceber que, pela escala analógica vi-
sual e pelos questionários, a corrente interferencial proporcionou 
efeito analgésico imediato na dor lombar crônica independente-
mente do modo de estimulação. 
Descritores: Analgesia, Dor crônica, Dor lombar, Terapia por 
estimulação elétrica.

INTRODUÇÃO

A dor lombar (DL) é uma condição clínica multifatorial, relacio-
nada a fatores biopsicossociais, sociodemográficos e econômicos1-3, 
acometendo cerca de 84% da população mundial. Aproximada-
mente 30 a 33% da população que possue episódios agudos de DL 
acaba desenvolvendo dor lombar crônica (DLC)4, ou seja, quadro 
álgico persistente por mais de 12 semanas3. A maioria das causas da 
DLC são inespecíficas e podem estar associadas ao aumento na sen-
sibilização central5 e ineficiência no controle de endógenos da dor6. 
A dor prolongada pode gerar aumento na excitabilidade dos neurô-
nios aferentes (hipersensibilidade) o que pode levar a mudanças em 
sua plasticidade, resultando em resposta exagerada à dor7.
Identificar a eficiência de tratamentos não invasivos e não farmaco-
lógicos para a DLC pode propiciar ganhos significativos e resultados 
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substanciais na morbidade e custos relacionados a essa população8. 
Os tratamentos para a DLC objetivam primariamente reduzir a 
dor e a incapacidade9. As abordagens analgésicas usadas na DLC 
são muito discutidas e às vezes controversas. Porém, sabe-se que a 
fisioterapia é um grande alicerce no seu tratamento por meio de 
exercícios terapêuticos, educação em saúde e também pelo uso da 
eletroterapia2,10.
A eletroterapia utiliza correntes elétricas com finalidades terapêu-
ticas, como a analgesia11. A corrente interferencial (CI) é uma cor-
rente elétrica de média frequência, modulada em baixa frequência, 
capaz de penetrar mais profundamente nos tecidos em relação às 
outras correntes de baixa frequência.
As diretrizes sobre o tratamento da DLC citam a CI como for-
ma de tratamento não farmacológico para a redução do quadro 
álgico3, podendo ser vantajosa em relação a outros tipos de proce-
dimentos, como os cirúrgicos10,12. Porém, destacam o baixo nível 
de evidência dos estudos, sugerindo a necessidade de realização 
de mais pesquisas relacionadas ao tema1,3,10,11,13,14. Fuentes et al.15 
verificaram em sua revisão sistemática que apesar de ser observada 
a diminuição da dor musculoesquelética após a aplicação da CI, 
esses resultados são inconclusivos devido ao número reduzido de 
estudos e à heterogeneidade metodológica.
Os equipamentos de CI permitem o ajuste da média frequência 
(frequência portadora) de acordo com o objetivo terapêutico. A 
literatura indica que frequências portadoras (FP) de 2KHz são 
mais apropriadas para a contração muscular e as de 4KHz para 
a analgesia16,17. Porém, esses dados só são encontrados em livros, 
não sendo evidenciados nos estudos científicos10. Ainda há muita 
controvérsia na literatura a respeito dos parâmetros adequados da 
CI tanto para a FP quanto para a modulação da frequência para 
promover a analgesia18,19.
Somente dois estudos avaliaram os efeitos imediatos da CI na dor. 
Fuentes et al.20 avaliaram o efeito agudo da CI associado ou não 
à interação com o terapeuta na DLC. Observaram maior anal-
gesia nos grupos tratados com a CI, porém não indicaram a FP 
utilizada, somente a modulação da frequência de 0Hz e o tempo 
de tratamento (30 min). Corrêa et al.12 mensuraram o efeito anal-
gésico das FP entre 1 e 4KHz da CI em indivíduos com DLC 
após a primeira sessão, 12 sessões e 4 meses e verificaram que a 
CI proporcionou efeito analgésico imediato após a primeira sessão 
independente da FP. Verifica-se nesses dois estudos que não foi 
utilizada a frequência de 2KHz, apesar de encontrar na literatura 
resultados analgésicos mais satisfatórios com FP menores10,12.
Portanto, o objetivo do presente estudo foi analisar o efeito anal-
gésico imediato da CI de 2KHz na DLC por meio da percepção 
subjetiva e objetiva da dor, e também avaliar a capacidade funcio-
nal desses indivíduos.
 
MÉTODOS

Ensaio clínico, controlado, randomizado, em que foram selecio-
nados participantes do sexo masculino e feminino, maiores de 18 
anos, que apresentavam DLC (maior que 12 semanas)3, de origem 
inespecífica e com dor na escala analógica visual (EAV) maior que 
1. Após convite verbal, os que aceitaram participar assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Resolução 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde).
Os critérios de exclusão foram: possuir hérnia de disco ou outra 
doença discal, não apresentar dor lombar no dia da avaliação, ter 
tomado fármaco em até 24h antes da aplicação do aparelho e ter 
realizado algum procedimento cirúrgico em região abdominal e 
lombar.
A coleta dos dados foi realizada no laboratório de Fisioterapia da 
Universidade Federal do Paraná e Serviço de Prevenção e Reabili-
tação Funcional do Hospital de Clínicas em Curitiba no período 
de março de 2017 a março de 2018.
 
Intervenção
Os participantes foram randomizados em blocos de 5 em 3 gru-
pos: grupo interferencial de baixa frequência (GI1), grupo interfe-
rencial de alta frequência (GI2) e grupo placebo (GP).
Para a aplicação da CI, o participante foi posicionado em decúbito 
ventral. Foram posicionados 4 eletrodos (9x5cm) de silicone com 
a colocação de gel condutor, dispostos de maneira cruzada, fixados 
por fita adesiva, a 3cm dos processos espinhosos de L3 e L5, à 
direita e à esquerda.
A frequência portadora da CI utilizada foi de 2KHz e variação da 
frequência (ΔF) de 0Hz. No GI1, a frequência de modulação da 
amplitude (AMF) escolhida foi de 2Hz e intensidade a nível mo-
tor. No GI2, a AMF foi de 100Hz e intensidade a nível sensorial. 
A seleção da AMF foi baseada de acordo com as frequências utili-
zadas na eletroestimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS). 
De acordo com Robertson et al.21 os pulsos elétricos de alta fre-
quência e baixa intensidade produzem efeito analgésico através da 
teoria das comportas da dor enquanto os de baixa frequência e alta 
intensidade estimulam a liberação de endorfina. O GP foi sub-
metido à aplicação do equipamento, porém no modo desligado. 
Todos os grupos receberam uma única aplicação com duração de 
30 minutos.
 
Avaliação
Os participantes foram avaliados por meio de uma ficha específi-
ca contendo dados de identificação, anamnese, avaliação da dor 
(EAV e questionários de dor lombar de Oswestry (QO) e de in-
capacidade de Roland Morris (QIRM), validados para a língua 
portuguesa.
A EAV consiste em uma linha horizontal com 10cm de compri-
mento, numeradas de zero a 10, sendo que o zero indica sem dor 
e 10, dor máxima. Os participantes indicaram o ponto que repre-
sentava a intensidade de sua dor no momento da avaliação22.
O questionário de dor de McGill (QMG) validado para a língua 
portuguesa23 avalia vários aspectos da dor por meio de palavras (des-
critores) que o participante escolhe para expressar a sua dor. Os 78 
descritores (palavras que qualificam a dor) são divididos em quatro 
categorias: sensorial discriminativo, afetivo motivacional, avaliativo 
cognitivo e mista, e em 20 subcategorias cada uma contendo de 4 a 
6 palavras. O indivíduo deveria optar por nenhuma ou uma palavra 
de cada subcategoria. O índice numérico de descritores foi calculado 
pelo número de palavras escolhidas pelos participantes para caracte-
rizar a sua dor, sendo o valor máximo de 2023.
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O algômetro de pressão (EMG System do Brasil) é um disposi-
tivo mecânico para fazer pressão pontual para provocar dor, com 
indicação da força exercida (pressão exercida conhecida, área 
constante). Possui um visor com informações do valor médio e 
do pico máximo, relatório de calibração V/Kgf/cm2 com condi-
cionamento de sinais, fonte de alimentação, saída analógica em 
conector BNC permitindo o sincronismo externo com outros 
sistemas de aquisição de sinais e com um sistema de aquisição 
de sinais integrado. Foi aplicado antes e imediatamente após a 
aplicação da CI para a comparação da intensidade da dor em 
quilograma/força (KgF) por um mesmo examinador previamen-
te treinado (ICC=0,95). Para a avaliação foram demarcados 2 
pontos para controle no tibial anterior, sendo um no direito e 
outro no esquerdo, 4 pontos na região lombar: 5cm da terceira 
e quinta vértebra lombar, ambos do lado direito e esquerdo. A 
ponta do algômetro (1cm de diâmetro) foi pressionada em cada 
ponto perpendicularmente à pele do participante, que foi ins-
truído a avisar quando não suportasse mais a pressão. A taxa de 
desenvolvimento foi de 0,3kgf/s12. Foram realizadas 3 coletas em 
cada ponto com intervalo de 1 minuto. Então, foi feita a média 
aritmética para definir o limiar de dor à pressão (LDP).
O QO é o instrumento mais recomendado para mensurar o im-
pacto funcional da DL e foi traduzido e validado para o portu-
guês24. Consiste de 10 sessões que se referem às atividades diárias 
que podem ser interrompidas ou prejudicadas pela DL. Cada uma 
delas contém seis afirmações, as quais, progressivamente, descre-
vem um maior grau de dificuldade na atividade que a afirmação 
precedente. As afirmações são pontuadas de zero a cinco, dando 
pontuação máxima de 50. O grau de disfunção dado pelo QO 
foi classificado por nenhuma disfunção (0%), disfunção mínima 
(1 a 20%), disfunção moderada (21 a 40%), disfunção grave (41 
a 60%) e incapacidade (acima de 60%)23. Para a comparação dos 
resultados foi utilizado o escore total do questionário e o grau de 
disfunção.
O QIRM, Brasil25, que é amplamente utilizado para avaliar o de-
sempenho funcional associado com a DL, é composto de 24 ques-
tões relacionadas às atividades de vida diária, dor e função. Para cada 
questão afirmativa é atribuído 1 ponto. O escore é a somatória dos 
valores, podendo-se obter pontuação mínima de “0” e pontuação 
máxima de “24”. Os indivíduos avaliados com escore igual ou maior 
que “14” foram classificados como incapacitados funcionalmente25. 
A reavaliação se iniciou logo após a aplicação do recurso.
O cálculo amostral foi definido assumindo uma diferença de dois 
pontos na intensidade da dor por meio da EAV, utilizando-se o 
programa Gpower 3.0. Foi considerado o poder estatístico de 0,95; 
alfa de 0,05 e efeito de 0,4, totalizando 102 participantes, sendo 
34 por grupo. O presente estudo selecionou 105 participantes es-
tando acima do tamanho da amostra desejada.
A randomização realizada foi em blocos22. Foram determinados 9 
blocos com 15 participantes em cada, ou seja, no envelope de sor-
teio haviam 5 papéis contendo o CI1, 5 o CI2 e 5 o GP. O sorteio 
foi realizado de modo encoberto ao participante. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 
Seres Humanos do Setor de Ciências da Saúde da Universidade 
Federal do Paraná sob número 1145540 e registrado nos registros 
de ensaios clínico RBR 59YGR8.

Análise estatística
Para a análise estatística, os resultados foram expressos como mé-
dia±desvio padrão e submetidos à análise de normalidade e homo-
geneidade de variâncias por meio do teste de Shapiro Wilk e Leve-
ne, respectivamente. Para as variáveis paramétricas foi realizado o 
teste t de Student pareado na comparação pré e pós, e o ANOVA 
post hoc de Tukey na comparação entre os grupos. O estudo adotou 
o valor de p<0,05 para a significância estatística.
 
RESULTADOS

Foram avaliados 105 pacientes divididos em 3 grupos: GI1 (n=35), 
GI2 (n=35) e GP (n=35) (Figura 1). Não houve nenhuma perda 
amostral. O período de recrutamento compreendeu entre março a 
novembro de 2017.

Indivíduos com dor lombar crônica (n=105)

Avaliação

Reavaliação

GP (n=35)

CI desligada 
T: 30 min

GI1 (n=35)

CI
FP: 2KHz,

AMF: 100 HZ,
I: nível sensorial

T: 30 min

GI2 (n=35)

CI
FP: 2KHz,
AMF: 2HZ,

I: nível motor
T: 30 min

Figura 1. Desenho do estudo
CI = corrente interferencial; FP = frequência portadora; AMF = frequência de 
modulação da amplitude.

A tabela 1 apresenta as características clínicas e sociodemográficas 
da população estudada.
A intensidade da dor diminuiu significativamente nos três grupos, 
sendo que no GI1 e no GI2 houve diminuição de mais de 3 pon-
tos na escala (zero a 10). Na comparação intergrupos foi encontra-
da diferença entre o GI1 e o GI2 com o GP, porém, sem diferença 
entre GI1 e GI2 (Tabela 2).
Com relação ao resultado da algometria na região lombar, só foi en-
contrada significância em L3D e L3E no GI2 intragrupos (Tabela 3).
A tabela 4 refere-se aos resultados encontrados através dos ques-
tionários aplicados. Com relação ao QMG obteve-se redução no 
índice de dor nos três grupos durante a análise dos dados intra-
grupos. No QO e QIRM verificou-se redução significativa nos 3 
grupos quando comparada à avaliação inicial. Porém, quando os 
grupos foram comparados, não foi encontrada diferença do GI1 e 
GI2 em relação ao placebo.
A tabela 5 apresenta os resultados das diferenças intergrupos.
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Tabela 1. Características clínicas e sociodemográficas

Variáveis GI1
(n=35)

GI2
(n=35)

GP
(n=35)

Idade (média±DP) (anos) 43,3±15,3 42,2±14,3 32,9±15,6

Sexo (n, %)
   Feminino
   Masculino

23 (65,7)
12 (34,3)

23 (65,7)
12 (34,3)

21 (60)
14 (40)

Escolaridade (n, %)
   Fundamental incompleto
   Fundamental completo
   Médio incompleto
   Médio completo
   Superior incompleto
   Superior completo

1 (2,9)
0 (0)
7(20)

9 (25,7)
11(31,4)
7 (20)

0 (0)
2 (5,7)
6 (17,1)
7(20)

10 (28,6)
10 (28,6)

1(2,9)
1 (2,9)
3 (8,6)
3 (8,6)

20 (57,1)
7 (20)

Hábitos de vida
   Fumante (n, %)
   Etilista (n, %)
   Sedentário (n, %)

2 (5,7)
7 (20)

17 (48,6)

4 (11,4)
1 (2,9)
14 (40)

2 (5,7)
4 (11,4)
17 (48,6)

Tempo de dor (anos) (média, min, máx, mediana) 5,81; 3; 34; 3 6,54; 3; 31; 3 4,46; 3; 17; 3

Localização da dor (n, %)
   Centralizada
   À direita
   À esquerda
   Bilateral

12 (34,3)
7 (20)
1 (2,9)

15 (42,9)

8 (22,9)
9 (25,7)
1 (2,9)

17 (48,6)

10 (28,6)
5 (14,3)
4 (11,4)
16 (45,7)

Período do dia que a dor piora (n, %)
   Manhã
   Tarde
   Noite

14 (40)
6 (17,1)
15 (42,9)

12 (34,3)
7 (10)

16 (45,7)

8 (22,9)
7 (10)

20 (57,1)

Atividades que exacerbam a dor (n, %)
   Caminhar
   Sentar
   Abaixar
   Levantar
   Subir escada
   Esforço/levantar objeto

9 (25,7)
13 (37,1)
9 (25,7)
8 (22,9)
5 (14,3)
31 (88,6)

14 (40)
17 (48,6)
19 (54,3)
11 (31,4)
12 (34,3)
28 (80)

12 (34,3)
11 (31,4)
15 (42,9)
10 (28,6)
11 (31,4)
31 (88,6)

GI1 = grupo interferencial de baixa frequência; GI2 = grupo interferencial de alta frequência; GP = grupo placebo.

Tabela 2. Avaliação da dor pela escala analógica visual 

GI1
(n=35)

GI2
(n=35)

GP
(n=35)

EAV
(média±DP)

Antes Depois Antes Depois Antes Depois

5,3±2,1 2,0±1,9*# 4,7±1,8 1,0±1,4*# 4,9±2,3 3,0±2,0*
GI1 = grupo interferencial de baixa frequência; GI2 = grupo interferencial de alta frequência; GP = grupo placebo; EAV = escala analógica visual. *p<0.05- intragrupo 
(teste t pareado). # p<0,05 comparando com o GP. 

Tabela 3. Resultados do limiar de dor à pressão

LDP
(média±DP)

GI1
(n=35)

GI2
(n=35)

GP
(n=35)

Antes Depois Antes Depois Antes Depois

TAE 4,6±2,7 4,5±2,6 5,5±1,8 5,3±1,6 5,6±1,9 5,1±2,1

TAD 4,7±2,4 4,5±2,4 5,9±1,8 5,6±1,6 4,4±1,7 5,3±1,9

L3E 4,6±2,8 4,9±2,9 4,8±1,4 5,3±1,7* 4,4±1,7 4,5±1,8

L3D 4,8±2,9 4,8±2,9 4,6±1,4 5,1±1,4* 4,4±1,8 4,7±1,8

L5E 4,6±2,6 4,9±3,0 4,7±1,5 5,1±1,6 4,5±1,8 4,6±1,8

L5D 4,7±2,9 5,1±2,7 4,7±1,8 5,1±1,4 4,9±2,4 4,9±2,3
LDP = limiar de dor à pressão; GI1 = grupo interferencial de baixa frequência; GI2 = grupo interferencial de alta frequência; GP = grupo placebo; TA = tibial anterior; 
L3 = 3ª vértebra lombar; L5 = 5ª vértebra lombar; E = esquerda; D = direita. *p<0,05.
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Tabela 4. Resultado da avaliação pelos questionários de dor de McGill, Oswestry para avaliação da dor lombar e de Incapacidade de Roland 
Morris

GI1
(n=35)

GI2
(n=35)

GP
(n=35)

Antes Depois Antes Depois Antes Depois

QMG (média±DP)

   Sensorial 7,7±2,6 4,0±3,3* 8,5±2,2 4,0±3,3* 8,3±3,3 5,4±2,7*

   Afetivo 3,0±1,8 0,7±1,3* 3,8±1,7 0,9±2,1* 3,5±1,9 1,8±1,5

   Avaliativo 1,4±0,7 0,4±0,7 1,1±0,3 0,4±0,6* 1,2±1,3 0,9±1,4

   Miscelânea 3,0±1,7 1,4±1,3* 3,5±1,6 1,1±1,5* 3,2±1,1 2,0±1,4*

   Total 15,2±4,9 6,6±6,0* 17±4,7 6,4±6,8* 16,2±6,1 10,2±4,9*

QO Antes Depois Antes Depois Antes Depois

   Total 11,4±4,4 5,2±3,9*# 13,7±6,0 5,6±5,7*# 11,1±5,7 7,0±4,5*

Nível de disfunção n (%)

   Nenhuma disfunção 0 (0) 3 (8,6) 0 (0) 5 (14,3) 0 (0) 2 (5,7)

   Disfunção mínima 17 (48,6) 28 (80) 12 (34,3) 24(68,6) 17 (48,6) 28 (80)

   Disfunção moderada 17 (48,6) 4 (11,4) 17 (48,6) 4 (11,4) 16 (45,7) 4 (11,4)

   Disfunção grave 1 (2,9) 0 (0) 6 (17,1) 2 (5,7) 2 (5,7) 1 (2,9)

QIRM Antes Depois Antes Depois Antes Depois

   Total 9±4,2 5,1±3*# 11,2±5,3 4,6±4,4*# 9,9±6,0 6,9±5,1*

IF (n, %)

   Sim 4 (11,4) 0 (0) 9 (25,7) 1 (2,9) 10 (28,6) 3 (8,6)

GI1 = grupo interferencial de baixa frequência; GI2 = grupo interferencial de alta frequência; GP = grupo placebo; QMG = Questionário de dor de McGill; QO = 
Questionário de Oswestry para avaliação da dor lombar; QIRM = Questionário de Incapacidade de Roland Morris; IF = incapacidade funcional. *p<0,05- intragrupo 
(teste t pareado). # p<0,05- comparando com o GP.

Tabela 5. Diferença intergrupos das variáveis analisadas após a aplicação da corrente interferencial

Desfechos Diferenças entre as intervenções com intervalo de confiança de 95%

GI1 versus GP Valor de p GI2 versus GP Valor de p GI1 versus GI2 Valor de p

EAV (0-10) 1,4 (0,5 para 2,3) 0,02* 1,7 (0,8 para 2,6) 0,00* -0,3 (-1,2 para 0,5) 0,40

QMG

   Sensorial (0-10) -1,0 (-2,1 para 0,1) 0,56 -0,6 (-1,7 para 0,5) 0,56 -0,4 (-1,5 para 0,7) 0,56

   Afetivo (0-5) -0,7 (-1,5 para -0,0) 0,04* -0,3 (-1,0 para 0,4) 0,44 -0,4 (-1,2 para 0,2) 0,20

   Avaliativo (0-1) -0,1 (-0,4 para 0,1) 0,27 -0,3 (-0,6 para -0,0) 0,01 0,2 (-0,0 para 0,4) 0,15

   Miscelânea (0-4) -0,4 (-1,0 para 0,2) 0,17 -0,3 (-0,9 para 0,3) 0,32 -0,1 (-0,72 para 0,5) 0,32

   Total (0-20) -2,3 (-4,6 para 0,0) 0,05 -1,5 (-3,8 para 0,8) 0,20 -0,8 (-3,1 para 1,5) 0,50

QO (0-50) -2,1 (0,2 para 4,0) 0,03* 4,0 (2,2 para 5,9) 0,00* 1,9 (-0,0 para 3,83) 0,06

QIRM (-24) 2,9 (1,0 para 4,8) 0,02* 3,4 (1,5 para 5,3) 0,00* 0,5 (-1,3 para 2,3) 0,59

Algometria

   TAD 0,86 (-0,5 para 0,6) 0,77 0,6 (-0,5 para 0,6) 0,82 0,0 (-0,5 para 0,6) 0,94

   TAE 0,8 (-0,5 pra 0,6) 0,77 0,1 (-0,4 para 0,7) 0,70 -0,0 (-6,6 para 0,5) 0,92

   L3D -0,3 (-0,8 para 0,2) 0,29 -0,2 (-0,7 para 0,3) 0,40 -0,5 (-1,0 para 0,0) 0,06

   L3E 0,2 (-0,3 para 0,7) 0,45 0,3 (-0,1 para 0,9) 0,17 -0,1 (-0,7 para 0,3) 0,54

   L5D -0,1 (-0,7 para 0,5) 0,74 -0,04 (-0,7 para 0,6) 0,88 -0,7 (-0,7 para 0,5) 0,82

   L5E 0,1 (-0,4 para 0,7) 0,61 0,14 (-0,4 para 0,7) 0,61 -0,0 (-0,6 para 0,5) 0,99

GI1 = grupo interferencial de baixa frequência; GI2 = grupo interferencial de alta frequência; GP = grupo placebo; TA = tibial anterior; L3 = 3ª vértebra lombar; L5 = 
5ª vértebra lombar; E = esquerda; D = direita. *Diferença significativa (p<0,05). QMG = Questionário de dor de McGill; QO = Questionário de Oswestry para avaliação 
da dor lombar; QIRM = Questionário de Incapacidade de Roland Morris.
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DISCUSSÃO

O presente estudo mostrou que a CI propiciou diminuição da per-
cepção subjetiva da dor e também melhora na funcionalidade em 
relação ao GP.
Avaliar o efeito analgésico de curto prazo (imediato), não somente 
de longo prazo após a aplicação da CI, é essencial para a prática 
clínica. Muitas vezes os pacientes com DLC são incapazes de realizar 
a cinesioterapia devido ao quadro álgico elevado ou também, em 
alguns casos, a cinesioterapia pode levar à exacerbação desse quadro. 
Portanto, a CI pode ser utilizada para minimizar ou abolir a dor 
antes ou após a realização do exercício.
Poucos estudos avaliaram os efeitos analgésicos imediatos após a apli-
cação da CI na DLC12,15,20. A maioria dos estudos avaliaram os efeitos 
de longo prazo desse equipamento em indivíduos saudáveis10,27, com 
DLC12,27; ou associado a outras terapias e correntes29,30. O presente 
estudo é o primeiro a avaliar a frequência de 2KHz em indivíduos 
com DLC com duas AMF diferentes, uma de alta frequência (AM-
F=100Hz) e uma de baixa frequência (2KHz).
Os resultados encontrados na mensuração subjetiva da dor apresen-
taram efeitos fortes de tratamento da CI de 2KHz, independente 
da AMF escolhida. Esse resultado é reforçado por Corrêa et al.12, 
que encontraram efeitos maiores na redução imediata da dor após a 
aplicação da CI com frequências portadoras mais baixas (1KHz), e 
também por Fuentes et al.20 que encontraram resultados satisfatórios 
da CI em relação ao placebo, porém não indicou a frequência porta-
dora utilizada, somente a modulação da frequência que foi de 0Hz. 
Somente o estudo de Pereira et al.31 avaliou os efeitos imediatos da 
CI na frequência de 2KHz, não encontrando resultados significati-
vos na alteração do limiar de dor ao frio e calor. Porém, esse estudo 
avaliou indivíduos saudáveis e não com DLC. Ressalta-se que não 
houve diferença entre os grupos que aplicaram a CI, ou seja, não 
houve interferência da AMF escolhida. Johnson e Tabasam32 e Claro 
et al.27 também não encontraram diferença nos grupos tratados com 
diferentes AMF em indivíduos saudáveis.
Notou-se que na avaliação objetiva da dor, por meio da algometria, 
não foram encontrados resultados analgésicos imediatos (somente 
em L3D e L3E do GI2), ao contrário do estudo de Corrêa et al.12 
e Venancio et al.10, que observaram aumento do LDP imediata-
mente após a intervenção realizada, porém na frequência de 1KHz. 
Esperava-se que juntamente com a diminuição expressiva na EAV, 
ocorresse o aumento do LDP, porém isso não ocorreu. Isso pode ter 
acontecido pelo estímulo elétrico da CI ter bloqueado momentanea-
mente o estímulo dos mecanorreceptores por meio da excitabilidade 
das fibras Abo que pode ter diminuído o LDP, ou pela interferência 
do próprio indivíduo que pode não querer sentir a pressão forte (o 
máximo que pudesse) do algômetro após ter sua dor na região lom-
bar diminuída pelo tratamento.
Apesar de não terem sido realizados exercícios terapêuticos neste pro-
tocolo, pode-se constatar melhora significativa no desempenho fun-
cional dos indivíduos por meio do QO e QIRM com efeito forte de 
tratamento no GI2 e moderado no GI1. Esses dados são reforçados 
por Facci et al.29, que utilizaram como forma de intervenção a CI, 
porém com a FP de 4KHz. No entanto, Corrêa et al.12 também uti-
lizaram o QIRM para avaliar o desempenho funcional de seus parti-
cipantes após a aplicação da CI de 1KHz e 4KHz e não encontraram 

resultados satisfatórios. Já Albornoz-Cabello et al.28 utilizaram a CI de 
4KHz, modulação de frequência de 65Hz, variação da frequência de 
95Hz e slope 1/1 durante 10 sessões e verificaram melhora na capaci-
dade funcional dos indivíduos com DLC.
Venancio et al.10 enfatizaram que as correntes portadoras de menor 
frequência, como 1 e 2KHz, são mais desconfortáveis, porém pos-
suem efeitos analgésicos superiores às FP mais altas, como a de 8 e 
10KHz. Tais dados foram atestados por este estudo, uma vez que 
houve melhoras significativas após a aplicação da CI com frequência 
portadora de 2KHz. Apesar dessa afirmação, a maioria dos estudos 
utilizou a frequência de 4KHz12,15,27,29.
Deve-se ressaltar que o estudo possui algumas limitações, como a 
não realização do duplo encobrimento e a falta de testes funcionais 
nos instrumentos de avaliação.
Entretanto, é necessário salientar que o estudo foi realizado com ele-
vado número de participantes, de forma encoberta e com todos os 
instrumentos de avaliação utilizados validados e adaptados cultural-
mente para a população brasileira. Além do mais, a algometria de 
pressão é considerada como o padrão ouro para mensurar a sensibi-
lidade a dor por pressão33.
 
CONCLUSÃO

Percebe-se que a CI proporcionou efeito analgésico imediato na 
DLC. Entretanto, mais estudos devem ser realizados com outros 
protocolos para definição do melhor parâmetro dessa corrente para 
o tratamento da DLC.

REFERÊNCIAS

1. Chou R, Huffman LH. Medications for acute and chronic low back pain: a review 
of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical 
practice guideline. Ann Intern Med. 2007;147(7):505-14.

2. Chou R, Huffman LH. Nonpharmacologic therapies for acute and chronic low back 
pain: a review of the evidence for an American Pain Society/American College of 
Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med. 2007;147(7):492-504. 

3. Delitto A, George SZ, Van Dillen LR, Whitman JM, Sowa G, Shekelle P, et al. Low 
back pain. J Orthop Sports Phys Ther. 2012;42(4):A1-57.

4. Ladeira CE. Evidence based practice guidelines for management of low back pain: 
physical therapy implications. Rev Bras Fisioter. 2011;15(3):190-9. 

5. Nijs J, Apeldoorn A, Hallegraeff H, Clark J, Smeets R, Malfliet A, et al. Low back 
pain: guidelines for the clinical classification of predominant neuropathic, nocicepti-
ve, or central sensitization pain. Pain Physician. 2015;18(3):E333-46. 

6. Mlekusch S, Schliessbach J, Cámara RJ, Arendt-Nielsen L, Jüni P, Curatolo M. Do 
central hypersensitivity and altered pain modulation predict the course of chronic low 
back and neck pain? Clin J Pain. 2013;29(8):673-80.

7. Kuner R, Flor H. Structural plasticity and reorganisation in chronic pain. Nat Rev 
Neurosci. 2016;18(1):20-30. Erratum in: Nat Rev Neurosci. 2017;18(2):113. 

8. Thiese MS, Hughes M, Biggs J. Electrical stimulation for chronic non-specific low 
back pain in a working-age population: a 12-week double blinded randomized con-
trolled trial. BMC Musculoskeletal Disord. 2013;14:117.

9. Searle A, Spink M, Ho A, Chuter V. Exercise interventions for the treatment of chro-
nic low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled 
trials. Clin Rehabil. 2015;29(12):1155-67. 

10. Venancio RC, Pelegrini S, Gomes DQ, Nakano EY, Liebano RE. Effects of carrier 
frequency of interferential current on pressure pain threshold and sensory comfort in 
humans. Arch Phys Med Rehabil. 2013;94(1):95-102. 

11. Corrêa JB, Costa LO, de Oliveira NT, Sluka KA, Liebano RE. Effects of the carrier 
frequency of interferential current on pain modulation in patients with chronic nons-
pecific low back pain: a protocol of a randomised controlled trial. BMC Musculoskelet 
Disord. 2013;14(1):195. 

12. Corrêa JB, Costa LO, Oliveira NT, Lima WP, Sluka KA, Liebano RE. Effects of the 
carrier frequency of interferential current on pain modulation and central hypersen-
sitivity in people with chronic nonspecific low back pain: a randomized placebo-con-
trolled trial. Eur J Pain. 2016;20(10):1653-66. 

13. Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM, Forciea MA. Noninvasive treatments for acute, 
subacute, and chronic low back pain: a clinical practice guideline from the American 



33

Efeito analgésico imediato da corrente interferencial de 2KHz 
na dor lombar crônica: ensaio clínico randomizado

BrJP. São Paulo, 2019 jan-mar;2(1):27-33

College of Physicians. Ann Intern Med. 2017;166(7):514-30. 
14. Wong JJ, Côté P, Sutton DA, Randhawa K, Yu H, Varatharajan S, et al. Clinical prac-

tice guidelines for the noninvasive management of low back pain: A systematic review 
by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. 
Eur J Pain. 2017;21(2): 201-16.

15. Fuentes JP, Armijo Olivo S, Magee DJ, Gross DP. Effectiveness of interferential cur-
rent therapy in the management of musculoskeletal pain: a systematic review and 
meta-analysis. Phys Ther. 2010;90(9):1219-38. 

16. Goats GC. Interferential current therapy. Br J Sports Med. 1990;24:87-92.
17. Prentice WE. Therapeutic modalities in rehabilitation. McGraw Hill Professional; 

2017.
18. Ward AR, Robertson VJ, Makowski RJ. Optimal frequencies for electric stimu-

lation using medium-frequency alternating current. Arch Phys Med Rehabil. 
2002;83(7):1024-7.

19. Ward AR. Electrical stimulation using kilohertz-frequency alternating current. Phys 
Ther. 2009;89(2):181-90.

20. Fuentes J, Armijo-Olivo S, Funabashi M, Miciak M, Dick B, Warren S, et al. Enhan-
ced therapeutic alliance modulates pain intensity and muscle pain sensitivity in 
patients with chronic low back pain: an experimental controlled study. Phys Ther. 
2014;94(4):477-89.

21. Robertson V, Ward A, Low J, Reed A. Eletroterapia explicada: princípios e prática. 4ª 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2009.

22. Ludington E, Dexter F. Statistical analysis of total labor pain using the visual analog 
scale and application to studies of analgesic effectiveness during childbirth. Anesth 
Analg. 1998;87(3):723-7.

23. Pimenta CA, Teixeira MJ. Questionário de dor McGill: proposta de adaptação para a 
língua portuguesa. Rev Esc Enferm USP. 1996;30(3):473-83.

24. Vigatto R, Alexandre NM, Correa Filho HR. Development of a Brazilian Portuguese 
version of the Oswestry Disability Index: cross-cultural adaptation, reliability, and 

validity. Spine. 2007;32(4):481-6.
25. Nusbaum L, Natour J, Ferraz MB, Goldenberg J. Translation, adaptation and valida-

tion of the Roland Morris questionnaire- Brazil Roland-Morris. Braz J Med Biol Res. 
2001;34(2):203-10.

26. Ferreira JC, Patino CM. Randomization: beyond tossing a coin. J Bras Pneumol. 
2016;42(5):310. English, Portuguese. 

27. Claro AD, Kanezawa BA, Camargo MD, Paes VM, Portolez JL, Bertolini GR. Pres-
sure and cold pain threshold in healthy subjects undergoing interferential current at 
different amplitude modulated frequencies. Rev Dor. 2014;15(3):178-81.

28. Albornoz-Cabello M, Maya-Martín J, Domínguez-Maldonado G, Espejo-Antúnez L, 
Heredia-Rizo AM. Effect of interferential current therapy on pain perception and 
disability level in subjects with chronic low back pain: a randomized controlled trial. 
Clin Rehabil. 2017;31(2):242-9.

29. Facci LM, Nowotny JP, Tormem F, Trevisani VF. Effects of transcutaneous elec-
trical nerve stimulation (TENS) and interferential currents (IFC) in patients with 
nonspecific chronic low back pain: randomized clinical trial. São Paulo Med J. 
2011;129(4):206-16.  

30. Shanahan C, Ward AR, Robertson VJ. Comparison of the analgesic efficacy of in-
terferential therapy and transcutaneous electrical nerve stimulation. Physioter. 
2006;92(4):247-53.

31. Pereira GD, Cassolato KM, Lazarin PH, Canto TO, Portolez JL, Bertolini GR. Efeito 
da corrente interferencial, 2000Hz, no limiar de dor induzida. Rev Bras Med Esporte. 
2011;17(4):257-60. 

32. Johnson MI, Tabasam G. An investigation into the analgesic effects of different fre-
quencies of the amplitude modulated wave of interferential current therapy on cold-
-induced pain in normal subjects. Arch Phys Med Rehabil. 2003;84(9):1387-94.

33. Dagtekin O, König E, Gerbershagen HJ, Marcus H, Sabatowski R, Petzke F. [Mea-
suring pressure pain thresholds. Comparison of an electromechanically controlled 
algometer with established methods]. Schmerz. 2007;21(5):439-44. German.



34

BrJP. São Paulo, 2019 jan-mar;2(1):34-8

ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Despite the solid results 
on pain management strategies in neonatology, it is necessary to 
identify and explore the barriers that may hamper the attention 
to pain and the implementation of the scientific evidence widely 
disseminated in the literature in the care practice. The objective of 
this study was to describe the barriers encountered by the health-
care professionals of a neonatal intensive care unit regarding the 
management, evaluation, and treatment of newborn pain. 
METHODS: Descriptive, exploratory, quantitative study car-
ried out in a maternity hospital in the city of Rio de Janeiro. 
Forty-two nursing technicians, 22 nurses, 20 physicians, and 2 
physiotherapists participated in the study. The data was collected 
in an interview using a form and the data was analyzed by des-
criptive statistics. 
RESULTS: Among the barriers found it stands out the lack of trai-
ning on neonatal pain, no use of scales, the absence of routine and 
protocols for the treatment of pain, and the need for greater safety 
for the evaluation and treatment of pain. It was also observed that 
there is a gap between knowledge and care practice in the unit. 
CONCLUSION: The identification of these barriers is essential 
to establish strategies based on knowledge-transfer to overcome 
the obstacles and improve the care given to newborns in the neo-
natal intensive care unit.
Keywords: Neonatal intensive care units, Newborn, Pain.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Apesar de resultados solidi-
ficados sobre as estratégias de gestão da dor em neonatologia, 
faz-se necessário identificar e explorar as barreiras que dificul-
tam a atenção à dor e a implementação na prática assistencial 
das evidências científicas amplamente difundidas na literatura. 
O objetivo deste estudo foi descrever as barreiras encontradas 
pelos profissionais de saúde de uma unidade de terapia intensiva 
neonatal em relação ao manuseio, avaliação e tratamento da dor 
de recém-nascidos. 
MÉTODOS: Estudo descritivo exploratório, quantitativo, reali-
zado em uma maternidade do município do Rio de Janeiro. Par-
ticiparam 42 técnicos de enfermagem, 22 enfermeiros, 20 médi-
cos e 2 fisioterapeutas. Foi realizada uma entrevista utilizando-se 
um formulário para coleta de dados e estes foram analisados com 
uso de estatística descritiva. 
RESULTADOS: Entre as barreiras encontradas destacam-se a 
ausência de treinamento sobre dor neonatal, a não utilização de 
escalas, ausência de rotina e protocolos para o tratamento da dor 
e a necessidade de maior segurança para a avaliação e o tratamen-
to da dor. Observou-se, também, que existe uma lacuna entre o 
conhecimento e a prática assistencial na unidade. 
CONCLUSÃO: A identificação dessas barreiras torna-se essen-
cial para que se busquem estratégias fundamentadas na transfe-
rência de conhecimento para vencer os obstáculos e melhorar 
a assistência prestada aos recém-nascidos na unidade de terapia 
intensiva neonatal. 
Descritores: Dor, Recém-nascido, Unidades de terapia intensiva 
neonatal.

INTRODUÇÃO

A dor do recém-nascido (RN) quando internado na unidade de 
terapia intensiva neonatal (UTIN) é atualmente reconhecida por 
profissionais de saúde responsáveis por sua terapêutica e diagnóstico 
em decorrência da realização de procedimentos. Entretanto, barrei-
ras relacionadas ao conhecimento do processo de manuseio dessa 
dor, que engloba a identificação dos sinais, avaliação e o tratamento, 
inviabilizam a sua prática efetiva1,2.
Estudos internacionais3,4 e nacionais1 sobre conhecimentos, atitudes 
e práticas dos profissionais de saúde e de enfermagem sobre o manu-
seio da dor neonatal apontam lacunas importantes na compreensão 
dos mecanismos neurobiológicos fundamentais que regem o desen-
volvimento do sistema nervoso somatossensorial e a sua resposta a 

DOI 10.5935/2595-0118.20190007

ARTIGO ORIGINAL



35

Barreiras dos profissionais de saúde no manuseio, 
avaliação e tratamento da dor neonatal

BrJP. São Paulo, 2019 jan-mar;2(1):34-8

estímulos potencialmente dolorosos, avaliação da dor e quanto às 
intervenções não farmacológicas e farmacológicas para seu alívio du-
rante os cuidados contínuos com o RN.
Os RN em UTIN que necessitam de maior tempo de internação so-
frem diversos procedimentos dolorosos diários5. Existem fortes evi-
dências para o uso de intervenções não farmacológicas (contato pele 
a pele, aleitamento materno, amamentação e sucção não nutritiva) 
assim como de métodos analgésicos que estão disponíveis, porém 
ainda não estão incorporados na prática assistencial das UTIN1,2.
A dor não tratada pode causar efeitos negativos para o RN, princi-
palmente para os prematuros que são expostos à dor e ao estresse du-
rante uma fase que estão passando por um rápido desenvolvimento 
cerebral, no qual as vias nervosas estão em processo de desenvolvi-
mento. Além disso, traz consequências a longo prazo como atraso no 
crescimento pós-natal e desenvolvimento neurológico, alta ativação 
cortical e alterações no desenvolvimento cerebral, temperamento da 
afetividade negativa, déficit cognitivo e motor6.
O profissional de saúde deve agir como um defensor dos direitos do 
RN em não sentir dor, quando existem meios para evitá-la7. Por-
tanto, é fundamental que as evidências disponíveis quanto ao uso 
de medidas eficazes no manuseio da dor sejam utilizadas a fim de 
melhorar a qualidade do cuidado prestado aos RN2.
A prevenção da dor deve ser a meta da equipe que presta assistência 
ao RN, não somente por ser um cuidado legal e ético, mas também 
para evitar a exposição desses bebês a repetidos procedimentos que 
impactam negativamente em seu neurodesenvolvimento8.
Apesar de resultados solidificados sobre as estratégias de gestão da dor 
em neonatologia faz-se necessário identificar e explorar as barreiras 
que dificultam a atenção à dor e a implementação das evidências cien-
tíficas amplamente difundidas na literatura na prática assistencial9,10.
O objetivo deste estudo foi descrever as barreiras encontradas pelos 
profissionais de saúde de uma UTIN em relação ao manuseio, ava-
liação e tratamento da dor em RN.
 
MÉTODOS

Trata-se de um estudo do tipo descritivo, transversal, com aborda-
gem quantitativa, realizado em uma UTIN de uma Maternidade 
Escola do município do Rio de Janeiro, que dispõe de assistência 
multiprofissional, oferecendo linhas de cuidado específicas na aten-
ção à saúde de gestantes e RN de alto risco. 
Foram incluídos no estudo os profissionais de saúde da unidade que 
prestam assistência direta ao RN e excluídos aqueles que atuam na 
unidade apenas como visitantes atendendo aos pareceres solicitados. 
A população do estudo foi de 96 profissionais de saúde atuantes na 
Instituição, que após convite para participação, contabilizou uma 
amostra não probabilística de 86 entrevistados, dentre os quais 42 
auxiliares/técnicos de enfermagem, 22 enfermeiros, 20 médicos e 
dois fisioterapeutas.
A coleta dos dados ocorreu entre fevereiro e abril de 2013. O ques-
tionário semiestruturado com questões abertas e fechadas foi entre-
gue a cada participante após a assinatura do Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido (TCLE). Cada questionário estava dentro 
de um envelope pardo numerado sequencialmente, garantindo o 
anonimato do participante.

Todos tiveram o prazo de até três dias para a devolução do questio-
nário, que deveria ocorrer com o lacre do envelope e colocação em 
uma caixa identificada com o nome de uma das pesquisadoras, que 
permaneceu no setor durante o período da coleta. 
As variáveis extraídas do questionário foram relativas ao perfil dos 
profissionais de saúde (sexo, idade, formação acadêmica, qualifica-
ção profissional, vínculo funcional em relação à unidade, regime 
de trabalho e quantidade de vínculos empregatício), satisfação no 
trabalho, qualificação/orientação na temática dor neonatal e conhe-
cimento, práticas e atitude no manuseio da dor. A última questão 
referia-se à descrição de cinco barreiras relacionadas ao processo de 
manuseio da dor do RN na UTIN, em ordem de prioridade.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Mater-
nidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, número 
do parecer 186.719 de 18/01/2013, respeitando todos os princípios 
éticos determinados na Resolução 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde.

Análise estatística
Os dados foram organizados em planilhas do software Microsoft Ex-
cel, versão 2010 e utilizou-se como critério de confiabilidade a dupla 
digitação com correção das divergências e inconsistências. A análise 
foi feita através da estatística descritiva.
 
RESULTADOS

Dos 86 profissionais entrevistados observou-se que a maioria era do 
sexo feminino (89,5%). Dos profissionais do sexo masculino, seis 
(7,0%) eram técnicos de enfermagem e três (3,5%) médicos. A média 
de idade dos entrevistados foi de 34,1 anos com desvio padrão de 7,4. 
Em relação à formação acadêmica dos profissionais de saúde, entre os 
técnicos de enfermagem, três (3,5%) possuíam graduação completa, 
um (1,2%) com especialização em enfermagem neonatal e quatro 
(4,7%) cursavam a graduação. A maioria (81,8%) dos enfermeiros, 
todos os médicos e todas os fisioterapeutas possuíam pós-graduação 
lato sensu ou estavam cursando pós-graduação stricto sensu. 
Quanto ao vínculo funcional em relação à unidade do estudo, 25 
(29,1%) eram funcionários públicos e 54 (62,8%) possuíam o vín-
culo como cooperativado/contratado. 
Quanto ao regime de trabalho, a maioria (92,8%) dos técnicos 
de enfermagem e 63,7% dos enfermeiros trabalhavam em escala 
de plantão distribuída no formato de 24h de serviço por 120h de 
descanso, sendo possível realizar plantões extras. Com relação aos 
outros profissionais, observou-se que 35,0% dos médicos possuíam 
jornada semanal de 20h e 100,0% dos fisioterapeutas jornada sema-
nal de 24h. 
A maioria dos profissionais (76,7%) possuía mais de um vínculo de 
trabalho, sendo que nove (21,4%) técnicos, oito (36,4%) enfermei-
ros, 10 (50,0%) médicos e um (50,0%) fisioterapeuta não atuavam 
na área neonatal no outro vínculo. Ao avaliarem as condições de 
trabalho na unidade pesquisada, 33 (78,6%) técnicos de enferma-
gem, 18 (31,8%) enfermeiros, sete (35,0%) médicos e um (50,0%) 
fisioterapeuta disseram estar satisfeitos com essas condições. 
Apesar da maioria dos profissionais de saúde (66,3%) referir ter ob-
tido informação sobre dor neonatal durante sua formação em curso 
técnico, graduação ou pós-graduação lato sensu, a fonte de informa-
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ção mais citada por esses profissionais foi a orientação da chefia e/ou 
orientação de outros profissionais de saúde. 
Quanto ao conhecimento de rotinas assistenciais relacionadas ao ge-
renciamento da dor, 10 (23,8%) técnicos, sete (31,8%) enfermeiros 
e um (5,0%) médico informaram existir protocolo de dor que con-
templava escalas de dor neonatal. 
No tocante às barreiras apontadas pelos profissionais de saúde rela-
cionadas ao processo de manuseio da dor, tais como avaliação e tra-
tamento, foram identificadas ligação com o indivíduo e o trabalho 
em equipe, com a complexidade do cuidado do RN e com o sistema 
institucional.
As barreiras ligadas ao indivíduo e ao trabalho em equipe que mais 
se destacaram foram a necessidade de treinamento sobre a temática 
da dor, seguida de falha de comunicação entre os profissionais de 
saúde (Tabela 1).

As barreiras relacionadas à complexidade do cuidado do RN mos-
traram preocupação quanto à hostilidade do ambiente ruidoso 
e excessivamente luminoso da UTIN, a necessidade de variados 
procedimentos para a assistência e consequente manipulação ex-
cessiva, o estado clínico do RN, o uso de fármacos como sedativos 
e opioides e a valorização da tecnologia pesada em detrimento da 
leve (Tabela 2).
Por fim, as barreiras relacionadas ao sistema institucional que mais 
se destacaram foram a ausência de rotina e protocolo para avaliação 
e tratamento da dor neonatal, seguida de superlotação (Tabela 3).
 
DISCUSSÃO

As barreiras que foram apontadas pelos profissionais de saúde no 
processo de manuseio da dor que mais se destacaram abrangeram 

Tabela 3. Distribuição das barreiras identificadas pelos profissionais de saúde a partir do sistema institucional 

Barreiras identificadas TEC ENF MD FT

n (%) n (%) n (%) n (%)

Ausência de rotina e protocolo para avaliação e tratamento da dor neonatal 20 (12,0) 07 (10,0) 13 (19,0) 02 (25,0)

Superlotação 13 (8,0) 04 (6,0) 07 (10,0) -

Recursos humanos 08 (4,9) 01 (1,0) 05 (7,0) -

Carga horária - 01(1,0) - -

Ausência dos pais 01 (0,6) - - -

Cultura institucional 01 (0,6) 04 (6,0) 01 (1,0) -
TEC = técnico de enfermagem; ENF = enfermeiro; MD = médico; FT = fisioterapeuta.

Tabela 2. Distribuição das barreiras identificadas pelos profissionais de saúde a partir da complexidade do cuidado ao recém-nascido

Barreiras identificadas TEC ENF MD FT

n (%) n (%) n (%) n (%)

Ambiente da unidade de terapia intensiva neonatal (ruído, luminosidade) 07 (4,3) 01 (1,0) 04 (6,0) -

Procedimentos (intubação, CPAP, banho, administração de fármacos) 12 (7,3) 02 (3,0) 01 (1,0) -

Manuseio mínimo/manipulação excessiva 08 (4,9) 04 (4,0) 03 (3,0) -

Estado clínico do recém-nascido (prematuro extremo, neuropatias) 08 (4,9) 02 (3,0) 03 (4,0) 02(25,0)

Recém-nascido em incubadora umidificada 01(0,6) - 01(1,0) -

Recém-nascido em uso de fármacos (sedativos, opioides) 02 (1,3) 04 (6,0) 03 (4,0) -

Valorização de tecnologia pesada em detrimento de tecnologia leve - 02 (3,0) - -
CPAP = continous positive airway pressure; TEC = técnico de enfermagem; ENF = enfermeiro; MD = médico; FT = fisioterapeuta.

Tabela 1. Distribuição das barreiras identificadas pelos profissionais de saúde a partir das perspectivas do indivíduo e do trabalho em equipe

Barreiras identificadas TEC ENF MD FT

n (%) n (%) n (%) n (%)

Necessidade de treinamento sobre a temática da dor 39 (24,0) 11 (15,0) 07 (10,0) 02 (25,0)

Necessidade de treinamento para uso de escalas de avaliação de dor 02 (1,3) 05 (7,0) 05 (7,0) -

Desconhecimento profissional sobre avaliação e tratamento dor - 07(10,0) 04 (6,0) 01(12,5)

Insegurança do profissional na avaliação e tratamento da dor 08 (4,9) 03(4,0) 03(4,0) --

Deficiência na anotação e registro no prontuário - - 01(1,0) -

Desmotivação profissional 03 (1,8) 01(1,0) - -

Não vejo barreiras 01 (0,6) - - -

Falha de comunicação entre profissionais de saúde 21 (13,0) 08 (11,0) 05(7,0) 01(12,5)

Relacionamento entre profissionais 05 (3,0) - - -

Crenças e atitudes dos profissionais de saúde 04 (2,0) 04 (6,0) 03(4,0) -
TEC = técnico de enfermagem; ENF = enfermeiro; MD = médico; FT = fisioterapeuta. 
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as questões individuais, de trabalho em equipe, complexidade do 
cuidado do RN e institucional. 
O processo de manuseio da dor engloba desde a identificação dos 
sinais de dor manifestados pelos RN, avaliação efetuada por escalas, 
planejamento de ações e tratamento. Quando relativos ao manuseio 
da dor como um todo, foram destacados pelos profissionais de saúde 
a necessidade de treinamento sobre a temática da dor em decorrên-
cia do desconhecimento em relação à avaliação e tratamento da dor, 
mostrando inviabilidade na sua execução.
Lacunas existentes no conhecimento da equipe relativo à avaliação, 
tratamento e gestão da dor neonatal já foram apontadas como obs-
táculos no gerenciamento eficaz da dor10,11. Diante disso, estratégias 
de educação e treinamento dos profissionais repercutem na tradução 
do conhecimento teórico para a prática assistencial, refletindo em 
mudanças dessa prática, fornecendo ferramentas para atuação desses 
profissionais. A presença de uma educação continuada pautada em 
evidências científicas auxilia os profissionais a adotarem medidas de 
controle da dor efetivas e seguras12.
A deficiência da anotação e registro no prontuário também apareceu 
como uma barreira neste estudo. O profissional deve se sentir moti-
vado e valorizar o seu trabalho registrando-o sempre. Contudo, vale 
destacar que em virtude do desconhecimento com relação à temá-
tica, o registro apresenta-se fragilizado visto que o manuseio da dor 
não se traduziu como um cuidado reconhecido. 
Esse registro faz parte do sistema de informação em saúde, viabiliza 
o respaldo ético e legal da assistência, funciona como instrumento de 
auditoria e desenvolvimento do ensino e pesquisa na área da enfer-
magem13. A carência científica em relação à dor pode proporcionar 
insegurança e/ou desmotivação do profissional, podendo ser fatores 
condicionantes para o aparecimento de outros problemas.
A equipe que atua em UTIN pode sofrer com o estresse e perder a 
motivação para o trabalho14, sendo apontada como um fator que 
dificulta a avaliação, tratamento e manuseio da dor neonatal no pre-
sente estudo. 
Na perspectiva do trabalho em equipe, a falha de comunicação en-
tre os profissionais de saúde é apontada como uma barreira para a 
implementação de evidências na prática, assim como as crenças e 
atitudes do grupo. Esse hiato acontece tanto entre os gestores e os 
funcionários da assistência, quanto entre os trabalhadores de saúde 
de um plantão gerando falta de colaboração interprofissional e difi-
culdade de compartilhamento de informações15.
Para que o cuidado humanizado aconteça é necessário o estabele-
cimento de uma adequada comunicação entre os integrantes de 
uma equipe, se traduzindo em uma aproximação maior do grupo 
de trabalho com consequente padronização das tarefas. Falhas de 
comunicação entre as diferentes categorias pode gerar um estresse 
profissional14.
Com relação às crenças e atitudes que o grupo emprega em relação 
à dor neonatal, percebe-se que alguns comportamentos podem estar 
atrelados aos mitos obsoletos de que devido à imaturidade de siste-
mas do RN, principalmente o RN prematuro, a percepção de dor 
nessa população seria desprezível16.
RN em UTIN estão expostos a inúmeros procedimentos invasivos 
e a um ambiente estressante que traz uma série de consequências 
negativas para seu neurodesenvolvimento, deixando-os suscetíveis à 
dor e ao estresse14,17,18. De fato, a assistência ao RN internado na 

UTIN envolve um cuidado complexo, cercado de tecnologias que 
visam reduzir a morbidade e mortalidade desse RN, buscando sua 
sobrevivência com qualidade de vida19.
Nesse sentido, cabe aos profissionais que atuam na unidade desen-
volver mecanismos capazes de superar essas barreiras, elaborando 
estratégias para minimizar o impacto desse ambiente na recuperação 
do RN. Algumas sugestões como a necessidade de identificação des-
sas dificuldades e a implementação de um time ou um comitê res-
ponsável por questões referentes à dor neonatal foram apontadas9,20.
No tocante às barreiras referentes ao sistema e organização institu-
cional, foram apontadas a ausência de rotinas e protocolos para ava-
liação e tratamento da dor neonatal. 
É previamente reconhecido que uma assistência conduzida a partir 
de protocolos assistenciais, principalmente aqueles que são cons-
truídos com a participação dos profissionais da assistência, tende a 
repercutir de forma positiva na qualidade da avaliação da dor e seu 
tratamento. Diretrizes e protocolos estruturados produzem uma sis-
tematização para o atendimento à dor neonatal e potencializam os 
desfechos, apresentando-se como instrumentos úteis para o manu-
seio multifacetado da dor, contribuindo para a qualificação profis-
sional e tomada de decisão, além de facilitar a incorporação de novas 
tecnologias e a disseminação de conhecimento12,21.
Questões referentes à carga horária dos profissionais e à necessida-
de do quantitativo ideal de recursos humanos também apareceram 
como dificuldades para o manuseio da dor. Arrisca-se inferir que 
como existem profissionais com mais de um vínculo de trabalho, 
a carga horária também tenha surgido como uma dificuldade para 
o gerenciamento da dor, pois tal fato se reflete em uma carga de 
trabalho excessiva. 
Nesse sentido, apesar de existirem instrumentos capazes de calcu-
lar o quantitativo adequado de profissionais às necessidades dos 
serviços, ainda perdura uma grande defasagem de profissionais nas 
instituições de saúde e recomenda-se a elaboração de estudos que 
correlacionem o dimensionamento de pessoal à carga de trabalho 
e o desenvolvimento de indicadores de qualidade associados a essa 
questão22. 
Essa observação por parte dos participantes pode ascender uma 
oportunidade para a revisão no quantitativo de pessoal, que mesmo 
estando de acordo com as resoluções vigentes, necessitam realizar 
um cuidado multifacetado. Dessa forma, por conta da complexida-
de e primordialidade da assistência de forma integral e humanizada 
ao RN grave ou potencialmente grave, torna-se necessário um quan-
titativo maior de profissionais para desempenhar esse trabalho. 
A ausência dos pais foi identificada apenas por um dos profissio-
nais como uma dificuldade para a avaliação, tratamento e manuseio 
da dor. Verifica-se que a falta de envolvimento dos pais durante a 
experiência dolorosa do RN internado dificulta a parceria entre os 
profissionais e os pais9.
Sendo assim, recomenda-se que os pais sejam envolvidos no geren-
ciamento da dor infantil, contribuindo para uma assistência mais 
humanizada. Entretanto, a cultura de trabalho e as características 
organizacionais de uma UTIN dificultam, por muitas vezes, esse 
processo9.
Cabe ao profissional de saúde orientar os pais em relação aos sinais 
de dor, principalmente as mães que na maioria das vezes vivenciam 
a internação de seus filhos de uma forma mais presente. Além de 
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orientadas, essas mães devem ser convidadas a participar do cuidado 
para que elas possam ser capazes de sinalizar para a equipe ao primei-
ro indício de desconforto ou estresse de seu RN23.
Uma limitação do estudo foi a não participação dos gestores dos ser-
viços das unidades na apresentação de uma política de boas práticas 
no manuseio da dor trazendo as evidências atuais para mudanças na 
prática clínica de uma forma consistente e sistematizada no cuidado 
contínuo ao RN. Além disso, existe a necessidade de aproximar e 
discutir sobre as competências de cada um dos profissionais de saúde 
quanto à aplicação de escalas de dor de maior complexidade e do 
uso de medidas não farmacológicas e farmacológicas no alívio da 
dor neonatal.
A identificação das barreiras deste estudo motivou a realização de 
um treinamento para a construção de um conhecimento coletivo, 
divulgação do material institucional e incorporação da prática na as-
sistência aos RN. Assim, foram implementadas ações institucionais 
que culminaram no protocolo para o manuseio não farmacológico 
da dor neonatal, atualmente disponível online e impresso em uma 
pasta própria dentro na unidade. 

CONCLUSÃO

O presente estudo mostrou que barreiras existem, e que os serviços 
de neonatologia necessitam ter programas educacionais para a me-
lhoria da prática clínica no alívio da dor neonatal. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Socio-educational 
tools aimed at the population with chronic pain can help in the 
knowledge about trigger mechanisms, beliefs, and attitudes to-
wards pain that may be useful in their control. In addition to 
developing them, it is necessary to evaluate whether these tools 
are valid for therapeutic use. The objective of this study was to 
describe the validation process of an educational booklet for peo-
ple with chronic pain. 
METHODS: This study was developed in three stages: question-
naires for the evaluation of the booklet by patients and professio-
nals, interview, and content validation. The sample consisted of 
60 patients with chronic pain and six professionals specialized in 
your treatment. For validation, the Content Validity Index per 
items was used considering a score greater than or equal to 80%. 
RESULTS: All six domains evaluated in the booklet obtained a 
Content Validity Index per items score greater than 80%. The 
Content Validity Index per items overall rate of the domains 
evaluated by the patients was 88% while for the health profes-
sionals it was 92%. 
CONCLUSION: The EducaDor booklet showed to be valid for 
use in the education of patients with chronic pain.
Keywords: Chronic pain, Health education, Validation study.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Ferramentas socioeducativas 
voltadas para a população com dor crônica podem auxiliar no 
conhecimento sobre mecanismos desencadeantes, crenças e ati-
tudes frente à dor, que podem ser úteis no seu controle. Além 
de desenvolvê-las, se faz necessário avaliar se essas ferramentas 
são válidas para o uso terapêutico. O objetivo deste estudo foi 
descrever o processo de validação de uma cartilha educativa para 
pessoas com dor crônica. 
MÉTODOS: Este estudo foi desenvolvido em três etapas: cons-
trução de questionários para avaliação da cartilha por pacientes 
e profissionais, entrevista e validação de conteúdo. A amostra 
consistiu de 60 pacientes com dor crônica e seis profissionais es-
pecializados no seu tratamento. Para validação, foi utilizado o Ín-
dice de Validade de Conteúdo por itens considerando um escore 
maior ou igual a 80%. 
RESULTADOS: Todos os seis domínios avaliados na cartilha 
obtiveram escore do Índice de Validade de Conteúdo por itens 
maior que 80%. A taxa global do Índice de Validade de Conteú-
do por itens dos domínios avaliados pelos pacientes foi de 88% 
enquanto que para os profissionais de saúde foi de 92%. 
CONCLUSÃO: A cartilha EducaDor mostrou-se válida para o 
uso na educação de pacientes com dor crônica. 
Descritores: Dor crônica, Educação em saúde, Estudo de validação.

INTRODUÇÃO

A dor crônica (DC) é definida como “uma experiência estressan-
te associada à lesão tecidual real ou potencial, com componentes 
sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais”1 que perdura por mais 
de seis meses, com frequência diária ou quase diária. No Brasil, a 
DC é considerada um problema de saúde pública apresentando alta 
incidência e prevalência2. A DC afeta mais de 40% da população 
no Brasil3,4.
O caráter multifatorial da DC prevê a necessidade de novas moda-
lidades preventivas e terapêuticas para o seu controle. Desse modo, 
o uso de abordagens multidimensionais que envolvem aspectos bio-
lógicos, psicológicos e sociais, assim como as atividades de educação 
em saúde que abordam esses aspectos biopsicossociais, podem resul-
tar em benefícios imediatos e tardios. Esse efeito se mostrou superior 
àqueles obtidos através de intervenções convencionais, como uso de 
fármacos e fisioterapia5,6.
Tornar as pessoas conscientes quanto ao significado da dor, como ela 
se comporta, suas causas mais comuns, fatores de risco e como pre-
venir ou tratá-la de forma efetiva, podem contribuir para controlar 
os sintomas e otimizar o uso dos serviços de saúde6-8. 
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Diferentes métodos para a realização de processos educativos na área 
de saúde, que envolvem desde a distribuição de cartilhas, estudos 
de construção pessoal, filmes, atividades em grupo e palestras, têm 
sido adotados6,9-11. Entretanto, observa-se escassez na literatura sobre 
abordagens que utilizem materiais educativos escritos, como carti-
lhas envolvendo orientações para o auxílio ao tratamento de pacien-
tes com DC. Através de cartilhas, pacientes e familiares/cuidadores 
podem adquirir conhecimento sobre situações desencadeantes da 
dor e o que fazer para ajudar a minimizá-la12,13.
Pensando nisso, Mendez et al.14, desenvolveram uma cartilha para 
educação em DC, denominada “EducaDor”, que ultrapassa o mo-
delo puramente biomédico de sua abordagem. O seu conteúdo 
envolve a dor desde seu conceito até seu o processamento, sendo 
abordada de forma simples e objetiva, e propondo estratégias de en-
frentamento. Visando à utilização da cartilha de forma ampliada na 
prática clínica, este estudo teve como objetivo validar uma cartilha 
socioeducativa sobre DC por pacientes e profissionais de saúde.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo de validação de uma tecnologia leve em saú-
de, realizado no Ambulatório de Dor do Hospital Universitário 
Professor Edgar Santos (HUPES) da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), no período de junho de 2015 a novembro de 2016. 
Para a validação da cartilha foram formulados e aplicados questio-
nários semiestruturados em uma amostra voluntária de pacientes 
com DC e profissionais de saúde com experiência na assistência a 
esse perfil de pacientes. Dentre os profissionais da equipe do referido 
ambulatório, foram selecionados seis juízes, conforme sugerido por 
Joventino et al.15, que atenderam aos critérios de elegibilidade. A 
validação pelo público-alvo foi validada com 10 pacientes por pro-
fissional de saúde, totalizando 60 pacientes.
Foram incluídos pacientes cadastrados no Ambulatório de Dor do 
HUPES/UFBA, com diagnóstico de DC, alfabetizados, com faixa 
etária de 18 a 60 anos e excluídos os que não compreenderam o ins-
trumento de avaliação. Foram incluídos profissionais de saúde com 
experiência mínima de 5 anos na assistência ao paciente com DC. 
Este trabalho consistiu de três etapas: construção de questionários para 
validação da cartilha por juízes, entrevista, e validação de conteúdo.

Construção dos questionários
A construção dos questionários foi realizada com base nos critérios 
de avaliação para validação de material educativo Suitability Asses-
sment of Materials (SAM)16. Esse método consiste na avaliação do 
conteúdo escrito em termos de compreensão, descrita como a difi-
culdade relativa em entender um significado. Para isso, as questões 
aplicadas têm como opção de resposta o grau de entendimento, sen-
do essas repostas graduadas em escala likert de “1” a “4”, correspon-
dendo a “não”, “pouco”, “bastante” e “totalmente”, respectivamente. 

Entrevista
A entrevista foi realizada por quatro membros do grupo de pesquisa. 
Inicialmente foi apresentado ao voluntário o objetivo do estudo e uma 
breve introdução sobre o conteúdo da cartilha. Ao concordar em par-
ticipar, e atendendo aos critérios de inclusão e exclusão, o voluntário 
assinava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e lhe 

era disponibilizada uma cópia da cartilha para leitura. A leitura foi rea-
lizada em ambiente de sala de espera e o tempo disponível para reali-
zá-la era de acordo com a necessidade individual de cada juiz. Logo em 
seguida foi realizada a aplicação do questionário de avaliação. O sigilo 
das respostas era garantido pelos avaliadores através da não identifica-
ção dos juízes, e as respostas eram arquivadas para posterior análise. 

Validação de conteúdo
Para a validação da cartilha educativa em dor foi utilizado o Índice 
de Validade de Conteúdo por itens (I-IVC)17,18, considerando um 
ponto de corte para aprovação maior ou igual a 78% quando hou-
ver sete ou mais juízes e de 86% para seis juízes19. O I-IVC avalia 
a proporção de avaliadores que julgaram determinados aspectos da 
cartilha como satisfatório, sendo esses avaliados através do questio-
nário estruturado. Os itens dos questionários que eram pontuados 
com 1 e 2 eram classificados como respostas insatisfatórias e aqueles 
com 3 ou 4 eram classificados como satisfatórias. O escore final foi 
calculado a partir do número de avaliadores que julgaram cada item 
como satisfatório, dividido pelo número de avaliadores:

I-IVC = número de respostas 3 ou 4
número total de avaliadores

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Instituto de Ciências da Saúde da UFBA de 2015 sob o protocolo 
44318415.7.0000.5662. Foram expressamente cumpridas todas as 
recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saú-
de que estão de acordo com a Declaração de Helsinque. 

RESULTADOS

Para o processo de validação da cartilha foram entrevistados 60 pa-
cientes com DC e seis profissionais de saúde com experiência na 
assistência a essa população. Na tabela 1 está demonstrado o nível de 
escolaridade e sexo dos juízes entrevistados. A maioria dos pacientes 
entrevistados foi do sexo feminino (83,3%) com ensino fundamen-
tal (38,3%) e médio completos (38,3%). Quanto aos profissionais 
de saúde, 83,3% possuía ensino superior completo (Tabela 1), en-
quanto que em relação aos pacientes, apenas 6 (10,0%) tinham esse 
nível de escolaridade. 

Tabela 1. Escolaridade dos juízes expressa em frequência absoluta 
e relativa

Variáveis Pacientes 
(n e %)

Profissionais de 
saúde (n e %)

Escolaridade

   Fundamental incompleto 4 (6,6) -

   Fundamental completo 23 (38,3) -

   Médio incompleto 4 (6,6) -

   Médio completo 23 (38,3) -

   Superior completo 6 (10) 5 (83,3)

   Técnico completo - 1 (16,6)

Sexo

   Masculino 10 (16,6) 2 (33,3)

   Feminino 50 (83,3) 4 (66,6)

Total 60 (100) 6 (100)
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Foram elaborados questionários estruturados para a validação da 
cartilha educativa por juízes. Um questionário era voltado para pa-
cientes e outro para profissionais de saúde.
O questionário para pacientes (Figura 1A) foi composto pelos do-
mínios conteúdo, apresentação da literatura, ilustração, legibilidade 
e impressão, e avaliação geral, totalizando 5 domínios. Enquanto 
que o questionário para profissionais (Figura 1B) foi composto por 
6 domínios, sendo os já citados e acrescido o de acurácia científica. 
Os questionários de pacientes e profissionais consistiram de 22 e 24 
questões, respectivamente. Ao final das questões de cada domínio 
era disponibilizado um espaço opcional para comentários e/ou su-
gestões de ajustes pelos juízes.

Questionário para validação da cartilha da dor crônica
EducaDor - Questionário Pacientes
Nível de Escolaridade: ( ) Ensino fundamental ( ) Ensino médio  
( ) Ensino superior
1 - Não 2 - Pouco 3 - Bastante 4 - Totalmente
Não: de modo nenhum; negação
Pouco: não muito; insuficiente
Bastante: em quantidade suficiente; muito
Totalmente: completamente
Conteúdo
1. O objetivo dessa cartilha está claro para você?
1      2      3      4
2. Você gostou das orientações apresentadas na cartilha?
1      2      3      4
3. Você gostou da ordem em que os textos são apresentados?
1      2      3      4
4. Você acha que falta alguma informação?
1      2      3      4
5. Todas as informações apresentadas são necessárias?
1      2      3      4
Espaço para comentários / sugestões

Figura 1A. Questionário para pacientes

Questionário para validação da cartilha da dor crônica
EducaDor - Questionário Profissionais
Nível de Escolaridade: ( ) Ensino fundamental ( ) Ensino médio  
( ) Ensino superior
1 - Não 2 - Pouco 3 - Bastante 4 - Totalmente
Legenda:
Não: de modo nenhum; negação
Pouco: não muito; insuficiente
Bastante: em quantidade suficiente; muito
Totalmente: completamente
Acurácia Científica
1. O conteúdo da cartilha está de acordo com o conhecimento 
atual?
1      2      3      4
2. As recomendações apresentadas na cartilha estão corretamente 
abordadas?
1      2      3      4
Espaço para comentários / sugestões
Conteúdo
1. O objetivo da cartilha está claro?
1      2      3      4
2. As recomendações apresentadas são satisfatórias?
1      2      3      4
3. O conteúdo da cartilha segue uma linha de raciocínio lógico?
1      2      3      4

Figura 1B. Questionário para profissionais de saúde

O escore final dos questionários se baseou no I-IVC. Foram conta-
bilizados o total de respostas que categorizavam os itens avaliados da 
cartilha como satisfatórios. A análise foi realizada para cada domínio 
do questionário e ao final o valor do I-IVC total foi calculado, ob-
tendo-se o valor de 88 e 92% para pacientes e profissionais de saúde, 
respectivamente (Tabela 2).

Tabela 2. Valores do Índice de Validade de Conteúdo por itens dos 
avaliadores por domínio

Domínios Pacientes
(%)

Profissionais de 
Saúde (%)

1. Acurácia científica NA 100

2. Conteúdo 87 92

3. Apresentação da literatura 86 90

4. Ilustração 84 88

5. Legibilidade e Impressão 94 94

6. Avaliação Geral 88 100

I-IVC total 88 92

NA = não se aplica

DISCUSSÃO

Este estudo buscou validar um material socioeducativo sobre DC 
no formato de uma cartilha que havia sido desenvolvida em estudo 
prévio14, a fim de verificar se ela poderia ser aplicada como recurso 
de educação em saúde, na perspectiva dos pacientes e de profissio-
nais especializados. Os escores finais da avaliação atingiram nível 
de excelência na concordância dos juízes e indicaram que a cartilha 
EducaDor é válida e pode ser utilizada como recurso terapêutico.
Diversos fatores têm sido apontados como preditores para DC, den-
tre eles, ser do sexo feminino e ter baixo grau de escolaridade20,21. 
As diferenças na percepção dolorosa entre sexos são bastante evi-
denciadas na literatura22-25. Estudos experimentais com animais de 
laboratório26,27 e humanos28 sustentam a hipótese de que as mulheres 
possuem maior percepção à dor, por encontrarem-se mais expostas 
a determinadas situações como dismenorreia e parto. O grau de ins-
trução inferior a 11 anos tem sido apontado como o maior fator de 
risco para essa condição29. As características sociodemográficas da 
amostra de pacientes entrevistados foram compatíveis com o perfil 
citado nesses estudos prévios. Justamente por esse perfil, o uso de 
materiais socioeducativos pode ser fundamental para o letramento 
em saúde, o que pode ter impacto no alívio da dor30.
Os profissionais entrevistados atribuíram 100% de acurácia cientí-
fica ao material avaliado. Esse escore inspira confiança para a ado-
ção imediata do material por outros profissionais na prática clínica. 
Profissionais cuidadosos têm incertezas frente ao reforço de crenças 
errôneas comumente encontradas em sites e materiais instrutivos 
não embasados em ciência. Devido à característica multifatorial da 
DC e às informações disponíveis na internet, o enfrentamento do 
problema tem sido um desafio para os profissionais de saúde9. O 
conhecimento sobre a dor com embasamento científico surge como 
uma estratégia coadjuvante ao tratamento de pessoas com DC. 
Programas de educação em dor utilizam abordagens que permitem 
transmitir informações sobre etiologia, nosologia e fisiopatologia da 
dor. Esse tipo de abordagem possibilita instrumentalizar pacientes 
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para maior consciência dos diferentes fatores causais e agravantes. O 
simples conhecimento atua nas representações sociais e nas experiên-
cias da doença, facilitando sua recuperação31. 
A facilidade de leitura e a impressão foram os itens mais bem avalia-
dos, tanto por profissionais como por pacientes. Esse resultado de-
monstra que é necessário um cuidado com o material impresso para 
que ele tenha durabilidade suficiente para ser consultado diversas 
vezes e cumpra sua finalidade8. Uma revisão sistemática32 apontou 
que programas socioeducativos têm influência na melhora da dor, 
do movimento, além de promover diminuição de incapacidades e de 
utilização de serviços de saúde. O reconhecimento da qualidade da 
cartilha “EducaDor” pode indicar que essa ferramenta pode ser um 
auxílio no tratamento da DC no Brasil, devido aos aspectos biopsi-
cossociais envolvidos14. 
A elaboração de material educativo impresso é um meio de comuni-
cação entre profissional e paciente que requer, além da clara identifi-
cação do público alvo, uma forma direta e intuitiva para transmitir o 
conteúdo abordado. Para despertar e manter o interesse do leitor de-
vem ser considerados a linguagem, o layout e a ilustração. É a ilustra-
ção, no entanto, que vai, em grande parte, garantir a legibilidade e a 
compreensão de um texto33. No domínio do questionário intitulado 
como “conteúdo”, pacientes e profissionais foram indagados sobre 
a clareza do objetivo da cartilha, à compreensão do texto, ordem 
dos textos e necessidade de informações. Cerca de 87% dos pacien-
tes e 92% profissionais julgaram o conteúdo como satisfatório. No 
entanto, a ilustração revelou o menor escore na visão dos pacientes 
(84%). Ainda que seja um nível bastante satisfatório, edições futuras 
devem considerar a possibilidade de aperfeiçoamento das ilustra-
ções. Limitar o número de ilustrações, trazê-las de forma simples 
e representativa, enfatizando pontos importantes na descrição do 
texto, elencando eventos da vida real, são estratégias que facilitam na 
transmissão do conteúdo ao leitor. Sendo assim, pessoas com baixa 
escolaridade podem se beneficiar por meio desses materiais e tipos 
de linguagem33. 
A “EducaDor” buscou abranger de forma clara e detalhada o con-
ceito de dor, abordando a dor aguda e crônica, suas características e 
diferenças, processamento, formas de enfrentamento e crenças errô-
neas que pacientes e cuidadores têm acerca da dor. Até o momento 
não foram encontradas cartilhas educativas validadas para pacientes 
com DC no Brasil. Entretanto, diversos materiais educativos estão 
disponíveis em sites para essa população. Além de abordar concei-
tos, esses materiais também discorrem sobre a qualidade do sono, 
ansiedade e tratamentos farmacológicos ou não. Evidências crescen-
tes mostram que conhecer a neurofisiologia da dor faz com que o 
paciente com DC diminua a incapacidade e a catastrofização, au-
mentando os movimentos físicos e a adesão a terapêuticas variadas34. 
Apesar da “Educador” não abordar os tratamentos para a DC, os 
assuntos são discorridos a partir de histórias, dúvidas e medos rela-
tados por essa população. O texto apresenta relatos de experiências 
de sujeitos que convivem com a dor, fazendo com que o leitor se 
identifique com o conteúdo exposto. 
Como limitação, pode-se citar a realização dessa validação em ape-
nas um centro de referência em dor, situado em Salvador, Bahia, 
que apresenta características socioculturais específicas. Além disso, o 
reduzido número de profissionais de saúde entrevistados pode não 
expressar o que especialistas de outras regiões considerariam como 

relevante. Sugere-se que a cartilha EducaDor seja validada em outros 
centros de dor de outras regiões brasileiras e que o efeito sobre a in-
tensidade e outros fenômenos relacionados à DC sejam testados em 
um ensaio clínico randomizado.

CONCLUSÃO

A cartilha EducaDor foi considerada válida pela confiabilidade re-
conhecida por pacientes que sofrem com dor crônica e por profis-
sionais especializados no seu tratamento, quanto ao seu conteúdo, 
incluindo a linguagem adotada, os temas abordados e as ilustrações.
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chest pain is one of the 
main reasons why individuals seek urgent and emergency servi-
ces. It is a symptom that may suggest several pathologies, among 
which the acute coronary syndrome, which makes differential 
diagnosis difficult. The objective of this study was to identify the 
incidence of chest pain confirmed as acute myocardial infarction 
in an urgent care unit in the city of Joinville; and specifically to 
describe the epidemiological profile of patients with chest pain 
due to acute myocardial infarction, regarding gender, age, type 
of acute myocardial infarction and cardiac enzyme alterations; 
identify how individuals described the symptom; to recognize 
other factors causing chest pain and to know the incidence of 
chest pain related to non-cardiac causes. 
METHODS: Documentary study, descriptive and quantitative 
approach. 
RESULTS: The incidence of chest pain as a symptom of acute 
myocardial infarction corresponded to 1% of the sample, affec-
ting males. Several other causes were pointed out stemmed from 
the international code of diseases to seek care for this complaint. 
CONCLUSION: The study evidenced the relevance of this 
complaint in emergency and urgent care units and the need to 
recognize the clinical manifestations and acute myocardial in-
farction screening for differential diagnosis.
Keywords: Angina, Chest pain, Infarction.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor no peito é um dos 
principais motivos que levam os indivíduos a buscarem serviços 
de urgência e emergência. Trata-se de um sintoma que pode su-
gerir diversas doenças, dentre as quais a síndrome coronariana 
aguda, o que dificulta o diagnóstico diferencial. O objetivo prin-
cipal deste estudo foi identificar a incidência de dor torácica con-
firmada como infarto agudo do miocárdio em uma unidade de 
pronto-atendimento do município de Joinville; e os específicos 
foram: traçar o perfil epidemiológico dos pacientes com dor to-
rácica por infarto agudo do miocárdio quanto ao sexo, faixa etá-
ria, tipo de infarto agudo do miocárdio e alterações de enzimas 
cardíacas; identificar o modo como os indivíduos descreveram o 
sintoma; reconhecer outros fatores causadores de dor torácica e 
conhecer a incidência de dor torácica relacionada a causas não 
cardíacas. 
MÉTODOS: Estudo documental, descritivo e de abordagem 
quantitativa. 
RESULTADOS: A incidência de dor torácica como sintoma de 
infarto agudo do miocárdio correspondeu a 1% da amostra, aco-
metendo indivíduos do sexo masculino. Diversas outras causas 
foram apontadas, a partir do código internacional de doenças, 
para a procura de atendimentos por essa queixa. 
CONCLUSÃO: O estudo evidenciou a relevância dessa quei-
xa nas unidades de urgência e emergência e a necessidade do 
reconhecimento das manifestações clínicas e triagem do infarto 
agudo do miocárdio para o diagnóstico diferencial. 
Descritores: Angina, Dor no peito, Infarto.

INTRODUÇÃO

A dor no peito é uma das causas mais frequentes da busca por aten-
dimento médico em unidades de urgência e emergência. Entretanto, 
tal sintoma, referido das mais diversas formas, nem sempre está re-
lacionado à manifestação da síndrome coronariana aguda (SCA)1,2.
A relevância e a magnitude do tema vem sendo expressas pelas esta-
tísticas mundiais. Nos Estados Unidos, por exemplo, a dor torácica 
foi a queixa de 5,8 milhões de indivíduos, dos 113 milhões que de-
ram entrada em serviços de pronto-atendimento (PA). Consoante 
ao cenário mundial, no Brasil, anualmente há 4 milhões de atendi-
mentos por queixa de dor torácica3,4.
As doenças cardiovasculares (DCV) representam um grupo das 
doenças que podem provocar o sintoma da dor no peito, cuja inci-
dência tem crescido nas últimas décadas. Somente em 2011, houve 
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em todo o mundo, aproximadamente 20 milhões de indivíduos aco-
metidos por DCV, sendo que destas, 12 milhões foram a óbito. No 
Brasil, as DCV figuram como primeira causa de mortalidade, tendo 
motivado, no ano de 2009, 1 milhão de internações, com custo de 
1,9 bilhão de reais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)3-5.
Ainda sobre a referida queixa, ela pode ser ou não sugestiva de doen-
ça isquêmica coronariana, em cujo segmento estão incluídas a angi-
na e o infarto agudo do miocárdio (IAM). Portanto, o desconforto 
torácico pode direcionar a uma abordagem cardiológica ou apon-
tar para outras causas. Obviamente, a suspeita de SCA demandará 
abordagem clínica específica1,2.
Sobre as características das SCA, salienta-se que a angina sinaliza 
o acometimento da musculatura cardíaca pela isquemia. Há, por-
tanto, duas formas principais de manifestação, a angina instável e 
a estável. Enquanto na primeira a dor tem intensidade de aumento 
progressivo e não alivia com repouso, a última apresenta intensidade 
constante, é percebida aos esforços, e ao repouso percebe-se alívio. 
Devido à neuropatia diabética, indivíduos com diabetes mellitus po-
dem ser acometidos por IAM sem referir dor, e a apresentação de 
sudorese pode ser interpretada como hipoglicemia2.
O IAM ocorre quando o aporte de sangue ao miocárdio pelas ar-
térias coronárias é ineficiente às suas demandas, levando à isque-
mia e necrose tecidual. Nos Estados Unidos da América (EUA), o 
IAM acomete 1 milhão de pessoas por ano e é responsável 466.000 
mortes1,3.
Quanto à triagem clínica para o diagnóstico de IAM, a alteração de 
marcadores de necrose miocárdica, sobretudo a elevação da tropo-
nina, aliada ou não, a mudanças no padrão eletrocardiográfico do 
segmento ST ou onda Q patológica, definem o diagnóstico e carac-
terizam a doença como SCA com ou sem supradesnivelamento do 
segmento ST, cuja ocorrência ou não, são indicadores de extensão 
de lesão miocárdica1.
Paralelamente à SCA como causa de dor torácica estão outras, de 
origem musculoesquelética, gastrointestinais, psiquiátricas e pulmo-
nares, e em geral, benignas. Por outro lado, junto às causas cardíacas, 
surgem doenças específicas, como dissecção aguda de aorta, trom-
boembolismo pulmonar, pneumotórax hipertensivo, tamponamen-
to cardíaco e ruptura e perfuração esofagiana, as quais são causa de 
maior mortalidade que as primeiras4.
Portanto, dada à diversidade de doenças e condições clínicas que 
têm na dor torácica uma forma de manifestação, o diagnóstico di-
ferencial é difícil e, ao mesmo tempo imprescindível para que as 
condutas adequadas ao tratamento da SCA sejam instituídas. Sendo 
assim, os profissionais das unidades de atendimento em urgência e 
emergência, precisam conhecer e reconhecer tais causas, incidência, 
aspectos epidemiológicos e características próprias das manifestações 
clínicas das principais causas da queixa de dor no peito, e que levam 
à procura desses serviços, o que justifica este estudo3.
Desta forma, o objetivo geral do estudo foi identificar a incidência 
de dor torácica confirmada como IAM em uma unidade de PA; e os 
específicos foram: traçar o perfil epidemiológico dos pacientes com 
dor torácica por IAM quanto ao sexo, faixa etária, tipo de IAM e 
alterações de enzimas cardíacas; identificar o modo como os indiví-
duos descreveram o sintoma; reconhecer outros fatores causadores 
de dor torácica; conhecer a sua incidência relacionada a causas não 
cardíacas.

MÉTODOS 

Estudo realizado a partir do trabalho de conclusão do curso de pós-
-graduação em Enfermagem em Urgência e Emergência da Faculda-
de São Fidélis (CENSUPEG). Para o desenvolvimento deste estudo, 
optou-se por uma pesquisa documental, descritiva, de abordagem 
quantitativa6. A pesquisa foi realizada em uma unidade de pronto-a-
tendimento (UPA), do município de Joinville, SC.
A cidade Joinville foi fundada em 9 de março de 1851, tendo hoje 
mais de 500 mil habitantes e uma das maiores rendas per capita do 
Brasil, além de ser um grande polo industrial.
O município oferece atendimentos de urgência e emergência em 
dois PA e uma UPA, além de dois pronto-socorro hospitalares pú-
blicos, um pediátrico, um obstétrico e dois privados.
A pesquisa foi realizada na UPA Leste, localizada na Rua Mafalda 
Laurindo, s/n, bairro Aventureiro. A unidade compõe a rede mu-
nicipal de atenção às urgências e emergências, é subordinada à se-
cretaria municipal de saúde e mantida com recursos municipais e 
federais. O bairro Aventureiro é o mais populoso do município de 
Joinville, abrigando cerca de 40 mil habitantes, cuja atividade labo-
ral é industrial, comercial e prestação de serviços.
A UPA realiza uma média de 500 atendimentos a cada 12h, funcio-
na 24h por dia, 7 dias por semana. Oferece consultas em clínica mé-
dica, cirurgia geral, pediatria e odontologia, a usuários em situação 
de doença ou agravo à saúde que caracterize urgência e emergência. 
A instituição adota o modelo de Classificação Manchester.
O estudo foi realizado a partir das fichas do boletim de atendimento 
de urgência (BAU), arquivadas na unidade e do registro de classifi-
cações dos pacientes em planilha de Software Microsoft Excel – 2000, 
na qual estão todos os pacientes, suas queixas e fluxograma no qual 
foram inseridos. 
Foram selecionados os prontuários dos usuários que procuraram a 
unidade no período de 1 a 31 de março de 2017, que referiram dor 
no peito, e foram classificados a partir do fluxograma nº 25 – dor 
torácica. Foram selecionadas todas as fichas do BAU de indivíduos 
maiores de 18 anos, não havendo limite de idade. Foram excluídas 
fichas cujos dados do atendimento médico estavam incompletos. 
Tratou-se de um estudo retrospectivo com o propósito de analisar 
todas as fichas do BAU que atendessem aos critérios de inclusão 
descritos. Assim, a amostra inicial foi composta por 310 fichas. 
Para a coleta de dados foi utilizado um formulário a partir de uma 
planilha eletrônica (Software Microsoft Excel 2016), no qual fo-
ram inseridos os dados. As variáveis foram: identificação (iniciais), 
sexo (M – masculino e F – feminino), idade (algarismo arábico) 
em anos, queixa (através de números que representaram três gran-
des categorias na queixa de dor torácica [queixa = 1) dor no peito, 
2) dor no peito e membro superior esquerdo (MSE) e membro 
superior direito (MSD); 3) dor no peito e outros sintomas], Có-
digo Internacional de Doenças (CID-10), eletrocardiograma (A 
– alteração; S – sem alteração, R - realizado, NR - não realizado) e 
troponina ( [+] alterada; [–] não alterada; R- realizada e NR - não 
realizada).
Os dados foram analisados a partir de análise estatística simples, mé-
dia aritmética, mediana, porcentagem e moda que deram origem às 
tabelas. A incidência da queixa de dor torácica foi obtida a partir do 
universo total de pacientes que procuraram o serviço no mês de es-



46

Miranda AV e Rampellotti LFBrJP. São Paulo, 2019 jan-mar;2(1):44-8

tudo. Os cálculos foram realizados por meio do programa Microsoft 
Excel (2016) e os dados foram organizados em quadros descritivos7.
Estabeleceu-se um ano para o armazenamento dos formulários uti-
lizados na coleta de dados, sob responsabilidade dos pesquisadores. 
Após esse período, foram picotados de forma que suas informações 
fossem totalmente inutilizadas. Qualquer forma de divulgação cien-
tífica foi realizada sem a identificação dos participantes. 
Esta pesquisa observou os aspectos legais. Este projeto foi subme-
tido ao Programa de Desenvolvimento e Estruturação do SUS – 
ProgeSUS, - da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, para 
solicitar ingresso ao local de estudo, tendo sido aprovado (Ofício nº 
118/2017/SMS/GAB/GGE/NARAS). 

RESULTADOS 

O estudo analisou 300 fichas do BAU, que no mês de março 
atendiam os critérios de inclusão propostos. Houve a exclusão 
de 10 fichas de atendimento em virtude do não preenchimento 
do CID-10.
Quanto às características epidemiológicas dos pacientes que bus-
caram atendimento por dor torácica na UPA, a maior parte foi 
composta por mulheres (58,66%). Quanto à idade, houve uma ex-
pressiva procura de adultos jovens de 18 a 30 anos com tal queixa, 
representando 83 (27,66%) do total de atendimentos.
A faixa etária entre 31 e 50 anos e acima de 51 corresponderam a 
112 (37,33%) e 105 (35%) respectivamente, com média de idade 
de 43 anos (Tabela 1).
Com relação à descrição da queixa dentre as três categorias em que a 
dor torácica foi agrupada, de acordo com a descrição do classificador 
na ficha do BAU, a queixa 1, dor no peito, teve frequência de 139, 
enquanto a queixa 2, dor no peito e MSD ou MSE, teve frequência 
de 32 e a queixa 3, dor no peito e outros sintomas, figurou 129 
vezes. Notou-se que apenas 32 indivíduos apresentaram dor torácica 
típica, enquanto 129 (43%) pacientes apresentaram além da dor no 
peito, sintomas associados como tontura, palpitação, sudorese, náu-
sea, vômitos, entre outros.
Quanto ao manuseio da queixa durante o atendimento clínico foram 
solicitados 135 exames de eletrocardiograma, sendo que a causa de 
165 (55%) casos de dor torácica foi determinada sem necessidade de 
exames diagnósticos complementares. Complementarmente, foram 
solicitadas coletas de enzimas cardíacas para 74 (24,66%) indivíduos.
Dentre os atendimentos houve três casos de IAM, o que correspon-
deu a 1% da amostra. Ainda sobre os achados, dentre os IAM, dois 
foram diagnosticados por alteração no traçado eletrocardiográfico, a 
saber, supradesnivelamento do segmento ST e um caso por elevação 
da troponina.
Quanto aos sintomas, nenhum deles apresentou dor torácica irra-
diando para o MSE, dois apresentaram apenas dor no peito e um 

dor no peito associado a outros sintomas. Quanto ao sexo, os três ca-
sos foram do sexo masculino. Por sua vez, houve dispersão da idade 
nas categorias escolhidas, de modo que, não foi possível relacionar 
esse dado com os achados de outros autores. Observa-se os dados 
acerca dos diagnósticos de IAM na tabela 2.
 
Tabela 2. Perfil epidemiológico dos pacientes diagnosticados com 
infarto agudo do miocárdio no mês de março de 2017 na unidade de 
pronto-atendimento Leste

Sexo Idade 
(anos)

Queixa Eletrocardiograma Troponina

Masculino 41 1* SST NR

Masculino 22 1** SST NR

Masculino 65 3** Normal Alterada
* dor no peito; ** dor no peito e outros sintomas; SST = supradesnivelamento de 
segmento ST; NR = não realizada.
Fonte: os autores (2018).

 
O estudo identificou ainda outras causas para a queixa de dor toráci-
ca, agrupadas a partir do CID-10, descritos pelos sistemas orgânicos 
aos quais tais doenças acometem na seguinte ordem de incidência: 
respiratório/pulmonar, musculoesquelético, nervoso e gastrointesti-
nal, conforme a tabela 3. 

Tabela 3. Principais causas de dor torácica agrupadas por grupos 
sistêmicos orgânicos conforme CID-10 dos pacientes com queixa de 
dor torácica atendidos no mês de março de 2017 na unidade de pron-
to-atendimento Leste

Sistemas orgânicos Frequência (n e %)

Respiratório/pulmonar 54 / 18

Musculoesquelético 39 / 13

Nervoso 33 / 11

Cardíaco 14 / 4,7

Gastrointestinal 10 / 3,3

Casos descritos como sintomas e não 
diagnósticos

150 / 50

Fonte: os autores (2018).

 
Os casos que foram descritos pelo CID-10 correspondentes a sin-
tomas e/ou não tiveram a causa definida representaram metade da 
amostra e podem relacionar-se ao não preenchimento do CID-10 
com a conclusão diagnóstica ou a indefinição diagnóstica dessa quei-
xa no momento do atendimento. 
 
DISCUSSÃO 

A predominância de indivíduos do sexo feminino que buscam as 
unidades de urgência e emergência pela queixa de dor torácica en-
contrada no estudo corrobora o estudo de Araújo e Marques2, no 

Tabela 1. Caracterização epidemiológica dos pacientes com queixa de dor torácica atendidos no mês de março de 2017 na unidade de pron-
to-atendimento Leste

Sexo Faixa etária (anos) Eletrocardiograma Enzimas

Masculino Feminino Média Moda Mediana R NR A R NR A

124 176 43,30 21 43 135 165 2 74 225 1
R = realizado; NR = não realizado; A = alterado.
Fonte: os autores (2018).
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qual também a dor torácica foi majoritariamente feminina, corres-
pondendo a 70% da amostra. 
Com relação à manifestação da dor torácica como sintoma de IAM, 
Mussi, Ferreira e de Menezes8, apontaram que o tratamento do IAM 
em mulheres costuma ser iniciado mais tarde que em homens, pois 
tanto elas relativizam os sintomas, a partir de uma resistência à dor 
e porque os profissionais, em geral, atribuem a um fator psicológi-
co. No presente estudo, não houve mulheres acometidas por IAM, 
embora tenham constituído o maior grupo com essa queixa álgica.
Quanto à idade, a expressiva procura de adultos jovens foi também 
observada no estudo de Missaglia, Nerins e Silva3 no qual essa fre-
quência chegou a 50%. Em estudos semelhantes, como os de Araújo 
e Marques2, Missaglia, Neris e Silva3 apontaram frequências de 40% 
para indivíduos com idade entre 50 e 59 anos e 49% para indivíduos 
entre 41 e 50 anos, respectivamente. Tais autores constataram ainda 
que a idade superior a 60 anos é a faixa etária com maior incidên-
cia, fato que nesse estudo aproxima-se estatisticamente dos estudos 
descritos, embora, não tenham sido indivíduos dessa faixa etária o 
maior contingente.
Reggi e Stefanini1 sugerem que sintomas associados como tontura, 
palpitação, sudorese, náusea, vômitos, entre outros, são mais fre-
quentes que a dor no peito irradiando para o MSE, fato apontado 
como útil ao diagnóstico diferencial, bem como sentinela para indi-
víduos idosos ou diabéticos os quais podem sofrer um IAM e não 
apresentarem os sintomas típicos.
Estudos semelhantes de Missaglia, Neris e Silva3 e Araújo e Mar-
ques2 evidenciaram que cerca de 10% das queixas de dor torácica são 
confirmadas como IAM. Desse modo, na referida unidade essa mé-
dia foi inferior a outras pesquisas, uma vez que apontou incidência 
de 1% na amostra. Sendo assim, pode-se observar que embora 74 
(24,7%) indivíduos tenham sido submetidos à dosagem de enzimas 
cardíacas, apenas 3 (1%) foram confirmados como IAM sendo que 
destes, apenas um indivíduo precisou de exames laboratoriais para 
confirmar o diagnóstico, e todos os demais 73 pacientes tinham essa 
queixa não relacionada à SCA.
Estudo de Barbosa et al.4 afirma que muitos pacientes são subme-
tidos ao protocolo de SCA em virtude das limitações para o diag-
nóstico, algumas das quais poderiam ser superadas por uma triagem 
clínica e anamnese mais detalhadas e apuradas.
A maior incidência de IAM no sexo masculino, correspondendo aos 
três casos confirmados nesse estudo, corroboram os estudos descritos.
Dessotte, Dantas e Schmidt9 apontaram além da predominância do 
sexo masculino, a média de idade de 55,8 anos dos pacientes com 
diagnóstico de IAM, sendo o mais jovem com 25,4 anos e o mais 
velho com 79,4 anos, dados muito próximos dos obtidos neste es-
tudo a saber, uma média de 42,6, e idades de 22 anos para o mais 
jovem e 65 o mais velho. Os referidos autores, identificaram que a 
maioria dos pacientes com IAM, conviviam com fatores de risco 
para doença arterial coronariana, como por exemplo, hipertensão 
arterial, tabagismo, obesidade e dislipidemias, aspectos não analisa-
dos neste estudo.
Quanto à manifestação clínica, nenhum dos pacientes com diag-
nóstico de IAM, referiu dor típica. No estudo houve dois casos de 
pacientes que referiram apenas dor no peito e um caso (33,3%) de 
frequência de queixa atípica, o que se aproxima da frequência referi-
da por Reggi e Stefanini1. 

Cerca de 50% dos casos de IAM, apresentaram alteração do traçado 
eletrocardiográfico com elevação do segmento ST. Neste estudo, dos 
três casos confirmados houve duas ocorrências de eletrocardiograma 
alterado, ou seja, 66,7%, aproximando-se do estudo de Mansur et 
al.10. Os mesmos autores10, afirmaram haver 91% de especificidade 
do diagnóstico por esse método, o que pode justificar a não realiza-
ção de exames de marcadores de necrose tecidual, também chama-
dos de enzimas cardíacas na UPA.
O estudo demonstrou que causas cardíacas não figuram como pri-
meira causa de dor torácica, e dentre as causas cardíacas o IAM é 
uma das doenças, porém há outras, como identificado também em 
pesquisa de Barbosa et al.4. 
Sob a ótica da diversidade de etiologias para essa queixa, a atuação 
profissional e atenção ao paciente desde sua chegada ao serviço de 
urgência e emergência são determinantes para o manuseio clínico 
adequado. Desse modo, o conhecimento acerca dos sintomas da 
SCA e a anamnese para identificação de fatores de predisposição por 
parte do enfermeiro da classificação de risco, determinam a priori-
zação do atendimento, abordagem e intervenção precoces quando 
necessárias11.
Portanto, ainda que a grande maioria de queixas de dor torácica não 
seja confirmada como IAM, a morbidade e mortalidade associadas 
à dor torácica atribuída às etiologias cardíacas direcionam o cuidado 
na triagem clínica desse sintoma.
Por outro lado, no estudo de Missaglia, Neris e Silva3 as causas car-
díacas representaram parte significativa da amostra, sendo importan-
te ressaltar que o referido estudo foi realizado em um pronto-socorro 
de referência em cardiologia, o que pode justificar a dissonância com 
este e outros trabalhos semelhantes, nos quais as causas denomina-
das “não especificada” ou “desconhecidas” também apresentaram 
maior frequência que as causas coronarianas, apesar de não existir 
concordância entre as incidências das diversas doenças4,12,13. 

CONCLUSÃO 

A dor torácica é uma queixa frequente no serviço de PA, havendo 
prevalência em indivíduos do sexo feminino. 
A queixa de dor torácica como sintoma de IAM representou pe-
quena parcela da amostra, ficando abaixo da incidência em estudos 
semelhantes.
Houve parte significativa de indefinição da causa da queixa de dor 
torácica. Isso pode relacionar-se ao não preenchimento do CID-10 
com a conclusão diagnóstica ou à indefinição diagnóstica dessa quei-
xa no momento do atendimento. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Palliative care is a set of 
practices that encompasses patients with life-threatening diseases 
which approach is no longer curative, but comforting, including 
care for the family. The objective of this study was to verify the 
epidemiological profile of cancer patients in palliative care. 
METHODS: We interviewed 100 cancer patients in palliative 
care, as well as the sociodemographic and biopsychosocial varia-
bles, using the Karnofsky index, Palliative Performance Scale and 
Edmonton Symptom Assessment Scale. 
RESULTS: The prevalent age group was between 51-60 years 
(34%), more than half female (77%), incomplete elementary 
school (40%) and resident in the interior of Maranhão (73%). 
Concerning the use of pain drugs, 52% reported not forgetting to 
take their pain drug, while 56% took drug on their own. As to the 
diagnosis, only 13% of the interviewees were aware of a palliative 
diagnosis, and more than half of them were aware of primary or 
oncological diagnosis (65%). Regarding the evaluation of func-
tional capacity, 52% had the Karnofskys index between 70 and 
90%; Palliative Performance Scale, 62% between 80 and 90%, 
and Edmonton Symptom Assessment Scale the following most 
significant variables in tiredness, (60%); sadness, (84%); anxiety, 
(73%); lack of appetite, (51%) and absence of well-being (79%). 

Palliative care: epidemiological profile with a biopsychosocial look on 
oncological patients 
Cuidados paliativos: perfil com olhar biopsicossocial dentre pacientes oncológicos 

Karoline Sampaio Castôr1, Ed Carlos Rey Moura2, Emanuel Cabral Pereira3, Deborah Costa Alves3, Thamires Sales Ribeiro3, Plínio da 
Cunha Leal2

Karoline Sampaio Castôr - https://orcid.org/0000-0001-7635-8752;
Ed Carlos Rey Moura - https://orcid.org/0000-0002-7752-0683;
Emanuel Cabral Pereira - https://orcid.org/0000-0003-4227-1944;
Deborah Costa Alves - https://orcid.org/0000-0001-9063-854X;
Thamires Sales Ribeiro - https://orcid.org/0000-0002-7063-7539;
Plínio da Cunha Leal - https://orcid.org/0000-0003-1336-8528.

1. Universidade Ceuma, Faculdade de Medicina, Departamento de Ciências da Saúde, São 
Luís, MA, Brasil.
2. Universidade Federal do Maranhão, Hospital São Domingos, Departamentos de Me-
dicina I e Anestesiologia, São Luís, MA, Brasil.  
3. Universidade Federal do Maranhão, Faculdade de Medicina, Centro de Ciências Biológi-
cas e da Saúde, São Luís, MA, Brasil. 

Apresentado em 19 de julho de 2018.
Aceito para publicação em 10 de dezembro de 2018.
Conflito de interesses: não há – Fontes de fomento: não há.

Endereço para correspondência: 
R. Seroa da Mota, 23 – Apeadouro
65031-630 São Luís, MA, Brasil. 
E-mail: karoline.sampaio@hotmail.com 

© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

CONCLUSION: Knowing the profile of patients is key to iden-
tify the obstacles to the effective implementation of palliative 
care, making it possible to implement targeted measures.
Keywords: Epidemiological profile, Oncology, Palliative care.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Os cuidados paliativos são 
um conjunto de práticas que abrangem pacientes portadores de 
doenças ameaçadoras da vida e cuja abordagem deixa de ser cura-
tiva e passa a ser baseada em conforto, incluindo cuidados com a 
família. O objetivo deste estudo foi verificar o perfil epidemioló-
gico de pacientes oncológicos em cuidados paliativos. 
MÉTODOS: Foram entrevistados 100 pacientes oncológicos 
em cuidados paliativos quanto às variáveis sociodemográficas e 
biopsicossociais, utilizando-se o índice de Karnofsky, a Escala de 
Performance Paliativa e a Escala de Avaliação de Sintomas de 
Edmonton. 
RESULTADOS: Observou-se faixa etária mais prevalente entre 
51 e 60 anos (34%), mais da metade do sexo feminino (77%), 
nível escolar fundamental incompleto (40%) e residente no in-
terior do Maranhão (73%). Quanto ao uso de analgésicos, 52% 
relataram não esquecer de tomar o fármaco para dor; enquanto 
56% tomam fármaco por conta própria. Quanto ao diagnóstico, 
apenas 13% dos entrevistados conhecem o diagnóstico paliativo, 
e mais da metade conhece o diagnóstico primário ou oncológico 
(65%). Quanto à avaliação da capacidade funcional, 52% tem 
índice de Karnofsky avaliado entre 70 e 90%; Escala de Perfor-
mance Paliativa, 62% estão entre 80 e 90% e Escala de Avaliação 
de Sintomas de Edmonton as seguintes variáveis mais significan-
tes em cansaço, (60%); tristeza, (84%); ansiedade, (73%); falta 
de apetite, (51%) e ausência de bem-estar (79%). 
CONCLUSÃO: Conhecer o perfil de pacientes é relevante para 
a identificação pontual de obstáculos na implementação efetiva 
dos cuidados paliativos. Possibilitando assim, a implementação 
de medidas direcionadas. 
Descritores: Cuidados paliativos, Oncologia, Perfil epidemiológico. 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), em 
seu manual de 20121, o cuidado paliativo se confunde historicamen-
te com o termo Hospice. Essa palavra data dos primórdios da era 
cristã quando essas instituições fizeram parte da disseminação do 
cristianismo pela Europa. Hospices eram abrigos (hospedarias) des-
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tinados a receber e cuidar de peregrinos e viajantes, cujo relato mais 
antigo remonta ao século V, onde Fabíola, discípula de São Jerôni-
mo, cuidava de viajantes vindos da Ásia, África e dos países do leste, 
no Hospício do Porto de Roma.
Etimologicamente a palavra “paliativo” advém do verbo palliare, que 
significa manto ou capa (proteção), sendo assim o verbo paliar as-
sume vários significados tais como: tornar menos duro, remediar e 
aliviar. Os cuidados paliativos (CP) caracterizam-se por essa noção, 
pois um tratamento paliativo é aquele que “remedeia momentanea-
mente um problema, mas não o resolve definitivamente”2.
Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
revista em 20023, “Cuidado Paliativo é uma abordagem que pro-
move a qualidade de vida (QV) de pacientes e seus familiares, que 
enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da 
prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, 
avaliação e tratamento da dor e de outros problemas de natureza 
física, psicossocial e espiritual”.
O CP não se baseia em protocolos, mas sim em princípios. Não se fala 
mais em terminalidade, mas em doença que ameaça a vida. Indica-se 
o cuidado desde o diagnóstico, expandindo este campo de atuação. 
Não será mencionado também em impossibilidade de cura, mas na 
possibilidade ou não de tratamento modificador da doença, dessa for-
ma afastando a ideia de “não ter mais nada a fazer”. Pela primeira 
vez, uma abordagem inclui a espiritualidade dentre as dimensões do 
ser humano. A família é lembrada, portanto assistida também após 
a morte do paciente, no período de luto1.
Ideólogos e profissionais paliativistas acreditam que aqueles que 
trabalham dirigidos somente para a cura, acabam por não perceber 
quais são de fato os limites de sua atuação prática, bem como os 
limites no lidar com o paciente, seus sentimentos e reações. As prin-
cipais críticas mostram que esse excesso de poder médico produz o 
que se definiu de “encarceramento terapêutico”, percebido pelos que 
acreditam no ideário dos CP como uma invasão ao corpo doente. 
Entende-se, portanto, que a proposta dos CP é romper com esse pa-
radigma e construir assim uma nova medicina, ampliando-se e sofis-
ticando-se o exercício do poder médico juntamente e de uma forma 
mediadora com a equipe interdisciplinar. Os paliativistas trabalham 
com a aceitação do inevitável avanço da doença e procuram mini-
mizar a dor para que o paciente possa viver esse processo com QV4.
O novo Código de Ética Médica Brasileiro5, aprovado pela Resolu-
ção CFM 1.931/09, contribuiu para a divulgação da filosofia dos 
Cuidados Paliativos e orienta o médico a evitar a obstinação terapêu-
tica para pacientes em estado terminal. 
A “boa morte” deveria respeitar os 12 aspectos identificados por 
um grupo britânico de estudos sobre a saúde do idoso. Para uma 
“boa morte”, os pacientes precisam: saber quando a morte está 
chegando e entender o que pode ser esperado; ser capaz de manter 
o controle sobre o que acontece; ter concedida a dignidade e pri-
vacidade; ter o controle sobre o alívio da dor e de outros sintomas; 
ter escolhas e controle sobre onde a morte ocorre (em casa ou em 
outro local); ter acesso a informações e conhecimentos de qualquer 
tipo; ter acesso a apoio espiritual e suporte emocional; ter acesso 
aos CP em qualquer local e não só no hospital; ter controle sobre 
quem está presente e com quem compartilhar o fim; ser capaz de 
emitir diretivas antecipadas que garantam que seus desejos sejam 
respeitados; ter tempo para dizer adeus e controle sobre outros as-

pectos de tempo; e poder partir na hora certa de ir, e não ter a vida 
prolongada inutilmente6,7.
O objetivo deste estudo foi verificar o perfil epidemiológico de pa-
cientes oncológicos em CP atendidos em um hospital de oncologia 
maranhense. Montando o perfil dos pacientes, pode-se desenvolver 
novas estratégias de implementação e assistência ao cuidado. 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo longitudinal, prospectivo, observacional e de 
caráter quantitativo. Foram entrevistados 100 pacientes em CP no 
Hospital de Câncer Aldenora Bello, localizado no município de São 
Luís – MA. A amostra foi encontrada por livre demanda no am-
bulatório de dor do referido hospital ou durante a sua internação, 
sendo escolhidos aleatoriamente até o n=100. Cálculo da amostra 
numa população de 156 pessoas e confiabilidade de 90%, apresenta 
margem de erro de 5%. A fórmula para o cálculo do tamanho da 
amostra para uma estimativa confiável da média populacional (µ) é 
dada por:  

n = ( Zα/2⋅σ )2

E

Onde: n = número de indivíduos na amostra Zα/2 = valor crítico que 
corresponde ao grau de confiança desejado. σ = desvio padrão popu-
lacional da variável estudada. E = margem de erro ou erro máximo 
de estimativa. Identifica a diferença máxima entre a média amostral 
(X) e a verdadeira média populacional. 
Os critérios de exclusão foram pacientes em tratamento curativo, 
pacientes da rede privada, pacientes incapacitados cognitivamente 
de responder as questões e que não aceitassem ou desistissem de par-
ticipar da pesquisa. Quanto aos critérios de inclusão, foram pacien-
tes oncológicos em CP no setor público do hospital em questão, a 
partir de março de 2017 até a obtenção do n proposto. Não houve 
nenhuma desistência de participação ou recusa à entrevista. Todos 
os pacientes que colaboraram nesta pesquisa assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
O material de coleta de dados foi um questionário fechado conten-
do perguntas de caráter sociodemográfico, como idade, sexo, etnia, 
escolaridade e procedência; perguntas objetivas sobre o conhecimen-
to do seu diagnóstico e prognóstico e escalas validadas de avaliação 
funcional e psicoafetiva. Os instrumentos ou escalas utilizadas no 
questionário foram o índice de Karnofsky, a Escala de Performan-
ce Paliativa (PPS) e o Edmonton Symptom Assessment (ESAS), todos 
esses validados. 
O índice de Karnofsky descreve os níveis crescentes de atividade e 
independência com valores que variam de zero a 100, onde zero 
corresponde à morte e 100 ao nível normal de desempenho físico e 
aptidão para realizar atividades normais, principalmente de autocui-
dado. Em adaptação, o menor índice corresponde a 10, significando 
um paciente moribundo e em processo de morte progredindo rapi-
damente. É o instrumento mais utilizado no prognóstico da terapia 
de câncer por tratar-se de medida do rendimento para a classificação 
da habilidade de um indivíduo para desempenhar atividades, ava-
liando o progresso do paciente após um procedimento terapêutico 
ou determinando sua capacidade para terapia8. 
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A PPS é um instrumento validado e amplamente utilizado den-
tro dos CP para acompanhar a curva evolutiva da doença, trazen-
do subsídios para a tomada de decisão, previsão de prognóstico 
e definição de terminalidade. Avalia entre outros fatores, a gra-
vidade da doença e a capacidade de autocuidado. A estimativa 
acurada do prognóstico auxilia o planejamento da conduta, e 
estabelece o momento apropriado de privilegiar o CP em de-
trimento do curativo, bem como identifica quando o primeiro 
passa a ser exclusivo9. O ESAS é uma escala de avaliação e moni-
toramento dos sintomas físicos e psicológicos, sendo as variáveis 
utilizadas dor, cansaço, náusea, depressão, ansiedade, sonolência, 
apetite, sensação de bem-estar, falta de ar e um espaço para que 
o paciente possa adicionar algum outro sintoma. Foi desenvolvi-
do por Bruera et al.10, na Unidade de Pacientes Oncológicos em 
Cuidados Paliativos do Hospital Geral de Edmonton, Canadá. 
Apresenta 10 itens, cada um com uma escala visual numérica 
(EVN) que varia de zero a 10, sendo zero a ausência do sintoma 
e 10, sua manifestação mais intensa. Um dos itens (falta de ar) 
foi acrescentado posteriormente pelos próprios autores e houve 
a mudança da escala analógica visual (EAV), pela EVN, como é 
conhecida atualmente. 
O ESAS é uma escala válida para o controle e manuseio dos sinto-
mas, já que é fácil, simples e rápida de ser aplicada11.
Toda pesquisa foi pautada na Resolução n° 466/12 do Conse-
lho Nacional de Saúde, que define as diretrizes e normas regu-
lamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. O estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, parecer número 
1.939.689 de 2017. 

Análise estatística
Todos os dados coletados foram tabulados e analisados estatistica-
mente pelo programa Microsoft Excel 2013, cujos resultados fo-
ram apresentados por meio descritivos e por tabelas. Inicialmente 
foram feitas as análises da estatística descritiva, ou seja, através de 
tabelas de frequência das variáveis analisadas, estimativa de mé-
dia, desvio padrão, máximo e mínimo das variáveis numéricas. O 
nível de significância para se rejeitar a hipótese de nulidade foi de 
5%, ou seja, considerou-se estatisticamente significativo o valor 
de p<0,05.

RESULTADOS 

Foram avaliados 100 pacientes em CP em um hospital oncológi-
co da capital maranhense, por meio de questionário quantitativo, 
considerando-se os dados sociodemográficos. Observou-se uma 
população com a faixa etária mais prevalente entre 51 e 60 anos 
(34%), sexo feminino (77%), etnia parda (51%), negra (28%) e 
branca (21%). Quanto ao estado civil, 67% referem parceiro fixo. 
Sessenta e dois por cento com religião evangélica, 40% com nível 
escolar fundamental incompleto, 73% residente no interior do Ma-
ranhão, 92% não exerce atividade laboral. Dos pacientes da amos-
tra, 54% não conhecem os direitos legais dos pacientes com câncer, 
94% possuem cuidador, sendo o mesmo familiar ou não, 82% não 
sabem manusear a internet para saber mais sobre o seu diagnóstico. 
Quanto ao uso de fármacos para dor, verificou-se que 52% referem 
não esquecer de tomar os fármacos dor; 57% referem que não pa-

ram de tomar o fármaco para dor quando se sentem melhor; 56% 
referem tomar por conta própria e 78% referem não colocar o des-
pertador para tocar no horário dos fármacos (Tabela 1). Verificou-se 
ainda que 13% dos entrevistados conhecem o diagnóstico paliativo, 
enquanto 87% não conhecem (Tabela 2). Sobre o diagnóstico pri-
mário, verificou-se que 65% sabem sobre o diagnóstico oncológico 
e 35% não sabem. Quanto ao testamento vital, 100% da amostra, 
não o conhecem. Quanto à prática de atividade física, 92% não rea-
lizam nenhuma atividade.

Tabela 1. Distribuição dos pacientes em cuidados paliativos avalia-
dos quanto ao uso regular de fármacos. São Luís, 2018

Variáveis Amostra 
n=100

Sim Não

Esquece de tomar os fármacos para dor 48 52

Para de tomar os fármacos quando se sente melhor 43 57

Toma fármacos por conta própria 56 44

Coloca o despertador para tocar no horário dos 
fármacos

22 78

 
Tabela 2. Distribuição dos pacientes em cuidados paliativos avalia-
dos quanto ao conhecimento do diagnóstico paliativo e conhecimen-
to do diagnóstico primário. São Luís, 2018

Variáveis Amostra
n=100

Sim Não

Conhece o diagnóstico primário ou oncológico 65 35

Conhece o diagnóstico paliativo 13 87

 
Quanto à avaliação da capacidade funcional, 52% tem índice de 
Karnofsky avaliado entre 70 e 90%, sendo que desses, 9% cor-
responde a Karnofsky 70%: não requer assistência para cuidados 
pessoais, mas é incapaz de realizar atividades normais como tarefas 
caseiras e trabalhos ativos; 12% Karnofsky 80%: atividade normal 
com esforço. Alguns sinais e sintomas da doença. Incapacidade ape-
nas para grande esforço físico; e 31% Karnofsky 90%: capacidade 
de realizar atividades normais, sinais e sintomas mínimos da doença 
(Tabela 3). 

Tabela 3. Distribuição dos pacientes em cuidados paliativos avalia-
dos quanto à capacidade funcional avaliada em escalas Karnofsky. 
São Luís, 2018

Variáveis Amostra (n=100)

Capacidade funcional 80% 12%

Capacidade funcional 90% 31%

Capacidade funcional 70-90% 52%

Quanto ao PPS, 62% estão entre 80 e 90%, sendo que desses, 
34% apresenta PPS 80%: deambulação completa, atividade com 
esforço, apresenta alguma evidência da doença, realiza autocuida-
do completo, ingesta normal e nível de consciência preservado. 
Vinte e oito por cento apresenta PPS 90%: deambulação comple-
ta, atividade normal, apresenta alguma evidência da doença, rea-
liza autocuidado completo, ingesta normal e nível de consciência 
preservado (Tabela 4).
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Tabela 4. Distribuição dos pacientes em cuidados paliativos avalia-
dos quanto à capacidade funcional avaliada pela PPS. São Luís, 2018

Variáveis Amostra (n=100)

PPS 80% 34%

PPS 90% 28%

PPS 80-90% 62%

Quanto ao ESAS, as seguintes variáveis mostraram: dor, (53%) en-
tre 2-5; cansaço, (60%) entre 6 e 9; náuseas, (58%) entre 1 e 4; 
tristeza, (84%) entre 6 e 9; ansiedade, (73%) entre 6 e 9; sonolência, 
(55%) entre 4 e 7; falta de apetite, (51%) entre 6 e 9; ausência de 
bem-estar (79%) entre 6 e 9 e falta de ar (61%), entre 1 e 4. Outros 
não relatado (Tabela 5).

Tabela 5. Distribuição dos pacientes em cuidados paliativos avalia-
dos quanto à capacidade funcional avaliada em ESAS. São Luís, 2018

Variáveis ESAS Amostra n=100

Pontuação zero-10

Dor entre 2-5 pontos 53%

Cansaço entre 6-9 pontos 60%

Náuseas entre 1-4 pontos 58%

Tristeza entre 6-9 pontos 84%

Ansiedade entre 6-9 pontos 73%

Sonolência entre 4-7 pontos 55%

Falta de apetite entre 6-9 pontos 51%

Ausência bem-estar 6-9 pontos 79%

Falta de ar entre 1-4 pontos 61%

Outros 0%

DISCUSSÃO 

A transição demográfica no Brasil iniciou-se com a redução das ta-
xas de mortalidade e depois de um tempo, com a diminuição das 
taxas de natalidade, provocando significativas alterações na estrutura 
etária da população brasileira12. Segundo Carneiro et al.13, com o 
recente envelhecimento populacional, que projeta o crescimento ex-
ponencial de idosos, é possível identificar um aumento expressivo na 
prevalência do câncer e outras doenças crônico-degenerativas como 
a hipertensão, diabetes e doenças osteoarticulares. Os valores corres-
pondentes à idade, sexo e escolaridade neste estudo, correspondem 
ao esperado quando comparados à literatura.
A prevalência no sexo feminino é o perfil esperado para países em 
desenvolvimento14, onde o número de câncer em mulheres é maior 
em relação aos homens14. Vale ressaltar que a população feminina é 
a que busca mais, e de maneira mais precoce, o serviço de saúde, po-
dendo ser um dos motivos da sua maior prevalência. Nessa perspec-
tiva, os homens, na maioria das vezes, sofrem mais com as condições 
graves e crônicas da saúde do que as mulheres, além de, na maioria 
das vezes, morrerem mais cedo que elas15. 
Mais da metade da população estudada referiu parceiro fixo e cui-
dador específico. A literatura mostra que o apoio do cônjuge ou de 
outros familiares é de grande importância para a pessoa com uma 
doença que lhe ameaça a vida. Há demonstrado ainda que a pessoa 
com câncer tende a adaptar-se melhor à situação de doença ameaça-

dora da vida e ao estresse que a condição ocasiona quando tem níveis 
elevados de apoio social e familiar16. 
Por outro lado, a sobrecarga do cuidador está frequentemente as-
sociada a episódios de depressão, ansiedade, fadiga física e mental, 
estresse e pior QV do paciente, podendo gerar riscos para sua saú-
de física e psicológica17. Os familiares e cuidadores, sendo esses 
inseridos no grupo familiar ou não, devem estar englobados na 
assistência médica e multiprofissional dos cuidados paliativos1. O 
ser humano não é um elemento isolado, mas uma vida inserida 
em um contexto biopsicossocial. Portanto, um olhar unidirecio-
nal não é apenas falho na assistência do eixo paciente-família, mas 
falho na formação do conceito médico e profissional de saúde, o 
qual propõe a defesa da vida.
O estado do Maranhão dispõe de Centros de Oncologia de inicia-
tiva pública nas regiões de Caxias e Imperatriz, com o intuito de 
diminuir o fluxo nos Hospitais Oncológicos da capital do estado. 
No entanto, grande parte dos pesquisados (73%) são residentes no 
interior do estado do Maranhão, o que pode gerar sobrecarga do 
sistema de saúde em estudo, e talvez os pacientes em pior estado não 
conseguem comparecer ao hospital. Outro fator relevante diz respei-
to ao fato de quase o total dos entrevistados não exercerem atividade 
remunerada, e sua maioria não conhecer os direitos do paciente com 
câncer, como a aposentadoria por invalidez e o auxílio doença. 
Os deslocamentos contínuos geram custos, transtornos e altera-
ções emocionais a mais no arcabouço que envolve o tratamento do 
paciente, incluindo o eixo familiar, ocasionando falta nas consultas 
ambulatoriais ou comparecimento apenas de um representante. 
Segundo Carvalho e Parsons1, fazem parte dos objetivos do CP, 
promover conforto ao paciente, menor estresse emocional, maior 
QV e menor quantidade ou ausência de intervenções invasivas. 
Sendo assim, a distância física entre equipe de cuidados e paciente 
é um fator relevante na implementação dos CP de maneira eficaz. 
Da população em estudo, a maior parte possui nível escolar funda-
mental incompleto. De acordo com alguns estudos relacionados ao 
diagnóstico de câncer, a baixa escolaridade, associada à baixa renda, 
são fatores que interferem no acesso aos serviços de saúde, causando 
a demora da procura pela assistência à saúde, e diminuindo o núme-
ro de exames preventivos como mamografia, exame de Papanicolau 
e da próstata18-20.
O baixo nível escolar também está relacionado a diagnósticos de 
câncer em estágios mais avançados e à maior mortalidade, além da 
associação a piores padrões de cuidados da saúde21. Quanto maior 
o nível escolar, maior será o entendimento sobre QV, saneamento 
básico e critérios de saúde. Assim, indivíduos com conceitos de saú-
de mais elaborados terão uma percepção mais aguçada dos quadros 
dolorosos, enquanto indivíduos menos esclarecidos sobre um estado 
de saúde ideal, terão uma maior “tolerância” à dor e serão menos exi-
gentes nessa avaliação do próprio estado de saúde, retardando assim 
a procura ao serviço de saúde e possível diagnóstico.
Esse dado é preocupante, pois o paciente e/ou cuidador devem com-
preender o máximo possível, para então executar corretamente as 
orientações relacionadas à saúde e aos tratamentos específicos. Esses 
dados podem ser ainda mais alarmantes se for observada a qualidade 
de ensino, fator que pode subestimar o real nível sociocultural dessa 
população. O entendimento está diretamente relacionado à maior 
adesão ao tratamento e à participação do indivíduo como ser ativo 
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na tomada de decisões com relação a si e as intervenções propostas. 
Segundo Carvalho e Parsons1, a autonomia é um dos pilares dos CP, 
tornando o sujeito participante nas tomadas de decisões e estabele-
cendo uma melhor relação médico-paciente22,23. 
Observou-se neste estudo uma linha tênue entre os pacientes que 
fazem uso adequado de fármacos para a dor e os que não o fazem. 
Verificou-se que a maior parte da amostra refere não esquecer de 
tomar os fármacos para dor e não param de tomar quando se sentem 
melhor. Mais da metade refere tomar por conta própria, e a grande 
maioria não possui o hábito de colocar o despertador para tocar no 
horário dos fármacos, referindo tomar em horários próximos aos re-
comendados pelo médico.
A maior desvantagem em não tratar a dor oncológica ou tratar ina-
dequadamente, é que ela apresenta mal prognóstico, pode aumentar 
as complicações relacionadas com a doença, aumentar a incidência 
de piora no quadro clínico do paciente. Tratar a dor promove me-
lhora significativa nos sintomas associados24,25. Sabe-se que a dor não 
aliviada gera ansiedade e sintomas depressivos, agravando tais perdas 
e prejudicando as funções cognitivas, as atividades diárias e sociais e 
o sono26.
Pode-se verificar que mais da metade da população estudada nesta 
pesquisa, possui Karnofsky entre 70 e 90% e PPS entre 80 e 90%. 
Percentuais correspondentes à capacidade de autocuidado, realiza-
ção de atividades diárias de maneira autônoma e nível de consciência 
preservado, reforçando a ideia de que CP não são sinônimo de ter-
minalidade, morte eminente ou fim da vida. Outro dado nesse con-
texto que nos chama a atenção é que a quase totalidade dos entre-
vistados não realizam atividade física, mesmo sendo estatisticamente 
aptos a essa tarefa. A atividade física está comprovadamente associa-
da à modulação da dor, melhora do estresse e humor, associando-se 
à diminuição de sintomas depressivos. Uma revisão efetuada por 
Courneya et al.27 em mais de 40 estudos que investigaram a prática 
de atividade física e a QV nos pacientes oncológicos, mostrou que a 
atividade física, tanto durante a quimioterapia e radioterapia quanto 
no pós-tratamento, apontou benefícios positivos na QV com me-
lhorias da aptidão, da composição corporal e redução da fadiga. O 
exercício parece, ainda, influenciar na defesa do hospedeiro contra o 
câncer. Pedroso, Araújo e Stevanato28 destacam que o exercício físico 
no período do tratamento pode colaborar na ativação de mecanis-
mos biológicos, aumentar enzimas atuantes nos radicais livres e nas 
células Natural Killer, que podem dificultar a formação de tumor.
Na ESAS, encontrou-se variáveis com níveis de intensidade maior 
que 5, numa escala de zero a 10. observou-se como as variáveis aci-
ma da mediana: cansaço, (60%) entre 6-9; tristeza, (84%) entre 6-9; 
ansiedade, (73%) entre 6-9; falta de apetite, (51%) entre 6-9 e au-
sência de bem-estar (79%) entre 6-9. 
Esses valores corroboram o encontrado na literatura, de que a preva-
lência de ansiedade e depressão em pacientes com câncer é maior do 
que na população em geral29. Outros autores comentam o fato de o 
diagnóstico oncológico gerar muitas dúvidas e inseguranças, poden-
do gerar transtornos psiquiátricos. Esses transtornos, em sua maio-
ria, são caracterizados em dois grupos básicos: ansiedade e depressão. 
A depressão é um dos problemas psiquiátricos de diagnóstico mais 
difícil em pacientes oncológicos, devido à similaridade de sintomas 
do câncer e dos efeitos adversos do seu tratamento se sobrepondo 
aos sintomas desse transtorno30.

A inflamação crônica também é apontada como um fator pró-tu-
moral levando ao seu crescimento e disseminação de forma agressi-
va. Muitos fatores inflamatórios que promovem o crescimento tu-
moral são também responsáveis por síndrome de caquexia/anorexia, 
dor e tempo de sobrevida abreviado31. 
Pedroso, Araújo e Stevanato28, apontam que essa inflamação crônica 
está relacionada à massa de gordura corporal aumentada, sendo o 
tecido adiposo fonte importante de citocinas pró-inflamatórias cir-
culantes. Dessa forma, a perda de peso diminuiria a produção de 
citocinas pró-inflamatórias (IL-6, TNF) e aumentaria a produção de 
anti-inflamatórias (IL-10; IL-1ra). Para isso, a diminuição da ingesta 
calórica e o aumento de atividades físicas funcionariam com estraté-
gias eficazes para redução da inflamação geral. 
Observou-se na amostra estudada que a minoria (13%) dos entre-
vistados conhecem o diagnóstico paliativo, enquanto sua maioria 
(87%) não o conhecem. Quando o assunto é diagnóstico primário, 
verificou-se que mais da metade sabe sobre o diagnóstico oncológico 
e 35% não sabem. Vários fatores podem influir na não decodifica-
ção da mensagem no eixo médico-paciente32,33. O médico deve estar 
atento ao longo do seu discurso quanto a comportamentos como o 
uso de termos técnicos e interrupções contínuas na fala do paciente. 
Os termos técnicos devem ser usados somente quando necessário, 
acrescidos de um esclarecimento a respeito. Enquanto as interrup-
ções devem ser desestimuladas, utilizando-se de outro método: o 
direcionamento da conversa para o mais relevante.
Simpson et al.34, identificaram problemas na linguagem utilizada 
pelos médicos, geralmente relacionados à falta de clareza, uso ex-
cessivo de jargões e ao restrito compartilhamento de significados de 
expressões entre médicos e pacientes. Para Beckman e Frankel35, a 
interrupção contínua da fala do paciente causa inibição e sua retra-
ção perante suas próximas falas.
A comunicação entre médico-paciente deve propiciar condições para 
práticas de promoção da saúde, tornando o usuário/cuidador autôno-
mo à negociação diante do tratamento e das condições que favorecem 
o autocuidado36. No atendimento ao paciente oncológico depara-se 
constantemente com a comunicação de más notícias (MN), que pode 
envolver não somente a revelação do diagnóstico, como também a 
progressão da doença e a necessidade de encaminhamento para CP 
e cuidados domiciliares. A maioria dos médicos concordam que a 
melhor forma de comunicação de MN caracteriza-se por uma abor-
dagem centrada no paciente, em que a informação é dada de forma 
gradual e progressiva, simultaneamente estimulando a falarem dos 
seus sentimentos e preocupações atuais e para o futuro. Esse tipo de 
comunicação necessita de preparo e capacitação profissional37.
Outra justificativa para os dados encontrados neste estudo é quando 
paciente e família têm ideias diferentes em relação ao tratamento 
ou questões de fim de vida, ficando sua comunicação ineficaz. A 
família experimenta desafios, não enfrenta apenas as exigências do 
papel do cuidar, mas a dor em relação à possibilidade de morte de 
seu familiar. Sendo um elemento importante na fase final de vida 
do paciente, algumas vezes com o objetivo de protegê-lo de mais 
sofrimento, pedem ao médico que não divulgue toda a informação 
sobre diagnóstico e prognóstico, estabelecendo-se a “conspiração do 
silêncio”, “pacto do silêncio”.
O pacto ou a conspiração do silêncio é descrita38,39, como um acordo 
implícito ou explícito, por parte dos familiares, amigos e profissio-
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nais, de alterar a informação que é dada ao paciente com a finalidade 
de ocultar o diagnóstico ou a gravidade da situação40.
Por outro lado, em vários países a realidade do testamento vital já 
existe há algum tempo41. No Brasil não há legislação específica sobre 
o assunto, contudo, se faz conhecido no âmbito médico, mediante 
Resolução do Conselho Federal de Medicina. 
Verificou-se que toda a amostra (100%), não conhece o testamento 
vital. Para falar a respeito disso com o paciente é necessário que o 
médico aborde antes assuntos muitas vezes procrastinados por ele; 
como prognóstico, morte e CP, esbarrando em problemas sociais 
como nível escolar baixo e questões culturais, que acabam sendo fa-
tores dificultadores na comunicação. Porém, esses fatores não devem 
impedir a comunicação e conhecimento por parte dos pacientes. 
Outro dado relevante é que mais da metade da amostra (82%), não 
utiliza a internet para saber mais sobre seu diagnóstico. A internet 
é uma grande ferramenta de informação e comunicação, disponível 
cada vez mais facilmente à população. Informações sobre testamento 
vital, diagnósticos e condutas médicas podem ser facilmente encon-
tradas no mundo virtual. 

CONCLUSÃO

O presente estudo ressaltou o grande desconhecimento que ainda 
atinge o paciente em CP. Informações como diagnóstico e tratamen-
to ainda não são claras. A escolaridade, procedência, uso irregular 
de fármacos para dor são fatores que influenciam diretamente na 
implementação dos CP. Hábitos como a falta de atividade física po-
dem piorar ou limitar o prognóstico do paciente em seu contexto 
biopsicossocial. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Catastrophization and 
social support influence health outcomes in people with chro-
nic pain. However, there is still no consensus regarding the re-
lationship between these factors, and the information available 
in what relates to chronic pain in the knee joint is even scarcer. 
The objective of this study was to describe and understand the 
relationship between the perceived social support and pain catas-
trophization in adults with chronic knee pain. 
METHODS: Sociodemographic data were collected, and the 
West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory and Pain 
Catastrophizing Scale were completed by the participants. The 
sample included 28 participants attending daycare institutions 
in Aveiro, Braga and Leiria districts (Portugal).
RESULTS: Seventy-five percent of the participants presented 
clinically significant catastrophization, and 64.3% reported high 
perceived social support. There is a direct relationship between 
high catastrophization and frequent solicitations and distraction 
responses. Conversely, an inverse association between high catas-
trophization levels and infrequent negative responses was obser-
ved in the collected sample. 
CONCLUSION: Useful social support contributes to a mala-
daptive response to pain by increasing catastrophization levels, 
and the catastrophic response may be a way to ask for support. 
There is a direct association between the perceived social support 
and the catastrophization of chronic knee pain in the partici-
pants. However, the association between these variables was 
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poor/low evidencing the need to consider other factors in the 
catastrophization study. 
Keywords: Catastrophization, Chronic pain, Perceived social 
support.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Tanto a catastrofização como 
o suporte social influenciam os resultados na saúde de indivíduos 
com dor crônica. Porém, não há consenso sobre a relação entre 
esses fatores, sendo escassa a informação direcionada à articula-
ção do joelho. O objetivo deste estudo foi descrever e compreen-
der a relação entre o suporte social percebido e a catastrofização 
da dor em idosos com dor crônica do joelho. 
MÉTODOS: Foi feita a coleta de dados sociodemográficos, em 
conjunto com o preenchimento dos instrumentos West Haven-
-Yale Multidimensional Pain Inventory e Pain Catastrophizing 
Scale pelos participantes. A amostra foi constituída por 28 par-
ticipantes, institucionalizados em regime de centro de dia dos 
distritos de Aveiro, Braga e Leiria (Portugal). 
RESULTADOS: Setenta e cinco por cento dos participantes 
apresentaram catastrofização clinicamente significativa e 64,3% 
referiram alto suporte social percebido. Verificou-se uma relação 
diretamente proporcional entre a elevada catastrofização e as res-
postas solícitas e de distração frequentes. Contrariamente, existe 
uma associação inversamente proporcional entre o elevado nível 
de catastrofização e as respostas negativas pouco frequentes na 
amostra recolhida. 
CONCLUSÃO: O suporte social útil contribui para uma res-
posta desadaptativa à dor, pelo aumento dos níveis de catastro-
fização, podendo a resposta catastrófica constituir um meio para 
solicitar apoio. Denota-se uma associação diretamente propor-
cional entre o suporte social percebido e a catastrofização da dor 
crônica do joelho nos participantes. Contudo, a relação demons-
trou ser pobre/baixa, evidenciando a necessidade de considerar 
outros fatores no estudo da catastrofização. 
Descritores: Catastrofização, Dor crônica, Suporte social per-
cebido.

INTRODUÇÃO

A dor crônica (DC) constitui um problema de saúde pública em ní-
vel mundial1,2. Atualmente, a DC define-se pela permanência num 
período superior a 3 meses, não sendo considerados outros aspec-
tos2. Em Portugal, 37% da população adulta sofre de DC, resultan-
do num forte impacto pessoal e social1,2. A DC no joelho em adultos 
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é comum em nível mundial, sendo a maior porcentagem atribuível à 
osteoartrite, condição crônica, progressiva, e fortemente correlacio-
nada com o envelhecimento3-5.
Considerando os diversos mecanismos fisiológicos que contribuem 
para a DC musculoesquelética, os atuais modelos conceituais de dor 
incorporam uma abordagem biopsicossocial, que envolve interações 
recíprocas entre fatores biológicos, psicológicos e sociais6-8. No con-
texto dos fatores psicológicos, destaca-se a catastrofização que se de-
fine como um estado mental exageradamente negativo e irreal que 
surge no contexto da experiência de DC ou sua antecipação. A ca-
tastrofização engloba três dimensões: ruminação ou obsessão relacio-
nada com a dor; magnificação ou exagero na valorização da ameaça 
que ela representa; e desvalorização da capacidade/recursos para o 
controle e gestão da experiência dolorosa9,10. No que diz respeito aos 
fatores sociais relevantes nos modelos conceituais da dor, o suporte 
social assume uma importância determinante11. O suporte social ca-
racteriza-se como um conceito multifatorial, sendo definido como 
uma provisão de recursos entre prestador e receptor, de forma a pro-
mover o bem-estar deste último. Define-se suporte social percebido 
como o suporte que o indivíduo percebe como disponível em caso 
de necessidade, enquanto que o suporte social recebido descreve o 
suporte que foi efetivamente prestado12,13.
Duas perspectivas contraditórias explicam a relação entre suporte so-
cial e catastrofização em indivíduos com DC. Segundo o Communal 
Coping Model, a catastrofização surge como meio de o indivíduo 
solicitar assistência e respostas empáticas dos constituintes do seu 
ambiente social. Essas respostas, principalmente quando fornecidas 
pelo cônjuge, podem manter ou reforçar a expressão de dor. Por 
outro lado, outros estudos demonstraram que, quando fornecido 
por indivíduos que não pertencem à relação conjugal, níveis mais 
elevados de suporte social resultam em menor frequência e intensi-
dade de dor11,14,15. 
Assim, é fundamental desenvolver novos estudos e contribuir para a 
investigação nesta área de forma a esclarecer a relação contraditória 
entre esses fatores, influentes nos resultados em saúde de indivíduos 
com DC. 
Desse modo, o presente estudo teve como objetivo responder à 
questão de investigação “Qual a relação entre o suporte social perce-
bido e a catastrofização em indivíduos com DC no joelho”?

MÉTODOS 

Estudo transversal descritivo conduzido com a participação de ido-
sos institucionalizados em regime de centro de dia de 3 instituições 
dos distritos de Aveiro, Braga e Leiria (Portugal). Os participantes 
deste estudo tiveram como critérios de inclusão a idade superior a 
65 anos e DC no joelho. Os indivíduos foram incluídos na amostra 
depois de explicados os procedimentos do estudo e após o preenchi-
mento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
segundo a Declaração de Helsinque. Como critério de exclusão, 
considerou-se a incapacidade cognitiva que impedisse o preenchi-
mento coerente dos instrumentos. O processo de coleta de dados 
compreendeu o pedido de autorização às instituições de coleta de 
dados e o posterior contato direto com os participantes. 
Considerando as regras probabilísticas e de inferência estatística 
que asseguram a tendência para a normalidade em amostras que 

incluam 25 a 30 indivíduos, foram recrutados 30 indivíduos, mas 
apenas 28 reuniram condições estáveis de saúde durante o contato 
direto de coleta de dados.  Após selecionados os 28 indivíduos que 
cumpriam os critérios, aplicou-se o questionário sociodemográfico 
de caracterização da amostra e da dor, previamente construído pe-
las investigadoras. Dos critérios caracterizadores da dor, apenas os 
valores referentes à sua intensidade não foram obtidos a partir do 
questionário sociodemográfico, tendo por base o item 1 da parte A 
do West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory (WHY-MPI), 
validado para a população portuguesa9. 
A avaliação do suporte social baseou-se também na aplicação do 
WHY-MPI, instrumento constituído por 52 itens, cotados de zero a 
6, distribuídos em três partes distintas. Os itens 5, 10 e 15 da parte 
A foram utilizados para obter dados sobre a avaliação do suporte 
recebido pelo participante. Além disso, a parte B, que se subdivide 
em respostas negativas (itens 1, 4, 7, 14), respostas solícitas (itens 
2, 3, 5, 8, 11 e 13) e respostas de distração (itens 6, 9, 12 e 14), 
permitiu obter dados alusivos ao suporte social percebido. No caso 
da predominância de respostas negativas o suporte social percebido 
diz-se punitivo, e quando é maior a frequência de respostas solícitas 
e de distração, o suporte social percebido designa-se útil9. A parte 
introdutória da referida escala forneceu dados acerca da pessoa signi-
ficativa e da coabitação do participante com a mesma9.
Para a avaliação da catastrofização da dor, utilizou-se a versão por-
tuguesa da Pain Catastrophizing Scale (PCS)9. Esse instrumento é 
constituído por 13 itens, cotados de zero a 4, com uma pontuação 
total entre zero e 52. Pontuações superiores determinam níveis mais 
elevados de pensamentos catastróficos. O nível de catastrofização foi 
considerado clinicamente relevante quando a pontuação total na 
PCS foi superior ou igual a 30. Os 13 itens da PCS estão agrupados 
nas seguintes dimensões: ruminação (itens 8, 9, 10 e 11), ampliação 
(itens 6, 7 e 13), e desamparo (itens 1, 2, 3, 4, 5 e 12)9,16,17.
Estudo com aprovação de ética (referência documento aprovação 
das 3 instituições: 108.03 fevereiro 2018; 3454.032018; 054.27 
janeiro 2018). Identificador de Ensaios Clínicos: NCT02746835.

Análise estatística 
Foi realizada uma análise descritiva dos dados obtidos do questioná-
rio sociodemográfico, WHY-MPI e PCS através da distribuição de 
frequências absolutas e relativas simples, de medidas de tendência 
central, como a média aritmética, e medidas de dispersão como o 
desvio padrão.
Na tabela 1 estão descritas as variáveis utilizadas para a análise dos re-
sultados relativos ao suporte social percebido. Para as variáveis supor-
te social percebido, respostas negativas, respostas solícitas, respostas 
de distração, ruminação, ampliação e desamparo, foram definidos 
dois níveis de valores, tendo por base o ponto médio da amplitude 
de valores da pontuação total em cada variável. Por exemplo, abaixo 
e acima do ponto médio consideram-se, respectivamente, poucas e 
muitas respostas negativas, solícitas ou de distração. Em relação aos 
dados da catastrofização da dor, procedeu-se à análise da pontuação 
total da PCS, bem como do nível de catastrofização definido com 
base no valor de corte da escala.
A relação entre o suporte social e a catastrofização da dor foi avaliada 
através do coeficiente de correlação de Pearson entre a pontuação 
total da PCS e as várias dimensões da parte B da escala WHY-M-
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PI (respostas negativas, solícitas e de distração). Adicionalmente, foi 
analisada a correlação entre a intensidade da dor e a pontuação total 
da PCS, com as várias dimensões da parte B da escala WHY-MPI 
calculando o coeficiente de correlação de Spearman (r). Para a inter-
pretação dos valores obtidos foram considerados os seguintes inter-
valos-padrão: correlação pobre (r<0,30), fraca (r: 0,30-0,50), mo-
derada (r: 0,50-0,70), forte (r: 0,70-0,90) e muito forte (r>0,90)18.
Com base no Communal Coping Mode, foi construída uma tabula-
ção cruzada entre as variáveis estado civil (casado; não casado) e ní-
vel de catastrofização (clinicamente significativo e não significativo), 

com intuito de perceber se a catastrofização da dor é superior entre 
indivíduos casados11. 
Todos os procedimentos estatísticos foram realizados com o software 
IBM® SPSS® Statistics® versão 23.

RESULTADOS

A amostra foi constituída por 78,6% de indivíduos do sexo femi-
nino e 21,4% do masculino, com média de idade de 79,25 anos. 
Dos 28 indivíduos, 39,3% são viúvos sendo também significativa a 

Tabela 1. Variáveis analisadas para o estudo da relação entre o suporte social percebido e a catastrofização da dor crônica

Instrumentos Variáveis Valores

Questionário sociodemográfico Estado civil Casado; não casado

WHY-MPI Intensidade da dor
(Parte A – Item 1)

zero a 6
(zero – Sem dor; 6 – Dor muito intensa)

Suporte social percebido
(Parte A – Itens 5, 10 e 15)

Pontuação total
zero a 18

Nível de suporte social percebido
Pouco (zero a 9)
Muito (10 a 18)

Respostas negativas
(Parte B – Itens 1, 4, 7 e 14)

Pontuação total
0 a 24

Nível de respostas negativas
Poucas (zero a 12)
Muitas (13 a 24)

Respostas solícitas
(Parte B – Itens 2, 3, 5, 8, 11 e 13)

Pontuação total
zero a 36

Nível de respostas solícitas
Poucas (zero a 18)
Muitas (19 a 36)

Respostas de distração
(Parte B – Itens 6, 9, 12 e 14)

Pontuação total
zero a 24

Nível de respostas de distração
Poucas (zero a 12)
Muitas (13 a 24)

Pessoa significativa Pai/mãe, filho, outro familiar; cônjuge; vizinho, ami-
go, parceiro/companheiro; colega de casa; outros

PCS Pontuação total zero a 52

Nível de catastrofização Clinicamente não significativo (zero a 29)
Clinicamente significativo (30 a 52)

Ruminação
Itens 8, 9, 10 e 11

Pontuação total
zero a 16

Nível de ruminação
Pouca (0 a 8)
Muita (9 a 16)

Ampliação
Itens 6, 7 e 13

Pontuação total
zero a 12

Nível de ampliação
Pouco (zero a 6)
Muito (7 a 12)

Desamparo
Itens 1, 2, 3, 4, 5 e 12

Pontuação total
zero a 24

Nível de desamparo
Pouco (zero a 12)
Muito (13 a 24)

WHY-MPI = West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory; PCS = Pain Catastrophizing Scale.
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percentagem de casados (25%). Além disso, 64,3% dos inquiridos 
possuem apenas o 1º ciclo de escolaridade (4 anos).
Em relação à caracterização da dor, predomina a dor localizada 
(71,4%), anterior (60,7%), e contínua (60,7%), sendo mais fre-

quente no joelho direito ou bilateral (35,7%). No que se refere à 
intensidade da dor, 39,3% dos participantes apresentam dor signifi-
cativa, avaliada em 4 numa escala de zero a 6.
Mais da metade dos participantes (57,14%) identificaram pai, mãe, 
filho, ou outro familiar como sendo sua pessoa significativa, e é ain-
da considerável a percentagem da amostra (25%) que referiu o côn-
juge. Cerca de 75% dos participantes vive com a pessoa significativa. 
No que diz respeito à avaliação do suporte social recebido pelo parti-
cipante, 64,3% indicaram possuir muito suporte (Tabela 2). Quan-
to às respostas por parte da pessoa significativa, a maioria indicou 
possuir poucas respostas negativas (89,3%), muitas respostas solíci-
tas (67,9%) e poucas respostas de distração (60,7%).
A pontuação total da PCS apresentou uma média de 35,14, valor 
preditor de um nível de catastrofização clinicamente significativo 
(Tabela 3). Destaca-se que 75% dos participantes apresentaram ca-
tastrofização clinicamente significativa.
No que diz respeito às diferentes dimensões da escala PCS (Tabe-
la 4), verificou-se que a maioria dos participantes indicaram muita 
ruminação (67,9%), muita ampliação (71,4%) e muito desamparo 
(78,6%), não se verificando tendência dos dados para nenhuma das 
dimensões em específico.
Com os dados do presente estudo foi verificada uma correlação po-
bre (r=0,219) entre: (i) a intensidade da dor e a pontuação total da 
PCS; (ii) a intensidade da dor e as respostas negativas (r=0,001), 
solícitas (r=0,191) e de distração (r=0,120) da pessoa significativa. 
Verificou-se ainda uma correlação positiva entre a pontuação total 
da PCS e as respostas solícitas e de distração, pobre (r=0,209) e fraca 
(r=0,342), respectivamente, com valores maiores para as respostas de 
distração. A correlação entre a pontuação total da PCS e as respostas 
negativas foi pobre e negativa (r=-0,162). Da relação entre as várias 
dimensões da parte B da escala WHY-MPI, destacou-se a correlação 
moderada positiva (r=0,624) entre as respostas solícitas e de distra-
ção, e a correlação moderada negativa (r=-0,591) entre as respostas 
solícitas e as respostas negativas (Tabela 5). 
No sentido de compreender a tendência dos dados no que diz res-
peito à catastrofização entre os indivíduos casados, e sabendo que os 
mesmos identificaram como pessoa significativa o cônjuge, proce-
deu-se o cruzamento entre o estado civil e o nível de catastrofização, 
não se verificando uma tendência evidente entre as variáveis anali-
sadas (Tabela 6).

Tabela 5. Correlação entre a intensidade da dor e o score total da Pain Catastrophizing Scale. e as dimensões do suporte social e correlação 
entre o escore total e as dimensões de suporte social percebido

Correlação de Spearman
(n=28)

Total PCS Respostas negativas Respostas solícitas Respostas de distração

Intensidade da dor
Coeficiente de correlação

0,219 0,001 0,191 0,120

Correlação de Pearson (n=28) Total PCS Respostas negativas Respostas solícitas Respostas de distração

Total PCS
Coeficiente de correlação

-0,162 0,209 0,342

Respostas negativas
Coeficiente de correlação

-0,591** -0,427*

Respostas solícitas
Coeficiente de correlação

0,624**

Respostas de distração
Coeficiente de correlação

PCS = Pain Catastrophizing Scale; * A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral); ** A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral).

Tabela 4. Dimensões da catastrofização

Frequência (n=28) %

Ruminação
   Pouca 
   Muita 

9
19

32,1
67,9

Ampliação
   Pouca
   Muita 

8
20

28,6
71,4

Desamparo
   Pouco
   Muito

6
22

21,4
78,6

Tabela 3. Catastrofização da dor

Catastrofização n=28

Total PCS (média±DP) 
Nível de catastrofização - frequência
   Clinicamente significativa (≥30)
   Clinicamente não significativa (<30)

35,14±10,28

21 (75%)
7 (25%)

PCS = Pain Catastrophizing Scale.

Tabela 2. Suporte social percebido

Classes Frequência %

WHY-MPI – Parte A (itens 5, 10 e 15)

Nível de suporte social recebido
   Pouco
   Muito 

10
18

35,7
64,3

WHY-MPI - Parte B 

Respostas negativas
   Poucas
   Muitas

25
3

89,3
10,7

Respostas solícitas
   Poucas
   Muitas 

9
19

32,1
67,9

Respostas de distração
   Poucas
   Muitas 

17
11

60,7
39,3

WHY-MPI = West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory.
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DISCUSSÃO

A maioria dos estudos nesta área afirma que o suporte social per-
cebido tem sido identificado como influente na gestão da dor em 
situações crônicas e que a catastrofização afeta negativamente os 
resultados na saúde de pessoas com dor11,14,15. Contudo, a relação 
entre a percepção de suporte social e os níveis de catastrofização nos 
indivíduos com dor crônica no joelho não é consensual na literatura. 
Dos resultados obtidos neste estudo foi possível observar que a 
maioria da amostra apresenta catastrofização clinicamente signifi-
cativa (Tabela 3), com maior impacto na dimensão de desamparo. 
Esses resultados são consistentes com um estudo que investigou as 
associações entre as dimensões da catastrofização, concluindo que o 
desamparo tem um papel predominante na catastrofização em indi-
víduos com DC19. Em relação ao suporte social percebido, pode ain-
da observar-se que a maioria dos participantes apresentaram maior 
frequência de respostas solícitas e de distração, em comparação com 
a frequência de respostas negativas (Tabela 2). O mesmo se verificou 
em estudo realizado por Gauthier et al.20 que demonstrou maior 
frequência de respostas solícitas e distrativas. Além disso, verificou-se 
que mais de metade da amostra deste estudo avaliou o suporte social 
recebido como frequente.
Segundo a literatura, a catastrofização está associada à ativação de 
áreas cerebrais envolvidas na resposta à dor, constituindo um com-
portamento desadaptativo que visa a obtenção de suporte social, 
podendo aumentar a intensidade da dor. Porém, a literatura aponta 
que quanto maior a intensidade da dor, maior a inibição das áreas 
cerebrais ativadas. Em concordância, os resultados do presente estu-
do demonstraram uma relação positiva, mas pobre entre a catastro-
fização e a intensidade da dor, o que pode ser explicado pelo nível 
significativo de intensidade da dor10,21,22. Assim, pode-se concluir 
que a leitura e a interpretação da catastrofização pelos profissionais 
de saúde deverá ser realizada considerando 2 eixos: o nível de suporte 
social e a quantificação da dor percebida, esta última através das es-
calas analógicas frequentemente usadas em contexto clínico.
No presente estudo de investigação, os resultados evidenciaram uma 
relação diretamente proporcional entre elevada catastrofização e res-
postas solícitas e de distração frequentes, assim como uma associação 
inversamente proporcional entre elevado nível de catastrofização e 
respostas punitivas pouco frequentes. Isto é, indivíduos com res-
postas solícitas e distrativas mais frequentes apresentam maior ca-
tastrofização, e indivíduos com respostas negativas mais frequentes 
possuem menor catastrofização. Estudos anteriores nessa área cons-
tataram uma tendência semelhante dos dados, explicando que, no 
contexto da DC, respostas solícitas e distrativas a comportamentos 
de dor e ausência de respostas negativas podem reforçar a catastro-
fização11,20. Assim, nos casos analisados, um suporte social útil (em 
que predominam respostas solícitas e de distração), predispõe para 

uma resposta desadaptativa à dor, pelo aumento dos níveis de catas-
trofização. Tendo em conta as características da amostra do presente 
estudo, onde mais de 80% dos participantes identificaram a pessoa 
significativa como sendo algum familiar, os dados obtidos parecem 
reforçar que a prestação do cuidado por um elemento da família 
reforça a expressão da dor, dando resposta à questão original deste 
estudo. Se o profissional de saúde conhecer essa realidade e algumas 
estratégias de coping e educação dos cuidadores, poderá o profissio-
nal assumir um papel relevante na gestão da catastrofização da dor.
Este estudo apresentou algumas limitações. Por um lado, por se tra-
tar de um estudo transversal, não permitiu afirmar a direcionalidade 
das relações. Por outro lado, a dimensão da amostra, bem como a 
concentração de idades numa faixa etária alta e estreita, pode tam-
bém constituir uma limitação ao estudo, não permitindo generalizar 
as conclusões obtidas para a população restante. Mas se acrescen-
ta que a disparidade entre o número de indivíduos do estado civil 
casado e dos demais estados não permitiu retirar conclusões passí-
veis de comparação com o Communal Coping Model. Além disso, 
a obtenção apenas de dados de autorrelato dos participantes acerca 
o suporte social não permitiu saber se a catastrofização da dor está 
associada à percepção de respostas de suporte ou à sua provisão real 
por parte da pessoa significativa. Assim sendo, em contexto clínico 
deve ser considerada a perspectiva não só do paciente como também 
da pessoa significativa de forma a perceber a qualidade da relação 
entre ambos, bem como o nível de suporte efetivamente fornecido 
no contexto real de vida do indivíduo.

CONCLUSÃO 

Em suma, nos participantes do estudo, a associação entre suporte 
social percebido e catastrofização da DC no joelho demonstrou ser 
diretamente proporcional, mas baixa. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: It is widely recognized 
that pain is undertreated, largely determined by the minimal 
academic training on the subject. This article aims to propose 
and present curricular guidelines in pain for undergraduate and 
graduate psychologists in Brazil.
CONTENTS: From an extensive literature review about educa-
tion and pain, and based on national and international guide-
lines, curricular guidelines that contemplate the psychologist’s 
education have been developed. The skills and competencies ad-
dressed in the training of the psychologist should contemplate 
their multifactorial nature, the importance of multidimensional 
evaluation, theoretical and technical models for interventions 
and management of the painful condition and aspects related to 
research and ethical aspects. 
CONCLUSION: The contents proposed in the pain curriculum 
for psychologists can and should be integrated considering the 
regional characteristics and demands of the educational institu-
tions and the availability of qualified professionals to teach and 
can be applied both to undergraduate and graduate courses. It 
is believed that having curricular guidelines to teach this subject 
not only broadens the psychologist’s understanding of the heal-
th-disease process, but also increases their professional possibi-
lities to perform their roles in multi, inter and transdisciplinary 
healthcare levels.
Keywords: Curricular guidelines, Curriculum, Education, Pain, 
Psychology.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: É amplamente reconhecido 
que há subtratamento da dor, em grande medida determinado 
pela reduzida formação acadêmica e profissional sobre o tema. O 
presente artigo visou propor e apresentar diretrizes curriculares 
em dor para psicólogos em nível de graduação e pós-graduação 
no Brasil. 
CONTEÚDO: A partir de extensa revisão de literatura sobre 
o tema educação e dor, e baseados em diretrizes nacionais e in-
ternacionais, foram desenvolvidas diretrizes curriculares que 
contemplam a formação do psicólogo. As habilidades e compe-
tências abordadas na formação do psicólogo devem contemplar 
a sua natureza multifatorial, importância da avaliação multidi-
mensional, modelos teóricos e técnicas para as intervenções e 
manejo da condição dolorosa e os aspectos referentes à pesquisa 
e aspectos éticos. 
CONCLUSÃO: Os conteúdos propostos no currículo de dor 
para psicólogos podem e devem ser integrados considerando-se 
as características e demandas regionais, das instituições de ensino 
e a disponibilidade de profissionais habilitados para ministrá-lo, 
podendo ser aplicado tanto aos cursos de graduação quanto os 
de pós-graduação. Entende-se que o ensino desse tema a partir 
dessas diretrizes curriculares, não só amplia a compreensão do 
psicólogo sobre o processo de saúde-doença, como aumenta suas 
possiblidades de atuação profissional em diversos níveis de aten-
ção à saúde de forma multi, inter e transdisciplinar. 
Descritores: Currículo, Diretrizes curriculares, Dor, Educação, 
Psicologia. 
 
INTRODUÇÃO

A Psicologia enquanto ciência e profissão, além de ter diversas áreas 
de atuação, apresenta modelos teóricos distintos sobre determinados 
fenômenos, inclusive que se contrapõem. 
É importante reconhecer que em psicologia, os modelos teóricos 
dominantes sobre saúde até meados dos anos 1980 eram fortemente 
baseados numa psicologia mentalista, influenciada pelos pressupos-
tos cartesianos que contemplam em seus pilares a dicotomia corpo/
alma (res cogitans - res extensa)1,2. Esses modelos propõem a com-
preensão do corpo de forma análoga à máquina, na qual o funcio-
namento dos componentes ou órgãos determina o produto final. 
As alterações de origem externa em determinada estrutura ou órgão 
(p. ex.: bactérias, vírus, acidentes) ou decorrentes de anomalias do 
órgão determinam mudanças em sua função. Os tratamentos fun-
damentados sob a perspectiva em questão consistem em identificar 
a causa da disfunção e corrigi-la, eliminando o agente patogênico, e/
ou amenizando os seus sintomas. Trata-se de modelo dualista e re-
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ducionista, a cisão corpo/mente é total, e o sujeito entendido como 
paciente nada mais é que o hospedeiro da patologia ou transtorno. 
Evidencia-se, contudo, a evolução do modelo biomédico de nature-
za cartesiana quando em comparação com os modelos explicativos 
anteriores, como as representações mágicas de povos primitivos vi-
gentes até o século II, em que saúde e doença eram mediadas por 
forças sobrenaturais. Para Sevalho3 e Scliar4, a história das represen-
tações de saúde e doença foi sempre pautada pela relação entre os 
corpos dos homens e o ambiente que os circunda em suas diversas 
dimensões. Sob a presente perspectiva, o ambiente deve ser entendi-
do em seu contexto social e histórico, determinante na construção 
de crenças, valores e representações de saúde-doença imbricadas e 
que contribuíram para o desenvolvimento das práticas de saúde.
O modelo biomédico, parece resultante, em parte, de evolução de 
paradigmas propostos por Galeno (século II), das contribuições 
da medicina greco-romana e da medicina árabe que transmitiram 
alguns desses conceitos à Idade Média3. Por outro turno, o modelo 
biomédico vigente desde o século XVI ganhou força a partir da 
Revolução Industrial. Seus pressupostos foram traçados a partir de 
diversas concepções, mas a mais importante foi a que se opôs à an-
terior advinda da concepção do movimento da medicina social do 
século XIX, que afirmava que o processo saúde-doença era deter-
minado pela organização social da produção. Para isso, o modelo 
biomédico resgatou velhas descobertas como o microscópio, por 
exemplo, e propôs-se a modificar a dissociação entre o biológico 
e o social. Havia até aquele momento a hipervalorização do bio-
lógico e, agora, passou-se a criar lógica unicausal do processo de 
saúde-doença. Por outro lado, o modelo biomédico inegavelmente 
deixou como legado heranças positivas, tais como o avanço tecno-
lógico e terapêutico (p. ex.: microscópio, isolamento de bacilos e 
vírus, isolamento de substâncias químicas) e permitiu o tratamen-
to de diversas epidemias e o desenvolvimento de medidas de saúde 
pública (p. ex.: medidas de saneamento básico e tratamento de 
doenças específicas)2,3. 
Embora o modelo biomédico tenha sido eficaz para a compreen-
são e tratamento de diversas doenças agudas, algumas característi-
cas centrais são passíveis de serem contestadas enquanto paradigma 
científico: apresenta concepção dualista, com orientação materialista 
e reducionista, bem como a inexistência de explicação satisfatória 
para a etiologia ou desenvolvimento de diversas doenças por negar a 
determinação social envolvida no processo saúde-doença, em espe-
cial as crônicas, problema central na esfera da saúde a partir de mea-
dos do século XX2. Além disso, excessivo tecnicismo e prática clínica 
orientada biomedicamente contribuíram para o desenvolvimento 
do caráter impessoal da relação terapêutica e para a desqualificação 
ou desatenção à experiência subjetiva do doente1,5, aspectos que in-
terferem sobremaneira na compreensão da experiência dolorosa do 
paciente e apresentam importantes implicações. 
Por outro lado, no modelo mentalista, o conceito de conversão e 
as contribuições da psicossomática talvez marquem um momento 
da psicologia no tocante à compreensão da etiologia psíquica das 
doenças. No imaginário da maior parte dos psicólogos ainda há res-
quícios desse modelo semiológico que busca a etiologia psíquica de 
doenças orgânicas. A partir de meados dos anos 1980 esses modelos 
teóricos de orientação eminentemente clínica começam a ser contes-
tados e perdem sua hegemonia. 

Outro importante momento teórico dos modelos conceituais de 
saúde é marcado pelo desenvolvimento do modelo biopsicossocial 
proposto por Engel6 que enfatizava a relação dinâmica entre fatores 
biológicos, psicológicos e sociais na compreensão do binômio saúde-
-doença. Dentre as principais críticas de Engel5,6 e outros autores1,7 
ao modelo biomédico, pode-se destacar: a crítica à compreensão da 
doença baseada no modelo de causalidade; o fato de a presença de 
um distúrbio biológico nem sempre esclarecer o significado dos sin-
tomas apresentados pelo paciente; a pouca importância atribuída às 
variáveis psicológicas, consideradas pelos autores tão ou mais im-
portantes que variáveis biológicas em determinar a suscetibilidade, 
gravidade e curso de uma doença; o fato de que segundo o modelo 
biomédico o papel assumido pelo doente pouco ou em nada se re-
laciona com o agente patológico ou distúrbio biológico “causador” 
da doença; a existência de evidências de que o sucesso do tratamento 
é influenciado por aspectos psicossociais (p. ex.: efeito placebo) e 
de que a relação médico-paciente exerce influência nos desfechos 
clínicos (p. ex.: adesão). Os críticos e pressupostos do modelo biopsi-
cossocial se opuseram à objetividade e isenção do observador na 
compreensão do fenômeno, ao reducionismo e ao dualismo mente e 
corpo, dogmas propostos pelo modelo biomédico. 
Concomitantemente ao movimento de mudanças de paradigmas 
conceituais em saúde iniciado em meados dos anos 1970, a Psicologia 
da Saúde começa a desenvolver sua identidade enquanto área de atua-
ção. No final da década de 1970 foi criada pela Associação Americana 
de Psicologia, a Divisão de Psicologia da Saúde que possuía, a princí-
pio, quatro objetivos: estudar de forma científica as causas e origens de 
determinadas doenças, promover a saúde, prevenir e tratar doenças, 
promover políticas públicas7. Além disso, a partir das duas últimas dé-
cadas do século XX começou a haver maior inserção dos psicólogos na 
área da saúde, particularmente em instituições hospitalares8. Sendo as-
sim, a década de 1980 pode ser caracterizada como marco da inserção 
do psicólogo na área da saúde. Portanto, seria natural que ao longo dos 
anos fosse ocorrendo uma redefinição dos modelos teóricos, objeto de 
estudo, objetivos, práticas e lócus de atenção.
A psicologia da saúde pode ser definida como a aplicação dos conhe-
cimentos e técnicas psicológicas à saúde, às doenças e aos cuidados 
de saúde9. Matarazzo10 define psicologia da saúde como “... o con-
junto de contribuições científicas, educativas e profissionais, que as 
diferentes disciplinas psicológicas fazem à promoção e manutenção 
da saúde, à prevenção e ao tratamento da doença, à identificação dos 
correlatos etiológicos e diagnósticos de saúde, à doença e às disfun-
ções relacionadas, à melhora do sistema sanitário e à formação de 
uma política sanitária”.
No tocante aos objetivos, as práticas da psicologia da saúde preten-
dem contribuir para a melhoria do bem-estar psicológico e da qua-
lidade de vida, bem como contribuir para a redução de internações 
hospitalares, otimizar a utilização de fármacos e adequação da busca 
por serviços, cuidados e recursos da saúde pelos usuários11. 
Além dos aspectos já descritos, alguns autores enfatizam a impor-
tância em demarcar o objeto de estudo da psicologia da saúde. Para 
Teixeira12, o objeto de estudo da psicologia da saúde é a compreen-
são da forma como fatores biológicos, comportamentais e sociais 
influenciam a saúde e a doença. Outros autores demarcam como 
objeto de estudo e intervenção a construção de saberes e práticas 
voltadas à produção social de saúde13-15.  
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Partindo-se da ideia descrita é necessário inicialmente contextualizar 
a área de atuação em dor, como subespecialidade da atuação do psi-
cólogo, inserida no campo da psicologia da saúde.
Cabe ainda salientar que as neurociências também contribuíram 
sobremaneira para a produção de evidências que ampliaram a 
compreensão das interações entre aspectos fisiológicos, comporta-
mentais, cognitivas, emocionais e sobre o adoecimento. Entre tais 
avanços destaca-se a descoberta de que o cérebro tem papel ativo no 
desenvolvimento da condição dolorosa, seja ela aguda ou crônica, 
filtrando, selecionando e modulando os inputs determinantes16. Tais 
avanços e descobertas levaram a outros avanços relevantes, dentre 
eles a consideração das dimensões afetivo-motivacional e cognitivo-
-valorativa como aspectos fundamentais da experiência de dor, tão 
importantes quanto o aspecto sensório-discriminativo17. Por último, 
destaca-se a noção de que a experiência de dor é formada a partir 
de complexa interação de diferentes áreas cerebrais relacionadas a 
fatores como sensações, emoções, memórias e pensamentos, entre 
alguns aspectos da esfera psicológica18.
Posto isto, pode-se delimitar marcos teóricos comuns da Psicologia 
da Saúde compartilhados pela Psicologia da Dor que em termos de 
modelos teóricos possui bases bastante sólidas. E, no que concerne 
à compreensão da participação de aspectos psicológicos no processo 
saúde-doença, também atualmente a produção de conhecimento é 
muito consistente. Em termos de evidências da eficácia de interven-
ções psicológicas também se tem resultados significativos16,17 publi-
cados em meios científicos de excelência.
Todavia, a aplicabilidade desses conhecimentos não é contemplada 
na formação do psicólogo durante sua graduação, como também 
vem ocorrendo em outras áreas de atuação18.
Jensen e Turk17 preconizam que o tema dor deve ser parte do cur-
rículo na formação do profissional de psicologia, não somente pelo 
fato das contribuições seminais feitas pelos psicólogos para a atual 
compreensão desse importante problema de saúde pública, mas 
também pela importância em se identificar as instâncias de atendi-
mento de tratamentos primários que poderiam beneficiar os usuá-
rios do sistema de saúde, através de intervenções preventivas que já 
demonstraram eficácia para reduzi-la, ou alivia-la, e também pelo 
seu impacto no funcionamento psicológico e físico. Partindo des-
ses pressupostos, os autores citados estabelecem algumas diretrizes 
e propõem sugestões de desenvolvimentos futuros em pesquisa e 
prática clínica, uma vez que creditam papel relevante à psicologia na 
melhoria e no entendimento da condição dolorosa e seu tratamento. 
Os autores ainda fornecem um modelo de como os psicólogos exer-
cem influência significativa em diferentes campos de atuação, pois 
diferentes modelos teóricos e de abordagens foram desenvolvidos e 
colocados em prática para a compreensão e tratamento da dor que 
são úteis para os psicólogos que trabalham em outras áreas de atua-
ção. Assim, pensam os autores que a dor crônica é uma importante 
área de estudo que oferece informações sobre pesquisa translacional 
para “todos” os psicólogos.
Considerando-se a alta prevalência mundial de dor e que atual-
mente se tem manancial de conhecimento sólido sobre a psico-
logia sobre o tema; que existem evidências sólidas sobre a partici-
pação de fatores psicológicos tanto em sua cronificação como na 
incapacidade e sofrimento decorrentes interferindo no desfecho de 
intervenções médicas; que existe déficit de intervenções multidis-

ciplinares; que existe carência na formação dos psicólogos acerca 
do problema e que há necessidade de serem propostas diretrizes 
curriculares que possam nortear a sua prática; há motivos suficien-
tes para que as instituições como a Associação Brasileira de Ensi-
no de Psicologia (ABEP), o sistema Conselho – Conselho Federal 
de Psicologia e Conselhos Regionais, as Instituições de Ensino, os 
coordenadores dos cursos de graduação de psicologia, os docentes 
e discentes e demais envolvidos com o tema do presente artigo en-
tendam a relevância da formação mínima em dor que parece ser de 
extremo interesse tanto para a categoria de psicólogos como para 
as demais categorias profissionais de saúde no panorama nacional 
do problema dor.
O presente artigo não tem a pretensão de discorrer profundamente 
sobre os diversos modelos teóricos de saúde em psicologia ou concei-
tos de saúde, mas destacar alguns pressupostos teóricos e históricos 
visando estabelecer diretrizes curriculares para a formação do psicó-
logo na área da dor. 
O intuito de se propor o currículo em dor para psicólogos foi o de 
estimular a abordagem do tema na graduação e na pós-graduação, 
proporcionando subsídios para a integração do tema em grades cur-
riculares, bem como incitar reflexões sobre a formação e práxis do 
psicólogo na área. 
 
CONTEÚDO 

Com o objetivo de proposição do currículo em dor para psicólogos 
foi formada uma comissão composta por membros da Sociedade 
Brasileira para o Estudo da Dor (SBED), por membros dos Comitês 
de Educação em Dor e de Saúde Mental, Membros da Diretoria e 
especialistas de notório saber na área. A comissão consultou a litera-
tura especializada mediante pesquisa em bases de dados, identifican-
do diversos artigos relevantes sobre o tema18-21. Algumas diretrizes da 
IASP também serviram como suporte22 norteador para a consecução 
da tarefa, além de aspectos descritos congruentes com o Core Curri-
culum para Educação Profissional em Dor19 e com o Core Curricu-
lum em Dor para Psicólogos da IASP23. 
Sendo a dor uma experiência estressante associada à possível lesão 
tecidual com efeitos sensoriais, emocionais, cognitivos e componen-
tes sociais24 e apesar da evolução conceitual desse fenômeno, do de-
senvolvimento científico e da ampliação do cuidado clínico da dor, 
ainda existem enormes desafios para o tratamento adequado da dor. 
Para descrever os avanços obtidos na área de maneira sucinta, Sessle20 
descreveu alguns aspectos centrais a serem abordados:
• Reconhecimento da multidimensionalidade da dor e da importân-
cia de fatores biopsicossociais na expressão e comportamento da dor;
• Identificação de processos nociceptivos periféricos e centrais; 
• Descoberta de vários neuroquímicos endógenos e intrínsecos ca-
minhos no cérebro e suas influências nos nociceptores, transmissão 
e comportamento;
• Desenvolvimento de conceitos e insights sobre a neuroplasticidade 
de processamento da dor que pode levar à cronificação; 
• Avanços no campo da imagem cerebral e biologia molecular e sua 
aplicabilidade pertinentes ao campo de estudos; 
• Melhorias em procedimentos cirúrgicos, farmacológicos e com-
portamentais na gestão da dor, em que tais melhorias incluem o de-
senvolvimento de sistemas de entrega de fármacos, oferecimento de 
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gama mais ampla de analgésicos e outras drogas para o manejo de 
pacientes, uso de procedimentos intervencionistas, reabilitação física 
e terapia cognitivo-comportamental, dentre algumas. 
Esses aspectos descritos dependeriam em grande medida da reorga-
nização do Sistema Único de Saúde (SUS) visando tratar a dor de 
forma mais adequada, uma vez que em clínicas privadas em alguns 
serviços, isso ocorre com mais frequência quando comparado com 
os serviços públicos, principalmente quando considerados os níveis 
primários e de média complexidade de atenção à saúde.
A síntese dos aspectos mencionados permite vislumbrar a evolução 
dos recursos disponíveis e a grande variedade de procedimentos ou 
recursos desenvolvidos nos últimos 30 anos para a compreensão e 
tratamento da dor. 
Todavia, em duas outras grandes áreas ainda carecem de maior 
desenvolvimento: a educação em dor para os profissionais que tra-
balham com pacientes com dor como a educação em dor para os 
próprios pacientes. A área dedicada ao desenvolvimento de políticas 
públicas que contempla orçamentos adequados para o subsídio de 
pesquisas e regulamenta as práticas de promoção à saúde e trata-
mento adequado dirigido ao alívio da dor18,20,23,25 ainda necessita de 
maior desenvolvimento em função da carência de informações sobre 
custo-efetividade em se adotar intervenções psicológicas31.
A educação em dor para profissionais de saúde em todos os níveis 
tem sido identificada repetidamente como um passo importante 
para a mudança das práticas ineficazes de gerenciamento da dor.
Diante desse contexto, o presente currículo em dor para psicólogos 
baseado no core curriculum da IASP23 teve por objetivo:
1. Fornecer aos alunos e profissionais de psicologia uma visão geral 
da natureza multidimensional da dor baseada em aspectos clínicos e 
nas ciências básicas; 
2. Introduzir estratégias de avaliação e mensuração das diversas di-
mensões da dor para serem utilizadas na prática clínica e na pesquisa; 
3. Oferecer subsídios para a compreensão da contribuição dos aspec-
tos psicossociais para a dor, incapacidade física, capacidade funcional 
e sofrimento psíquico; 
4. Compreender o papel das terapias e tratamentos psicológicos ba-
seados em evidências; 
5. Contribuir para o desenvolvimento de intervenções multidisci-
plinares, interdisciplinares ou transdisciplinares no tratamento de 
pacientes com dor. 
Tais objetivos foram delineados a partir do princípio de que o tra-
tamento da dor necessita uma abordagem biológica, psicológica, 
comportamental e social integrada, baseada na compreensão da 
participação de fatores psicológicos e sociais, bem como do sistema 
nervoso central e periférico na mediação e modulação da experiência 
dolorosa23. 
Para que os objetivos possam ser alcançados, os estudantes e profis-
sionais devem se familiarizar com modelos teóricos e de interven-
ção baseados em evidências empíricas, considerando-se seus aspec-
tos epistemológicos e determinantes sociais, de forma que se possa 
ponderar o caráter provisório e fugaz do conceito de dor, tendo-se 
em mente que o conhecimento está em constante construção. Os 
professores e formadores de opinião da área devem ser encorajados a 
adotar uma perspectiva de avaliação crítica para a tomada de decisão 
ao revisar as evidências científicas, os recursos disponíveis, benefícios 
e limitações das intervenções26. 

CONTEÚDO CURRICULAR 

Ao propor os conteúdos a serem abordados em um currículo em dor 
para psicólogos depara-se com o desafio de contemplar os diversos 
aspectos biopsicossociais da dor e sua exequibilidade. Nesse sentido, 
de certa forma, ao invés de um currículo ideal e extenso, o propó-
sito foi delinear diretrizes curriculares mínimas, que não satisfazem 
totalmente a densa formação que deve um psicólogo especialista se 
nortear no âmbito da complexidade da dor.  
Para que essas questões possam ser compreendidas ou vislumbradas 
em sua amplitude serão apresentados, primeiramente, o currículo 
em dor para psicólogos proposto pela IASP23 citando apenas seus 
eixos e tópicos e alguns subtópicos. Posteriormente serão apresenta-
das as diretrizes curriculares em dor para psicólogos brasileiros que 
parecem mais adequadas no momento. 
O eixo Natureza Multidimensional da Dor, deve contemplar cinco 
tópicos: A. Aspectos introdutórios e conceituais da dor, B. Neurofi-
siologia e mecanismos da dor; C. Teorias e modelos de dor (consi-
derando suas implicações para o tratamento); D. Aspectos éticos; E. 
Avaliação de intervenções e pesquisas.  
O eixo Avaliação e Mensuração da Dor deve contemplar os seguin-
tes aspectos: A. Dor experimental; B. Avaliação clínica da dor; C. 
Avaliação de dimensões associadas à dor; D. Avaliação epidemioló-
gica; E. Avaliação psicológica e comportamental do indivíduo com 
dor crônica ou dor associada ao câncer; F. Avaliação de outros aspec-
tos psicológicos e transtornos mentais; G. Avaliação dos resultados 
do tratamento. 
O eixo manejo da dor deve abordar: A. Aspectos motivacionais; B. 
Intervenção precoce; C. Tratamento operante; D. Tratamento cog-
nitivo-comportamental; E. Relaxamento e Biofeedback; F. Hipnose; 
G. Tratamento psicológico da dor infantil; H. Terapia familiar para 
dor crônica; I. Intervenções interdisciplinares. 
O eixo relativo às condições clínicas deve contemplar os aspectos tais 
como A. Classificação segundo os critérios do Manual Estatístico 
de Transtornos Mentais (DSM), Código Internacional de Doenças 
(CID) e IASP; e B. Comorbidades. 
Todos os conteúdos descritos no Core Curriculum da IASP23 já fo-
ram descritos de forma sucinta, considerando-se apenas os tópicos 
centrais sem descrever os subtópicos e subtemas abordados.  
Baseando-nos nesses pressupostos e conteúdos delineados pela 
IASP23 e de outros matérias previamente citados, incluindo produ-
ções nacionais nesta área27-32, a proposta de um currículo mínimo 
sobre dor para psicólogos brasileiros propõe uma disciplina sobre 
aspectos biopsicossociais da dor, com carga horária mínima de 30 
horas, com o objetivo de preparar o aluno e profissionais de psico-
logia para a melhor compreensão do fenômeno doloroso nos seus 
aspectos biopsicossociais e atuar de forma efetiva em equipe multi-
disciplinar ou individualmente em interface com as demais áreas da 
saúde considerando a subjetividade humana. 
A grade curricular proposta deverá estar respaldada por consistente 
base de literatura científica que aborde os seguintes eixos temáticos 
e conteúdo: 
I. Natureza multidimensional da dor;  
II. Avaliação multidimensional da dor;  
III. Intervenções e manejo da dor;  
IV. Pesquisa e aspectos éticos.  
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Natureza multidimensional da dor 
A unidade deve contemplar minimamente os respectivos conteúdos: 
a. Definição e classificação da dor; 
b. Epidemiologia da dor;  
c. Mecanismos nociceptivos e neuropáticos da dor; 
d. Teorias e modelos de dor; 
e. Perspectiva biopsicossocial da dor.  
 
Avaliação multidimensional da dor  
Os aspectos abordados nessa unidade devem abordar os temas: 
a. Avaliação da dimensão sensorial da dor; 
b. Avaliação dos aspectos cognitivos e neuropsicológicos da dor; 
c. Avaliação de emoções;  
d. Avaliação de transtornos mentais; 
e. Avaliação de estratégias de enfrentamento; 
f. Avaliação da qualidade de vida e medidas relacionadas;  
g. Avaliação de aspectos familiares e ocupacionais; 
h. Elaboração de documentos psicológicos. 
 
Intervenções e manejo da dor  
Os conteúdos abordados nesse eixo devem contemplar: 
a. Abordagens clínicas: contribuições das diversas abordagens psico-
lógicas baseadas em evidências no tratamento da dor; 
b. Intervenções interdisciplinares e adesão; 
c. Educação do paciente com dor, técnicas de relaxamento, meditação;  
d. Cuidados paliativos; 
e. Promoção à saúde; 
f. Espiritualidade. 
 
Pesquisa e aspectos éticos 
Os aspectos éticos devem compor este eixo temático: 
a. Direitos dos pacientes com dor; 
b. Disparidades raciais, étnicas e sociodemográficas;  
c. Questões legais;  
d. Princípios éticos de pesquisa;  
e. Delineamento de pesquisas. 
O delineamento da grade curricular baseada nessas diretrizes deverá 
contemplar temáticas e subtópicos baseados em evidências, neces-
sidades regionais e de acordo com a disponibilidade de recursos e 
profissionais bem treinados. 
 
DISCUSSÃO 

Optou-se por elaborar uma versão mais sucinta de currículo em dor 
para psicólogos, considerando que a proposta do currículo para psi-
cólogos da IASP é bastante extensa e demandaria grande carga ho-
rária, considerável número de profissionais para abordar o conteúdo 
proposto, sendo pouco exequível diante da realidade brasileira. 
A proposta de construção de um currículo mínimo para psicólogos 
visa estimular o ensino da dor e delinear seus parâmetros em cursos 
de graduação e pós-graduação. Entende-se que os conteúdos do cur-
rículo serão adaptados de acordo com os recursos humanos disponí-
veis na região em que se aplica e cuja carga horária destinada à disci-
plina pode e deve ser difundida por vários meios, preferencialmente 
apoiado por uma instituição que abrigue conhecimento consistente 
para tanto. Os conteúdos descritos no currículo também devem ser 

inseridos nas Ligas de Dor, quando da participação de psicólogos em 
seu corpo de profissionais, estimulando a participação de discentes e 
profissionais de Psicologia em sua organização, tendo-se que, segun-
do a IASP, para que uma clínica de dor ofereça atendimento efetivo, 
sua equipe deverá ser composta por, no mínimo, 4 profissionais es-
pecializados em tratamento da dor: um médico, um enfermeiro, um 
fisioterapeuta e um profissional da Saúde Mental, ou psicólogo ou 
psiquiatra, desde que tenham formação adequada em tratamentos 
não farmacológicos e psicoterapêuticos.  
Os conteúdos abordados no currículo de dor para psicólogos, bem 
como para outros profissionais, devem levar em consideração os cin-
co princípios a seguir23: 1) Todo profissional de saúde tem a obriga-
ção de ser empático, acessível e trabalhar com pacientes e familiares 
no manejo da dor; 2) Oportunidades de aprendizagem profissional 
proporcionam aos estudantes a compreensão e apreciação da expe-
riência de outros profissionais além de sua própria; 3) A avaliação e 
o manejo compreensivo e abrangente da dor são multidimensionais 
(isto é, sensorial, emocional, cognitivo, desenvolvimental, compor-
tamental, espiritual, cultural) e requer a colaboração de diversos pro-
fissionais de saúde; 4) Resultados efetivos no manejo da dor ocor-
rem quando os profissionais de saúde trabalham com os pacientes, 
familiares, comunidade e provedores de cuidados em saúde (como 
por exemplo as seguradoras e convênios médicos); 5) A educação in-
terprofissional em dor apresenta mais sucesso quando reflete práticas 
do mundo real e é integrada no início da experiência educacional. 
Uma vez que se tenha profissionais qualificados, ações educativas 
mais amplas podem ser estruturadas, expandindo a gama de reper-
tórios formativos e não se restringindo apenas à formação profissio-
nal, mas também atuantes em outros setores, subsidiando parceiros 
e usuários dos sistemas de saúde.  
Essas ações podem incluir a abordagem dos seguintes aspectos23:  
• Informar o público, o governo/formuladores de políticas, a mí-
dia, comunicar com o intento de alavancar o conhecimento sobre o 
tema disseminando possibilidades de tratamentos visando a preven-
ção da cronificação;  
• Sintetizar novas informações relacionadas à dor para o público em 
geral, bem como profissionais de saúde e demais esferas de ação pú-
blicas e privadas;  
• Desenvolver material educativo sobre dor para pacientes, profissio-
nais de saúde, governos/formuladores de políticas visando a forma-
ção de opinião quanto à prevenção e intervenção em dor;  
• Colaborar e subsidiar entidades públicas e privadas interessadas em 
iniciativas que fomentem o desenvolvimento e a disseminação de 
informações psicológicas científicas;  
• Informar e apoiar a mobilização de grupos de defesa de direitos dos 
pacientes, assim como apoiar iniciativas de grupos organizados de 
pacientes para obtenção de suporte e apoio. 
 
CONCLUSÃO  

A proposta curricular para a formação em dor do profissional e do 
estudante de psicologia pode proporcionar o desenvolvimento de 
habilidades e competências para realizar diagnósticos que contem-
plem as diversas dimensões da experiência dolorosa, permitindo o 
planejamento e a realização de intervenções psicológicas de natureza 
interdisciplinar sempre que possível.  
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain was recognized as 
the fifth vital sign in 1996, and many nurses have difficulty in 
evaluating it. Since it is necessary to know the difficulties to use 
pain as a fifth vital sign, this study aims at acquiring a better kno-
wledge about pain, assessment methods and strategies/actions to 
guarantee its control. The objective of this study was to identify 
and analyze, in the Brazilian and international literature, the dif-
ficulties faced by nurses to use pain as the fifth vital sign and the 
mechanisms/actions adopted. 
CONTENTS: It is an integrative review in which the search for 
scientific articles was carried out in LILACS, BDENF, Scielo, 
Pubmed, Scopus and Web of Science databases, using the des-
criptors nursing, pain, and pain and vital signs management in 
Portuguese, English, and Spanish. The selection criteria were the 
period from 1995 to 2017 in the three languages mentioned. Af-
ter searching and reading the articles, nine studies were included. 
Two categories were listed after reading the articles: 1) difficulties 
faced by nurses to use pain as a fifth vital sign and 2) mechanis-
ms/actions adopted to minimize the difficulties faced by nurses 
to use pain as a fifth vital sign. 
CONCLUSION: It was evidenced that it is important that nu-
rses consider/assess pain as the fifth vital sign, therefore aiming 
at better care, which, consequently, will influence the quality of 
care provided, improving patient’s health and quality of life.
Keywords: Nursing, Pain, Pain management, Vital signs.

Difficulties faced by nurses to use pain as the fifth vital sign and the 
mechanisms/actions adopted: an integrative review 
Dificuldades enfrentadas pela enfermagem na aplicabilidade da dor como quinto sinal vital e os 
mecanismos/ações adotados: revisão integrativa 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor foi reconhecida como 
quinto sinal vital em 1996 e muitos enfermeiros têm dificuldades 
em avaliá-la. Mediante a necessidade de conhecer as dificuldades 
na aplicabilidade da dor como quinto sinal vital, justifica-se este 
estudo com o intuito de conhecer a dor, os métodos para avalia-
ção e as estratégias/ações para garantir seu controle. O objetivo 
deste estudo foi identificar e analisar, na literatura brasileira e 
internacional, as dificuldades enfrentadas pela enfermagem na 
aplicabilidade da dor como quinto sinal vital e os mecanismos/
ações adotados. 
CONTEÚDO: Trata-se de uma revisão integrativa em que a 
busca de artigos científicos foi realizada nas bases e bancos de da-
dos: LILACS, BDENF, Scielo, Pubmed, Scopus e Web of Science. 
Utilizou-se os descritores enfermagem, dor, manuseio da dor e 
sinais vitais nos idiomas português, inglês e espanhol. Definiu-se 
como critérios de seleção o período de 1995 a 2017 e os três 
idiomas citados; e após a busca e a leitura dos artigos foram in-
cluídos nove estudos. Com a leitura dos artigos foram elencadas 
duas categorias: 1) dificuldades enfrentadas pela enfermagem na 
aplicabilidade da dor como quinto sinal vital e 2) mecanismos/
ações adotados para amenizar as dificuldades enfrentadas pela 
enfermagem na aplicabilidade da dor como quinto sinal vital. 
CONCLUSÃO: Evidenciou-se que é necessário que os profis-
sionais enfermeiros atentem para a importância de considerar/
avaliar a dor como quinto sinal vital, visando um melhor aten-
dimento que, consequentemente, influenciará na qualidade da 
assistência prestada, melhorando a saúde e a qualidade de vida 
do paciente.
Descritores: Dor, Enfermagem, Manuseio da dor, Sinais vitais.

INTRODUÇÃO

A dor foi reconhecida como quinto sinal vital e citada pela primeira 
vez em 1996 por James Campbell (Presidente da Sociedade Ameri-
cana de Dor)1. Um dos objetivos de Campbell era conscientizar os 
profissionais de saúde sobre os efeitos benéficos da adequada avalia-
ção e do manuseio precoce da dor2. 
Pelo fato da equipe de enfermagem estar próxima dos pacientes, assim 
como outros profissionais da área da saúde, como os médicos, é im-
prescindível que ela, juntamente com a liderança do enfermeiro, reco-
nheça sua responsabilidade diante do indivíduo com dor, para que o 
enfermeiro possa fazer a sistematização da assistência de enfermagem 
e identificar as intervenções apropriadas para o seu alívio. Isso poderá 
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minimizar seus efeitos, contribuir para melhor evolução do paciente e, 
consequentemente, favorecer um tratamento eficaz da dor3.
A partir do momento em que o profissional está capacitado para 
avaliar e registrar a queixa da pessoa, pode contribuir para melhor as-
sistência ao paciente com dor4. Mas, na prática profissional, a equipe 
de enfermagem pode enfrentar algumas dificuldades na aplicabilida-
de da dor como quinto sinal vital4,5.
Mediante o exposto, justifica-se a realização do presente estudo, de-
vido à necessidade de conhecer as dificuldades encontradas por esses 
profissionais para a avaliação da dor como quinto sinal vital, assim 
como apresentar os mecanismos/ações adotados na tentativa de so-
lucioná-las ou reduzi-las para que haja uma melhora no manuseio, 
no controle, na avaliação e na assistência prestada aos pacientes que 
referem dor. Dessa forma, a avaliação da dor é de grande relevância 
para os enfermeiros, assim como para os demais profissionais da área 
da saúde, sendo imprescindível que tenham o conhecimento e o im-
plementem nas instituições de saúde.
O objetivo deste estudo foi identificar e analisar na literatura brasi-
leira e internacional, as dificuldades enfrentadas pela enfermagem na 
aplicabilidade da dor como quinto sinal vital e os mecanismos/ações 
adotados, por meio de uma revisão integrativa.
 
CONTEÚDO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura e, para a condução 
da presente revisão foi adotado o referencial metodológico6. Esse 
referencial aborda seis fases a serem seguidas para a sua realização: 
elaboração de pergunta norteadora, busca ou amostragem na lite-
ratura, coleta de dados, análise dos estudos incluídos, discussão dos 
resultados e a apresentação da revisão integrativa. 
A pergunta norteadora desta pesquisa foi: quais as dificuldades en-
frentadas pela enfermagem na aplicabilidade da dor como quinto 
sinal vital? A busca de artigos científicos foi realizada nas seguintes 
bases e bancos de dados: LILACS, BDENF (Base de Dados de En-
fermagem), Scielo, Pubmed, Scopus e Web of Science. 
Para localizar os artigos que compuseram a amostra foram utilizados 
os Descritores em Ciências da Saúde (DECS): enfermagem, dor, 
manuseio da dor e sinais vitais, nos idiomas português, espanhol e 
inglês; e os descritores do MESH Database: nursing, pain, pain ma-
nagement e vital signs. Utilizou-se o operador booleano representado 
pelo termo conector AND e associações entre todos os descritores 
selecionados.
Como critérios de seleção foi definido o período de corte de 1995 a 
2017. Foram selecionados artigos nos idiomas português, espanhol 
e inglês, nas bases e bancos de dados pesquisados que respondiam à 
questão proposta. As publicações que estavam duplicadas nas bases e 
bancos de dados foram excluídas.
Foi utilizado um instrumento de coleta de dados da revisão integra-
tiva que contém variáveis como: dados de identificação do estudo 
(título do artigo, periódico, autores, ano, país de publicação e idio-
ma) e caracterização do estudo (objetivos, tipo de estudo, sujeitos do 
estudo, resultados e conclusões)7.
Na busca nas bases e bancos de dados foram localizados 65.203 ar-
tigos. Sendo 21 artigos elegíveis no LILACS, 15 no Scielo, 13 na 
BDENF, sete na Pubmed, 14 na Scopus e 16 na Web of Science, to-
talizando 86 artigos elegíveis. Destacou-se que nove artigos estavam 

duplicados no LILACS, 15 no Scielo, 13 na BDENF, três na Scopus 
e oito na Web of Science, totalizando 48 artigos duplicados. E desses, 
29 artigos foram excluídos pós-duplicidade e leitura na íntegra. As-
sim, na leitura crítica e analítica foram selecionados nove artigos, es-
tando cinco no LILACS, um na Pubmed, e três na Scopus (Figura 1).
A síntese dos resultados obtidos nos artigos selecionados é apresen-
tada na tabela 1, com relação às variáveis título do artigo, periódico, 
autores, ano e país de publicação e idioma.
Dentre os artigos selecionados, apenas um foi publicado nos últimos 
cinco anos, cinco artigos nos últimos 10 anos e três foram publica-
dos há mais de 10 anos. A maioria foi publicado no Brasil (cinco 
artigos), predominando o idioma português (cinco artigos), sendo 
quatro descritos no idioma inglês (Tabela 1).
Em relação ao tipo de estudo, observou-se o predomínio de pes-
quisas quantitativas (cinco artigos), mas vale ressaltar também o 
desenvolvimento de estudos qualitativos, mistos e de reflexão teóri-
ca. Dos sujeitos avaliados nos estudos selecionados prevaleceram os 
enfermeiros, porém há também a participação de técnicos/auxiliares 
de enfermagem e pacientes. Com relação ao nível de evidência das 
investigações analisadas nesta revisão, oito estudos possuem classifi-
cação de nível de evidência VI e um sem nível, evidenciando estudos 
com níveis de evidência baixos. 
Mediante a análise dos resultados e das conclusões dos artigos sele-
cionados foram elencadas duas categorias: 1) dificuldades enfrentadas 
pela enfermagem na aplicabilidade da dor como quinto sinal vital e, 2) 
mecanismos/ações adotados para amenizar as dificuldades enfrentadas 
pela enfermagem na aplicabilidade da dor como quinto sinal vital.
 
Dificuldades enfrentadas pela enfermagem na aplicabilidade da 
dor como quinto sinal vital
A dificuldade mais relatada nos artigos incluídos nesta revisão foi a 
falta de conhecimento dos profissionais da equipe de enfermagem. 
Alguns autores mencionaram que os enfermeiros possuem pouco 
conhecimento a respeito da dor aguda. Muitos afirmam que tiveram 

Figura 1. Fluxograma de identificação e seleção dos estudos 
Fonte: Elaborado pelos autores.
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um conhecimento superficial durante a graduação e outros relatam 
que em nenhum momento tiveram acesso a essa informação, sendo 
algo novo15.
Outra dificuldade mencionada nos artigos avaliados refere-se à co-
municação entre os profissionais. Nesse aspecto, cabe destacar que 
em algumas situações, a preferência dos profissionais da área da saú-
de pela prática autônoma pode gerar a falta de comunicação com os 
enfermeiros, desconsiderando, assim, suas opiniões ou decisões16,17.
A comunicação, muitas vezes complexa e ineficaz entre o enfermei-
ro e o médico, é associada a resultados inadvertidos dos pacientes, 
especificamente a permanência prolongada e lesões decorrentes de 
atrasos e de erros no tratamento18,19.
A sobrecarga de trabalho dos profissionais de enfermagem também 
foi uma dificuldade citada nos materiais avaliados. Cabe destacar 
que o enfermeiro não tem como função apenas a assistência ao pa-
ciente, mas também inclui o treinamento e a capacitação de pro-
fissionais de enfermagem, gerenciamento de insumos e materiais, 
articulação com outros profissionais da saúde e da administração, da 
organização, da orientação dos pacientes e familiares, promovendo 
então, a gestão multiprofissional em prol do paciente20. Frequente-
mente, esses profissionais possuem mais de um emprego e tem alta 
rotatividade nos ambientes de trabalho, diante da baixa remunera-
ção e do elevado nível de estresse21.
Outra dificuldade encontrada na presente revisão foi a de compreen-
der a dor no paciente. Os profissionais da área de saúde, incluindo a 
equipe de enfermagem, podem, em algumas situações, desvalorizar 
o relato de dor dos pacientes, dessa forma estimulando-os a supor-
tar um pouco a dor. Há falta de sensibilização em escutá-los e esses 
fatores interferem na mensuração e avaliação da dor4,22. Com isso, 
considerando-se que a dor é uma experiência única, subjetiva e indi-
vidual, cabe à equipe de saúde respeitar essa condição, interpretar e 
intervir de forma adequada12.
Outros fatores dificultadores encontrados nos artigos incluídos neste 
estudo foram a incompreensão da escala de intensidade por parte dos 

pacientes e dos profissionais e, muitas vezes, o profissional acredita que 
o paciente superestima a sua dor e possui dificuldade em expressá-la. 
Os profissionais também têm dificuldade em utilizar escalas de avalia-
ção, seja pelo desconhecimento ou pela dificuldade de interpretação 
dos instrumentos de mensuração de dor5,23,24. Destaca-se, também, 
que muitos pacientes relutam em falar da dor porque sentem que po-
dem ser classificados como frágeis e que só sabem reclamar25. 
Nesse contexto sobre o uso de instrumentos para a avaliação da dor, 
destacam-se outras dificuldades como a falta desses instrumentos e 
a ausência de anotações e intervenções da enfermagem. Com isso, 
o déficit de conhecimentos e a falta de instrumentos de mensura-
ção da dor são barreiras na realização de uma assistência efetiva e 
de qualidade por parte dos profissionais que prestam cuidados aos 
pacientes. Alguns profissionais desconhecem os instrumentos para 
a mensuração da dor e, com isso, se baseiam no senso comum, nas 
crenças religiosas e nas práticas vivenciadas por outros profissionais 
no manuseio da dor15,26. 
A ausência de anotações da enfermagem relacionadas à dor do pacien-
te pode comprometer a assistência. Sendo assim, o aperfeiçoamento 
dos registros é um objetivo a ser alcançado. Essas anotações também 
são consideradas uma forma de comunicação entre as equipes e entre 
os diferentes turnos, possibilitando uma melhor assistência27. 
Dentre outras dificuldades encontradas nos artigos avaliados po-
de-se citar a falta de tempo para avaliar a dor, o esquecimento da 
avaliação pelos profissionais, o relato deles de que a dor não pode ser 
mensurada, a não consideração da dor como um sinal vital e ainda 
a avaliação inadequada da dor. A falta de tempo desses profissionais, 
principalmente da equipe de enfermagem que exerce várias ativida-
des durante o turno de trabalho, o desconhecimento das técnicas de 
mensuração da dor, e a linguagem utilizada ao questionar a dor, que 
pode ser de difícil entendimento pelo paciente, também são fatores 
que contribuem para uma avaliação inadequada28. 
Segundo um estudo realizado, os resultados mostraram que os en-
fermeiros do hospital pesquisado apresentaram conhecimento inci-

Tabela 1. Características dos estudos incluídos

Autores Título do artigo Periódico Ano País de publicação Idioma

Niekerk e Martin8 O impacto da relação enfermeiro-médico nas barreiras en-
contradas pelos enfermeiros durante o manuseio da dor

Pain Management 
Nursing

2003 Austrália Inglês

Vallerand, Templin 
e Hasenau9

Barreiras ao manuseio da dor por enfermeiras de cuida-
dos domiciliares

Home Health Care 
Nurse

2004 Estados Unidos Inglês

Pedroso e 
Celich10

Dor: quinto sinal vital, um desafio para o cuidar em en-
fermagem

Texto & Contexto 
Enfermagem

2006 Brasil Português

Blondal e 
Halldorsdottir11

O desafio de cuidar de pacientes com dor: do ponto de 
vista do profissional de enfermagem

Journal of Clinical 
Nursing

2009 Estados Unidos Inglês

Saça et al.3 A dor como 5º sinal vital: atuação da equipe de enferma-
gem no hospital privado com gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS)

Journal of the 
Health Sciences 
Institute

2010 Brasil Português

Bottega e 
Fontana12

A dor como quinto sinal vital: utilização da escala de ava-
liação por enfermeiros de um hospital geral

Texto & Contexto 
Enfermagem

2010 Brasil Português

Wang e Tsai13 Conhecimento dos enfermeiros e barreiras em relação ao 
manuseio da dor em unidades de terapia intensiva

Journal of Clinical 
Nursing

2010 Estados Unidos Inglês

Nascimento e 
Kreling5

Avaliação da dor como quinto sinal vital: opinião de pro-
fissionais de enfermagem

Acta Paulista de 
Enfermagem

2011 Brasil Português

Araujo e Romero14 Dor: avaliação do 5º sinal vital. Uma reflexão teórica Revista Dor 2015 Brasil Português
Fonte: Elaborado pelos autores.
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piente quanto às formas de avaliar a dor, assim como a não consi-
deração da dor como o quinto sinal vital, uma vez que não tinham 
como prática avaliá-la sistematicamente15.
Dando continuidade às demais dificuldades encontradas na presente 
revisão, destacou-se que muitas vezes, a enfermagem presta cuidados 
no manuseio da dor de modo limitado e não domina o mecanismo 
do quadro doloroso. O manuseio da dor de modo limitado pode 
ocasionar o gerenciamento inadequado do sintoma álgico, poden-
do trazer prejuízos ao paciente. Frequentemente, os profissionais de 
enfermagem se baseiam em relatos verbais e não verbais para a iden-
tificação da dor nos pacientes14.
 
Mecanismos/ações adotados para amenizar as dificuldades en-
frentadas pela enfermagem na aplicabilidade da dor como quin-
to sinal vital 
O mecanismo/ação mais citado foi instaurar processos educativos por 
meio de cursos contínuos de gerenciamento de dor, e em muitas si-
tuações de forma emergencial. A literatura mostra a necessidade de 
capacitação dos enfermeiros, e de toda a equipe de enfermagem com 
relação a vários temas relacionados à prática profissional. Assim, com a 
educação em saúde, promover ações de cuidado mais comprometidas, 
assegurando o desenvolvimento de uma assistência diferenciada e mais 
qualificada. A educação é a base que pode conduzir o enfermeiro a 
adotar e adquirir condutas que sejam benéficas tanto para seu próprio 
conhecimento quanto para o paciente que está sendo assistido29.
Outro mecanismo/ação abordado nos artigos incluídos na análise é 
a reestruturação dos currículos de graduação, incluindo a temática 
da dor e seus afins. Cabe destacar que alguns cursos de graduação 
não estão preparando adequadamente os futuros enfermeiros para 
o manuseio da dor, ou seja, o tema é abordado superficialmente no 
ambiente acadêmico. Assim, é necessário o desenvolvimento de uma 
política de mobilização de esforços que prepare os graduandos de 
enfermagem com foco no gerenciamento da dor como quinto si-
nal vital, relacionando os cuidados holísticos ao desenvolvimento de 
competências técnicas e comportamentais que reconheçam o traba-
lho em equipe e a interdisciplinaridade30.
Entre outros mecanismos/ações encontrados nos artigos pode-se 
mencionar a compreensão da importância na relação de trabalho 
entre os profissionais da área da saúde, que pode ter um efeito signi-
ficativo sobre as barreiras para o melhor gerenciamento da dor. As-
sim, é necessário um aprimoramento da educação em comunicação 
durante a graduação dos profissionais de saúde para melhorar sua 
compreensão sobre o papel de cada um diante do paciente. Com 
isso, poder-se-á ampliar suas competências de modo a transmitir in-
formações apropriadas e importantes sobre a assistência ao paciente 
por meio de comunicação verbal e não verbal31.
Outro mecanismo/ação citado refere-se à compreensão da importân-
cia do conhecimento multidimensional sobre o manuseio da dor, e 
também à adesão de uma perspectiva mais holística no atendimento. 
O enfermeiro, assim como todos os profissionais da área da saúde, 
tem papel fundamental no controle da dor, desempenhando uma 
avaliação diagnóstica, intervenção, monitorização dos resultados do 
tratamento e na comunicação das informações sobre a dor. Portanto, 
os conhecimentos teóricos e práticos devem estar associados com a 
finalidade de prestar um cuidado mais qualificado ao paciente com 
dor, oportunizando o atendimento humanizado10,15.

Alguns artigos avaliados mencionaram como mecanismo/ação para 
amenizar essas dificuldades, a participação do enfermeiro na imple-
mentação da dor como quinto sinal vital em seu ambiente de traba-
lho, com parcerias de todos os profissionais da saúde e com a realiza-
ção de estudos de casos. O profissional deve incentivar e promover a 
equipe o repensar dos seus papéis e atribuições, levando como base 
a referência do cuidado e tendo por objetivo alcançar a eficiência no 
trabalho de enfermagem32. Assim, o enfermeiro também deve orien-
tar, realizar e estimular a equipe quanto à necessidade de realizar es-
tudos de casos, no intuito de avaliar a temática da dor em sua prática 
profissional, para que os resultados desses estudos sejam utilizados 
como parâmetros que possam ser adotados na assistência prestada33.
Finalizando, o mecanismo/ação referente ao uso de escalas é de 
grande relevância para a prática clínica. Destaca-se, então, que as 
instituições de ensino médicas e de enfermagem devem oferecer dis-
ciplinas ou cursos com o objetivo de ensinar e disseminar o uso de 
instrumentos e/ou escalas de avaliação e mensuração da dor com 
uma perspectiva humanística10.
 
CONCLUSÃO

Concluiu-se que é restrita a quantidade de estudos nessa temática, 
e que muitos profissionais enfermeiros têm dificuldades na aplicabi-
lidade da dor como quinto sinal vital; mas também existem alguns 
mecanismos/ações que podem ser adotados por todos os profissio-
nais da área da saúde para amenizar essas dificuldades.
Diante das dificuldades na aplicabilidade da dor como quinto sinal, 
que foram apresentadas no presente estudo, recomenda-se a realiza-
ção de educação continuada dos profissionais de saúde no ambiente 
de trabalho, o desenvolvimento de pesquisas, a reestruturação dos 
currículos de graduação, incluindo a temática dor, a adesão de uma 
perspectiva mais holística no atendimento, assim como o uso das 
escalas na prática clínica. 
Com isso, há necessidade também de conscientização da equipe de 
enfermagem, assim como de todos os profissionais da área da saúde, 
quanto à importância do seu comprometimento, e juntamente com 
a equipe multidisciplinar, serem bem-sucedidos no controle e no 
manuseio da dor do paciente, abordando-a como quinto sinal vital, 
com vistas a um atendimento humanizado que poderá influenciar 
na melhoria da saúde e da qualidade de vida dos pacientes.
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Abdominal and pelvic 
pain is a prevalent condition among women in the immediate 
postpartum period. Non-pharmacological therapies are of great 
importance for the treatment of this condition since they do not 
cause systemic side effects, such as drowsiness, irritability, and 
changes in the composition of breast milk. This article aims to 
identify and evaluate the efficacy of non-pharmacological anal-
gesic therapies used in the immediate puerperium in abdominal-
-pelvic pain. 
CONTENTS: Searches were carried out in the main databases 
from September to October 2017 using the following descrip-
tors “treatment” AND “pain” AND “postpartum”; “Treatment” 
AND “pain” AND “postpartum” AND “analgesics” AND “non-
-pharmacological”. Controlled and randomized clinical trials 
published between January 2007 and August 2017, in Portu-
guese, English, and Spanish were included. Of the 1737 studies 
found in the databases, 42 were selected by the title. According 
to the eligibility criteria, 13 studies were included. The total sam-
ple size of the studies ranged from 21 to 266. In the intervention 
groups, the sample ranged from 11 to 126 women who under-
went cryotherapy, transcutaneous electrical stimulation, LASER, 
acupuncture and ear acupressure. 
CONCLUSION: Interventional practices such as transcuta-
neous electrical nervous stimulation and cryotherapy presented 
significant data relevant to the reduction of abdominal and pel-
vic pain. The techniques of acupuncture and ear acupressure still 
present inconclusive data. Despite the relief of perineal pain, la-
ser therapy showed no statistically significant effect on pain relief 
when compared to the placebo group.
Keywords: Analgesics, Cesarean section, Pain, Physiotherapy.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Dor abdominal e pélvica são 
condições prevalentes entre as puérperas no período pós-parto. 
As terapias não farmacológicas nesses casos são de grande impor-
tância, tendo em vista a ausência de efeitos adversos sistêmicos, 
tais como sonolência, irritabilidade e modificações no leite ma-
terno. O objetivo deste estudo foi identificar e avaliar a eficácia 
das terapias analgésicas não farmacológicas utilizadas no puerpé-
rio imediato na dor abdominal e pélvica. 
CONTEÚDO: Realizou-se buscas nas principais bases de da-
dos, no período de setembro a outubro de 2017, utilizando-se 
as combinações: “treatment” AND “pain” AND “postpartum”; 
“treatment” AND “pain” AND “postpartum” AND “analgesics” 
AND “non-pharmacological”. Foram incluídos ensaios clínicos 
controlados e randomizados, publicados no período de janeiro 
de 2007 a agosto de 2017, nos idiomas português, inglês e es-
panhol. Dos 1.737 estudos encontrados nas bases de dados, 42 
foram selecionados pelo título. De acordo com os critérios de ele-
gibilidade, incluiu-se 13 estudos. O tamanho total das amostras 
dos estudos variou entre 21 e 266. Nos grupos com intervenção, 
a amostra variou entre 11 e 126 mulheres que foram submetidas 
a crioterapia, estimulação elétrica nervosa transcutânea, LASER, 
acupuntura e auriculoterapia. 
CONCLUSÃO: As práticas intervencionistas como a eletroesti-
mulação elétrica nervosa transcutânea e a crioterapia apresentaram 
dados significativos relevantes na redução da dor abdominal e pél-
vica. As técnicas de acupuntura e auriculoterapia ainda apresentam 
dados inconclusivos. Apesar de provocar alívio da dor perineal, a 
laserterapia não mostrou efeito estatisticamente significativo para 
alívio da dor quando comparada com o grupo placebo.
Descritores: Analgesia, Cesariana, Dor, Fisioterapia.
 
INTRODUÇÃO

No puerpério imediato, a dor abdominal e pélvica são condições 
prevalentes entre as mulheres1,2. Estudo de coorte realizado com 
1.288 mulheres submetidas à cesariana e a parto vaginal2, identi-
ficou prevalência de dor de 10,9% nas primeiras 36 horas após o 
parto. A literatura mostra que as mulheres submetidas à cesariana 
relataram 2,4 mais queixas de dor em comparação às mulheres sub-
metidas ao parto vaginal3. Outra pesquisa realizada no Brasil mos-
trou que mulheres que tiveram parto normal tiveram 82% menos 
chances de sentir dor intensa no puerpério imediato4. Outro estudo 
revela que a dor do pós-parto pode persistir até um ano, sendo mais 
comum após a cesariana5.
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No pós-parto vaginal observou-se dor perineal devido à episiotomia 
ou trauma espontâneo perineal que desencadeiam um processo in-
flamatório local com a presença de dor aguda6. Já nas cesarianas, a 
dor na ferida operatória é considerada a queixa principal nas mulhe-
res7 que dificulta a funcionalidade no puerpério imediato. Indepen-
dente da via de parto e do trauma tecidual local, a dor abdominal 
também pode estar presente na maioria das mulheres em decorrên-
cia das contrações uterinas1.
O desconforto ocasionado pelo quadro álgico compromete a qua-
lidade de vida, mobilidade, autocuidado, amamentação e funções 
eliminatórias das puerpéras7,8. O tratamento farmacológico é fre-
quentemente prescrito para a analgesia, favorecendo a recuperação 
da paciente, reduzindo a angústia materna e aumentando as intera-
ções da mãe com o recém-nascido8,9.
Apesar dos avanços quanto ao conhecimento da fisiopatologia, tra-
tamento para dor e a disponibilidade de novos sistemas de fármacos, 
ainda é possível encontrar pacientes que são impossibilitados de fa-
zer uso de fármacos, tornando essa terapêutica inviável1. Além disso, 
Steen et al.10 descreveram que o uso isolado de fármaco não tem sido 
suficiente para promover analgesia nessas mulheres. É possível iden-
tificar na literatura diversas terapias analgésicas não farmacológicas 
utilizadas em processos agudos de traumas teciduais, discutindo o 
baixo custo para aplicação e a ampla possibilidade de indicações.
Diante dos sintomas dolorosos em regiões distintas como abdômen 
e pelve decorrentes do processo de parturição, seja por parto vaginal 
ou cesariana, presente nos primeiros dias do puerpério, se faz neces-
sário identificar e avaliar a eficácia das terapias analgésicas não farma-
cológicas utilizadas nesse período, para melhor guiar a prática clínica 
e científica dos profissionais da saúde que trabalham diretamente na 
assistência obstétrica. 
 
CONTEÚDO

Este estudo foi caracterizado como uma revisão sistemática, realiza-
da nas principais bases de dados Pubmed, LILACS, Ovid EMBASE, 
Scielo, CAPES, IBECS, SCOPUS, SCIENCE DIRECT e banco 
de teses da CAPES. As buscas foram realizadas no período de se-

tembro a outubro de 2017, utilizando as combinações: “treatment” 
AND “pain” AND “postpartum”; “treatment” AND “pain” AND 
“postpartum” AND “analgesics” AND “non-pharmacological”.
Os critérios de inclusão foram artigos completos e publicados no 
período de janeiro de 2007 a agosto de 2017 nos idiomas portu-
guês, inglês e espanhol; estudos com delineamento metodológico 
de ensaio clínico controlado e randomizado apresentando análise 
quantitativa do desfecho dor; artigos que apresentaram no título e 
resumo abordagem de intervenção não farmacológica para analgesia 
no puerpério imediato. Nos casos em que o título e o resumo não 
foram esclarecedores, a busca do artigo foi realizada na íntegra para 
evitar a não inclusão de estudos importantes. 
Os artigos identificados pela estratégia de busca inicial foram ava-
liados de forma independente e encoberta por dois autores, obe-
decendo rigorosamente aos critérios de elegibilidade definidos no 
protocolo de pesquisa, e avaliados metodologicamente com base na 
escala PEDro11. Foram excluídos estudos em duplicidade nas bases 
de dados.
A revisão sistemática foi realizada de acordo com as diretrizes do Ma-
nual do Revisor Cochrane e as orientações do PRISMA12 (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis). As etapas 
da pesquisa estão demonstradas no fluxograma (Figura 1), de acordo 
com o procedimento metodológico proposto no estudo.
 
Seleção dos estudos
Os resultados da pesquisa são mostrados na figura 1. Inicialmente 
foram encontrados 1.737 estudos nas bases de dados, sendo 13 sele-
cionados de acordo com os critérios de elegibilidade.

Características dos estudos
O tamanho total da amostra dos estudos variou de 21 a 266 com 
o tamanho do grupo de intervenção variando entre 11 e 126 mu-
lheres13,14. Na avaliação da qualidade metodológica foi verificada 
uma pontuação média de 7 (variação de 5 a 10) como mostrado 
na tabela 1.
Os recursos encontrados foram crioterapia15-18, TENS13,19-22, lasertera-
pia23,24, auriculoterapia14 e acupuntura25 e estão descritos na tabela 2. 

Figura 1. Fluxograma das etapas da revisão sistemática recomendada pela PRISMA

12 Estudos duplicados e removidos

16 Estudos excluídos posterior 
leitura na íntegra

1.737 Resumos nas bases de dados

42 Estudos selecionados

30 Estudos selecionados

29 Estudos selecionados

13 Estudos selecionados

1.695 Estudos não incluídos pelo título

1 Estudo excluído pelo 
design (exploratório)
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Tabela 1. Características dos artigos incluídos

Autor Delineamento metodológico/encoberto Recurso não
farmacológico utilizado

Qualidade metodológica 
(Escala PEDro)

Lu et al.15 Estudo quase-randomizado controlado e experimental/ não encoberto Crioterapia 5

Oliveira et al.16 Estudo clínico randomizado controlado/não encoberto Crioterapia 5

Kayman-Kose 
et al.19

Ensaio clínico randomizado e controlado/simples encoberto (paciente) TENS 8

Pitangui et al.20 Estudo clínico randomizado e duplamente encoberto TENS 8

Olsen et al.13 Ensaio clínico randomizado e controlado/simples encoberto (paciente) TENS 6

Pitangui et al.21 Ensaio clínico controlado e randomizado/não encoberto TENS 8

Santos et al.24 Estudo clínico randomizado e duplamente encoberto Laser de baixa intensidade 9

Santos et al.23 Estudo piloto, clínico e randomizado Laser de baixa intensidade 9

Kwan e Li14 Estudo randomizado controlado/duplamente encoberto Auriculoterapia 10

Leventhal  
et al.17

Estudo randomizado, controlado, de grupo paralelo/simples enco-
berto (avaliador)

Crioterapia 8

Marra et al.25 Estudo piloto e placebo Acupuntura 5

Lima et al.22 Ensaio clínico randomizado, placebo-
Controlado/simples encoberto

TENS 10

Morais et al.18 Ensaio clínico randomizado controlado/duplamente encoberto Crioterapia 9
TENS = estimulação elétrica nervosa transcutânea.

Tabela 2. Recursos analgésicos não farmacológicos para alívio da dor abdominal-pélvica no puerpério imediato 

Autores Objetivo do 
estudo / n = 
amostra

Grupos de
intervenção

Intervenção Instrumentos de
avaliação

Eficácia da intervenção 
(p<0,05)*

Crioterapia

Lu et al.15 Avaliar o efeito 
de compressa 
gelada na re-
dução da dor 
da episiotomia/
n=70.

O estudo foi realizado 
com dois grupos con-
tendo 35 mulheres em 
cada um.

O GI foi submetido à apli-
cação de compressa de 
gelo na região perineal 
com temperatura variando 
entre 12 e 15˚C, com du-
ração de 15 a 20 minutos 
e encorajadas a realizar 
compressa o máximo de 
vezes que pudessem nas 
primeiras 4h de pós-parto. 
Nos três dias seguintes, 
elas deveriam usar no mí-
nimo 3 vezes por dia. To-
das as participantes do GI 
e do GC receberam atendi-
mento de rotina, que con-
sistia em: anti-inflamatório 
não esteroide e banhos de 
assento quente após 24h 
de pós-parto.

Para os dois grupos, a dor 
foi mensurada em 4 mo-
mentos através do BPI: 4h 
(imediatamente antes da 
intervenção), 12, 24 e 48h 
após o parto. Foi também 
avaliada a interferência da 
dor nas AVD, através de 
questionário desenvolvido 
para a pesquisa.

BPI: redução significativa 
da dor 48h após o par-
to no grupo intervenção 
(p=0,002). Questionário 
de AD: redução significati-
va da interferência da dor 
sobre as atividades diárias 
(p=0,001).

Oliveira et 
al.16

Comparar o 
efeito de aplica-
ção de pacote 
de gelo por 10, 
15 e 20 minutos 
em região peri-
neal na redução 
da dor / n=114.

A pesquisa foi feita 
com três grupos con-
tendo 38 pacientes 
em cada:
Grupo submetido a 10 
min de intervenção com 
compressas de gelo; 
Grupo submetido a 
15 min de intervenção 
com compressas de 
gelo. 
Grupo Controle sub-
metido a 20 min de 
gelo.

Aplicação única de com-
pressa de gelo na região 
perineal a -10˚C entre 2 a 
56 horas de pós-parto va-
ginal, nas mulheres com 
dor ≥3 avaliada pela escala 
analógica visual (EAV). 

A dor foi mensurada em 
4 momentos através da 
EAV: antes, imediatamente 
após, 20 minutos e 40 mi-
nutos após a intervenção.

Os três grupos apresenta-
ram redução significativa 
da dor (p=0,001), sem dife-
rença estatística entre eles 
(p=0,066). Aplicação de 10 
minutos e 15 minutos de 
compressa de gelo tem os 
mesmos benefícios na re-
dução da dor que a de 20 
minutos.

Continua...
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Tabela 2. Recursos analgésicos não farmacológicos para alívio da dor abdominal-pélvica no puerpério imediato – continuação

Autores Objetivo do 
estudo / n = 
amostra

Grupos de
intervenção

Intervenção Instrumentos de
avaliação

Eficácia da intervenção 
(p<0,05)*

Crioterapia

Leventhal 
et al.17

Avaliar a efi-
cácia de um 
pacote de gelo 
aplicado por 20 
minutos para 
aliviar a dor 
perineal após 
o parto vaginal 
e s p o n t â n e o /
n=114.

Participaram mulheres 
nulíparas divididas em 
3 grupos (n = 38 por 
grupo): 
Grupo experimental 
submetido à interven-
ção com pacote de 
gelo no períneo; 
Grupo placebo sub-
metido à intervenção 
com embalagens de 
água à temperatura 
ambiente;
Grupo controle sem 
intervenção.

Os pacotes foram apli-
cados em uma única ins-
tância, por 20 minutos, na 
região perineal, entre 2 e 
48h após o parto. O pacote 
consistia em um saco plás-
tico com 8cm de largura 
por 16cm de comprimen-
to, preenchido com 250mL 
de água. Para o grupo ex-
perimental, o pacote foi 
colocado no congelador 
e removido em forma de 
gelo para a intervenção. As 
embalagens de gelo e água 
foram envolvidas em tecido 
fino de algodão de 20×20 
cm, para evitar o contato 
direto com o períneo.

Os dados foram coletados 
diariamente por 4 avalia-
dores entre 11:00 e 15:00h. 
Foram coletados na se-
guinte sequência: entrevis-
ta, avaliação inicial da dor 
perineal, randomização, 
medição da temperatura 
corporal, e comprimento 
do trauma perineal medi-
do pelo uso de PeriruleTM. 
Uma escala numérica (zero 
a 10) foi usada para a ava-
liação da dor.

O uso de uma bolsa de 
gelo no períneo é útil no 
tratamento de dor perineal 
após o parto normal.
Uma comparação da mé-
dia de dor no início e após 
20 minutos mostrou redu-
ção significativa da dor 
(p<001) nos 3 grupos, e o 
grupo experimental teve 
uma pontuação média 
mais baixa para a dor em 
comparação com o grupo 
controle (p=0,032).

Morais et 
al.18

Avaliar a efetivi-
dade clínica da 
crioterapia para 
controlar a dor 
e o edema peri-
neal após parto 
vaginal humani-
zado / n=80.

As voluntárias foram 
divididas em 2 grupos 
contendo 40 voluntá-
rias em cada:
Grupo experimental 
submetido à criotera-
pia;
Grupo sem criotera-
pia.

O grupo experimental foi 
submetido a 6 aplicações 
de bolsa de gelo tritura-
do na região do períneo, 
por 20 minutos, reduzindo 
a temperatura entre 10 e 
15°C, com 60 minutos en-
tre as aplicações. O grupo 
sem crioterapia recebeu 
uma bolsa de água, que 
não reduzia a temperatura 
a esse nível, respeitando 
o mesmo protocolo de 
aplicação do grupo expe-
rimental.

Foram avaliados: dor pe-
rineal e edema perineal 
com avaliações realizadas 
imediatamente antes e no 
final de cada aplicação em 
cada grupo para determi-
nar os efeitos imediatos da 
terapia, sendo reavaliados 
às 24h após o parto para 
verificar os efeitos tardios 
da crioterapia. A escala 
combinada para avaliar a 
dor (CSAP) foi usada para 
avaliar o nível de dor.

Não houve diferença sig-
nificativa para os escores 
de dor e edema perineais 
entre os grupos
com ou sem crioterapia até 
24h após o parto. 
Não houve diferença entre 
os grupos quando reali-
zada análise de medidas 
repetidas em todas as 
avaliações, considerando 
a mediana dos escores 
de dor (p=0,3) e edema 
(p=0,9) perineais. A crio-
terapia perineal não in-
fluenciou na quantidade 
de analgésicos utilizados 
(p=0,07) e nenhum efeito 
adverso foi registrado.

TENS

Kayman-
Kose et 
al.19

Avaliar a efi-
ciência e con-
fiabilidade da 
TENS no trata-
mento da dor 
uterina e da in-
cisão cirúrgica 
após o parto / n 
= 200.

As participantes fo-
ram randomizadas em 
quatro grupos:
Grupo de cesariana 
submetido à interven-
ção com TENS desli-
gado;
Grupo de cesariana 
submetido à interven-
ção;
Grupo de parto vagi-
nal submetido à in-
tervenção com TENS 
desligado;
Grupo de parto vagi-
nal submetido à inter-
venção.

Todas participantes dos 
grupos intervenção re-
ceberam a aplicação da 
TENS imediatamente após 
o parto.
Foi utilizada para os gru-
pos intervenção uma fre-
quência de 100Hz e inten-
sidade de acordo com a 
sensibilidade da paciente. 
Não foi informada largu-
ra de pulso e o tempo de 
aplicação.
Para as pacientes de parto 
vaginal os eletrodos foram 
posicionados na região do 
baixo ventre correspon-
dente ao fundo do útero. 
Para as que fizeram ce-
sariana os eletrodos fo-
ram posicionados acima e 
abaixo da FO.

A dor foi avaliada antes 
e imediatamente após a 
aplicação através da EAV 
e ENV.

A TENS é eficaz para o alí-
vio da dor uterina e da fe-
rida operatória. A redução 
da dor foi significativa para 
os grupos que realizaram 
intervenção com a TENS.
Para a cesariana: EAV e 
escala numérica visual 
(ENV) (p<0,001).
Para o parto vaginal: EAV 
(p=0,022) e ENV (p=0,005).

Continua...
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Tabela 2. Recursos analgésicos não farmacológicos para alívio da dor abdominal-pélvica no puerpério imediato – continuação

Autores Objetivo do 
estudo / n = 
amostra

Grupos de
intervenção

Intervenção Instrumentos de
avaliação

Eficácia da intervenção 
(p<0,05)*

TENS

Pitangui 
et al.20 

Avaliar a eficá-
cia da TENS 
de baixa in-
tensidade e da 
TENS de alta 
intensidade na 
redução da dor 
da episiotomia / 
n=33.

As voluntárias foram 
randomizadas em três 
grupos:
Grupo submetido à in-
tervenção com TENS 
de 5Hz;
Grupo submetido à in-
tervenção com TENS 
de 100Hz;
Grupo placebo sub-
metido à intervenção 
com aparelho desli-
gado.

A intervenção foi realizada 
para todos os grupos entre 
6 e 24h de pós-parto com 
os eletrodos em paralelo, 
próximo à episiotomia, se-
guindo região de nervo pu-
dendo e femoral. A intensi-
dade do aparelho era pro-
gramada de acordo com a 
sensibilidade da paciente 
e a largura de pulso era de 
100µs. A intervenção teve 
duração de 30 minutos.

A dor foi avaliada através 
da NRS antes da interven-
ção, pós intervenção, 30 
minutos pós intervenção 
e 60 minutos pós interven-
ção.

A TENS de baixa e alta in-
tensidade são efetivas na 
redução da dor perineal 
após episiotomia nas pri-
meiras 24h de pós-parto.
Redução significativa da 
dor entre os grupos in-
tervenção versus place-
bo imediatamente após 
a aplicação em repouso 
(p=0,046) e sentada (0,008).
Redução significativa da 
dor entre os grupos inter-
venção x placebo em re-
pouso após 30’ (p=0,001) 
e após 60’ (p=0,001). 

Olsen et 
al.13

Comparar os 
efeitos da TENS 
de alta frequên-
cia de baixa e 
alta intensidade 
na redução da 
dor abdominal 
provocada pe-
las contrações 
uterinas duran-
te a amamenta-
ção / n=21.

As participantes fo-
ram randomizadas em 
dois grupos:
Grupo submetido à in-
tervenção com TENS 
utilizando intensidade 
menor que 50mA rea-
lizado em 13 voluntá-
rias;
Grupo submetido à in-
tervenção com TENS 
utilizando intensidade 
de 10 a 15mA em oito 
voluntárias.

A intervenção foi realizada 
em todos os grupos 24h 
após parto vaginal sem 
complicações. O aparelho 
foi programado para uma 
frequência de 70 a 100Hz e 
largura de pulso de 0,2ms. 
Para o grupo de alta in-
tensidade, a aplicação foi 
realizada por 1’ e repetida 
mais uma vez, se ainda 
houvesse relato de dor. 
Para o grupo de baixa in-
tensidade não foi relatado 
o tempo de terapia. 

A avaliação da dor foi fei-
ta através da EAV antes a 
após a aplicação da TENS.

A TENS de alta frequência 
de alta intensidade teve 
melhor resultado na redu-
ção da dor.
O grupo de alta intensida-
de apresentou um declínio 
da dor de 49 (IC = 66,5 – 
33,2) e o grupo de baixa in-
tensidade teve um declínio 
de 21 (IC= 39,0 – 20,0).

Pitangui 
et al.21

Avaliar a eficá-
cia da TENS de 
alta frequência 
como recurso 
de alívio da dor 
para puérperas 
com episioto-
mia/ n=40.

As voluntárias foram 
randomizadas em dois 
grupos com 20 partici-
pantes em cada:
Grupo submetido à in-
tervenção com TENS 
com alta frequência;
Grupo sem interven-
ção.

Todas estavam no intervalo 
entre 6 e 24h após o par-
to vaginal e apresentavam 
episiotomia mediolateral.

A dor foi avaliada através 
da NRS antes de iniciar a 
intervenção, 60 minutos 
pós-intervenção e 120 mi-
nutos pós-intervenção.
Foi também utilizado o 
MPQ e PRI, no início e 
60min após a corrente.

A TENS de alta frequência 
apresentou bom resultado 
na redução da dor perineal 
no pós-parto com episio-
tomia.
Para o MPQ, PRI e avaliação 
com o NRS foi observado 
uma diminuição significativa 
(p<0,001) dos escores no 
grupo de intervenção.

Lima et 
al. 22

Avaliar o efei-
to analgésico 
da modulação 
da TENS em 
alta (100Hz) e 
baixa (4Hz) fre-
quência na dor 
pós-cesariana / 
n=34.

As pacientes foram 
distribuídas aleatoria-
mente, em três grupos 
de tratamento:
G100: submetidas a 
TENS de 100 Hz;
G4: submetidas a 
TENS de 4 Hz; 
GP: grupo placebo 
submetido a TENS 
desligado.

As participantes foram posi-
cionadas em decúbito dorsal 
e permaneceram em repou-
so durante todo o experi-
mento para que não houves-
se intercorrências que inter-
ferissem nos resultados. A 
TENS foi aplicada por meio 
de dois canais com 4 eletro-
dos de borracha siliconada 
(5x3 cm) para uso individual 
localizado 1 cm acima e 
abaixo da incisão cirúrgica, 
duração de pulso de 100μs 
e a intensidade de acordo 
com o limiar sensorial de 
cada paciente. O tempo total 
da aplicação da TENS foi de 
30 minutos e realizado em 
uma única sessão. 

A intensidade da dor foi 
avaliada por meio da NRS 
antes, imediatamente após 
e em intervalos de 20 minu-
tos (20, 40 e 60’) após o pe-
ríodo de eletroestimulação. 
A avaliação inicial foi rea-
lizada respeitando um in-
tervalo mínimo de 8h após 
o parto para evitar interfe-
rências agudas da recupe-
ração pós-anestésica.

Os resultados demonstra-
ram diminuição significativa 
da NRS somente no G100 
em relação à condição pré-
-tratamento (p<0,05). Nos 
intervalos pós-tratamento, 
o G100 apresentou dimi-
nuição significativa da dor 
durante todos os intervalos 
(p<0,05). O G4 apresentou 
diminuição significativa so-
mente nos intervalos de 40’ 
e 60’; e o GP, apenas no 
intervalo de 60’ (p<0,05). 
A modulação da TENS em 
alta frequência de pulso 
apresentou maior efeito 
analgésico do que a TENS 
de baixa frequência em 
puérperas pós-cesariana.

Continua...
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Tabela 2. Recursos analgésicos não farmacológicos para alívio da dor abdominal-pélvica no puerpério imediato – continuação

Autores Objetivo do 
estudo / n = 
amostra

Grupos de
intervenção

Intervenção Instrumentos de
avaliação

Eficácia da intervenção 
(p<0,05)*

LASER

Santos et 
al.24

Avaliar a eficiên-
cia do  LASER 
de baixa inten-
sidade no tra-
tamento da dor 
perineal após 
e p i s i o t o m i a 
(n=114).

As participantes foram 
randomizadas em três 
grupos com 38 parti-
cipantes em cada:
Grupo submetido à in-
tervenção com LASER 
de 780nm de compri-
mento de onda;
Grupo submetido à in-
tervenção com LASER 
de 660nm de compri-
mento de onda;
Grupo submetido à in-
tervenção com LASER 
desligado.

Todas as voluntárias esta-
vam no intervalo de 6 a 56h 
após o parto vaginal com 
episiotomia mediolateral 
e apresentavam dor maior 
que 3 na EAV. O aparelho 
utilizado nas voluntárias 
submetidas à intervenção 
estava programado para 
uma dose de 8,8J/cm2, 
spot de 0,04 cm2, potên-
cia de 35mW, energia por 
ponto de 0,35 e aplicado 
de forma pontual no ponto 
superior, médio e inferior 
da episiotomia durante 10 
segundos por ponto de 
aplicação.

A dor foi avaliada antes, 
imediatamente após 3 e 30 
min após a aplicação atra-
vés da EAV.

O LASER de baixa inten-
sidade não foi eficiente na 
redução da dor da episio-
tomia mediolateral.
Houve redução da dor nos 
grupos intervenção 30 e 60 
minutos após a aplicação 
do LASER, porém quan-
do comparados ao place-
bo não foi vista diferença 
(p=0,234 e p=0,111, res-
pectivamente).

Santos et 
al.23

Avaliar os efei-
tos da terapia a 
LASER de bai-
xa intensidade 
para dor peri-
neal e cicatriza-
ção após epi-
siotomia / n=52.

As participantes fo-
ram randomizadas 
em dois grupos com 
26 participantes em 
cada:
Grupo intervenção 
com LASER de 660nm 
de comprimento de 
onda;
Grupo submetido à in-
tervenção com LASER 
desligado;

Todas foram submetidas à 
parto vaginal com episio-
tomia mediolateral. A apli-
cação do LASER foi feita 
em três momentos: até 2h 
após o parto, entre 20 e 
24h após parto e entre 40 e 
48h pós-parto. O aparelho 
utilizado nas voluntárias 
submetidas à intervenção 
estava programado para 
uma dose de 3,8J/cm2, 
spot de 0,04mW, spot 
de 0,04 cm2, potência de 
15mW energia por ponto 
de 0,15 e aplicado de for-
ma pontual na episiotomia 
durante 10 segundos por 
ponto de aplicação.

A avaliação da dor foi fei-
ta através da EAV antes e 
após cada sessão.

O LASER não reduziu a dor 
na episiotomia.
Até 2h após o parto: 
p=0,999
Entre 20 e 24h pós-parto: 
p=0,758
Entre 40 e 48h pós-parto: 
p=0,662.

Auriculoterapia e Acupuntura

Kwan e 
Li14

Avaliar os efei-
tos da aurícu-
lo-pressão na 
redução da dor 
perineal aguda 
nas primeiras 
48h de pós-
-parto / n=266.

As participantes fo-
ram randomizadas em 
dois grupos:
Grupo de intervenção 
com 126 mulheres;
Grupo sem interven-
ção com 130 mulhe-
res.

As participantes poderiam 
tomar fármaco para dor 
(500mg de paracetamol/4 
horas), caso necessário.
Nos dois grupos foram 
escolhidos os seguintes 
pontos para estimulação: 
“Apex of auricle, Anus, ex-
ternal genital organs, Shen-
men”. As voluntárias deve-
riam pressionar os pontos 
durante 30”, 1x / 4h.
No grupo intervenção foi 
utilizado adesivo com se-
mente enquanto no grupo 
controle foi utilizado adesi-
vo sem semente.

A dor foi avaliada através 
da VDPS e EAV: 12, 24 e 
36h após o parto. Além 
disso, foi analisado o con-
sumo médio de paraceta-
mol.

Aparentemente não há 
resultados positivos em 
relação ao uso da aurículo-
-pressão.
Não foi vista diferença na 
dor através da EAV nas 
duas primeiras avaliações 
(p=0,11, p=0,30, respec-
tivamente). Na terceira 
avaliação houve diferen-
ça da dor entre os grupos 
(p=0,02).
Na análise da dor através 
do VDPS não foi vista dife-
rença entre os grupos em 
nenhum momento (p=0,49, 
p=0,27, p=0,06). Assim 
como para o consumo 
de paracetamol (p=0,13, 
p=0,42, p=0,37).

Continua...
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Tabela 2. Recursos analgésicos não farmacológicos para alívio da dor abdominal-pélvica no puerpério imediato – continuação

Autores Objetivo do 
estudo / n = 
amostra

Grupos de
intervenção

Intervenção Instrumentos de
avaliação

Eficácia da intervenção 
(p<0,05)*

Auriculoterapia e Acupuntura

Marra et 
al.25

Avaliar a eficá-
cia da acupun-
tura no alívio da 
dor perineal
após episioto-
mia mediola-
teral durante o 
parto/ n=42.

As pacientes foram 
divididas em 2 grupos 
iguais com 21 volun-
tárias cada:
Grupo de intervenção 
foi submetido ao tra-
tamento com acupun-
tura;
Grupo sem interven-
ção que não foi trata-
do com acupuntura. 

A intervenção consistiu em 
acupuntura pulso-tornoze-
lo, inserindo uma agulha 
no tornozelo direito. As 
agulhas foram inseridas 
dentro de 2h após o parto 
por um médico acupuntu-
rista em 21 pacientes. O 
grupo sem intervenção foi 
monitorado durante a in-
ternação e solicitação de 
analgésico por via oral.
Para o alívio adicional da 
dor, as voluntárias pode-
riam solicitar fármaco por 
via oral a qualquer momen-
to durante a hospitalização.

A acupuntura foi consi-
derada ineficaz quando 
as mulheres tratadas com 
agulhas pediram um ou 
mais analgésicos orais 
durante a internação hos-
pitalar (os dados foram ex-
traídos do prontuário pelo 
acupunturista).

A acupuntura pulso-torno-
zelo é um método simples 
e eficaz para reduzir a dor 
referida pela episiotomia 
após o parto. Solicitações 
de analgésicos orais foram 
significativamente mais 
frequentes no grupo con-
trole (p<0,01). 

* p<0,05 aceito como significativo. GI = Grupo Intervenção; GC = Grupo Controle. BPI = Brief Pain Inventory; AVD: atividades de vida diária; EAV = escala analógica 
visual; CSAP = escala combinada para avaliar a dor que integra a EAV, escala de dor de faces, escala categórica e escala numérica, e varia de zero a 10, com zero 
indicando ausência total de dor e 10 indicando dor extrema que pode ser sentida. FO = ferida operatória; ENV= escala numérica verbal da dor; NRS = numeric 
rating scale; MPQ = McGill Pain Questionnaire; PRI = Pain Rating Index; VDPS = Verbal Descriptive Pain Scale (sem dor, pouca dor, dor moderada, dor intensa).  IC 
= intervalo de confiança.

Recurso não farmacológico
1) Estimulação elétrica nervosa transcutânea - TENS
Dos estudos encontrados, cinco (38,4%) abordaram a TENS 
como terapêutica eficaz para o alívio da dor abdominal e pélvica 
em puérperas13,19-22. Desses, três analisaram a dor na região abdo-
minal e em ferida operatória pós-cesariana13,19,22 e dois em região 
de episiotomia20,21. 
Dois desses estudos avaliaram a eficácia da aplicação da TENS em 
alta frequência19,21. Um13 avaliou também a alta frequência com-
parando diferentes intensidades. Os outros dois estudos20,22 com-
pararam a eficácia da alta e baixa frequência para a redução da dor. 
Os protocolos utilizados em cada estudo estão detalhados na tabela 
2. A partir desses estudos fica evidenciado que a TENS apresenta 
resultado satisfatório no controle da dor em puérperas, sendo as 
duas intensidades capazes de produzir benefícios na redução do 
quadro álgico.
É possível encontrar descrito na literatura diferentes tipos de 
TENS, por exemplo: convencional, burst, acupuntura e breve-in-
tensa. De acordo com a frequência, alta (10 a 200Hz) ou baixa (2 
a 4Hz), sua aplicação é indicada para dores agudas ou crônicas, 
respectivamente26.
O uso da TENS de alta frequência está fundamentado na teoria das 
comportas da dor, proposta por Melzack e Wall em 196527. Essa 
teoria explica que o estímulo elétrico emitido pelo aparelho provoca 
uma excitação das fibras nervosas Aβ-aferentes no corno posterior 
da medula espinhal e inibe, de forma rápida, as transmissões dos 
impulsos dolorosos pelas fibras nervosas condutoras da dor, através 
da medula espinhal. Por isso, sua indicação no controle de dor aguda 
como em pós-operatório pode ser justificada, à medida que quanto 
maior a intensidade da corrente da TENS mais unidades de fibras 
receptoras serão recrutadas. Por sua vez, o uso da TENS de baixa 
frequência atua na estimulação da liberação de opioides endógenos 

pelo cérebro para promover o efeito analgésico. Nesse caso é mais 
recomendada para condições clínicas crônicas28.
Na literatura pode ser encontrado um estudo que compara a aplica-
ção da TENS no pós-operatório imediato de cirurgia ginecológica 
com o uso de opioides. Nesse estudo29, as mulheres foram dividi-
das aleatoriamente em dois grupos, nos quais foram submetidas à 
intervenção de redução da dor após cirurgia. Um grupo recebeu a 
TENS de alta frequência e o outro grupo, opioides. Os dois gru-
pos apresentaram resultados satisfatórios no alívio da dor (p<0,001), 
o que indica que a terapêutica não farmacológica é uma excelente 
alternativa para essas pacientes, minimizando os efeitos adversos e 
sistêmicos dos recursos farmacológicos.
 
2) Laserterapia
Dois estudos (15,5%) investigaram a laserterapia de baixa intensida-
de (LBI) para analgesia em região de episiotomia em puérperas. Na 
avaliação intragrupo foi encontrada diferença estatística antes e após 
a intervenção. No entanto, não foi encontrada diferença na compa-
ração entre grupo intervenção e placebo23,24.
É possível que essa diferença nos resultados tenha ocorrido devido 
aos protocolos utilizados nos estudos em questão. O primeiro estu-
do publicado24 foi um piloto utilizado como base para o segundo 
artigo23. Santos et al.24, apresentaram resultados que não forneceram 
informações exatas sobre o efeito da LBI na episiotomia utilizando 
parâmetros com comprimento de onda de 660nm, dose de 3,8J/
cm2 em três sessões com intervalo de 20 a 24h entre elas. Os autores 
concluíram que o efeito pode não ter ocorrido devido à aplicação 
da laserterapia, uma vez que o grupo controle também apresentou 
resultados significativos. Posteriormente, mais um grupo foi adi-
cionado ao estudo utilizando uma dosagem de 8,8J/cm2; os grupos 
com diferentes comprimentos de onda (660nm e 780nm) foram 
comparados ao grupo placebo21. Os autores identificaram que inde-
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pendente do comprimento de onda aplicado, o desfecho primário 
não foi diferente entre os grupos. Acredita-se que o resultado pode 
ser justificado pelo processo natural de recuperação tecidual favo-
recendo a melhora dos sinais flogísticos/dor, como também pelo 
fenômeno de Hawthorne, no qual há uma mudança na percepção 
dos pacientes devido à atenção especial dispensada pela equipe no 
momento da pesquisa23,24.
Apesar dos resultados estatisticamente não significativos da lasertera-
pia na redução da dor em trauma perineal de puérperas apresentado 
pelos estudos23,24, há um artigo29 que já demonstra resultado promis-
sor, indicando a eficácia da laserterapia na recuperação perineal e re-
dução da dor aguda. Um estudo experimental30 demonstrou o efeito 
analgésico após a aplicação da laserterapia. Espera-se que a aplicação 
do LBI promova alterações na permeabilidade da membrana celular, 
cicatrização de feridas, relaxamento muscular, modulação do sistema 
imunológico e regeneração nervosa. Além disso, também espera-se 
que no meio intracelular ocorra um estado de hiperpolarização ce-
lular que possa inibir a transmissão de estímulos dolorosos para o 
sistema nervoso central31. 
Como consequência da mudança de polaridade adicionada à libe-
ração de histamina, serotonina, bradicinina e de prostaglandinas, 
haverá a redução do processo inflamatório e alívio da dor32. Para 
que tais efeitos ocorram, tem sido sugerido comprimentos de onda 
entre 600 e 1000nm e potências de 1mW a 5W/cm2. Os autores 
ressaltam ainda que potências muito baixas (2,5 W/cm2) ou muito 
elevadas (25 W/cm2), podem ocasionar efeitos inversos33. 
Poucos estudos abordam a LBI na fase do puerpério imediato com o 
intuito de analgesia. Assim, é prudente sugerir a realização de novos 
estudos com diferentes comprimentos de onda, tempo e duração 
de aplicação, dose e potência, antes de se estabelecer quaisquer dire-
cionamentos sobre a eficácia do LASER no tratamento da dor em 
região de episiotomia em puérperas. 
 
3) Crioterapia
Dos estudos encontrados sobre recursos analgésicos para puérperas, 
quatro (30,7%) investigaram o uso da crioterapia para o alívio da 
dor perineal após o parto vaginal. Desses, três15-18 apresentaram re-
sultados estatisticamente significativos do efeito analgésico enquan-
to apenas um mostrou a não efetividade do uso do gelo para o alívio 
da dor em puérperas18.
A divergência do resultado encontrado por Morais et al.18 em relação 
aos demais estudos é explicada ao longo do próprio estudo. Os au-
tores destacaram que inicialmente as pacientes apresentaram níveis 
baixíssimos de dor devido à ausência de lesão tecidual, o que pode 
ter interferido no resultado estatístico final. Os demais estudos15-17 

avaliaram pacientes que apresentaram algum grau de lesão perineal, 
e que, consequentemente, desenvolveram um quadro inflamatório, 
gerando incialmente maiores escores de dor.
A forma de aplicação da crioterapia variou entre os estudos. Três uti-
lizaram compressa de gelo16-18 e um aplicou compressas geladas com 
temperatura variando entre 12ºC e 15ºC15. Todos os artigos aplica-
ram a crioterapia na região perineal. Quanto ao tempo de terapia, 
três15,17,18 estudos utilizaram 20 minutos de aplicação e um16 compa-
rou diferentes tempos: 10’, 15’ e 20’. Oliveira et al.16 identificaram 
que não houve diferença nos efeitos provocados pela crioterapia com 
o tempo de aplicação de 10’, 15’ e 20’, ou seja, a partir dos 10’ de 

aplicação, o efeito foi o mesmo para os três grupos. No entanto, en-
tende-se que o tempo de 20’ é bem estabelecido na literatura, trazen-
do os benefícios esperados da crioterapia sobre a dor perineal15,17,18.
Quanto à frequência de aplicação, nos estudos de Lu et al.15 e Morais 
et al.18 as participantes foram encorajadas a aplicarem compressas 
pelo menos 3 vezes por dia. O objetivo desses estudos foi investigar o 
efeito a longo prazo e há divergências entre os resultados, diferente-
mente dos estudos de Leventhal et al.17 e Oliveira et al.16 que investi-
garam o efeito imediato e encontraram resultados significativos para 
o alívio da dor após a realização de uma única aplicação.
Semelhante ao estudo de Morais et al.18, Lu et al.15 também avalia-
ram a paciente 24h após o parto e não encontraram redução sig-
nificativa da dor nesse momento, no entanto, demonstraram um 
bom resultado 48h após o parto. Sabe-se que nas primeiras horas 
após a lesão tecidual o processo inflamatório é maior, provocando 
aumento do metabolismo local, liberação de fatores inflamatórios 
e maior quadro álgico16. Nesse contexto, acredita-se que a aplica-
ção única da crioterapia, apesar de diminuir o metabolismo local, 
não seja capaz de diminuir o quadro de dor após 24 horas de parto. 
Porém, a utilização de diversas compressas nas primeiras horas pós-
-parto15,18 pode provocar um aumento do limiar de dor da paciente 
devido à diminuição do metabolismo e diminuição da sensibilidade 
das terminações nervosas34, fato esse que justifica a analgesia a longo 
prazo (48h).
De acordo com a revisão realizada por Malanga, Yan e Stark35, a crio-
terapia atua na diminuição da dor após lesão por diversos mecanismos 
de ação. Inicialmente promove uma diminuição da temperatura lo-
cal, provoca o reflexo simpático de vasoconstrição com consequente 
diminuição da circulação local que culmina com a diminuição dos 
agentes inflamatórios e redução da hipóxia secundária. A redução da 
temperatura local provoca, ainda, uma anestesia localizada através de 
uma neuropraxia induzida pela diminuição do limiar de ativação dos 
nociceptores e diminuição da velocidade de condução do sinal doloro-
so; um bom resultado da crioterapia para pós-operatórios.
Com base nos dados descritos fica evidente que a crioterapia traz 
bons resultados no alívio momentâneo da dor perineal no pós-par-
to imediato, sendo, portanto, um bom recurso para ser usado no 
tratamento da dor de puérperas. Ainda é importante ressaltar que 
as compressas devem ser feitas por um tempo aproximado de 20 
minutos e repetidas vezes ao longo do dia, tendo em vista seu efeito 
fisiológico local.
 
4) Acupuntura e auriculoterapia
Dois estudos (15,3%) analisaram os efeitos das técnicas da medicina 
Chinesa, a acupuntura23 e a auriculoterapia12 sobre a redução da dor 
em puérperas. 
Segundo a revisão realizada por Murakami, Fox e Dijkers36 a auricu-
loterapia tem apresentado bons resultados imediatos na redução da 
dor, apresenta poucos efeitos adversos, é de rápida e fácil aplicação, 
além de ser uma terapia de baixo custo, que deve, portanto, ser es-
timulada para uso e pesquisa por parte dos profissionais de saúde.
No estudo de Kwan e Li14, após análise ajustada dos dados, foi visto 
um resultado significativo da auriculoterapia na redução da dor 36h 
pós-parto, porém não houve redução após 12 e 24h. Os dados do 
estudo não são conclusivos acerca da eficácia da auriculoterapia no 
tratamento da dor, não sendo encontrada diferença estatística em re-
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lação ao consumo de paracetamol e análise da dor através do Verbal 
Descriptive Pain Scale (VPDS) nos grupos placebo e intervenção. As-
sim, mais estudos sobre a aplicação da auriculoterapia em puérperas 
são recomendados.
A auriculoterapia é um método de tratamento de disfunções físicas 
e psicossomáticas que age através da estimulação de pontos específi-
cos na orelha, promovendo repercussões nos reflexos neurológicos, 
nos neurotransmissores, nas citocinas, no sistema imunológico e em 
processos inflamatórios37. De acordo com uma revisão37, a técnica 
apresenta bons resultados no controle da dor em diferentes situa-
ções, porém, a analgesia após procedimentos operatórios ainda tem 
seu efeito controverso. Esse dado corrobora o estudo de Kwan e Li14 
que alega que o parto vaginal com episiotomia pode ser considerado 
um tipo de intervenção cirúrgica.
Em relação à acupuntura, um estudo25 utilizou a região de punho-
-tornozelo para o tratamento da dor perineal após o parto vaginal 
com episiotomia e os resultados se mostraram significantes. Os 
estímulos foram realizados em região 1 do tornozelo direito, local 
referente a dores localizadas na parte inferior do corpo. O estudo 
apresentou resultado significativo na redução da dor perineal avalia-
da através da redução do uso de analgésico oral. Apesar do resultado 
positivo, o estudo não apresentou dados quantitativos sobre a dor 
em região perineal, desfecho primário do estudo. O uso de analgési-
co durante o período puerperal pode estar associado a outras queixas 
como dor uterina ou mamária. Dessa forma, apesar do estudo apre-
sentar bons resultados, é prudente realizar mais estudos analisando o 
efeito da técnica sobre a dor perineal.
 
CONCLUSÃO

Diversos recursos/métodos analgésicos não farmacológicos utiliza-
dos na assistência à puérpera no pós-parto imediato foram avalia-
dos nesta revisão sistemática. Desses, apenas a TENS e a crioterapia 
apresentaram dados bem estabelecidos quanto ao efeito significativo 
na redução da dor abdominal/pélvica em puérperas. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Fibromyalgia is a chro-
nic and idiopathic syndrome, characterized by a general distribu-
ted pain, more prevalent in women. Its pathophysiology remains 
unclear. Its chronicity implies an exclusively symptomatic treat-
ment, often unsatisfactory. The lack of adherence to the establi-
shed treatment is quite common. The objective of this study is to 
present a review of the adherence to the fibromyalgia syndrome 
treatment.
CONTENTS: The concept of adherence to the fibromyalgia 
syndrome treatment, its classification, the identification of its 
measurement options, and the detection of its causes are detai-
led, revised and updated.
CONCLUSION: The review of the literature regarding the adhe-
rence to the fibromyalgia syndrome treatment points to a large 
number of nonconformity of prescription, in general with the 
prevalence of the adoption of the reduction of the recommended 
dose and the interruption of the treatment, over possible overdo-
ses and self-medication. The study of the causes that led to the 
non-adherence to the treatment elects the characteristics of the 
syndrome as the great villain for its occurrence. However, other 
associated factors such as the age of the subject with fibromyal-
gia, the intensity of the pain, the established polypharmacy, the 
quality of the doctor-patient relationship and the socioeconomic 
variables were also listed. The patient’s quality of life was always 
higher in patients with higher adherence to treatment and per-
sistence. Patients’ quality of life indices may indicate the level of 
commitment to treatment adherence, and vice versa.
Keywords: Adherence, Compliance, Fibromyalgia, Nonphar-
macologic treatment, Persistence, Pharmacologic treatment, 
Therapeutic conformity.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A fibromialgia é uma sín-
drome crônica e idiopática, caracterizada por queixa dolorosa de 
distribuição generalizada, mais prevalente em mulheres. A sua 
fisiopatologia continua não totalmente esclarecida. Sua cronici-
dade implica em tratamento exclusivamente sintomático e mui-
tas vezes insatisfatório. A falta de adesão ao tratamento instituído 
é bastante comum. O objetivo deste estudo foi apresentar uma 
revisão sobre a adesão do tratamento da síndrome fibromiálgica.
CONTEÚDO: O conceito de adesão ao tratamento da síndro-
me fibromiálgica, sua classificação, a identificação das opções de 
sua mensuração, e a detecção de suas causas são detalhados, revi-
sados e atualizados.
CONCLUSÃO: A revisão da literatura referente à adesão ao 
tratamento da síndrome fibromiálgica mostra um grande con-
tingente de inconformidade de prescrição, em geral predomi-
nando a adoção da redução da dose orientada e a interrupção 
do próprio tratamento, sobre possíveis sobredoses e automedi-
cações. O estudo das causas que levaram à falta de adesão ao 
tratamento elege as características da própria síndrome como a 
grande vilã para sua ocorrência; embora, tenham sido também 
elencados outros fatores associados como a idade do portador 
da síndrome fibromiálgica, a intensidade da dor, a polifarmácia 
instituída, a qualidade da relação médico-paciente, e as variá-
veis socioeconômicas. A qualidade de vida dos pacientes sem-
pre foi maior naqueles cuja adesão e persistência ao tratamen-
to foram maiores. Os índices de qualidade vida dos pacientes 
podem indicar o nível de comprometimento com a adesão ao 
tratamento, e vice-versa.
Descritores: Adesão, Conformidade, Conformidade terapêuti-
ca, Fibromialgia, Persistência, Tratamento farmacológico, Trata-
mento não farmacológico.

INTRODUÇÃO

A fibromialgia (FM) é uma síndrome dolorosa crônica de etiopato-
genia complexa, multifatorial e ainda não completamente esclareci-
da. A característica mais marcante da FM é a dor musculoesquelética 
generalizada, associada a distúrbios do sono, fadiga, alterações cogni-
tivas e desordens psíquicas.
A prevalência da FM varia entre 0,2 e 6,6% na população geral, sen-
do as mulheres mais acometidas que os homens, em uma proporção 
de 9:1, sendo mais frequente na faixa etária entre 40 e 55 anos. A 
prevalência de desordens psíquicas, especialmente depressão, entre 
os pacientes com FM varia entre 49 e 80%1. 
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A adesão ao tratamento da síndrome fibromiálgica (SFM) pode ser 
definida como a extensão em que o comportamento de seu porta-
dor, no que concerne o uso de fármacos, o seguimento de uma dieta 
ou a realização de mudanças no estilo de vida, está em consonância 
com as recomendações de um profissional (ou grupo de profissio-
nais) da área de saúde2. Tais recomendações visam a remissão ou 
controle da síndrome em questão, e a sua obediência consentida 
pode fazer a diferença entre o sucesso almejado ou não.

A CONCEITUAÇÃO DA ADESÃO E SUA EVOLUÇÃO

As investigações e discussões sobre adesão evoluíram do enfoque 
unidimensional limitado a seguimento de um regime farmacológi-
co, para a compreensão dos fatores envolvidos no sucesso ou fracasso 
de um tratamento. O enfoque se ampliou para além do paciente. 
Nos dias de hoje, é amplamente reconhecido que o tratamento de 
uma doença ou condição de saúde é mediado por diversos fatores.
O modelo de adesão proposto pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) ilustra a participação de alguns fatores no processo de ade-
são, a saber: aspectos referentes à equipe de saúde, fatores relaciona-
dos ao tratamento em si, aspectos relacionados à doença, ao paciente 
e fatores socioeconômicos2.

As características da fibromialgia e a importância da refratarie-
dade dos sintomas
Os aspectos relacionados à fibromialgia são fatores particularmente 
determinantes na adesão ao seu tratamento.
A aceitação do diagnóstico de uma doença não curável é longe de ser 
tácita e muitas vezes se associa à negação tanto da doença como de 
seu tratamento. Mesmo na área médica, persistem questionamentos 
quanto a considerar a FM como entidade isolada. A pobreza dos 
achados de exame físico de seus portadores é marcante, se restrin-
gindo à presença de pontos dolorosos difusos e muitas vezes com 
comprometimento preferencial itinerante.
Um dos principais motivos que levam um paciente a não adotar ou 
interromper a adoção de uma prescrição, quer farmacológica, dieté-
tica, comportamental, ou a combinação de uma ou mais recomen-
dações anteriores, é o fato de persistirem os sintomas, especialmente 
os dolorosos.
A marcante prevalência da FM em 2% da população mundial, as-
sociada ao sofrimento a ela atribuído, à sua fisiopatologia ainda não 
integralmente desvendada, ao prognóstico reservado em relação à 
possibilidade de cura, e, aos resultados insatisfatórios no controle de 
seus sintomas3, mormente os dolorosos; fazem dela um desafio for-
midável no que concerne à adesão de seus portadores ao tratamento.

A adesão ao tratamento farmacológico na fibromialgia
A adesão e a persistência inadequadas no tratamento farmacológico 
são problemas antigos. Quando o paciente se afasta da obediência 
e seguimento fiéis ao regime posológico prescrito, poderão ocorrer 
alterações e, em consequência, modificar a relação entre prováveis 
benefícios e respectivos riscos. Na FM há uma grande lacuna para 
ser compartilhada com o paciente sobre seu diagnóstico, sua doença, 
possíveis riscos, e benefícios sobre a adesão ou não a um tratamento 
proposto. O paciente tem em sua mente que qualquer que seja seu 
tratamento, farmacológico ou não, não alcançará a cura; e também 

que, apesar de fazê-lo sofrer não irá matá-lo: “morrerá com ela e 
não dela”. Nesse cenário, os possíveis benefícios e riscos inerentes à 
adesão parecem perder relevância sob a ótica do alvo do tratamento. 
Fica importante o investimento na didática do atendimento médico 
que deve esclarecer cada item prescrito. Um exemplo é a orientação 
da não utilização de um determinado fármaco que apesar de pro-
porcionar analgesia identificável pode oferecer risco à integridade de 
órgãos vitais.
Inúmeros estudos concordam em que a não aderência, parcial ou to-
tal, dos pacientes aos regimes de prescrição farmacológica, resultam 
em aumento de morbidade e mortalidade por uma ampla variedade 
de doenças, bem como aumento dos custos envolvidos com a res-
pectiva assistência médica4-8.

A mensuração da adesão ao tratamento de portadores de fibro-
mialgia
Diversas modalidades de não observância à prescrição foram compi-
ladas, entre elas, destacam-se a falta de conformidade farmacológi-
ca (também conhecida como falta de adesão à farmacoterapia) que 
corresponde à desobediência às recomendações feitas pelo prescritor 
em relação ao tempo, dose e/ou frequência de um ou conjunto de 
fármacos. Assim, em contrapartida, a adesão (ou aderência) farma-
cológica pode ser definida como “a medida em que um paciente 
respeita o uso (pela via expressamente orientada) do fármaco (sem 
substituições, mesmo que por similaridade), na dose recomendada e 
no respectivo intervalo de tempo prescrito”.
A adesão, ou conformidade, pode ser mensurada durante um perío-
do e relatada como uma porcentagem. A definição é operacionaliza-
da em avaliações prospectivas das doses e as relaciona com o que foi 
originalmente prescrito. A padronização de conformidade é prepara-
da frente a um paciente cuja prescrição concebe a administração do 
fármaco uma vez ao dia.
O monitoramento eletrônico fornece detalhes suficientes para calcu-
lar o número de doses tomadas diariamente, bem como se as doses 
foram tomadas em intervalos adequados (por exemplo, aproxima-
damente 12h para uma dose duas vezes ao dia). Detalhes adicionais 
podem ser obtidos, como o número de dias com doses extras ou o 
número daqueles em que nenhuma delas foi administrada9.

Persistência na aderência ou adesão
Outra modalidade de não conformidade é a que concebe o aban-
dono de um determinado tratamento antes do término do período 
prescrito. Portanto, a persistência da adesão farmacológica pode ser 
definida como “a duração do tempo desde o início até a desconti-
nuação de terapia”.
A continuidade em tomar qualquer quantidade de fármaco é con-
sistente com a definição de persistência. Essa definição pode ser ope-
racionalizada em avaliações prospectivas e retrospectivas, determi-
nando o início do tratamento (ou um ponto no tempo durante um 
tratamento crônico), e, um outro ponto na linha do tempo definido 
como o final do período de observação.
Pacientes portadores de FM podem receber fármacos cujos efeitos 
analgésicos estáveis são esperados apenas após um período relativa-
mente longo de administração. O desfecho terapêutico obtido por 
esses fármacos deve considerar a persistência na adesão ao tratamen-
to. Muitas vezes, os pacientes carecem de esclarecimentos sobre o 
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fármaco e desconhecem o hiato entre o início do uso e o efeito anal-
gésico. Após um período curto sem o alívio desejado, acabam por 
abandonar o tratamento. A anamnese fornecida por tais pacientes 
em futuros atendimentos erroneamente informa tais fármacos como 
ineficazes, não sendo considerados para novos testes9,10.
Persistência, por definição, é relatada como uma variável contínua 
em termos de número de dias para os quais a terapia estava dis-
ponível. Persistência também pode ser relatada como uma variável 
dicotômica mensurada no final de um período pré-definido (por 
exemplo, 12 meses), considerando os pacientes como “persistentes” 
ou “não persistentes”.

Definições e padronizações de avaliação da persistência e da ade-
rência ao tratamento
Os resultados clínicos do tratamento são afetados não somente pelo 
modo como os pacientes tomam seus fármacos, mas também pelo 
período em que eles os tomam. Assim, a adesão de um lado e a per-
sistência de outro, devem ser definidas e mensuradas separadamente 
para caracterizar o comportamento de tomar um fármaco prescrito 
de forma abrangente.
A abordagem da adesão e da persistência fornece uma compreensão 
mais rica do comportamento frente a um tratamento farmacológico. 
A adoção das definições propostas é focada na promoção de termi-
nologia e metodologia coerentes que possam auxiliar na conduta, 
análise e interpretação de dados científicos colhidos em estudos so-
bre a adesão farmacológica11.
As definições são voltadas para a futura padronização em pesqui-
sas para permitir comparações entre relatórios, e uso de dados sobre 
adesão e persistência para análises fármaco-econômicas. A padroni-
zação poderá contribuir nas futuras decisões sobre políticas de saúde 
com base em evidências consistentes. 
A definição é operacionalizada em avaliações retrospectivas como o 
número de doses dispensadas em relação ao período de dispensação. 
Conformidade com a prescrição é assumida quando o fármaco é 
dispensado11.

Vantagens da administração supervisionada em regimes do-
miciliares
A conformidade com regimes de fármacos e visitas de acompanha-
mento em pacientes psiquiátricos foi avaliada, e os critérios de boa 
adesão foram obedecidos12 em menos de um terço deles. A adesão 
foi significativamente relacionada com a crença positiva sobre a uti-
lidade do fármaco, duração do tratamento menor que cinco anos, 
posologia farmacológica de uma ou duas vezes por dia e supervisão 
do fármaco em casa. Quando aqueles com baixa adesão receberam 
o mesmo regime posológico, supervisão domiciliar e foram subme-
tidos a aconselhamento com convencimento sobre a utilidade do 
fármaco e possível eficácia; houve uma melhora da adesão e con-
sequente redução da taxa de recaída, significativamente menor que 
no grupo controlado ao final de um ano de acompanhamento. A 
importância do apoio familiar e a compreensão do histórico cultural 
dos pacientes para garantir o bom cumprimento foram destacados12.

O prognóstico eventual da doença ou síndrome tratada e a adesão
Mesmo em doenças com desfechos potencialmente letais como o 
câncer há ocorrência de uma taxa de descumprimento significati-

vo da prescrição, mormente quando o fármaco é administrado pelo 
próprio paciente13. O tempo de tratamento, como no caso da FM, 
que é sem prazo definido, parece ter grande influência para a des-
continuação ou falta de aderência. 
O descumprimento transcende o limite das categorias de doenças e 
faixa etária. No entanto, isso é mais prevalente durante a adolescên-
cia, quando o processo de transição da dependência dos pais para a 
autonomia produz confusão sobre quem é responsável pela adminis-
tração do fármaco.
O não cumprimento pode resultar no erro de julgamento da eficácia 
de um fármaco ou regime que pode exigir testes adicionais, alteração 
da dose, curso do tratamento e hospitalização.
Atualmente, nos centros de referência oncológica, como no hospital 
AC Camargo Cancer Center e no MD Anderson Cancer Center, uma 
grande porcentagem de pacientes pediátricos com câncer é tratada 
de acordo com protocolos de pesquisa. Nesses cenários, a não con-
formidade pode resultar em descobertas errôneas ou inconsistentes, 
afetando potencialmente os resultados da pesquisa e consequente-
mente suas conclusões13.
Com a disponibilidade de portas de acesso venoso e bombas sofis-
ticadas, porém fáceis de operar, cada vez mais é possível administrar 
fármacos parenterais em casa. Isso adiciona uma nova dimensão à 
autoadministração que anteriormente envolvia principalmente a te-
rapia oral.
Vários fatores relativos ao paciente, doença, provedores de saúde e 
características do tratamento determinam quão bem um dado regi-
me é respeitado. Como um número significativo de determinantes 
está envolvido, muitas vezes não é possível, com qualquer grau de 
certeza, identificar não-conformistas ou prever o nível de adesão do 
paciente ao tratamento. Os principais fatores em qualquer terapia 
bem-sucedida incluem a disponibilidade de fármacos eficazes e a 
adesão ao regime terapêutico13.
Com o advento de tratamentos mais bem-sucedidos para o câncer 
na infância e adolescência, o fator de conformidade está ganhando 
maior importância porque a terapia atualmente é dada com inten-
ção curativa, e não paliativa. No entanto, o mesmo não ocorre com 
a FM cujas terapias continuam exclusivamente sintomáticas. A dis-
ponibilidade de questionários, testes e dispositivos pode ajudar, até 
certo ponto, a examinar o grau de adesão do paciente13.

Características da doença ou da síndrome tratada e a adesão
O apoio familiar e social, os programas individualizados, os lem-
bretes para reduzir o esquecimento, a avaliação personalizada das 
necessidades e a educação podem reduzir o descumprimento. A 
conformidade é uma questão complexa e multifacetada que ainda é 
pouco compreendida e requer investigação adicional13.
No que se refere aos aspectos relacionados à doença, pode-se des-
tacar a magnitude dos sintomas, as características da doença e sua 
evolução, cronicidade e o impacto na vida do paciente. Em relação à 
dor crônica, recente revisão da literatura mostrou que a taxa de não 
adesão às prescrições para dor crônica variou de 8 a 62%. É nesse 
universo que se situa a SFM14,15. 
A subutilização foi mais frequente do que o uso excessivo, e esta-
va associada a estratégias de enfrentamento ativas e automedicação 
na maioria dos estudos. A idade, intensidade da dor, a posologia, a 
polifarmácia, a qualidade da relação médico-paciente, a classe de fár-
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macos prescritos e a percepção da necessidade de fármaco analgésico 
contínuo foram os fatores associados à não adesão14.  
Variáveis socioeconômicas também interferem na adesão. Dentre 
os diversos fatores pode-se elencar o custo do fármaco, políticas de 
saúde, acesso ao serviço de saúde, tempo de espera versus tempo de 
atendimento, gênero e nível educacional e classe social.  
Os fatores associados ao paciente incluem desde estilo de vida, rede 
social, contexto familiar, faixa etária, estado emocional, doenças as-
sociadas, aspectos cognitivos (p. ex: crenças e descrenças disfuncio-
nais) até experiência prévia com a doença. Em relação às crenças, 
muitos pacientes apresentam resistência ao uso de opioides, antide-
pressivos e anticonvulsivantes pelos mitos ou estigmas associados. 
Os aspectos associados à equipe de saúde dizem respeito à relação 
equipe/paciente, comunicação, crenças dos profissionais, dentre ou-
tros. Diante dessa miríade de elementos percebe-se a complexidade 
do processo de adesão.   
No tocante ao tratamento, seus efeitos positivos ou indesejáveis, o 
acesso ao tratamento, a esquemas terapêuticos complexos são fatores 
importantes a serem destacados.  
A comunicação do médico ou equipe de saúde se mostra essencial 
neste contexto. O funcionamento e os efeitos do fármaco ou proce-
dimento devem ser explicados com clareza e as prescrições devem ser 
escritas de forma legível. 
Apesar da importância do tema adesão, e embora discussões teóricas 
ocorram desde a década de 1950, o assunto é pouco investigado16 e 
menos investigado ainda quando se trata especificamente da FM, 
cujo consenso e adoção terminológica unificada ocorreu apenas a 
partir do final da década de 1980.  
A dor crônica é um problema de saúde pública, sendo classificada 
como uma dor de difícil controle, caracterizada pela frequente falha 
no tratamento. No contexto clínico do tratamento dos portadores 
da SFM pode-se perceber com mais facilidade alguns elementos, 
dentre eles o reduzido efeito do fármaco, em muitos casos não ocor-
rendo a remissão completa dos sintomas; os efeitos adversos do fár-
maco (p. ex: sonolência, perda de libido, torpor, constipação); e o 
seu alto custo17. 

Impacto na qualidade de vida dos pacientes portadores de fi-
bromialgia 
Pacientes com FM têm grande impacto negativo na sua qualidade 
de vida (QV), sentem elevado grau de desabilidade, mesmo para ta-
refas cotidianas. Isso aumenta ou predispõe a sintomas de depressão 
e ansiedade, o que por sua vez piora a dor e fecha o ciclo de cronici-
dade do quadro. Esse impacto na QV é diretamente relacionado ao 
custo econômico geral da doença.  
A FM tem se mostrado, em relação a outras doenças crônicas, como 
condição que mais leva a procura por assistência em saúde. Ainda 
assim, os maiores custos gerados por essa condição são indiretos. Eles 
envolvem perda na produtividade, diminuição no número de horas 
e de dias trabalhados, desemprego e retirada precoce do mercado 
de trabalho. Os custos diretos e indiretos aumentam conforme a 
gravidade da doença17. 

Adesão e persistência ao tratamento farmacológico da fibromialgia 
O tratamento da FM inclui abordagem não farmacológica e farmaco-
lógica. A abordagem não farmacológica abrange um programa de ati-

vidade física e, naqueles pacientes com transtorno do humor, ou sem 
estratégias de enfrentamento, a terapia cognitivo-comportamental13.
O tratamento farmacológico inclui moderadores de dor, como an-
tidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (isola-
damente) e os chamados duais (de serotonina e de noradrenalina), 
agentes não seletivos tricíclicos (como a amitriptilina e a cicloben-
zaprina) e agentes anticonvulsivantes (como a pregabalina e a ga-
bapentina)3,18. 
A adesão ao tratamento farmacológico da FM é considerada baixa 
em todo o mundo, e varia entre os diversos fármacos, sendo que 
os agentes tricíclicos foram os mais rapidamente abandonados, e a 
aderência foi maior no grupo que recebeu antidepressivos mais se-
letivos18-20,22. Dentre os mais seletivos, os inibidores da recaptação 
de noradrenalina e serotonina, também conhecidos como inibidores 
duais, de modo similar aos tricíclicos, produzem analgesia central 
por ação em vias nervosas inibitórias descendentes. Os duais, de 
modo geral, apresentam melhor tolerabilidade e perfil de efeitos ad-
versos que os tricíclicos, o que talvez explique as respectivas taxas de 
aderência e persistência3. 
A taxa de descontinuidade no uso geral do tricíclico padrão, a ami-
triptilina (AMT), gira em torno de 35%, sendo que o maior motiva-
dor para a descontinuidade sejam seus efeitos adversos. No entanto, 
esses estudos incluíam doses altas de AMT, como no caso de trata-
mento para depressão. Além disso, no caso de doses muito baixas, o 
método de dose unitária pode superestimar a baixa adesão19.  Outro 
motivador para a interrupção ou o não início do uso da AMT e 
outros tricíclicos para fins analgésicos é a ausência da documentação 
em bula oficial desta indicação em particular. O rótulo exclusivo 
de antidepressivo pode induzir ao eventual leitor interpretar que o 
prescritor talvez considere as dores, alvos da terapia, como de origem 
primária ou predominantemente psicoafetiva. Apesar de evidências 
científicas do efeito analgésico dos tricíclicos, em muitos países a 
bula continua em sua versão vetusta, inalterada, pelos custos de uma 
revisão e atualização, incompatíveis com o baixo preço de comercia-
lização unitária desses fármacos.
Apenas três fármacos são aprovados pelo FDA para o tratamento da 
FM. Um deles é a pregabalina e os outros dois são antidepressivos 
duais: a duloxetina e o minalciprano. A duloxetina é o que apresenta 
melhor evidência de eficácia para o tratamento da FM, habitual-
mente em dose única diária de 60mg (podendo variar entre 30 e 
120mg), especialmente quando há morbidade depressiva associada, 
acompanhada ou não de ansiedade. Além da ansiedade, a depressão 
também é outra morbidade que pode prejudicar a aderência do pa-
ciente ao tratamento. Di Matteo et al.4 concluíram que o risco de 
não aderência é 27% maior nesse grupo, independente da doença 
de base a ser tratada.
Cui et al.20 avaliaram a aderência de fibromiálgicos ao tratamento com 
duloxetina e evidenciaram que um terço deles apresentavam forte ade-
são, e nesses, os fatores preditores para melhor aderência foram a idade 
maior 35 anos e o uso prévio de antidepressivos seletivos (inibidores 
serotoninérgicos ou serotoninérgicos e noradrenérgicos). O mesmo 
grupo de pesquisadores, em um estudo que incluiu de mais de 18 mil 
pacientes, concluiu que a adesão e persistência do uso de duloxetina 
eram semelhantes em grupos de portadores de transtorno depressivo, 
FM e osteoartrite, e significantemente superiores aos resultados en-
contrados para pacientes com lombalgia crônica21.
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Um grupo de anticonvulsivantes chamados gabapentinóides são 
úteis como analgésicos em diversas situações. Agem nas subunidades 
alfa2-delta de receptores que controlam canais iônicos de permea-
bilidade dinâmica ao cálcio-dependentes de voltagem. A ação ini-
bitória nessas subunidades reduz a liberação de neurotransmissores 
excitatórios em vias dolorosas, resultando em analgesia. A aprovação 
fornecida pela agência de controle oficial para alimentos e fármacos 
americana (sigla em inglês: FDA) para esses fármacos no tratamento 
da FM permitiu a incorporação na bula e na propaganda leiga dessa 
indicação.
Sanchez et al.22 registraram dados sobre adesão e persistência de pa-
cientes com FM, neuropatia dolorosa pós-herpética e polineuropa-
tia periférica diabética, tratados com o gabapentinóide conhecido 
como pregabalina.
O estudo de Sanchez et al.22 permitiu constatar que a maioria dos 
pacientes prescritos com pregabalina recebeu doses inferiores às con-
sideradas ideais para a melhor resposta (450mg). Os custos com a 
farmácia foram menores pelo uso de doses mais baixas. No entanto, 
tanto o resultado terapêutico como a aderência foram significati-
vamente inferiores nesse mesmo grupo. Os custos médicos totais 
entre o grupo que utilizou doses preconizadas e o que usou doses 
mais baixas foram equiparáveis, sugerindo que a prescrição da dose 
terapêutica recomendada pode aumentar a adesão sem aumentar os 
custos envolvidos.

Adesão ao tratamento da fibromialgia e a relação médico-
-paciente 
Dobkin, Sita e Sewitch23, avaliaram 142 pacientes com FM, recru-
tados de centros terciários e também da comunidade. Mensuraram 
a adesão, a dor, as alterações psicológicas, o enfrentamento, a per-
cepção quanto ao apoio social, e o número de doenças associadas.
Compararam também a interpretação do médico e do paciente em 
relação ao estado de saúde do portador de FM. Os resultados mos-
traram que a maior adesão ao tratamento está ligada ao menor grau 
de alterações psicológicas e a menor discordância médico/paciente 
quanto ao estado de saúde do paciente23.
Os dados sobre a o estado de saúde diferiram entre as perspectivas do 
terapeuta e do paciente. O médico, geralmente, atribuiu menor nota 
ao bem-estar emocional do paciente em relação a nota que o mes-
mo atribuiu em sua própria avaliação. Tal discrepância pode gerar 
falta de confiança por parte do paciente ao acreditar que o médico 
atribuiu seus sintomas não a uma causa orgânica, mas sim a um 
“problema emocional”23.
No que diz respeito à presença de alterações de ordem psicológica 
como depressão e ansiedade, o estudo está em concordância com 
outros que também mostraram a associação negativa desses fatores 
com a aderência.
Falta de esperança e automotivação, presentes nesses casos, podem 
prejudicar o comprometimento do paciente com qualquer mudan-
ça, inclusive o tratamento23.

A fidelidade ou a conquista do paciente e sua adesão ao tratamento
O desafio de “conquistar o paciente” para o tratamento de sua pró-
pria doença, no caso da FM, começa com o diagnóstico.
Fibromialgia, ou síndrome fibromiálgica, é um diagnóstico de ex-
clusão, e seu portador apenas o recebe após uma anamnese e um 

exame físico minuciosos, e de uma série de exames complementares 
inalterados.
Não é incomum o paciente fibromiálgico sentir frustração por não 
encontrar a explicação esperada para seus sintomas. Na tentativa de 
reduzir tal frustração, Hyland et al.24 estudaram uma narrativa origi-
nal para explicar ao paciente a dor disfuncional da FM. 
Hyland et al.24 estudaram a relação médico-paciente no contexto de 
investigação de dor crônica de Kenny25 que afirmou que as intera-
ções potencialmente curativas entre os médicos e seus pacientes que 
não se baseiam no modelo biogênico de corpo visível, ou no modelo 
psicogênico da dor invisível, são necessárias para auxiliar a comuni-
cação entre pacientes com dor crônica e seus médicos. 
A narrativa propõe que o corpo do paciente é comparável a um com-
putador, sendo a FM um problema predominante de programação 
(ou do inglês “software”) e não de estrutura (ou do inglês “hardwa-
re”). Essa narrativa convida o portador de FM para um engajamento 
nas medidas não farmacológicas que podem contribuir para uma 
reprogramação do “computador”. A estratégia também favorece o 
paciente ao comunicar que ele pode ser protagonista em uma luta 
que continuará travando apesar das dificuldades.
Os autores avaliaram a opinião de pacientes em relação à narrativa 
proposta e encontraram grande aceitação, com a percepção de aco-
lhimento25-27. 
Diversos estudos sobre a adesão ao tratamento são concordantes 
quanto à importância da relação médico-paciente. A equipe mul-
tidisciplinar deve explicar com clareza e paciência o diagnóstico, as 
limitações da medicina no que se refere à etiopatogenia da FM e o 
tratamento das demais doenças crônicas.
Flexibilidade de acesso ao médico para esclarecimentos de dúvidas 
que possam surgir com respeito à posologia ou efeitos adversos do 
fármaco prescrito é um fator de segurança que pode aumentar a ade-
rência ao tratamento.
A proporção de pacientes que apresentam melhora significativa (re-
dução de pelo menos 50% na dor) com o tratamento farmacológico 
atualmente disponível é baixa, geralmente 10 a 25% maior que o 
placebo, sendo necessário tratar 4 a 10 pacientes para se obter a me-
lhora citada. Com isso, a otimização da dose e a ênfase na associação 
da terapia não farmacológica podem motivar a persistência ao obter 
melhores resultados.

Qualidade de vida dos pacientes com fibromialgia
A QV indica o nível das condições básicas e suplementares do ser 
humano. Essas condições envolvem o bem-estar físico, mental, 
psicológico e emocional, os relacionamentos sociais, como família 
e amigos, e também a saúde, a educação e outros parâmetros que 
afetam a vida humana. O conceito foi criado pelo economista Gal-
braith, em 1958, que veicula uma visão diferente das prioridades e 
efeitos dos objetivos econômicos de tipo quantitativo.
Conforme o entendimento de Galbraith, as metas político-econô-
micas e sociais não deveriam ser balizadas em termos de crescimento 
econômico quantitativo e de crescimento material do nível de vida, 
mas sim de melhoria em termos qualitativos das condições de vida 
dos seres humanos, que seria possível apenas através de um melhor 
desenvolvimento de infraestrutura social, ligado à supressão das dis-
paridades, tanto regionais como sociais, à defesa e conservação do 
meio ambiente.
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A obtenção de uma boa QV depende da adoção de hábitos saudá-
veis, cuidado com o corpo, alimentação equilibrada, relacionamen-
tos saudáveis, reserva de tempo para lazer e vários outros hábitos que 
façam o indivíduo se sentir bem. Como consequência, o indivíduo 
pode passar a usar o humor para lidar com situações de estresse, 
fazendo-o sentir que tem controle sobre sua própria vida.
A QV é diferente de padrão de vida, embora haja confusão entre 
esses dois termos. Padrão de vida é uma medida que quantifica a 
qualidade e quantidade de bens e serviços que determinada pessoa 
ou grupo pode ter acesso.
A FM, como já descrito, é uma condição de natureza ainda não 
totalmente conhecida, persistente, sem cura, com tratamento ex-
clusivamente sintomático28,29, e, certamente, não promove um bom 
nível de QV.
As medidas farmacológicas e não farmacológicas para minimizar a 
dor, aliviar a depressão e melhorar o sono, fornecem um sucesso 
limitado e são associadas a efeitos adversos30. Mesmo formas alter-
nativas de tratamento não trazem alívio importante31. Muitos nun-
ca experimentam alívio completo de seus sintomas, mesmo que de 
modo efêmero31. Destarte, o que resta aos que sofrem com a FM fica 
limitado à gestão da síndrome, ou seja, aprender a viver e lidar com 
uma grande variedade de sintomas que incluem dor difusa, fadiga, 
sono não reparador, depressão, ansiedade, síndrome do intestino ir-
ritável, síndrome da sensibilidade química múltipla, síndrome pré-
-menstrual, rigidez, comprometimento cognitivo  e síndrome das 
pernas inquietas.
Vários estudos examinaram a QV em pessoas com FM e descobri-
ram que sua QV é extremamente baixa em comparação com outros 
grupos32-37. No Brasil, foi estudada uma amostra de mulheres com 
FM que revelou menor limiar de dor e pior QV do que um grupo 
controle constituído por mulheres saudáveis, embora não tenha sido 
encontrada correlação entre medidas de dor e QV38. Não apenas a 
falta de adesão a esquemas de tratamento farmacológico ocorre e 
implica em pior controle da FM, os programas de incremento de 
atividade física também são atingidos pela falta de comprometimen-
to de execução e assiduidade. 
As pessoas com FM parecem ter menores redes de apoio social do 
que pacientes com outras doenças crônicas39,40, o que, provavelmen-
te, contribui para diminuir os índices de mensuração de QV.
A capacidade de trabalho também tem um impacto na QV, muitos 
com FM a perdem devido aos seus sintomas. Tais pacientes relatam 
um impacto negativo considerável em sua QV e seu nível de incapa-
cidade percebido parece também ser influenciado por sua condição 
de saúde mental. Em comparação com pacientes com outras condi-
ções de dor, o sofrimento psicológico é maior41.
Um número expressivo de fibromiálgicos pode recorrer ao uso de 
álcool ou de outros fármacos na tentativa de obter um afastamento 
suportável da realidade, enquanto outros, infelizmente, escolhem o 
suicídio. O risco desses desfechos pode ser previsto e pelo menos 
reduzido com a avaliação e seguimento multiprofissional durante o 
seguimento dos portadores41.

As necessidades dos fibromiálgicos sob suas próprias perspectivas
A satisfação ou não dos pacientes portadores de síndrome com rela-
ção aos seus prestadores de cuidados de saúde pode produzir impac-
to sobre suas atitudes e como lidar com a doença, e, assim ocasionar 

um impacto negativo na QV e na capacidade de gerenciar seus sin-
tomas de forma eficaz18,42.
Quando indagados sobre o que queriam dos seus cuidadores pro-
fissionais (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, técni-
cos e atendentes), mais da metade queria apoio e acesso a maiores e 
melhores informações sobre sua doença. Quase um terço dos por-
tadores de FM, simplesmente queria saber se eles acreditavam, de 
fato, que a doença com a qual foram diagnosticados realmente exis-
tia. Esses desejos tiveram precedência sobre o desenvolvimento de 
fármacos mais eficazes, mais financiamento para pesquisa e melhor 
diagnóstico18,24,43.
Os pacientes se satisfazem melhor quando seus médicos adotam um 
conjunto terapêutico não limitado aos fármacos prescritos, e utili-
zam maior variedade de métodos para lidar com os sintomas da FM, 
sugerindo maior preocupação com eles. O uso de estratégias de en-
frentamento positivas pode ser terapêutico e reduzir a gravidade dos 
sintomas. Exercício e técnicas de gerenciamento de estresse como 
exercícios de relaxamento, meditação, oração, realização de passa-
tempos, e conversação com amigos, familiares, ou profissionais da 
área da saúde, são formas de terapia para FM18,24,44.
A detecção da possibilidade de efeitos do tipo “dominó” ou ainda de 
“círculo vicioso” que os problemas de QV podem produzir, e sua co-
municação didática, exercem efeito positivo. Tais efeitos, a título de 
exemplo, são sentidos nas restrições das atividades diárias provocadas 
pelos sintomas de FM, que por sua vez podem levar a um estado de 
depressão, e a depressão pode limitar progressivamente suas ativida-
des, produzindo uma depressão ainda mais pronunciada24,45.
A falta de apoio e confiança entre portadores de SFM e seus presta-
dores de cuidados de saúde só aumenta o estresse a ela relacionado. 
Quando se compara outras condições crônicas de dor, a população 
que sofre de FM é a que recebe menor apoio profissional e/ou social. 
Grupos de apoio tradicionais, e, modernamente por via eletrônica, 
podem auxiliar46.
Os fibromiálgicos pleiteiam e precisam ter poderes para gerenciar 
seus sintomas. Tal empoderamento envolve o fornecimento de 
apoio, ensino sobre como lidar com estratégias, e também oportu-
nidades para explorarem terapias não tradicionais para controlar sua 
síndrome47. 

CONCLUSÃO

A revisão atual da literatura referente à adesão ao tratamento da 
SFM mostra um grande contingente de inconformidade de prescri-
ção, em geral predominando a adoção da redução da dose orientada 
e a interrupção do próprio tratamento, quando comparada com os 
raros casos de sobredoses e automedicações.
O estudo das causas que levaram à falta de adesão e persistência ao 
tratamento elege as características da própria síndrome como a gran-
de vilã para sua ocorrência; embora tenham sido também elencados 
outros fatores associados como a idade do portador, a intensidade da 
dor, a polifarmácia instituída, a qualidade da relação médico-pacien-
te, e as variáveis socioeconômicas.
A QV do paciente sempre foi maior naqueles cuja adesão e persis-
tência ao tratamento foram maiores. Os índices de QV dos pacien-
tes podem indicar o nível de comprometimento com a adesão ao 
tratamento, e vice-versa. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Juvenile idiopathic ar-
thritis is a childhood rheumatic disease, which can interfere with 
the trophism and muscular strength of the individual due to per-
sistent pain. Hydrokinesiotherapy may be an alternative in the 
management of this disease. The objective of this study was to 
verify the effects of hydrokinesiotherapy on pain, trophism and 
muscular strength of a child with juvenile rheumatoid arthritis. 
CASE REPORT: Female patient, 12 years old, diagnosed with 
juvenile rheumatoid arthritis one year ago. The pain was evalua-
ted by the visual analog scale and the body pain map, the mus-
cular trophism by the perimetry of the arms and thighs, and 
the muscular strength by isokinetic dynamometry at a speed of 
240º. The hydrokinetic therapeutic intervention program (adap-
tation, warm up, mobility and flexibility, muscle strengthening, 
cardiorespiratory fitness, balance and proprioception, and relaxa-
tion) was carried from October to December 2017, once a week, 
for 1 hour, totaling 10 sessions. At the end, there was a decrease 
in pain by 2.7 points (moderate to mild), an increase in muscle 
trophism of the arms and right thigh in 1 cm and an increase in 
the torque peak (progress ranging from 12.3 to 37.9%) and total 
work (progress ranging from 18.6 to 76.7%) in all muscle groups 
analyzed in both knees. 
CONCLUSION: The hydrokinetic therapeutic intervention 
plan shown to be an effective strategy to alleviate the pain and 
increase trophism and muscle strength of the individual with ju-
venile idiopathic arthritis.

Effects of hydrokinesiotherapy in pain, trophism and muscle strength in 
a child with juvenile idiopathic arthritis. Case report
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A artrite idiopática juvenil é 
uma doença reumática da infância, que pode interferir no trofis-
mo e na força muscular do indivíduo, devido à dor persistente. A 
hidrocinesioterapia pode ser uma alternativa no manuseio dessa 
doença. O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos da hidro-
cinesioterapia na dor, no trofismo e na força muscular de uma 
criança com artrite reumatoide juvenil. 
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 12 anos de 
idade, diagnosticada com artrite reumatoide juvenil há um ano. 
Avaliou-se a dor por meio da escala analógica visual e do mapa 
de dor corporal; o trofismo muscular, por meio da perimetria dos 
braços e das coxas; e a força muscular, por meio da dinamometria 
isocinética em velocidade de 240º. O programa de intervenção hi-
drocinesioterapêutica (adaptação, aquecimento, mobilidade e fle-
xibilidade, fortalecimento muscular, condicionamento cardiorres-
piratório, equilíbrio e propriocepção e relaxamento) foi realizado 
nos meses de outubro a dezembro de 2017, uma vez por semana, 
durante 1 hora, totalizando 10 sessões. Ao fim, houve diminuição 
da dor em 2,7 pontos (de moderada a leve), aumento do trofismo 
muscular dos braços e da coxa direita em 01 cm e aumento do pico 
de torque (progresso que variou entre 12,3 e 37,9%) e do trabalho 
total (progresso que variou entre 18,6 e 76,7%) em todos os gru-
pos musculares analisados, de ambos os joelhos. 
CONCLUSÃO: O plano de intervenção hidrocinesioterapêutica 
mostrou-se como uma estratégia eficaz para o alívio da dor e au-
mento do trofismo e da força muscular do indivíduo com artrite 
idiopática juvenil.
Descritores: Artrite juvenil, Dor crônica, Fisioterapia, Força 
muscular, Hidroterapia, Sistema musculoesquelético.
 
INTRODUÇÃO

A artrite idiopática juvenil (AIJ) é uma doença reumática pediátrica 
caracterizada pela inflamação articular persistente, com início antes 
dos 16 anos de idade. A incidência anual varia de 2-20 casos/100.000 
indivíduos, com uma prevalência de 15-150 casos/100.000 habitan-
tes1,2. Embora sua etiologia seja desconhecida, as evidências apon-
tam para uma predisposição genética3.
O quadro clínico pode incluir manifestações sistêmicas, acompa-
nhadas por febre e surtos inflamatórios, e musculoesqueléticos, in-
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cluindo sinais inflamatórios articulares (dor, calor, rubor, tumefação 
e perda de função), rigidez, cãibras, tenossinovite, contraturas, atro-
fias e fraquezas musculares, resultando em incapacidade funcional e 
mal-estar generalizado3-5. Geralmente, esses indivíduos apresentam 
disfunções e deficiência dos membros inferiores2, especialmente nos 
joelhos, nos tornozelos, nos quadris e nas pequenas articulações das 
mãos e dos pés5.
Abordagens voltadas à reabilitação de crianças e adolescentes com AIJ 
têm sido exploradas, mas carecem de padronização em seus proto-
colos2. A hidrocinesioterapia é tida como uma das intervenções mais 
promissoras, promovendo alívio da dor, relaxamento muscular, flexi-
bilidade e preservação/restauração da capacidade funcional. As pro-
priedades da água permitem a movimentação da musculatura dolori-
da, mobilizando-a e fortalecendo-a por meio de exercícios específicos3, 
sendo considerada uma estratégia segura para essa população6.
O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos da hidrocinesioterapia 
na dor, no trofismo e na força muscular de uma criança com AIJ.
 
RELATO DO CASO

Relato de caso, longitudinal e intervencionista, que faz parte de um pro-
jeto denominado “Efeitos do tratamento fisioterapêutico em pacientes 
portadores de doenças reumáticas”, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos da Universidade de Passo Fundo sob pro-
tocolo nº 348.381, conforme determina a resolução 466/2012 do Con-
selho Nacional de Saúde e a Declaração de Helsinki.
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado pela 
mãe da jovem, mediante prévia explicação do procedimento e escla-
recimento de dúvidas. Em seguida, a participante foi encaminhada 
ao Setor de Fisioterapia em Reumatologia da Clínica de Fisioterapia, 
da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, da Universidade de 
Passo Fundo, Passo Fundo/RS.
Paciente do sexo feminino, com 12 anos de idade e diagnosticada 
com AIJ há um ano. Era residente no município de Passo Fundo/
RS e estava cursando o 7º ano do ensino fundamental. Na avaliação 
inicial, a mãe relatou que “a criança iniciou com febre, dores e in-
chaço nas ‘juntas’ em outubro de 2016, ficou internada cinco dias e 
diagnosticada com AIJ. Em maio, teve uma crise e ficou quase sem 
andar devido à dor e ao inchaço” (segundo informações coletadas). 
A criança queixava-se de dor no pé direito, do tipo “apertante”, com 
grau 07, que piorava durante a noite e melhorava durante o movi-
mento (segundo informações coletadas). Utilizava cinco fármacos 
contínuos (Predisim®, Metotrexato®, Ácido fólico®, Cálcio®, Vitamina 
D® e Omeprazol®), não apresentava doenças associadas e nem histó-
rico familiar de doença reumática.
A dor foi analisada por meio da escala analógica visual (EAV) da dor 
e do mapa de dor corporal. O primeiro é constituído por uma li-
nha reta horizontal com extremidades numeradas de zero (nenhuma 
dor) a 10 (pior dor imaginável)7, podendo classificá-la em leve (zero 
a 2), moderada (3 a 7) ou intensa (8 a 10). O segundo é um ins-
trumento composto pela representação gráfica do corpo humano, 
em vista anterior e vista posterior, onde o avaliado deve localizar os 
pontos em que sente dor no momento da avaliação3,8.
O trofismo muscular foi analisado por meio da perimetria, um teste que 
utiliza uma fita métrica para determinar a circunferência de determina-
do segmento corporal3. Neste estudo, realizou-se a mensuração do tro-

fismo muscular dos braços (10 e 15cm acima do olecrano) e das coxas 
(10 e 15cm acima do centro da patela), padrões esses referenciados em 
outro estudo realizado com indivíduo com artrite reumatoide9.
A força muscular foi analisada por meio da dinamometria isociné-
tica, utilizando-se o dinamômetro isocinético computadorizado da 
marca Biodex™ Multi Joint System 3 Pro, que é considerado padrão-
-ouro para a avaliação da força muscular3. Estudos preliminares10,11 

demonstraram que esse aparelho pode ser utilizado inclusive na po-
pulação pediátrica, apresentando boa confiabilidade e aplicabilidade 
para tal procedimento, sendo suas limitações facilmente superadas.
Inicialmente, a criança realizou um pré-aquecimento de cinco mi-
nutos em bicicleta eletromagnética Movement BM 2700, sem carga, 
com assento ajustado à altura adequada. Em seguida, foi posicionada 
na cadeira do aparelho e recebeu informações sobre o procedimento 
que seria realizado. O dinamômetro foi deslocado ao longo do plano 
horizontal e posicionado na face externa do membro inferior não 
acometido. Conectou-se o acessório do joelho ao dinamômetro e 
alinhou-se o eixo de rotação do joelho da paciente com o eixo do 
dinamômetro. Ajustou-se a altura do assento na direção do dinamô-
metro. Estabilizou-se a paciente com um par de cintos de ombro, 
cinto pélvico e um cinto para a coxa contralateral. Ao finalizar os 
preparativos, a criança realizou três movimentos de extensão e flexão 
do joelho na velocidade de 180° para aprender o teste. A efetiva-
ção da ação deu-se por meio de uma série de cinco movimentos de 
extensão e flexão do joelho, de maneira concêntrica, avaliando os 
músculos extensores e flexores dos joelhos, considerando a média 
dos picos de torque (valor máximo da força) e o valor total do traba-
lho total muscular isocinético, na velocidade de 240°. Repetiu-se o 
procedimento no lado contralateral.
Após as avaliações, a criança foi submetida a 10 sessões individuais 
de hidrocinesioterapia, com duração de aproximadamente uma 
hora, uma vez por semana (10 semanas), durante os meses de outu-
bro a dezembro de 2017. A intervenção foi realizada em uma piscina 
terapêutica aquecida a 36°C, com base em estudos referenciados12,13, 
no intuito de produzir efeitos sobre o quadro doloroso, o trofismo e 
a força muscular da paciente estudada. O cronograma da interven-
ção hidrocinesioterapêutica está descrito na tabela 1.
A paciente foi orientada a expirar durante a contração muscular, a 
fim de obter maior recrutamento de fibras musculares, o que melho-
ra o desempenho do exercício, e adotou-se intervalo de 30 segundos 
a um minuto entre as séries ou ciclos, mas poderia interromper a ati-
vidade para descanso quando sentisse necessidade, conduta essa que 
foi adotada em estudo anterior14. Após as 10 sessões de intervenção 
hidrocinesioterapêutica, todos os parâmetros foram reavaliados. A 
tabela 2 apresenta os valores referentes à dor da criança nas fases pré 
e pós-intervenção hidrocinesioterapêutica.
Houve diminuição da pontuação e da intensidade da dor após a in-
tervenção. Contudo, passou a ser referida em mais um local. A tabe-
la 3 apresenta os valores referentes ao trofismo muscular da paciente 
nas fases pré e pós-intervenção hidrocinesioterapêutica.
Após a intervenção fisioterapêutica, a paciente apresentou aumento 
de 1cm em todas as mensurações do trofismo muscular dos braços, 
e de 15cm na mensuração acima do ponto de referência anatômico 
da coxa direita, após a intervenção hidrocinesioterapêutica. A tabela 
4 apresenta os valores referentes à força muscular dos joelhos da pa-
ciente nas fases pré e pós-intervenção hidrocinesioterapêutica.
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Tabela 1. Cronograma da intervenção hidrocinesioterapêutica. Passo Fundo/RS, 2018

Fases Exercícios Progressão

Fase 1 – Adaptação 
(realizada da 1ª à 3ª 
sessão)

Caminhada em torno da piscina de frente, de lado e de costas 03 voltas em cada direção

Exercício respiratório de padrão diafragmático, onde o indiví-
duo deveria expirar no nível subaquático

03 séries de 05 repetições

Fase 2 – Aquecimento Alongamento muscular lento e mantido, de modo ativo-as-
sistido ou passivo dos principais grupos musculares dos 
membros superiores, inferiores e de tronco

30 segundos cada grupo muscular

Movimentos circulares dos ombros, do pescoço, dos punhos 
e dos tornozelos

30 segundos cada articulação

Fase 3 – Mobilidade e 
flexibilidade

Rotação de tronco com flutuadores em torno dos braços 1ª à 5ª sessão: 02 séries de 10 repetições → 6ª à 10ª 
sessão: 03 séries de 08 repetições

Mobilização dos punhos (movimentos ativos de flexão e ex-
tensão) com flutuadores

1ª à 5ª sessão: 02 séries de 10 repetições → 6ª à 10ª 
sessão: 03 séries de 08 repetições

Mobilização de tornozelos (movimentos de dorsiflexão e 
plantiflexão) em um degrau submerso

1ª à 5ª sessão: 02 séries de 10 repetições → 6ª à 10ª 
sessão: 03 séries de 08 repetições

Fase 4 – Fortalecimento 
muscular

Fortalecimento das mãos (movimentos de preensão manual 
e de pinça dos dedos) com bolinha proprioceptiva “suave” 
(1ª à 5ª sessão) e “moderada” (6ª à 10ª sessão)

1ª à 5ª sessão: 02 séries de 10 repetições → 6ª à 10ª 
sessão: 03 séries de 08 repetições

Fortalecimento dos músculos adutores e abdutores dos om-
bros com flutuadores

1ª à 5ª sessão: 02 séries de 10 repetições → 6ª à 10ª 
sessão: 03 séries de 08 repetições

Miniagachamentos em apoio bipodal (1ª à 7ª sessão) e uni-
podal (8ª à 10ª sessão)

1ª à 5ª sessão: 02 séries de 10 repetições → 6ª à 10ª 
sessão: 03 séries de 08 repetições

Fase 5 – Condiciona-
mento cardiorrespira-
tório

Corrida estacionária 1ª à 5ª sessão: 01 série de 60 segundos → 6ª à 10ª 
sessão: 02 séries de 60 segundos

Saltos laterais em uma extensão de 05 metros 1ª à 5ª sessão: 01 série de 10 repetições → 6ª à 10ª 
sessão: 02 séries de 08 repetições

Polichinelos laterais 1ª à 5ª sessão: 01 série de 10 repetições → 6ª à 10ª 
sessão: 02 séries de 08 repetições

Fase 6 – Equilíbrio e 
propriocepção

Bicicleta estacionária com dois flutuadores entre as pernas 1ª à 5ª sessão: 60 segundos → 6ª à 10ª sessão: 90 
segundos

Elevação do membro inferior com flutuador sob o pé, inicial-
mente com o joelho flexionado (1ª à 7ª sessão) progredindo 
para o joelho estendido (8ª à 10ª sessão)

1ª à 5ª sessão: 02 séries de 10 repetições → 6ª à 10ª 
sessão: 03 séries de 08 repetições

Fase 7 – Relaxamento Massoterapia na região cervical, mobilizações articulares do 
tornozelo e coluna vertebral e movimentos do Método de 
Watsu3

1ª à 5ª sessão: 15 minutos → 6ª à 10ª sessão: 10 
minutos

→ = progressão do exercício.

Tabela 2. Dor pré e pós-intervenção hidrocinesioterapêutica. Passo Fundo/RS, 2018

Variáveis Pré-intervenção Pós-intervenção

Pontuação de acordo com a EAV 5,0±2,86 (0-8) pontos 2,3±1,94 (0-4) pontos

Intensidade da dor Moderada Leve

Local da dor Metatarsos e falanges do pé direito Região posterior dos tornozelos direito e esquerdo
Média ± desvio padrão (valor mínimo – valor máximo); EAV = escala analógica visual.

Tabela 3. Trofismo muscular da paciente, pré e pós-intervenção hidrocinesioterapêutica. Passo Fundo/RS, 2018

10cm acima do centro da patela 15cm acima do centro da patela

Pré-intervenção Pós-intervenção Pré-intervenção Pós-intervenção

Braço direito* 24cm 25cm 26cm 27cm

Braço esquerdo 24cm 25cm 26cm 27cm

Coxa direita** 43cm 43cm 45cm 46cm

Coxa esquerda 44cm 42cm 48cm 46cm
cm = centímetros; * = lado dominante; ** = lado dominante e acometido.
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Observou-se que a paciente apresentou aumento da força mus-
cular em todos os parâmetros analisados após a intervenção hi-
drocinesioterapêutica. Em relação ao pico de torque, os múscu-
los flexores do joelho direito apresentaram melhor desempenho, 
seguido pelos músculos extensores do joelho esquerdo, flexores 
do joelho esquerdo e extensores do joelho direito. Já em rela-
ção ao trabalho total, os músculos extensores de joelho esquerdo 
apresentaram melhor desempenho, seguido pelos músculos fle-
xores do joelho esquerdo, flexores do joelho direito e extensores 
do joelho direito.
 
DISCUSSÃO

As crianças e os adolescentes com AIJ apresentam diminuição da 
força muscular dos joelhos em relação a seus pares sem a doença15. 
Assim, esses indivíduos estão sujeitos às implicações biomecânicas 
articulares, como o maior risco de lesões cartilaginosas16, pois os 
músculos envolvidos nessa articulação desempenham um importan-
te papel na estabilidade e prevenção de lesões17.
A fraqueza muscular manifestada pode estar relacionada ao quadro 
de artrite (o que causa a dor ininterrupta) e à atrofia muscular por 
desuso da articulação acometida6, situação observada neste caso, 
onde a fraqueza muscular apresentada no quadro clínico da pa-
ciente foi acompanhada pela dor, condições essas que poderiam 
também influenciar no seu trofismo muscular. Adicionado a isso, 
pode-se citar que há um consenso entre os profissionais especiali-
zados em reumatologia pediátrica, de que o exercício físico regular 
é uma abordagem segura e promove as habilidades gerais da crian-
ça, bem como o desenvolvimento normal da infância e o manuseio 
dos sintomas musculoesqueléticos, como a diminuição da força 
muscular, da resistência física e da capacidade aeróbia18-20, sendo a 
hidrocinesioterapia uma das principais abordagens na reabilitação 
da AIJ21. Porém, ressaltam que o exercício em solo apresenta me-
lhores resultados na força muscular, no desempenho das tarefas e 
no estado funcional do que em meio aquático18, constatação essa 
que deve-se, em grande parte, à ampla heterogeneidade nos des-
fechos dos estudos já produzidos, o que enfatiza a necessidade de 
uma avaliação padronizada ou um conjunto básico de medidas 
funcionais e físicas adequadas à pesquisa em saúde20.

Os efeitos benéficos sobre o quadro doloroso da criança com AIJ 
estudada corroboram outras pesquisas12,13 que utilizaram a hidroci-
nesioterapia como plano de tratamento e observaram diminuição da 
dor de seus indivíduos, ressaltando a utilização de exercícios de for-
talecimento em seus protocolos, assim como adotado neste estudo.
Indo ao encontro dos resultados apresentados neste estudo, a litera-
tura aponta que a hidrocinesioterapia não exerce influência sobre a 
força muscular de indivíduos com doenças nos membros inferiores, 
em virtude das inconsistências metodológicas na maioria dos estu-
dos, sobretudo relacionadas à prescrição de exercícios resistidos em 
meio aquático22.
O desenho metodológico adotado neste trabalho, que analisou os 
efeitos da hidrocinesioterapia na força muscular de uma criança com 
AIJ por meio da dinamometria isocinética, foi observado em apenas 
um estudo semelhante, onde 30 crianças com AIJ foram randomiza-
das em grupo controle (n=15), submetido à fisioterapia convencional 
em solo, e grupo intervenção (n=15), submetido a um programa de 
hidrocinesioterapia específico para membros inferiores, (05 minutos 
de aquecimento, 20 minutos de exercícios resistidos e 05 minutos de 
resfriamento) associado à corrente interferencial na musculatura das 
lojas anterior, posterior, medial e lateral da coxa (frequência de 100Hz, 
duração de pulso de 125Ksecs no limiar sensorial do indivíduo). Após 
a intervenção, o grupo intervenção apresentou superioridade em rela-
ção ao grupo controle no aumento do pico de torque dos membros 
inferiores e na redução dos níveis de dor23. No presente estudo, consta-
tou-se que o plano de intervenção hidrocinesioterapêutico aumentou 
o pico de torque e o trabalho total dos músculos extensores e flexores 
dos joelhos, além de diminuir a intensidade da dor, sem a necessidade 
de recursos adicionais.
O presente relato não está livre de apresentar limitações. Embora 
tenha-se observado melhora da força muscular e da intensidade da 
dor, acredita-se que o número e a frequência das sessões, que fo-
ram inferiores a maioria das evidências apresentadas na literatura, 
poderia ter contribuído para não se observar melhora na maioria 
das mensurações do trofismo muscular das coxas da paciente. To-
davia, tais circunstâncias não impossibilitaram a geração dos dados 
apresentados, buscando contribuir para que novas pesquisas sejam 
realizadas, com um maior número de indivíduos, permitindo sanar 
quaisquer dúvidas que tenham permanecido ou surgido.

Tabela 4. Força muscular dos joelhos da paciente, pré e pós-intervenção hidrocinesioterapêutica. Passo Fundo/RS, 2018

Pico de torque

Joelho Grupo muscular Pré-intervenção Pós-intervenção Progresso

Direito* Músculos extensores 62,6 N m 70,3 N m 12,3%

Músculos flexores 23,8 N m 32,8 N m 37,9%

Esquerdo Músculos extensores 58,9 N m 70,4 N m 19,4%

Músculos flexores 22,9 N m 25,8 N m 12,7%

Trabalho total

Joelho Grupo muscular Pré-intervenção Pós-intervenção Progresso

Direito* Músculos extensores 242,3 J 287,4 J 18,6%

Músculos flexores 94,1 J 132,4 J 40,6%

Esquerdo Músculos extensores 153,9 J 272,0 J 76,7%

Músculos flexores 70,0 J 101,5 J 45,0%
N m = Newton-metro; J = Joule; % = valor relativo; * = lado dominante e acometido.
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CONCLUSÃO

O plano de intervenção hidrocinesioterapêutica mostrou-se como 
uma estratégia eficaz para o alívio da dor e aumento do trofismo e 
da força muscular da paciente com AIJ.
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: During the undergra-
duate course students have the opportunity to learn and unders-
tand health promotion and prevention, quality of life and other 
concepts, but they rarely learn about health education, let alone 
pain. Knowing that there are gaps in the training of health pro-
fessionals regarding pain, and in the use of pedagogical metho-
dologies that encourage the active construction of knowledge, 
the objective of this study was to provide an experience about 
the process of understanding pain neuroscience education from 
an instrument and the role-playing technique in the academic 
environment of Physiotherapy students. 
CASE REPORTS: During a Basic Complexity class, Physiothe-
rapy students from the Ceilândia campus of the University of 
Brasília were invited to provide care to a fictitious population 
and develop explanations and lessons about pain and its proces-
ses in the human body using the WHOQOL-Bref questionnaire 
to evaluate the quality of life of the individual and target the care 
accordingly.
CONCLUSION: The experience provided by the simulation of 
clinical cases was important for the analysis and discussion of 
challenging issues such as psychological, social and behavioral 
factors in the health education process in multi and interdiscipli-
nary interventions. 
Keywords: Simulation of clinical cases, Pain neuroscience edu-
cation, Quality of life, WHOQOL-Bref. 

Learning pain neuroscience education from the WHOQOL-Bref instrument 
in the classroom. Case reports
Aprendendo a educação em neurociência da dor por meio do instrumento WHOQOL-Bref em 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Durante a graduação, os aca-
dêmicos têm a oportunidade de aprender e compreender sobre 
promoção e prevenção de saúde, qualidade de vida, entre outros 
conceitos, mas raramente a educação em saúde é colocada nas 
salas de aula, em especial o entendimento da dor. Sabendo que 
há lacunas na formação de profissionais de saúde relacionadas ao 
conhecimento da dor e à utilização de metodologias pedagógicas 
que incentivem a construção ativa do conhecimento, o objetivo 
deste estudo promoveu um relato de experiência sobre o processo 
de entendimento e educação em neurociência da dor, por meio 
de um instrumento e da técnica de dramatização na vivência aca-
dêmica de estudantes de Fisioterapia. 
RELATO DOS CASOS: Durante a realização de uma aula de 
Básica Complexidade, alunos do curso de Fisioterapia da Uni-
versidade de Brasília - Campus Ceilândia, foram convidados a 
vivenciarem um atendimento à uma população fictícia e desen-
volverem explicações e ensinamentos sobre a dor e seus processos 
no corpo humano, utilizando o instrumento WHOQOL-Bref 
para avaliar a qualidade de vida do indivíduo e direcionar o seu 
atendimento. 
CONCLUSÃO: A experiência vivenciada por meio de simula-
ções de casos clínicos na disciplina foi importante para a análise 
e discussão de questões desafiadoras como fatores psicológicos, 
sociais, e comportamentais no processo de educação em saúde 
em intervenções multi e interdisciplinar. 
Descritores: Educação em neurociência da dor, Qualidade de 
vida, Simulações de casos clínicos, WHOQOL-Bref.

INTRODUÇÃO 

As intervenções educacionais em torno do tema dor referem-se à 
empregabilidade do conhecimento da anatomia, da fisiologia e da 
farmacologia da dor e ao entendimento de como a correta aborda-
gem e o tratamento do sintoma reduzem as consequências físicas e 
emocionais decorrentes do processo doloroso1,2.
Estudos com revisão sistemática sobre educação em neurociência da 
dor (END) para dores musculoesqueléticas fornecem evidências de 
que a END melhora a classificação adequada da dor, a incapacidade, 
a mobilidade, a utilização de serviços de saúde e as atitudes e com-
portamentos relacionados à dor como a catastrofização, o medo e a 
evitação3. 
Por outro lado, uma questão que tem chamado a atenção de inves-
tigadores é que a nocicepção não é suficiente para evocar a dor, mas 
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também os fatores psicossociais, que são importantes no desenvol-
vimento de doenças crônicas4. Nesse sentido, o ensino sobre a dor 
passou a ser, necessário na formação de profissionais de saúde e para 
o manuseio criterioso do sintoma5.
Nesse contexto, um dos cursos da área da saúde que passa por 
esse processo de mudança, a fim de formar profissionais aptos para 
trabalhar com o Sistema Único de Saúde (SUS), é o curso de Fi-
sioterapia.
Partindo dessa premissa e considerando que o SUS é um grande 
empregador dos trabalhadores em saúde, a educação de discentes 
deve ser estimulada para um agir humanista, crítico, reflexivo e 
generalista. Desse modo, com a união constante da teoria e da 
prática dentro da universidade, pode-se formar profissionais cons-
cientes e engajados para modificar o ambiente em que vivem e 
portadores de uma atitude que modifique as mazelas em saúde6.
O construto multidimensional de qualidade de vida (QV) deno-
minado World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-
-Bref) foi proposto como um indicador de saúde da população. 
A aplicação desse instrumento é utilizada para estimular ações de 
promoção da saúde. Especula-se que o uso do questionário, asso-
ciado à ferramenta de END, possa agregar conhecimento na inter-
pretação das dimensões da saúde física, da psicológica, do nível de 
independência, das relações sociais, do meio ambiente e do padrão 
espiritual. Também, podem ser utilizados nas vivências acadêmicas 
após a elaboração de situações problemas e promover mudanças 
no processo de ensino e aprendizagem sobre a dor7,8.
Nessa perspectiva, o estudo promoveu um relato de experiência so-
bre o processo de entendimento e educação no estudo da dor, por 
meio de um instrumento e a técnica de dramatização na vivência 
acadêmica de estudantes de Fisioterapia.

RELATO DOS CASOS

Para atender ao objetivo proposto, realizou-se na Universidade de 
Brasília - Campus Ceilândia, um estudo de cunho acadêmico por 
meio de experiência vivenciada. 
Para isso, os acadêmicos do 6º semestre do curso de Fisioterapia 
foram inicialmente separados em dois grupos: aluno fisioterapeuta 
(AF) e aluno-paciente (AP) e, posterior a essa divisão, foram ins-
truídos a simularem um atendimento a três casos clínicos, de tal 
maneira que fundamentassem as explicações/ensinamentos sobre a 
dor e os processos neurofisiológicos no corpo humano.

Caso 1. Paciente com 70 anos de idade, apresentava dor aos mo-
vimentos das articulações dos ombros e joelhos dificultando as 
atividades de vida diária como limpar a casa, cuidar do cachorro 
e estender roupas no varal. Relatava que não entendia o motivo 
da presença da dor e porque não melhorava com os fármacos que 
fazia uso diário. Esse paciente ouviu falar de um grupo de ativi-
dade física que acontecia 2 vezes por semana e manifestou muito 
interesse em entender e acreditava que a atividade física poderia 
melhorar a diminuição da força dos membros inferiores.

Caso 2. Paciente com 45 anos de idade, dona de casa, relatou dor 
na coluna lombar há 15 anos. Há 2 anos, após realizar radiogra-
fia da coluna, o médico disse que a coluna estava doente e que 

precisava fazer atividade física. Acreditava e relatava que poderia 
ter alguma hérnia de disco. A paciente não trouxe a radiografia, 
pois não sabia onde se encontrava. Também relatou que não gosta 
de fazer atividade física e não entende por que os exercícios me-
lhoram. Queixou que não consegue pagar uma academia e que o 
sonho dela era ser bailarina. Apresentou dificuldades ao abaixar e 
carregar as compras do supermercado. Hoje pesa 105kg com esta-
tura de 1,55cm.

Caso 3. Paciente com 65 anos de idade, aposentada e cuidadora 
da sua mãe com 95 anos. Realiza com sua mãe todas as atividades 
de vida diária e principalmente os cuidados especiais: dar banho, 
preparar o alimento e as caminhadas rotineiras. Queixa de cansaço 
muscular generalizado e dores articulares. Não consegue dormir 
bem, apenas 4 horas por noite. Não consegue ter um tempo para 
se distrair com as amigas. Mas ouviu falar do grupo de atendi-
mento e foi em busca de entendimento da dor e o que pode ser 
realizado em casa para ter mais disposição.
Foi utilizado o questionário WHOQOL-Bref para avaliar a QV dos 
casos clínicos por meio de 26 perguntas. As perguntas número 1 
e 2 sobre a QV geral e percepção de saúde, respectivamente, com 
pontuação de 1 a 5. As demais 24 perguntas compõem os domínios: 
Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio ambiente, com pontua-
ções que variam também de 1 a 5 pontos, sendo necessário recodifi-
car o valor das questões 3, 4 e 26. A média dos valores obtidos deve 
ser realizada a partir da somatória dos pontos, dividido pelo número 
de perguntas presentes em um mesmo domínio7 (Anexo 1).
Para a realização do relato de experiência, os acadêmicos produzi-
ram um vídeo com aproximadamente 10 minutos de duração e, 
simularam um atendimento fisioterapêutico a um paciente fictício 
com os seguintes objetivos:
• Instruir o paciente para que compreenda sua própria dor (pos-
síveis causas e quais os mecanismos neurais e cerebrais ativados);
• Melhorar a QV por meio do entendimento da dor.

Sendo assim, o grupo AP recebeu um caso clínico da docente da 
disciplina e as orientações consistiam de se apropriarem do caso 
clínico, desenvolvendo a história da doença atual e pregressa, os 
sintomas, as expressões faciais, os déficits de movimentos, as que-
das da própria altura, os sentimentos, as emoções, as crenças e a 
catastrofização. 
Da mesma forma, o grupo AF foi orientado pela docente a realizar a 
avaliação, aplicação do questionário e posteriormente realizar o seu 
cálculo e discussão das intervenções para cada caso. Paralelamente, o 
grupo AF foi orientado a planejar e executar a END, com explica-
ção neurofisiológica do caso clínico e orientações para o processo de 
educação continuada para as atividades em casa.
Durante a vivência acadêmica, o grupo AF deveria fazer uso dos 
dados obtidos no questionário WHOQOL-Bref e interpretar os 
valores de cada domínio descritos abaixo: 
WHOQOL-Bref - caso 1: o domínio físico apresentou a menor 
média (1,83) quando comparado com os domínios psicológico, 
relações sociais e meio ambiente.
WHOQOL-Bref - caso 2: o domínio físico apresentou a menor 
média (1,71) quando comparado com os casos 1 e 3 e no domínio 
meio ambiente a média foi 2,0. 
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WHOQOL-Bref - caso 3: o domínio relações sociais demonstrou 
média muito baixa (1,0) quando comparado aos domínios físico, 
psicológico e meio ambiente.
Após a interpretação dos domínios, as orientações foram direciona-
das para melhor atender as necessidades do grupo AP. Além disso, 
por se tratar de uma experiência no ambiente de Básica Complexi-
dade, o grupo AF deveria incentivar a participação do indivíduo e 
apresentar os recursos oferecidos e que melhor se encaixavam nas 
necessidades individuais apresentadas pelo grupo AP.

DISCUSSÃO

As simulações com casos clínicos basearam-se no manuseio da 
END com o intuito de verificar as percepções alteradas sobre o 
conhecimento da neurofisiologia da dor e como as crenças desen-
cadeariam o aumento de dores crônicas3,9,10.
A QV é um construto multidimensional proposto como um indi-
cador de saúde da população e sua interpretação é utilizada para es-
timular ações de promoção da saúde11 apresentadas pelo grupo AP.
Nessa perspectiva, o instrumento WHOQOL-Bref direcionou a 
abordagem educacional, enfatizando os domínios físico e relações 
pessoais e suas questões para serem trabalhadas pelo grupo AF. O 
instrumento valoriza a percepção individual, podendo avaliar a 
QV em diversos grupos e situações, independentemente do nível 
de escolaridade7. 
Ao considerar as médias no domínio físico dos casos (1, 2 e 3), 
obteve-se uma variação de 1,71 a 2,85, sendo que o caso 2 apresen-
tou o menor resultado com 1,71. Esse domínio aborda as questões 
dor e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso, mobilidade, 
atividades da vida cotidiana, dependência de fármacos ou de trata-
mentos, capacidade de trabalho.
A avaliação do domínio físico revelou a necessidade de acompa-
nhar os índices de qualidade de vida nos pacientes com doenças 
crônicas e planejar estratégias de intervenção, já que fornecem 
informações importantes sobre o usuário, permitindo identificar 
suas prioridades e subsidiar os programas de saúde para que imple-
mentem ações efetivas e, assim, proporcionar melhor qualidade de 
vida aos usuários na atenção primária à saúde.
Isso se aplica na interpretação das questões apresentadas pelo caso 
1, o qual demonstrou média inferior de qualidade de vida no as-
pecto físico quando comparado com os domínios psicológico, 
relações pessoais e meio ambiente. Para vários estudiosos, esse as-
pecto é central na qualidade de vida do idoso que sofre influências 
com o aumento da idade11,12.
Na literatura não foram encontrados pontos de cortes que deter-
minassem um escore abaixo ou acima. Nesse estudo foram anali-
sadas a cópia dos escores individuais de cada respondente em cada 
domínio nos 3 casos e a relação com a escala de Likert de 5 itens 
(1= muito ruim; 2= ruim; 3= nem ruim e nem boa; 4= boa; 5= 
muito boa) para as 24 questões do instrumento13. 
Referente à avaliação do caso 2, além de apresentar a menor mé-
dia no domínio físico também revelou níveis inferiores nas médias 
dos domínios psicológico e meio ambiente; e a avaliação geral da 
percepção da qualidade de vida foi nem boa e nem ruim. Esses 
dados se relacionam com o estudo de três Unidades Básicas de 
Saúde no Rio Grande do Sul que analisaram as médias do domínio 

aspecto físico e concluíram que foram menores em pacientes mu-
lheres que não viviam com companheiro e tinham alguma doença 
crônica14,15.  
Como foi observado no caso 2, houve baixa pontuação no do-
mínio meio ambiente para as questões de recursos financeiros e 
ambiente físico, e essa análise corrobora com estudos nos quais 
os pacientes de classes sociais mais baixas demonstraram pior 
qualidade de vida destacando que, no Brasil, a desigualdade 
na distribuição de renda, o analfabetismo, o baixo grau de es-
colaridade, as condições de habitação e o ambiente precário 
causam impactos negativos sobre a qualidade de vida e a saúde 
dos sujeitos11,16.
A menor pontuação observada no domínio de relações pessoais do 
caso 3 ratifica os resultados que descreveram a percepção da qua-
lidade de vida inferior em mulheres; pessoas mais velhas, de clas-
se social baixa, que não viviam com companheiro e com alguma 
doença crônica, podendo depreender que a falta de um parceiro 
pode desencadear sentimentos de solidão e de isolamento e, por-
tanto, menor bem-estar13,14.
Desse modo, perante a vivência estimulada dos casos clínicos, o 
instrumento possibilitou discutir a possível percepção subjetiva 
em relação à sua saúde física e psicológica, às relações sociais e ao 
ambiente em que vive7,11.
As estratégias educacionais baseadas em simulação têm sido bas-
tante utilizadas para o ensino das Habilidades de Comunicação 
e Relacionais, principalmente na área da saúde17. Essas estratégias 
visam inserir os alunos no processo de aprendizagem por meio de 
uma prática assistida e orientada. A simulação permite que os dis-
centes experimentem a representação de um evento real, com o 
propósito de praticar, aprender, avaliar, testar ou entender sistemas 
ou ações humanas10,17.
E nesse entendimento foi possível analisar e discutir as habilidades 
entre os discentes nas questões que envolvem a interpretação das 
dimensões da saúde física, psicológica, nível de independência, re-
lações sociais, meio ambiente e padrão espiritual11,18. 
As filmagens que reproduziram a END foram analisadas por meio 
de apresentações orais e posteriormente foi aplicado o debriefing 
(reflexão), considerado a parte mais importante da simulação, que 
permite analisar criticamente o processo de planejamento e a rela-
ção estabelecida entre AF e AP18.  
As solicitações para o debriefing consistiram em expressar a cena, 
destacando como se sentiram durante a avaliação fisioterapêutica 
e como profissionais da Fisioterapia, e elencar os pontos fortes da 
sua atuação e os pontos que poderiam ser melhorados. O intuito 
da vivência acadêmica descrita foi atender as Diretrizes Curricula-
res Nacionais do Curso de Fisioterapia por meio de uso das meto-
dologias e critérios para acompanhamento e avaliação do processo 
ensino-aprendizagem19. 

CONCLUSÃO 

Os resultados do relato de vivência em sala de aula apontam que 
possivelmente a simulação de casos clínicos permite que os discentes 
experimentem a representação de um evento real e que o instru-
mento WHOQOL-Bref valorizou a percepção individual, podendo 
avaliar a QV em diversos grupos e situações. 
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texto na ordem sequencial numérica, sobrescritas. Não deverão ser ci-
tados trabalhos não publicados e preferencialmente evitar a citação de 
resumos apresentados em eventos científicos. Referências mais antigas 
do que cinco anos deverão ser citadas caso sejam fundamentais para 
o artigo. Artigos já aceitos para publicação poderão ser citados com a 
informação de que estão em processo de publicação.
Deverão ser citados até seis autores e, se houver mais, incluir após os 
nomes, et al. O título do periódico deverá ter seu nome abreviado.

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS:
Artigos de revistas:
- 1 autor - Wall PD. The prevention of postoperative pain. Pain. 
1988;33(1):289-90.
- 2 autores - Dahl JB, Kehlet H. The value of pre-emptive analgesia in 
the treatment of postoperative pain. Br J Anaesth 1993;70(1):434-9.
- Mais de 6 autores - Barreto RF, Gomes CZ, Silva RM, Signorelli AA, 
Oliveira LF, Cavellani CL, et al. Pain and epidemiologic evaluation 
of patients seen by the first aid unit of a teaching hospital. Rev Dor. 
2012;13(3):213-9.

Artigo com errata publicada:
Sousa AM, Cutait MM, Ashmawi HA. Avaliação da adição do tramadol 
sobre o tempo de regressão do bloqueio motor induzido pela lidocaína. 
Estudo experimental em ratos Avaliação da adição do tramadol sobre o 
tempo de regressão do bloqueio motor induzido pela lidocaína. Estudo
experimental em ratos. Rev Dor. 2013;14(2):130-3. Errata em: Rev 
Dor. 2013;14(3):234.

Artigo de suplemento:
Walker LK. Use of extracorporeal membrane oxygenation for preope-
rative stabilization of congenital diaphragmatic hernia. Crit Care Med. 
1993;2(2Suppl1):S379-80.

Livro: (quando estritamente necessários)
Doyle AC, editor. Biological mysteries solved, 2nd ed. London: Science 
Press; 1991. 477-80p.

Capítulo de livro:
Lachmann B, van Daal GJ. Adult respiratory distress syndrome: animal 
models. In: Robertson B, van Golde LMG, editores. Pulmonary surfac-
tant. Amsterdam, 2nd ed. Batenburg: Elsevier; 1992. 635-63p.

Teses e dissertações: não são aceitas.

ILUSTRAÇÕES E TABELAS
Todas as ilustrações (incluindo figuras, tabelas e fotografias) devem ser 
obrigatoriamente citadas no texto, em lugar preferencial de sua entrada. 
Enumerá-las em algarismos arábicos. Todas deverão conter título e legen-
da. Utilizar fotos e figuras em branco e preto, e restringi-las a um máximo 
de três. Um mesmo resultado não deve ser expresso por mais de uma ilus-
tração. Sinais gráficos utilizados nas tabelas, figuras ou siglas devem ter sua 
correlação mencionada no rodapé. Figuras e tabelas devem ser enviadas 
em formato que permita edição, segundo recomendação a seguir:

Formato Digital
A carta de submissão, o manuscrito, e tabelas deverão ser encaminhadas 
no formato DOC (padrão Windows Word); figuras em barras ou linhas 
deverão ser encaminhadas em Excel (extensão XLS). Fotos deverão ser 
digitalizadas com resolução mínima de 300 DPI, em formato JPEG. 
O nome do arquivo deve expressar o tipo e a numeração da ilustração 
(Figura 1, Tabela 2, por exemplo). Cópias ou reproduções de outras 
publicações serão permitidas apenas mediante a anexação de autorização 
expressa da Editora ou do Autor do artigo de origem.

Ética:
Ao relatar experimentos com seres humanos, indique se os procedimen-
tos seguidos estavam de acordo com os padrões éticos do Comitê res-
ponsável pela experimentação humana (institucional ou regional) e com 
a Declaração de Helsinque de 1975, tal como revista em 1983. Deve-se 
citar o número de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.

Registro de Ensaio Clínico:
O BrJP respeita as políticas da Organização Mundial de Saúde e da 
Comissão Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE- Inter-
national Committee of Medical Journal Editors) para registro de estudos 
clínicos, reconhecendo a importância dessas iniciativas para a dissemi-
nação internacional de informações sobre pesquisas clínicas com acesso 
aberto. Assim, a partir de 2012, terão preferência para publicação os 
artigos ou estudos registrados previamente em uma Plataforma de Re-
gistros de Estudos Clínicos que atenda aos requisitos da Organização 
Mundial de Saúde e da Comissão Internacional de Editores de Revis-
tas Médicas. A lista de Plataforma de Registros de Estudos Clínicos se 
encontra no site http://www.who.int/ictrp/en, da International Clinical 
Trials Registry Platform (ICTRP).
Entre elas está o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), que 
é uma plataforma virtual de acesso livre para registro de estudos expe-
rimentais e não experimentais realizados em seres humanos, em anda-
mento ou finalizados, por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, que 
pode ser acessada no site http://www.ensaiosclinicos.gov.br. O número 
de registro do estudo deve ser publicado ao final do resumo.

Uso de Abreviações:
O título, o resumo e abstract não devem conter abreviações. Quando ex-
pressões são extensas no texto, a partir da INTRODUÇÃO não precisam 
ser repetidas. Após a sua primeira menção no texto, precedida da sigla 
entre parêntesis, recomenda-se que suas iniciais maiúsculas as substituam. 
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