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Prezado leitor.

Ao completar o primeiro ano número 2 do Jornal dos Comitês Científicos da SBED 

traz algumas novidades. Em 2017, o Jornal dos Comitês será publicado em formato 

impresso e disponibilizado em formato digital na página da SBED. Sua periodici-

dade será trimestral e será enviado aos sócios junto ao Jornal Dor e a Revista Dor.

É imprescindível a colaboração dos Coordenadores dos Comitês e demais mem-

bros da SBED com a produção de material de qualidade para discutir temas atuais 

sobre dor, aprimorar a qualificação e a comunicação entre os associados e destacar 

tópicos de discussão de interesse de cada Comitê Científico.

Nesta edição você encontrara uma diversidade de artigos produzidos pelos 

Comitês, com artigos de avaliação e exame físico, discussões sobre tratamento 

multidisciplinar da dor e reflexões sobre abordagem terapêutica no câncer, na 

fibromialgia e na dor orofacial. 

O desafio para os próximos números do Jornal dos Comitês será ter representa-

dos todos os Comitês Científicos da SBED em cada edição! Contamos com cada 

um de vocês! Sócios, Coordenadores, todos podem participar. A SBED não limita a 

participação de membros nos Comitês, ou seja, você pode ser membro de um ou 

mais Comitês. Contamos com a colaboração de todos para manter ativos todos 

os Comitês da SBED. 

Contribua você também com o Jornal dos Comitês, entre em contato com o(s) 

Coordenador(es) do(s) Comitê(s) de seu interesse. Em nossa página www.sbed.org.

br você tem acesso a todos os Comitês e a seus respectivos membros na gestão 

2016-2017. Durante o 13o Congresso Brasileiro de Dor que ocorrerá na cidade de 

Natal (RN) de 12 a 15 de setembro de 2017, compareça às reuniões dos Comitês 

identificadas na Programação Científica. Compareça ao CBDor e participe ativa-

mente da SBED. Boa leitura.

Contribua com artigos no 
Jornal dos Comitês da SBED

Juliana Barcellos de Souza
Diretora secretária da SBED

Juliana Barcellos de Souza

EDITORIAL

O desafio para os próximos números do Jornal dos Comitês 
será ter representado todos os Comitês Científicos da SBED 
em cada edição! Contamos com cada um de vocês! Sócios, 
Coordenadores, todos podem participar’’

‘‘
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a dor do 
câncer 
de outras 
formas
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A dor é, sem dúvida, um dos sintomas mais temidos por todos os 
pacientes portadores de câncer, desde suas fases iniciais. Tal medo 
se justifica em estatísticas que dizem que a dor acomete 60 a 80% 
desses pacientes, sendo 25 a 30% na ocasião do diagnóstico e 70 a 
90% nas fases mais avançadas da doença, sendo aí mais comumente 
classificada como moderada a grave1.

Neste contexto, é imperioso, como já dissemos em outros textos 
neste site, a avaliação e controle impecável da dor, através de medi-
camentos e outras técnicas não medicamentosas, multiprofissionais, 
para dar ao paciente toda qualidade de vida que lhe for possível, no 
decorrer do seu tratamento, ou até mesmo e talvez principalmente, 
em suas fases mais avançadas.

Por outro lado, não podemos esquecer de que, no enfrentamento 
da dor, existem outras condutas, relacionadas a outros problemas 
que “caminham” juntos com a mesma. Existem outras alterações 
que, se devidamente medicadas e controladas, contribuirão, mesmo 
indiretamente, para o alívio da dor oncológica.

Constipação intestinal por exemplo. A famosa “prisão de ventre”. 
É algo muito comum, muitas vezes relacionada até mesmo com 
os próprios medicamentos utilizados para dor. Trata-se de um erro 
ficarmos focando apenas no analgésico, aumentando sua dose e 
esquecendo de que uma medida simples, como um laxativo ou até 
mesmo um supositório, poderia trazer um alivio imenso, mais talvez 
até do que o próprio analgésico em si.

E isso vale para outras alterações, como náuseas, vômitos, falta de 
ar, insônia.... Muitas dessas alterações são passíveis de tratamento 
adequado e, se controladas, contribuirão indiretamente para o alívio 
da dor oncológica.

Já vi pacientes com dor oncológica torácica, por exemplo, melho-
rarem suas dores na totalidade com o tratamento de sua asma, que 
fez diminuir as crises de tosse e a sensação de falta de ar.

Outros pacientes, apenas por dormirem melhor, com ou sem o 
uso de algum tipo de indutor de sono, tiveram a dor relacionada 
ao câncer aliviada de forma significativa, diminuindo, inclusive, a 
necessidade de resgates com medicamentos analgésicos.

Aspectos emocionais também devem ser valorizados, claro. A 
depressão, que muitas vezes caminha junto com a doença, é fator 
amplificador da dor, por aumentar sobremaneira a sensibilidade do 
paciente, por um lado, e diminuir sua capacidade de enfrentamento, 
por outro. Identificar e tratar adequadamente este problema pode, 
sem dúvida, trazer grande alivio, além de emocional, também físico.

Só atingiremos esse objetivo se trabalharmos em equipe. Uma 
equipe treinada, incluindo o próprio cuidador e família, é capaz de 
prevenir e identificar todos esses aspectos relacionados de forma 
precoce e atuar com a devida competência para adequado controle 
e tratamento. São detalhes que farão toda a diferença.

Não basta apenas aumentar a dose do opióide, aumentando com 
isso a intensidade de efeitos colaterais. É necessário entendermos 
tudo aquilo que esteja relacionado à ausência de melhora com a dose 
em uso, entendendo o paciente como ser humano multidimensional, 
para além de sua doença em si.

O paciente tem que ser ouvido e absolutamente todos os seus 
sintomas devem ser valorizados.

Fonte: I Consenso Nacional de Dor Oncológica da sociedade de 
Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2003. 
Disponível em: www.saerj.org.br.



6

10 SEMESTRE DE 2017
www.sbed.org.br

6

Fania Cristina Santos.
Graduação em Medicina - 
PUCCamp (1990), Residência 
em Clínica Médica - UNIFESP 
(1991-1993), Especialização 
em Geriatria - DIGG/ UNIFESP 
(1994). Título de especialista em 
Geriatria - SBGG (1994) e Título 
de especialista em Clínica Médica - 
SBCM (1995). Leia mais em www.
sbed.org.br/materias.php?cd_
secao=88&codant=&friurl=_-
Comites-2016---2017-_

Polianna Mara Rodrigues 
de Souza. Graduação em 
Medicina pela Faculdade de 
Medicina de Marília (2002). 
Residência em Clínica Médica 
pelo HC-FCM/UNICAMP (2006) 
e em Geriatria e Gerontologia 
pela UNIFESP/EPM (2008). 
Leia mais em www.sbed.
org.br/materias.php?cd_
secao=88&codant=&friurl=_-
Comites-2016---2017-_

Dor Orofacial no Idoso
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Por definição, dor orofacial é toda a dor associada a tecidos moles 
e mineralizados (pele, vasos sanguíneos, ossos, dentes, glândulas ou 
músculos) da cavidade oral e da face. Usualmente, essa dor pode ser 
referida na região da cabeça e/ou pescoço ou mesmo estar associada a 
cervicalgias, cefaleias primárias e doenças reumáticas como fibromialgia 
e artrite reumatoide.(1)

Um fator complicador para a assistência à terceira idade é a situação de 
complexidade clínica frequentemente encontrada com o envelhecimen-
to: co-morbidade, mecanismos de adaptação, vulnerabilidade orgânica, 
apresentação atípica de doenças e maior suscetibilidade à iatrogenia.(2) 

Além das doenças de ordem sistêmica, os medicamentos usados pe-
los idosos têm impacto sobre o ambiente bucal. Em uma ampla revisão 
sobre o assunto, Paunovich et al.(3) relataram que a maioria das drogas 
prescritas com mais frequência têm potencial de efeitos colaterais na 
boca. Já no sentido inverso, tem-se o efeito do desequilíbrio da saúde 
bucal sobre a saúde geral do indivíduo, com implicações às vezes dra-
máticas na qualidade de vida e no bem-estar do idoso.(2) 

Outro aspecto interessante a considerar que afeta de forma importante a 

COMITÊ DE DOR NO IDOSO
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qualidade de vida é que aproximadamente 45% do córtex sensorial humano 
é dedicado à face, boca e estruturas orais. Esse grau de dedicação sensorial 
sugere que essas estruturas têm alta significância para o indivíduo(4, 5)

DTM (DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR)
A articulação temporomandibular (ATM) é a única articulação móvel 

do crânio. É considerada a mais complexa do corpo humano, por duas 
razões: é a única que permite movimentos rotacionais e translacionais, 
devido à articulação dupla do côndilo.(6) 

DTM é um conjunto de manifestações clínicas de má função mandibular, 
associadas ou não à dor, que são geradas por agentes agressores à integri-
dade morfológica ou funcional do sistema temporomandibular, composto 
por músculos mastigatórios, as ATMs, tendões e ligamentos associados.(7). É a 
causa mais comum de dor não infecciosa e não dental na região orofacial. (8)

As DTMs podem ser classificadas em dois grandes subgrupos: as de 
origem articular, e as de origem muscular nas quais os sinais e sintomas 
relacionam-se com a musculatura estomatognática. A DTM tem etiologia 
multifatorial e está relacionada com fatores estruturais, neuromusculares, 
oclusais (perdas dentárias, desgaste dental, próteses mal adaptadas, 
cáries, restaurações inadequadas(8).

Os sintomas mais frequentemente relatados pelos pacientes são: 
dores na face, ATM e/ou músculos mastigatórios, dores na cabeça e na 
orelha, manifestações otológicas como zumbido, plenitude auricular e 
vertigem. Quanto aos sinais, encontram-se primariamente

a sensibilidade muscular e da ATM à palpação, limitação e/ou incoor-
denação de movimentos mandibulares e ruídos articulares.(1)

Durante o processo de envelhecimento, pode haver sobrecarga fun-
cional na ATM, provocada pela falta de reposição de dentes perdidos, 
hábitos parafuncionais, oclusão deficiente ou por trauma.(7,9) 

FISIOTERAPIA
Considerando-se a diversidade e a complexidade do idoso, a atuação 

de uma equipe interdisciplinar torna-se fundamental, na medida em 
que participa, analisa e integra conhecimentos específicos de diversas 
áreas com o objetivo comum de promover e manter a saúde do idoso.(2) 

A possibilidade da dor orofacial possuir componente de origem 
muscular deve ser considerada em cada queixa. Mesmo quando a causa 
primária não é muscular, os efeitos excitatórios centrais tendem a ser 
expressos nos músculos, o que torna esta uma complicação frequente 
acompanhando outras fontes de dor.(6)

É importante, no entanto, ressaltar que dor muscular é muito mais 
complexa do que o simples uso excessivo e fadiga. A dor muscular 
associada aos músculos da mastigação não parece estar fortemente 
correlacionada com o aumento da atividade, como o espasmo, mas 
sim, grandemente influenciada pelos mecanismos centrais.(6, 10) 

Sendo assim, a utilização de procedimentos fisioterapêuticos é essencial. 
Não compete à fisioterapia remover a etiologia da hiperatividade muscular 
causada pelo estresse e tensão, levando o indivíduo a apertamento noturno 
e/ou diurno; porém, podemos agir nessa musculatura com manobras de 
relaxamento e reeducação postural, que promoverão grande melhora na 
sintomatologia, principalmente nas crises dolorosas.(4,6) 

DTM X POSTURA
Um grande número de trabalhos de pesquisa enfatiza, sob diversos 

prismas, a interação anatômica e funcional entre a região da cabeça e 
a coluna cervical. Poucos, entretanto, têm enfatizado a correlação entre 
postura corporal global e sistema estomatognático. A inter-relação da 

coluna cervical com o sistema estomatognático é de relevância, dado que 
toda e qualquer alteração biomecânica promovida por uma variação de 
postura corporal global deve, segundo a teoria de cadeias musculares, 
remanejar articulações e grupos musculares na região da coluna cervical, 
a fim de promover possíveis variações na postura mandibular.(6)

Os distúrbios da região cervical constituem um conjunto de sinais e 
sintomas crônicos que afetam a região cervical e estruturas associadas. 
A dor pode ou não irradiar para o ombro, braço, região interescapular 
ou, ainda, à própria cabeça. Muitos autores concordam com o fato de 
que as DTM podem apresentar, além dos sinais e sintomas encontrados 
no sistema estomatognático, manifestações clínicas compatíveis com 
distúrbios da região cervical.(6,11)

Esses estudos sugerem que existe uma conjugação funcional recí-
proca entre a musculatura mastigatória e certos grupos musculares 
responsáveis pela manutenção da postura e movimentação de cabe-
ça e pescoço. Discrepâncias funcionais, hiperatividade muscular ou 
distúrbios ortopédicos em uma região possivelmente poderiam gerar 
sintomas ou provocar alterações posturais na outra.(6)

Apesar de exaustivas explicações fisiopatológicas teóricas, existem 
poucos trabalhos clínicos que conseguiram relacionar cientificamente 
a postura anterior da cabeça ou desvios de postura corporal à sinto-
matologia das DTM (6,11), sendo necessário pesquisas sobre o assunto.
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COMITÊ DOR E MOVIMENTO

Exercício físico regular no 
tratamento da Fibromialgia
Breves aspectos do 
treinamento na ótica 
de um educador físico

RESUMO
A fibromialgia é uma síndrome de dor crônica que se manifesta em 

cerca de 2,5% dos brasileiros1 e é caracterizada, em virtude de seus 
múltiplos sintomas clássicos, como sendo de etiologia diversa. Dor 
músculo-esquelética generalizada crônica, pontos dolorosos, fadiga, 
alterações do sono e estresse emocional2 são algumas de suas disfunções 
mais comuns. Tratamentos multidisciplinares são bem consolidados na 
literatura científica3,4, e os exercícios físicos regulares são destacados 
como uma das mais importantes ferramentas desse processo5,6, já que 
as incapacidades físicas e as disfunções cognitivas associadas ao quadro 
álgico podem, certamente, ser convertidas. Os benefícios do exercício 
físico regular no tratamento da Fibromialgia podem ser elencados em três 
principais pontos: sobre o sistema musculoesquelético, sobre o sistema de 
neurotransmissores e sobre os mecanismos biopsicocomportamentais. 
Entretanto, paciente e educador físico deparam-se com diversos desafios, 
corroborando estudos que alertam acerca do alto índice de abandono 
do tratamento7,8. Neste artigo, irei discorrer sobre os benefícios desses 
pontos principais, sobre as dificuldades mais comuns e sobre algumas 
estratégias, consolidadas na prática, que utilizam o exercício físico regular 
como um dos elementos chave no tratamento dessa síndrome. Palavras-
-chave: Fibromialgia; Exercícios Físicos; Educação Física. 

OS BENEFÍCIOS DO (EFR) PODEM SER 
ELENCADOS EM TRÊS DIFERENTES PONTOS PRINCIPAIS
Sobre o Sistema Músculo-Esquelético:
A inatividade física ocasiona a Fibromialgia ou a Fibromialgia 

ocasiona a inatividade física?
A resposta dessa dupla questão poderia ser “depende”. Certo é que 

os fatores Fibromialgia e inatividade física andam muito relacionados. O 

Yuri Cordeiro Szeremeta. 
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sistema musculoesquelético exerce a principal função de sustentação e 
do movimentar-se, assim, quando inativo por determinado tempo, pode 
manifestar desvios posturais, quadros de dores músculo-fasciais locais ou 
generalizadas e/ou limitações em ADM9, como, por exemplo, lombalgias, 
cervicalgias e dores articulares em membros, que são as mais comuns, 
e estas podem irradiar e desencadear muitas outras disfunções. Sobre 
esse sistema em especial, os exercícios físicos regulares proporcionam a:
 Melhora do tônus e do alongamento muscular;
 Melhora da locomoção e da funcionalidade; 
 Quebra e nutrição das fáscias mais rígidas, além de beneficiar a 

irrigação sanguínea nos pontos mais dolorosos. 

Sobre o Sistema Neurotransmissor 
Melhora de anormalidades hormonais:
A prática de (EFR) não necessariamente precisa ser intensa e/ou volu-

mosa para ocorrer a atuação dos neurotransmissores10. Na literatura, o mais 
indicado para tal são os exercícios que preconizam o sistema aeróbico11. 

A secreção ocorre nos períodos agudo e subagudo da prática de 
atividade física e atuam como reguladores de possíveis anormalidades 
pertinentes ao bem-estar físico e mental diante da fadiga crônica como: 
humor, qualidade de sono, apetite e funções cognitivas e intelectuais. 
Há também efeito hipoalgésico, já que a secreção de serotonina, de 
endorfina, de dopamina e de norapinefrina ativa sistemas opioides 
endógenos atuantes na modulação e na sensibilização da dor12,13,14,15.

Sobre os Mecanismos Biopsicocomportamentais 
 O quadro de dor física é quase sempre atrelado a algumas disfunções 

psíquicas. Dessa maneira, como tão reais são seus os sintomas, a fibromialgia 
também é reconhecida por provocar o comportamento depressivo, ansioso 
e/ou, ainda, ocasionar a péssima qualidade de sono do paciente. Vale salien-
tar que, por estar presente, geralmente, em faixa etária economicamente 
ativa16, a fibromialgia e suas disfunções são fatores determinantes para 
que o paciente se torne alvo de alguns preconceitos sociais, uma vez que 
o enxergam como uma pessoa incapacitada, problemática ou preguiçosa.  
 Melhora no quadro de comportamento sedentário. Verificamos rela-

ção bastante estreita entre portadores de dor crônica e comportamento 
sedentário em diversos estudos18,19,20,21. Há um fenômeno decorrente da 
iniciação da atividade física que podemos observar sobre uma mudança 
de conduta acerca de comportamentos viciosos (alimentação rica em 
calorias, ingestão de bebidas alcoólicas, tabagismo, consumo de drogas) 
que não se encaixam no cotidiano de quem pratica exercícios físicos 
com regularidade, tornando, assim, uma escolha entre a conduta de 
comportamento vicioso e a conduta de comportamento saudável. 
 Para os pacientes que apresentam cinesiofobia, a orientação é que se 

deve, a priori, esclarecer a eles os objetivos de cada exercício, além de explicar 
sobre o surgimento de eventuais dores tardias normais, como o efeito suba-
gudo da atividade. Sobre o paciente com baixa autoestima, há estratégias de 
treinamento que lançam mão de pequenos desafios para o paciente. Cargas 
um pouco maiores do que as habituais, atividade aeróbia mais intensa ou 
volumosa, exercícios que exigem mais equilíbrio ou consciência corporal 
acarretam benefícios no âmbito desafio versus êxito do paciente.

DIFICULDADES E REAÇÕES ADVERSAS 
RELACIONANDO (EFR) COMO PARTE DO TRATAMENTO
 Erro na relação da prescrição intensidade/volume de treino e ca-

pacidade de recuperação adequada do paciente.  É uma relação um 
tanto subjetiva, pelo menos no início do tratamento, já que, dificilmente, 

o paciente irá apresentar testes de esforço que aferem variáveis como 
frequência cardíaca máxima, VO

2
 máximo, limiar de lactato entre outros 

mais. Há literaturas que sugerem, basicamente, que os pacientes neces-
sitem de um período maior e de mais esforço pessoal para adaptarem-se 
a programas de exercícios, por isso, a progressão da carga deve ser mais 
lenta do que a habitual nos exercícios de força muscular22.
 Dificuldades na adesão em virtude da hipersensibilidade ou da 

alodinia, e o receio da dor gerada por contração muscular ou dor tardia. 
 A cinesiofobia dificulta a iniciação e a adesão ao (EFR) como parte de 
tratamento. Para muitos que sofrem com a dor, o normal é manter-se 
em resguardo e iniciar ou continuar o tratamento alotrópico. Há um 
equívoco muito comum tanto sobre a diferenciação da fadiga muscu-
lar tardia normal resultante do treinamento quanto sobre a fadiga da 
dor crônica instaurada e isso deve ser bem esclarecido pelo terapeuta.
 Falta da afinidade (EFR) x tratamento medicamentoso. É instruída, nas 

bulas dos medicamentos e nos estudos de caso biopsicocomportamentais 
presentes nas literaturas científicas de modo geral, a possível ocorrência de 
alguns efeitos colaterais. Para um paciente portador de dor crônica que faz 
uso de ansiolíticos/antidepressivos/opiáceos/hipnóticos/pregabalinas/
entre outros, e essa prática é bem comum, e realiza (EFR) como parte de 
tratamento pode ter seu rendimento comprometido, já que, se os efeitos 
colaterais se manifestam, eles serão presentes ora sob efeito dos medica-
mentos ora no período de ressaca medicamentosa. Alguns efeitos adversos 
comuns destes medicamentos são confusão mental, alterações emocionais, 
disfunções respiratórias, alteração da consciência corporal, tonturas, entre 
outros. A ressaca medicamentosa ou efeito rebote, pode trazer náuseas, 
dores de cabeça, fadiga crônica, sonolência, entre muitos outros mais. 

ESTRATÉGIAS NO (EFR) COMO PARTE 
DO TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA
Primeira estratégia é conhecer 
e compreender seu paciente.  
Para que o ambiente seja destituído de crenças e de preconceitos, 

precisa-se acreditar na dor e compreendê-la, bem como entender, na 
medida do possível, os mecanismos biopsicossociais que culminaram 
naquele estado doloroso. Ademais, a anamnese bem realizada é de suma 
importância e deve conter o máximo de informações de qualidade pos-
síveis. Assim, durante a prática, nada impede que o terapeuta colha mais 
informações, complementando o prontuário clínico, através de registros 
diários do tratamento. Enfatiza-se, ainda, que o contato com os demais 
profissionais que acompanham o tratamento do paciente é fundamental.

A segunda estratégia é respeitar o quadro clínico momentâneo.
Cada novo dia será diferente do último. Pacientes com (SFM), normal-

mente, oscilam no quadro de suas disfunções, manifestando noites bem 
ou mal dormidas, pontos de dor ora leve ora intensos, boa disposição ou 
falta de disposição para o treinamento, bom ou mau humor, fadiga crônica 
extremamente presente ou pouco presente, e assim sucessivamente.

A terceira estratégia é não confrontar 
o tratamento medicamentoso. 
É muito comum o portador de Fibromialgia realizar uso de fármacos 

diversos, mais comumente antidepressivos, ansiolíticos, analgésicos e 
hipnóticos. É necessário entender por quais motivos estão sendo admi-
nistrados, quais são seus efeitos ativos, se há manifestação ou possível 
manifestação de efeitos colaterais e se há ressaca medicamentosa e como 
ela se manifesta. As acuidades exigidas pelo exercício físico não podem 
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ser influenciadas pelo uso medicamentoso, já que elas são nada menos 
que condições naturais do paciente, além de que o exercício não pode 
confrontar os objetivos essenciais dos medicamentos. Mais uma vez, 
ressaltar-se que a interação médico/educador físico se faz necessária. 

A quarta estratégia é 
elaborar metas simples
Planejar uma meta, não muito longínqua, com referência de data ou 

não, e desenvolver uma periodização do tratamento são procedimentos 
fundamentais. Como exemplos, têm-se: provas simples de corrida ou 
de natação, voltar a andar de bicicleta, caminhadas mais longas e em 
terrenos mais difíceis ou mesmo algumas tarefas simples pertencentes 
ao dia a dia que em outrora não eram vivenciadas.

A quinta estratégia é desafiar 
seu paciente nos treinos.
Expor o paciente a um exercício diferenciado, propor-lhe uma ati-

vidade mais intensa, que exija mais força, equilíbrio ou consciência 
corporal, a partir do momento em que paciente e terapeuta sintam-se 
mais confiantes. Nessa estratégia, um aumento gradativo e seguro é 
de demasiada valia. 

A sexta estratégia é concretizar 
a adesão do (EFR) ao paciente
O educador físico deve fornecer, cada vez mais, autonomia para uma 

prática segura, efetiva e prazerosa ao paciente. Nesse sentido, o (EFR) 
não deve ser restrito somente à orientação presencial de um profis-
sional. Ao contrário, a terapia deve libertar o paciente e não o tornar 
dependente, auxiliando-o e alertando-o sobre a responsabilidade pela 
sua nova capacidade funcional.

O QUE VEM DANDO CERTO?
 Exercícios de cunho aeróbico;
 Exercícios resistidos;
 Liberação Miofascial;
 Programas interdisciplinares de tratamento; 
Exercícios que priorizam o sistema aeróbico são citados como a mais ade-

quada estratégia que visa a modulação de neurotransmissores inibidores da 
dor. Além desses, os exercícios resistidos também se fazem necessários para 
correção de hipotonicidades e de hipoflexibilidades musculares e instabili-
dades em amplitudes de movimento articular, com destaque especial para 
exercícios multiarticulares, fornecendo melhor liberdade de movimento. 
Há um adendo importante para os exercícios de solturas fasciais, a tensão 
e a má hidratação de nutrientes das fáscias é fator determinante para o 
bom funcionamento musculoesquelético. A etiologia diversa da Síndrome 
Fibromiálgica exige que, em diferentes momentos da doença, o tratamento 
seja multidisciplinar e integrado, reunindo, assim, mais componentes para 
as diversas disfunções relacionadas, são esses componentes que incluem 
estratégias farmacológicas e não farmacológicas. Áreas da saúde como 
Psicologia, Medicina, Fisioterapia, Odontologia, Nutrição, Educação Física e 
Terapias Complementares fornecem diversas especialidades competentes, 
dentro de cada uma delas, para o tratamento da dor.
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Participamos do XVII Curso de atualização no diagnóstico e 
controle da dor orofacial - Revisitando a atm dos mecanismos da 
dor ao tratamento! Há consenso? Realizado em 6 de julho 2016 
no CINDOR em São Paulo. A atividade foi belamente coordenada 
pelo Dr. Siqueira com uma dinâmica inovadora para “tirar os pa-
lestrantes da zona de conforto” e favorecer discussões. As breves 
apresentações sobre evidências no tratamento da dor articular 
temporomandibular (ATM) foram seguidas por perguntas pré-
-determinadas para investigar pontos críticos e controversos. 
Para este, destaca-se a brilhante participação da Dra Maria Eduina 
da Silveira que proporcionou a interação de qualidade entre pa-
lestrantes e congressistas. Dra. Sumatra Jales contribuiu com o 
cuidado clínico global, apresentou dois casos clínicos complexos 
que à princípio pareciam simples. O objetivo final da atividade 
desejava elaborar um consenso entre  experts do Comitê de dor 
orofacial (SBED). Que deverá ser conduzido pela equipe. Por sua vez, 
o Comitê científico Dor e movimento (SBED) tem como objetivo 
neste artigo: (a) apresentar as evidências cientificas dos métodos 
físicos no tratamento de dor e disfunção na ATM e (b) registrar 
as reflexões e questionamentos emergidos desta discussão para 
facilitar a elaboração do consenso. 

Juliana Barcellos de Souza, 
Ft, Ph.D. Hospital Universitário, 
Universidade Federal de Santa 
Catarina; Coordenadora Científica 
do Comitê Dor e Movimento. 
Diretora Secretária da SBED 
Gestão 2016-2017. Fisioterapeuta.

Dor na Articulação 
Temporomandibular 
& Movimento
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Evidência Científica de métodos físicos 
no tratamento da dor articular temporomandibular

Articulação temporomandibular
O estudo da dor e disfunção na ATM envolve principalmente na 

análise biomecânica e funcional da articulação, cujo sua reabilita-
ção envolve equipe multiprofissional com dentistas, ortodontistas, 
cirurgião bucomaxilo, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, protéticos 
entre muitos outros. Intervenções terapêutico que podem ocorrer 
de forma paralela ou sequencial.  

Do ponto de vista anatômico, a ATM é classifi cada como bi-condilar, 
localizada anteriormente ao ouvido médio, composta pelo processo 
condilar da mandíbula efossa condilar no processo zigomático. 

Em sua fisiologia articular, a ATM destaca-se por: (a) ser a articu-
lação mais usada no corpo humano, cujo movimento proporciona 
funções de comunicação, nutrição, entre outros que envolvem a 
boca; (b) ter movimento bilateral simultâneo; (c) apresentar grau 
de liberdade nos três planos: frontal, lateral e axial, cuja amplitude 
de movimento é influenciada diretamente pelo posicionamento 
da cervical e do crânio; (d) estar indiretamente associada dentição 
e sua função de trituração de alimentos. A saúde bucal representa 
fator que prediz expectativa de vida.

Desequilíbrios musculoesqueléticos na ATM e estruturas adja-
centes comprometem os movimentos da boca e cavidade oral. 

Prática Baseada em evidência
Estima-se dez anos para que as inovações científicas estejam 

presentes na prática clínica. Um período relativamente longo quan-
do lembra-se que envolve a saúde e qualidade de vida de pessoas 
doentes. O movimento em defesa a Prática Baseada em Evidência 
(PBE) foi uma das estratégias desenvolvidas para favorecer estas 
mudanças e inovar rapidamente o cuidado dos doentes. A PBE 
induz os clínicos a busca constante por evidências científicas para 
ajustes a suas técnicas e abordagem terapêutica. 

Contudo, deve-se lembrar que a PEB envolve três pilares, onde 
o resultado apresentado por estudos científicos de alta qualidade 
metodológica consistem em apenas um destes pilares. Além da 
evidência científica devem ser considerados em mesmo grau de 
importância: (a) a experiência e formação técnica do profissional 
e (b) valores bioéticos e objetivos do paciente. Sem a análise cri-
teriosa destes três segmentos não há PBE. 

 A qualidade da evidência científica demonstrada no estudo 
depende diretamente das características metodológicas do deli-
neamento do mesmo. 

“Métodos físicos”
Seria este um termo correto para definir a abordagem terapêutica 

que recorre a estímulos elétricos, térmicos e mecânicos? 
Há muitos anos há uma discussão que busca distinguir a profissão 

Quadro 1: Estudos científicos e grau de evidência no 
tratamento da dor articular por abordagem de métodos físicos

Há evidência
científi ca de efeito?  Nível de evidência Tamanho do efeito detectado para dor (IC 95%) 

Terapia Manual (TM)  [1] Revisão sistemática com 
Meta análise (n= 5 estudos)

Redução da dor durante o movimento ativo 
MD: 1.70 (0.98, 2.43) a favor do grupo TM

Exercício associado 
ou não à TM [2]

Revisão sistemática com 
Meta análise (n= 7 estudos)

Grupo TM (postural trainning) melhora ADM sem dor de 
abertura da boca com diferença de média de  5.54 [2.93,8.15]
TM & Exercícios melhora Média Stand.  0.4 [0.13,0.68]
Exercícios gerais associados ou não à TM não apresentam 
diferença média signifi cativa -0.25[-2.08,1.57]

Exercício para casa  associado 
ou não à  TM [3]

Estudo clínico 
randomizado
(n=20 +20)

Melhora clínica de redução da dor ao movimento de 
35,7% para o grupo com exercício em casa e melhora de 
91,3% no grupo exercício em casa + TM. Ambas signifi cativas  

Laser [4] Revisão sistemática com
Meta análise (n = 6 estudos)

Redução da dor com aplicação de 
Laser baixa frequência 0.60 [0.47,0.73]

Ultrassom associado a 
exercícios para casa [5]

Estudo clínico 
randomizado (n=18 +20) 

Redução na dor no grupo com exercícios em 
14 mm na escala de dor e redução em 24 mm 
no grupo de exercícios associados ao ultrassom
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Fisioterapia do tratamento realizado pelo profissional. Condena-se 
o uso da expressão “tratamento fisioterapêutico” pois o mesmo 
envolve uma abrangência de técnicas, métodos, orientações e 
vai além da aplicação de protocolos. Da mesma forma, métodos 
físicos, como utilização de correntes elétricas ou magnéticas para 
o tratamento de doentes são estratégias terapêuticas utilizadas por 
vários profissionais de saúde além dos fisioterapeutas.

Permanece a dúvida. Porém utiliza-se neste artigo o termo “mé-
todos físicos”, conforme proposto ao título da palestra ministrada 
no CINDOR: Evidência clínica de métodos físicos no tratamento 
de dor articular na ATM. 

Evidências científicas de métodos 
físicos no tratamento da dor articular na ATM

Através de uma busca em base de dados Pubmed, PEDro e Scielo 
identificou-se vários estudos de revisão sistemática e meta-análise 
de estudos randomizados (Nível 1 – Alto grau de evidência cientí-
fica), no Quadro 1 apresentam-se os resultados mais significativos 
para a aplicação de métodos físicos no tratamento da dor na ATM.

Reflexões emergentes da discussão durante o XVII Curso de atu-
alização no diagnóstico e controle da dor orofacial - Revisitando a 
atm dos mecanismos da dor ao tratamento! Há consenso?  

Qual melhor estratégia da fisioterapia?
Interessante perceber que estas questões sobre a melhor opção 

terapêutica emergem a nossa profissão e ao nosso comitê. Den-
tistas e cirurgiões buco-maxilos também estão curiosos em saber 
a qual seria a melhor escolha terapêutica.

Conforme os estudos científicos apresentados observa-se que 
a embora as técnicas de Terapia Manual apresentem melhora 
significativa dos pacientes, a associação das mesmas ao exercício 
potencializa seus efeitos. Desta forma, talvez a melhor aborda-
gem terapêutica seja aquela que, além de promover alívio da 
dor por mobilizações de tecidos moles e articulares, também 
associe o movimento ativo, a coordenação e propriocepção da 
articulação temporomandibular. 

O disco anteriorizado é um motivo para mandar para a fisio?
A anteriorização do disco na ATM geralmente tem bom prognós-

tico - mesmo sem redução ou tratamento específico. Evidências 
apontam que o curso natural da doença não exige abordagem 
invasiva ou manipulativa. Contudo, a fisioterapia pode auxiliar no 
conforto da cavidade oral e mobilidade da articulação temporo-
mandibular através de técnicas manuais ou elétricas para alívio da 
dor e tensão musculoesquelética, assim como na reeducação do 
movimento e função da ATM. 

Qual paciente deve ser encaminhado a fisioterapia?
A Fisioterapia auxilia do alívio da dor aguda até a reeducação 

do movimento e ganho de função articular. Os pacientes com 
disfunção na ATM, seja esta de causa mecânica ou neuromus-
cular, serão beneficiados pela reabilitação funcional. De forma 
consensual, os profissionais que participaram da discussão 
destacam a importância da reabilitação funcional com fisio-
terapeuta seja em tratamento conservador ou pós-operatório. 
Cirurgiões buco-maxilo, cujo abordagem intervencionista visa 

reconstrução funcional da ATM, associam a fisioterapia no pós-
-operatório para reeducação da função. Argumenta-se potencial 
perda de efeito terapêutico caso não haja a reeducação funcional 
no pós-operatório. 

Qual a eficácia do Laser na prática clínica? 
Embora haja evidências científicas da eficácia do Laser no tra-

tamento da dor articular, não houve consenso de sua dosagem X 
tempo e seus benefícios na prática clínica. 

Por onde começar o tratamento? Tratar a dor ou a disfunção?
A dor seria a causa da disfunção? Ou, a disfunção seria a causa da 

dor?  A escolha do foco terapêutico inicial gerou longas discussões 
na plateia, em busca de qual seria a melhor evidência cientifica para 
iniciar o tratamento. O consenso concluiu de forma que nese caso 
aplica-se a experiência clínica de cada profissional, e sobretudo os 
valores e queixas do paciente. 

Cirurgia tem critério de indicação próprio ou aplica-se 
somente em caso de insucesso de tratamento conservador?

Este foi um dos últimos tópicos de discussão do curso pré 
congresso. A interação entre os participantes foi fervorosa. Ar-
gumentação e contra argumentação com muita propriedade. 
Entre vários pontos discutidos, gostaria de ressaltar os critérios 
cirúrgicos ao tratamento da DTM, os quais dividem o grupo em 
três pontos de vista, todos com embasamento clínico científico: 
(a) abordagem cirúrgica deve ser indicada após insucesso de 
tratamento conservador, (b) abordagem cirúrgica tem seus crité-
rios pré-definidos para indicação e estes devem ser respeitados 
sendo desnecessário o tratamento conservador em alguns casos; 
e (c) o tratamento conservador deve ser re-indicado, destacando 
que algumas vezes o mesmo não foi realizado de forma correta 
e precisa. Dr. Siqueira conclui com a frase “operar é preciso” em 
analogia ao texto de Fernando Pessoa “Navegar é preciso”.

REFERÊNCIAS:
[1] Martins WR, Blasczyk JC, Oliveira MAF, Gonçalves KFL, Bonini-

-Rocha AC, Dugailly P-M, Oliviera RJ. Efficacy of musculoskeletal 
manual approach in the treatment of tempormandibular joint 
disorder: A systematic review with mea-analysis. Manual Therapy, 
21, 10-17, 2016.

[2] Armijo-Olivo S, Pitance L, Singh V, Neto F, Thie N, Michelotti A. 
Effectiveness of Manyal Therapy and Therapeutic Exercise for Tem-
poromandibular Disortders: Systematic Review and Meta-Analysis. 
Physical Therapy 96(1):9-25, 2016

[3] Tuncer AB, Ergun N, Tuncer AH, Karahan S. Effectiveness of 
manual therapy and home physical therapy in patients with tem-
poromandibular disorders: A randomized controlled trial. Journal 
of Bodywork & Movement Therapies, 17: 302-8, 2013 

[4] Chang W-D, Lee C-L, Lin H-Y, Hsu Y-C, Wang C-J, Lai P-T. A 
Meta-analysis of clinical effects of Low-level Laser Therapy on 
Temporomandibular Joint Pain. Jouranl of Physical Therapy Science, 
26:1297-1300, 2014

[5] Ucar M, Sarp U, Koca I, Eroglu S, Yerisgin A, Tutoglu A, Boyaci 
A. Effectiveness of a home exercise program in combination with 
ultrasound therapy for temporomandibular joint disorders. Journal 
of Physical therapy Science, 26:1847-99, 2014



14

10 SEMESTRE DE 2017
www.sbed.org.br

COMITÊ DE CEFALEIA

Cefaleias tem alta prevalência, tem alto impacto na sociedade e 
altos custos ao sistema de saúde. Cefaleia crônica é difícil de tratar e 
muito caro. O abuso de medicação acaba transformando o quadro 
em cefaleia por abuso de medicação, o que torna o tratamento mais 
complicado. O conhecimento de pacientes sobre cefaleia e tratamen-
to é muito pobre e pode ter concepções erradas da doença e estar 
fazendo tratamento insufi ciente.  Para esses pacientes, educação em 
prevenção não-farmacológica é válido, prevenindo cronifi cação e abuso 
de medicação. Apenas profi laxia médica para pacientes com cefaleia 
parece insufi ciente e estratégias adicionais para pacientes complexos 
são necessárias. Atendimento secundário e terciário é marcado pela 
necessidade de profi ssionais especialistas em várias áreas.

  Uma abordagem interdisciplinar é recomendada e deve ser consi-
derado de alta relevância em proporcionar tratamento adequado para 
pacientes com cefaleia crônica e refratária. Um programa de tratamento 
multidisciplinar pode ser o primeiro passo para otimizar os cuidados e 
prevenção dos pacientes.

De acordo com European Headache Federation, serviços de tratamen-
to de cefaleia deve ser organizado em 3 níveis desde centros primários 
de tratamento de cefaleia ã clínicas de cefaleia e centros acadêmicos de 
cefaleia. O objetivo principal do programa de tratamento multidisciplinar 
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Tratamento Multidisciplinar em 
Cefaleias Primárias Crônicas

é para informar e educar melhor os pacientes em autocuidados em 
cefaleia e melhorar a aderência ao tratamento com o objetivo de reduzir 
a frequência das cefaleias e melhorar a qualidade de vida.

Os profi ssionais envolvidos na equipe multidisciplinar são neurologis-
ta, psicólogos clínicos e comportamentais, fi sioterapeutas e educadores 
físicos, e enfermeiros especialistas em cefaleia.  Outros profi ssionais que 
podem compor a equipe são profi ssionais de psicossomática, psiquia-
tras, dentistas, ginecologistas.

Para aumentar a qualidade do tratamento de cefaleia, o tratamento 
multidisciplinar deve ser baseado no trabalho em equipe entre das dife-
rentes profi ssionais envolvidos e não focar no trabalho do neurologista, 
psicólogo ou fi sioterapeuta apenas.

Qual o papel do neurologista na equipe? 
Fazer o diagnóstico médico das cefaleias, propor o tratamento 

medicamento, informar ao paciente o diagnóstico e possíveis fatores 
desencadeantes e agravantes, iniciar o plano de tratamento inicial e 
profi lático, mas juntamente com a equipe, propor o plano terapêutico.

Onde o fi sioterapeuta age?
O objetivo principal no tratamento de pacientes com migrânea e cefa-

leia tensional é a prevenção de episódios de cefaleia em vez do alívio de 
sintomas uma vez que um ataque começou. Cervicalgia é um sintoma 
muito comum em pacientes com cefaleia e intimamente relacionado com 
a patofi siologia de muitas cefaleias. Por causa dessa relação, a prescrição 
de tratamento fi sioterapêutico deve sempre ser prescrito. Fisioterapeutas 
são treinados para reconhecer quando as doenças musculoesqueléticas 
contribuem para os sintomas dos pacientes. Há forte evidencia que vá-
rios tipos de treino de relaxamento podem ser efetivos para prevenção 
de migrânea. Mas fraca evidencia na combinação de relaxamento e 
medicamento preventivo (p.ex. propranolol, amitriptilina). Para melhores 
resultados no alivio da migrânea, exercícios aeróbios são efetivos para 
melhorar qualidade de vida. Há alguma evidencia que a manipulação 
cervical tem efeito de curto prazo comparável ao tratamento preventivo 
de cefaleia com amitriptilina. A fi sioterapia tem um papel importante no 
tratamento de cefaleias secundárias e principalmente as relacionadas as 
patologias musculoesqueléticas: cefaleia relacionada trauma cervical/
cabeça, cefaleia cervicogênica, ou cefaleia ou dor facial atribuída a de-
sordem da articulação temporomandibular (ATM). Fatores agravantes 
podem ser pesquisados através da exame da coluna cervical e sistema 
mastigatório (em cefaleias primarias) ou fatores causais (em cefaleias 
secundarias). Uma estratégia de tratamento ativo incluindo programas 
de exercícios poder ser um importante componente na saúde geral dos 
pacientes e na prevenção da cronifi cação da cefaleia

Quais os cuidados da enfermagem?
A enfermagem tem se especializado no acompanhamento de pa-

cientes de cefaleia. As principais atividades atribuídas a um enfermeiro 
especialista incluem consultas ao paciente e monitoramento do pro-
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gresso. Acompanhamento de consultas médicas ou de episódios de 
internação, monitoramento da efi cácia e tolerabilidade do fármaco, 
apoio a pacientes com mudanças no tratamento e tirar dúvidas sobre 
o tratamento. Em muitos grupos, enfermeiros vão colher história, 
avaliar o grau de incapacidade, fornecer e avaliar diários de cefaleia e 
fornecer apoio e aconselhamento no ambulatório.  O enfermeiro irá 
aconselhar sobre questões de estilo de vida, fatores desencadeantes, 
uso de medicamentos, mudanças de medicamentos ou retirada de 
analgésicos em abuso.

Quais as questões levantadas pela psicologia?
Migrânea transformada parece ter uma alta taxa de comorbida-

des psiquiátricas (78%) comparada com cefaleia tensional (64%). 
Desordens psiquiátricas são reportadas em 68% dos pacientes com 
abuso de medicação.  Como há uma conexão entre cefaleia, outros 
distúrbios dolorosos, saúde mental e qualidade de vida dos pacientes, 
os psicólogos desempenham um papel importante na avaliação de 
pacientes com cefaleia. Uma intervenção psicológica pode auxiliar 
no tratamento de fatores de risco “modifi cáveis” para a cronicidade 
da cefaleia, como frequência de ataques, obesidade, uso excessivo de 
medicamentos, eventos estressantes de vida, uso excessivo de cafeína, 
ronco e outras síndromes dolorosas. A intervenção psicológica não 
deve só quando o paciente apresenta alguma psicopatologia, mas 
também quando há riscos associados para cronifi cação da cefaleia. 
Sendo assim, é importante em todos os pacientes com cefaleia, edu-
cação e auto manejo, uma parte importante do tratamento psicoló-
gico. Isto inclui: educação para o estilo de vida, auto manejo, correta 
manipulação dos medicamentos e riscos para abuso de medicação.
Tratamentos não farmacológicos são reconhecidos métodos preven-
tivos, especialmente para migrânea.  Treinamento psico-psicológico 

(relaxamento com biofeedback) e cognitivo-comportamental são os 
principais métodos para essa abordagem.  Estudos mostram que o 
treino de auto manejo respondeu positivamente em 42% na prevenção 
de ataques de migrânea. Além disso, na prevenção aos ataques, suporte 
oferecido por pacientes-treinadores capacitados, assessorados por um 

psicólogo, resultou em uma melhora signifi cativa no 
autocontrole e confi ança, e melhora da qualidade 

de vida relacionada a migrânea, ao longo do 
tempo, Questões psicológicas essenciais 
incluem confi ança, autocontrole e catastrofi -

zação, e a prontidão do paciente para mudar 
e evitar deve ser considerada. A confi ança 

medeia o manejo bem-sucedido da cefaleia e 
está relacionada ao autocontrole percebido sobre a 

cefaleia. A catastrofi zação, por outro lado, está associada 
à redução do funcionamento e da qualidade de vida em 
casos de migrânea grave, com mais dor e incapacidade 

funcional relacionada a dor crônica. O foco também é 
para trabalhar o manejo ativo e enfrentamento da cefaleia.

O que aprender na escola de cefaleia?
O conceito da escola de cefaleia foca em levar 

conhecimento para pacientes que podem ser dados 
por enfermeiros especialistas em cefaleia, psicólogos 
ou médicos. As aulas podem ser sobre (a) diagnóstico 

de cefaleias (p. ex. migrânea, cefaleia tensional, cefaleia 
cervicogênica e a diferença entre elas), (b) tratamento de ataque, 

(c) tratamento profi lático, (d) fatores de risco e mecanismos relevantes 
a respeito de abuso de medicação para cefaleia e (e) implementação 
de estratégias de tratamento profi lático não medicamentoso (esporte, 
treino de relaxamento).  O objetivo da escola de cefaleia é qualifi car os 
pacientes para que sejam peritos nas próprias cefaleias deles. É importante 
assegurar que a informação dada na escola de cefaleia seja compatível 
com os conteúdos de todo o programa de tratamento multidisciplinar 
e de acordo com as diretrizes de tratamento nacional. As informações 
dadas aos pacientes podem reduzir o risco de atraso no reconhecimento 
de abuso de medicação e atraso no tratamento se agravantes.

Conclusão:
O trabalho multidisciplinar em cefaleia corresponde a maior sucesso 

no tratamento ao paciente por incorporar vários profi ssionais com 
focos diferentes, mas integrados no objetivo principal, prevenção de 
ataques de cefaleia, tratamento efi caz, auto manejo  e melhor controle 
da dor. Educação em cefaleia também contribui para evitar abuso de 
medicação e cefaleia transformada.
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Ocasionada por afecções funcionais e/ou orgânicas sediadas na região cervical, a cefaleia do tipo 
cervicogênica(CCG) pode ser caracterizada por meio de sinais e sintomas clínicos, tais como: episódios de 
dor em peso, aperto, queimação, às vezes latejante ou paroxismos de pontada na região occipital e irradiada 
na região temporal, frontal, ocular ou retro auricular. Pode ser acompanhada ou não de fenômenos neuro-
vegetativos craniofaciais como lacrimejamento, eritema ocular, edema palpebral, rinorréia, vertigem, além 
de náusea, vomito, fotofobia e irritabilidade.

CCG surge principalmente de disfunção musculoesquelética nos três segmentos cervicais superiores. O 
caminho pelo qual uma dor que se origina no pescoço pode ser sentida na cabeça é o núcleo trigeminocervical 
que desce na medula ao nível de C3/4 e está em continuidade anatômica e funcional com as colunas cinza 
dorsais destes segmentos espinhais. Consequentemente, a entrada de aferentes sensoriais principalmente de 
qualquer das três raízes nervosas cervicais superiores podem erroneamente serem processado com sensação 
dolorosa na cabeça, um conceito conhecido como convergência.

Estima-se que em 5% a 10% dos casos, a cefaleia cervicogênica é confundida com a enxaqueca comum. 
Portanto, para que haja um correto diagnóstico, devem ser utilizados critérios já predefinidos na literatura, 
tais como: dor usualmente unilateral, episódica e de intensidade variável; a origem situa-se na parte posterior 
do pescoço, podendo irradiar para toda a cabeça; há resistência ou limitação à movimentação passiva do 
pescoço; alterações tônicas na musculatura da região cervical.

O diagnóstico está essencialmente baseado nos sintomas apresentados, junto com os achados do exame físico 
clínico. Para o diagnóstico diferencial, são avaliadas características específicas. A utilização de testes manuais, para 
verificação de amplitude de movimento diminuída do pescoço é um dos critérios diagnósticos principais para a CCG.

Na mais recente revisão sistemática sobre avaliação física em cefaleia cervicogênica, os testes que exibiram 
a mais alta confiabilidade foram: movimento intervertebral acessório passivo póstero-anterior (PAIVMs de 
C0-C3) e o teste de flexão e rotação cervical (TFRC para C1-C2). Considerando que todos os testes exibiram 
boa utilidade e precisão do diagnóstico, o melhor e mais preciso para o diagnostico foram associados com 
o TRFC com sensibilidade de 90% e especificidade de 88%. A presença de disfunção articular cervical alta 
medida através de exame manual apresenta evidências fortes para a confirmação do quadro de CCG, en-
quanto medidas de postura, amplitude de movimento, cinestesia cervical e função muscular craniocervical 
não apresentam evidências significativas para diagnóstico.  

A disfunção muscular também foi identificada como uma característica importante da CCG. Foi sugerido 
que esta disfunção possa também incluir a perda de alinhamento postural e controle neuromuscular como 
também fraqueza dos músculos, encurtamento e rigidez. Incapacidades na força muscular e resistência dos 
flexores cervicais profundos parecem ser uma das características definíveis da CCG.

O teste de flexão craniocervical (TFCC) mede a ação indireta dos flexores cervicais profundos, e foi mostrado 
ter boa confiabilidade. Uma das características fundamentais que clinicamente identificam a disfunção dos 
flexores cervicais profundos é o aumento da atividade dos flexores superficiais durante o teste como uma 
tentativa de ganhar amplitude de movimento.

O uso dos critérios da Sociedade Internacional De Cefaleia- IHS (2004, 2013) pode nos ajudar a formular 
as nossas primeiras hipóteses. Já no exame físico devemos utilizar um teste com boa confiabilidade, alta 
sensibilidade e uma baixa taxa de probabilidade negativa, como o teste PAIVMs C0-C3. Com a confirmação 
do achado, a utilização de um teste confiável com alta especificidade e alta razão de probabilidade positiva, 
como o TFRC (padrão ouro) deve ser realizada.

Usando os testes apropriados na ordem apropriada, podemos traçar um diagnóstico confiável de CCG 
sem métodos invasivos.
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A História de nossa sociedade entrando num mundo pós-moderno, 
repleto de paradoxos, de complexidade, de desencontros de protótipos, 
de u m tempo de mudanças constantes e contínuas, não se pode furtar 
às transformações de paradigmas e da mudança de cenário profi ssional 
e da realidade histórico-social, econômica, cultural e sanitária.  

Assim, nos últimos anos o reconhecimento popular e acadêmico/
científi co pelos diferentes tipos de terapêutica e cuidado têm buscado 
validar o estudo e uso de práticas integrativas e complementares, que 
compreendem um conjunto de práticas preventivas, de diagnóstico e 
de tratamento, coadjuvantes da terapêutica convencional. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) defi ne: “Medicina Comple-
mentar” ou “Medicina Alternativa”  como um conjunto de práticas de 
saúde que não fazem parte da própria tradição do país ou da medicina 
convencional e não estão plenamente integrados no sistema de cuida-
dos de saúde dominante”. Porém, reconhece sua importância no texto 
documental “Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional 2002-2005”3 
estimulando a prática capacitada, qualifi cada, responsável e segura das 
Terapias Integrativas/Complementares, ao mesmo tempo, recomendan-
do o desenvolvimento de estudos que as validem.

Nessa oportunidade desenvolveu tal Estratégia em associação com a 
estratégia de saúde para todos e com a abordagem da atenção primária 
à saúde em 23 países, com o intuito de: “Desenvolver políticas nacionais 
de avaliação e regulação da prática da Medicina Tradicional/Medicina 
Complementar e Alternativa; criar uma base de evidências mais fortes 
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para a qualidade, eficácia e segurança dos produtos e práticas da 
Medicina Tradicional/Medicina Complementar e Alternativa; certificar-
-se sobre a disponibilidade e acessibilidade da Medicina Tradicional/
Medicina Complementar e Alternativa, incluindo ervas medicinais 
essenciais; promover o uso terapêutico sólido da Medicina Tradicional/
Medicina Complementar e Alternativa por provedores e consumidores 
; documentar a medicina tradicional e seus remédios3”.

A OMS3 entende como Medicina Tradicional/Medicinas Complemen-
tares e Alternativas, tanto sistemas médicos complexos de determinadas 
culturas como: Medicina Tradicional Chinesa, Medicina Ayurveda Hindu, 
Medicina Unani Árabe e diversas medicinas indígenas, como também 
práticas, com ou sem medicamentos, de uso corriqueiro e popular3. 

No Brasil, em maio de 2006, o Ministério da Saúde (MS)4 legislou sobre 
a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) 
no Sistema Único de Saúde (SUS) (Portaria MT N. 971/96), integrando-as 
à assistência prestada nas Unidades Básicas de Saúde regularizando sua 
prática, também, pelas equipes de Saúde da Família. Com essa PNPIC, 
O MS prevê que as Práticas Integrativas e Complementares (PIC) sejam 
incluídas em todos níveis de saúde (Portaria n. 971/96), com aborda-
gens diversificadas naturais prioritárias visando agilizar, incrementar e 
disponibilizar as intervenções “preventivas e terapêuticas aos usuários 
do SUS,  e utiliza como referência o Guia de Estratégias das Medicinas 
Tradicionais de 2014 até 2023 da OMS4.

Nesse momento parece oportuno tecer algumas considerações 

sobre a terminologia e conceito para significar as PIC. Assim, o Na-
tional Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) 
define a CAM como: Os sistemas, intervenções e ações, práticas e 
produtos médicos e de atenção à saúde que não são considerados 
atualmente parte integrante da medicina convencional, porém, 
podem ser aplicadas de modo coadjuvante. Propõe uma divisão 
didática das CAM em sete grandes categorias: sistemas médicos 
complexos (Homeopatia, Medicina Tradicional Chinesa, Medicina 
Ayurvédica, e outras), intervenções corpo-mente (hipnose, medita-
ção, dançaterapia), manipulações corporais, (reflexologia, quiropra-
xia, osteopatia, massagem), tratamentos farmacológicos e biológicos 
(vitaminas, cartilagem de tubarão.), aplicações bioeletromagnéticas, 
medicamentos botânicos, e dietoterapia 5,6.

 O MS do Brasil preferiu o termo de Práticas Integrativas e Comple-
mentares que contemplam especificamente, a Homeopatia, a Medicina 
Tradicional Chinesa MTC (Acupuntura, moxabustão e auriculoterapia) 
as plantas medicinais e a Fitoterapia,  ainda sugerindo que se observe 
as evidências sobre o Termalismo Social/Crenoterapia e a Medicina 
Antroposófica, visando incorporar, implementar, estruturar e fortalecer 
as referidas práticas no SUS para integrar a atenção à saúde; aumentar, 
racionalizar e melhorar o acesso a serviços , incrementar a resolutividade 
de ações e exercício da cidadania, além de estimular a pesquisa e o 
intercâmbio nacional e internacional4.

Existem estudos7-11 em que médicos e enfermeiros entendem a real 
necessidade de incluir as PIC nos serviços de atenção primária à saúde, 
porém, há 20 anos, 12 já eram incluídas como tais práticas: o uso dos 
florais de Bach, a massagem, o reiki, a aromaterapia, a reflexoterapia, a 
fitoterapia, o toque terapêutico, dentre outras. Hoje, outras foram sendo 
adicionadas coma a musicoterapia, laserterapia, a crenoterapia, estimu-
lação elétrica nervosa transcutânea (TENS), estimulação eletromagnética 
(Hai Hua®), a nanotecnologia (Helical®), para o alívio de vários sintomas, 
inclusive a dor. Essas terapias coadjuvam o tratamento medicamentoso 
e mitigam o sofrimento causado pela dor, melhorando a qualidade de 
vida, pois a dor exige avaliação física, psicossocial e psicoemocional 
do paciente determinando o agente de seu sofrimento pela equipe 
multiprofissional14. Com exceção da acupuntura que é minimamente 
invasiva, as demais são caracterizadas por intervenções não invasivas 
e por importante reequilíbrio  das energias física, mental e emocional6.
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A endometriose é uma doença crônica, inflamatória, estrogênio 
dependente, ocorre durante o menacme e caracteriza-se pela pre-
sença do tecido endometrial, glândula e/ou estroma, fora da cavidade 
uterina. Ocorre mais frequentemente na cavidade pélvica e acomete 
peritônio, ovário, bexiga e/ou intestinos1,2. Suas princi pais manifestações 
clínicas são: dismenorreia, dor pélvica crônica, infertilidade, dispareunia 
e alterações intestinais e urinárias.

A prevalência da endometriose no menacmevaria entre 5 a 10% 3,4. 
Dados recentes, entre 2009 à 2013, no Brasil, revelam que o custo da 
doença é de 10,4 milhões de reais por ano.

O mecanismo fisiopatológico da endometriose é pouco conhecido, o 
quadro clínico o que dificulta o seu diagnóstico1,4. Na endometriose pélvica 
o diagnóstico definitivo é cirúrgico, habitu almente com a videolaparoscopia 
e o exame histológico das lesões suspeitas. Os tratamentos clínicos hormo-
nais, com contraceptivos orais combinados ou derivados de progesterona 
são frequente mente utilizados, assim como, a videolaparoscopia5.

A endometriose associa-se dentre outros fatores a incapacidades física 
e emocional decorrente da dor crônica, da infertilidade, da modificação 
das atividades da vida diária, do isolamento social, do impacto econô-
mico e da interferência nas relações afetivas, familiares e profissionais3,6. 
Devido à complexidade e aos aspectos multifatoriais da doença, nem 
sempre as pacientes submetidas a intervenções medicamentosas e 
cirúrgicas apresentam remissão satisfatória dos sintomas. A cronificação 
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da dor, contribui para o estresse, ansiedade, depressão e redução da 
qualidade de vida6-7. Tais fatores, isolados ou associados, necessitam 
de tratamento para a melhora do quadro doloroso da endometriose.

Recentemente, a relação entre os fatores biopsicossociais e a 
qualidade de vida são contemplados no tratamento multidisciplinar 
das pacientes através de equipe formada por ginecologista, médico 
especialista em dor, fisioterapeuta e psicólogo. Quando necessário, 
profissionais como psiquiatras e acupunturistas devem integrar a equipe.

No controle da endometriose deve-se contemplar o alivio da dor, a 
redução da incapacidade física e o sofrimento psíquico. Desta forma, 
a participação do fisioterapeuta e do psicólogo são essenciais. Os 
procedimentos da fisioterapia e a realização das atividades físicas são 
importantes aliados na redução da incapacidade funcional e física, além 
de contribuir para a analgesia8,9.

A atuação do psicólogo contribui não apenas na redução da ansieda-
de, estresse e depressão, como na avaliação das crenças disfuncionais 
referentes à incapacidade física e infertilidade e auxilia a paciente para 
desenvolver atitudes ativas e estratégias de enfrentamento mais efetivas. 
No controle da endometriose a participação da paciente é fundamental 
para se engajar nas mudanças necessárias7,8,9.

Certamente os tratamentos mais efetivos para a endometriose pres-
supõem avaliação e tratamento interdisciplinar.
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