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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)



Volumen 2 – nº 2
April to June, 2019 

Trimestral Publication 

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O 
ESTUDO DA DOR 

DIRECTORY 
Biennium 2018-2019 

President
Eduardo Grossmann

Vice-President
Paulo Renato Barreiros da Fonseca 

Scientific Director
José Oswaldo de Oliveira Junior

Administrative Director
Dirce Maria Navas Perissinotti

Treasurer
Juliana Barcellos de Souza

Secretary
Janaina Vall

Sociedade Brasileira
para o Estudo da Dor

Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 937 
Cj. 2 – Vila Mariana

04014-012 São Paulo, SP
Phone: (55) 11 5904-2881/3959

www.dor.org.br
E-mail: dor@dor.org.br 

Quotations of Brazilian Journal of Pain  
shall be abbreviated to BrJP.

BrJP is not responsible 
whatosever by opinions.

Advertisements published in this edition do no
generate conflict of interests.

Indexada na LatindexIndexada na LILACSIndexada na SciELO

Publication edited and produced by
MWS Design – Phone: (055) 11 3399-3038 

Journalist In Charge
Marcelo Sassine - Mtb 22.869

Art Editor
Anete Salviano

CONTENTS

EDITORIAL
The adequate use of opioids and the position of the Latin American Federation of 
Associations for the Study of Pain ___________________________________________99
Durval Campos Kraychete, João Batista Santos Garcia

ORIGINAL ARTICLES
Comparison of the pain pressure threshold on the pelvic floor in women with and 
without primary dysmenorrhea ____________________________________________101
Victória dos Santos Guarda Lima, Guilherme Tavares de Arruda, Cyntia Scher Strelow, 
Michele Adriane Froelich, Michele Forgiarini Saccol, Melissa Medeiros Braz

Prevalence and factors associated with chronic neuropathic pain in workers of a Brazilian 
public university ________________________________________________________105
Igor Garcia Barreto, Katia Nunes Sá

Pain assessment in critical patients using the Behavioral Pain Scale  _______________112
Laudice Santos Oliveira, Maiara Pimentel Macedo, Stefany Ariadley Martins da Silva, Ana 
Paula de Freitas Oliveira, Victor Santana Santos

Low back pain, anthropometric indexes and range of motion of rural workers  ______117
Patrik Nepomuceno, Luíza Müller Schmidt, Marcelo Henrique Glänzel, Miriam Beatrís 
Reckziegel, Hildegard Hedwig Pohl, Éboni Marília Reuter

Sleep alterations in patients with the human immunodeficiency virus and chronic pain  __123
Glória Pinto Soares de Aguiar, Jairo Alberto Dussán-Sarria, Andressa de Souza

Comparative analysis between three forms of application of transcutaneous electrical 
nerve stimulation and its effect in college students with non-specific low back pain  __132
Carla Maria Verruch, Andersom Ricardo Fréz, Gladson Ricardo Flor Bertolini

Pain in children with cerebral palsy in the postoperative: perception of parents and health 
professionals  __________________________________________________________137
Aline Cristina da Silva Fornelli, Jessica Borges de Oliveira Lopes, Daniela Fernandes Lima 
Meirelles, José Baldocchi Pontin, Márcia de Almeida Lima

Non-pharmacological measures for pain relief in venipuncture in newborns: description 
of behavioral and physiological responses  ___________________________________142
Priscila Pereira de Souza Gomes, Ana Paola de Araújo Lopes, Maria Solange Nogueira dos Santos, 
Silvania Moreira de Abreu Façanha, Ana Valeska Siebra e Silva, Edna Maria Camelo Chaves

Use of non-invasive neuromodulation in the treatment of pain in temporomandibular 
dysfunction: preliminary study  ____________________________________________147
Tatyanne dos Santos Falcão Silva, Melyssa Kellyane Cavalcanti Galdino, Suellen Mary 
Marinho dos Santos Andrade, Luciana Barbosa Sousa de Lucena, Renata Emanuela Lyra de 
Brito Aranha, Evelyn Thais de Almeida Rodrigues

Self-reported musculoskeletal disorders by the nursing team in a university hospital __155
Edilson Gonçalves Maciel Júnior, Francis Trombini-Souza, Paula Adreatta Maduro, Fabrício 
Olinda Souza Mesquita, Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva

Analysis of pain and free cortisol of newborns in intensive therapy with therapeutic 
procedures  ____________________________________________________________159
Cibele Thomé da Cruz Rebelato, Eniva Miladi Fernandes Stumm



Os artigos deverão ser enviados através de submissão online:
https://www.gnpapers.com.br/brjp/default.asp

SCIENTIFIC EDITOR
Durval Campos Kraychete

Federal University of Bahia, Salvador, BA – Brazil.

CO-EDITORS
Ângela Maria Sousa 

University of São Paulo, São Paulo, SP – Brazil. 
Dirce Maria Navas Perissinotti 

University of São Paulo, São Paulo, SP – Brazil. 
Eduardo Grossmann

Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS – Brazil.
Irimar de Paula Posso  

University of São Paulo, São Paulo, SP – Brazil. 
Janaina Vall

Federal University of Ceara, Fortaleza, CE – Brazil.
José Aparecido da Silva

University of São Paulo, Ribeirão Preto, SP - Brazil.
José Oswaldo Oliveira Júnior

University of São Paulo, São Paulo, SP – Brazil. 
Juliana Barcellos de Souza 

Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC – Brazil.
Lia Rachel Chaves do Amaral Pelloso 

Federal University of Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brazil.
Maria Belén Salazar Posso 

Christian University Foundation, Pindamonhangaba, SP – Brazil.
Sandra Caires Serrano  

Pontifícia Universidade Católica de Campinas, São Paulo, SP – Brazil.
Telma Regina Mariotto Zakka  

University of São Paulo, São Paulo, SP – Brazil. 

EDITORIAL COUNCIL
Abrahão Fontes Baptista

Federal University of Pernambuco, Recife, PE – Brazil.
Alexandre Annes Henriques

General Hospital of Porto Alegre, Porto Alegre, RS – Brazil.
Fábio Henrique de Gobbi Porto

University of Sao Paulo, São Paulo, SP - Brazil.
Guilherme Antônio Moreira de Barros

School of Medicine of Botucatu, Botucatu, SP – Brazil.
Hazem Adel Ashmawi

University of São Paulo, São Paulo, SP – Brazil.
Ismar Lima Cavalcanti

University Iguacu, Rio de Janeiro, RJ – Brazil.
Jamir Sardá Junior

University of Vale do Itajaí, Itajaí, SC – Brazil.
João Batista Santos Garcia

Federal University of Maranhão, São Luiz, MA – Brazil.
José Geraldo Speciali

University of São Paulo, Ribeirão Preto – Brazil.
José Tadeu Tesseroli de Siqueira

University of São Paulo, São Paulo, SP – Brazil.
Josimari Melo de Santana

Federal University of Sergipe, Aracaju, SE – Brazil.
Juliane de Macedo Antunes

National Institute of Traumatology and Orthopedics, Rio de Janeiro, RJ – Brazil.
Karina Gramani Say

Federal University of São Carlos, São Carlos, SP - Brazil.
Kátia Nunes Sá

Bahia School of Medicine and Public Health, Salvador, BA – Brazil.
Manoel Jacobsen Teixeira

University of Sao Paulo, São Paulo, SP - Brazil.
Mauro Brito de Almeida

Federal University of Pará, Belém, PA - Brazil.
Miriam Seligman de Menezes

Federal University of Santa Maria, Santa Maria, RS – Brazil.
Mirlane Guimarães de Melo Cardoso

Federal University of Amazonas, Manaus, AM – Brazil.
Onofre Alves Neto

Federal University of Goiás, Goiânia, GO – Brazil.
Oscar Cesar Pires

University of Taubaté, Taubaté, SP - Brazil.
Paulo Cesar Rodrigues Conti

School of Dentistry of Bauru, Bauru, SP – Brazil.
Renato Leonardo de Freitas

University of Sao Paulo, Ribeirão Preto, SP – Brazil.
Rosana Maria Tristão

Federal University of Brasilia, Brasilia, DF - Brazil.
Silvia Regina Dowgan Tesseroli de Siqueira

University of Sao Paulo, Sao Paulo, SP – Brazil.
Vania Maria de Araújo Giaretta

University of Taubaté, Taubaté -  SP. Brazil.
Walter Lisboa de Oliveira

Federal University of Sergipe, Aracaju, SE – Brazil.

INTERNATIONAL BOARD
Allen Finley

Dalhousie University, Halifax – Canada.
Antoon De Laat

Catholic University of Leuven – Belgium.
Gary M. Heir

Medicine and Dentistry University of New Jersey, New Jersey- EUA.
Jeftrey P. Okeson

Kentucky University, Lexington- EUA.
José Manoel Castro Lopes

University of Porto, Porto – Portugal.
Lee Dongchul

Department of Anesthesiology and Pain Medicine
Guwol – Dong Mamdong-gu, Incheon – Korea.

Mark Jensen
Washington University, Washington – USA.

Ricardo Plancarte Sánchez
National Institute of Cancerology, Mexico – Mexico

EDITORIAL COORDINATION
Evanilde Bronholi de Andrade

REVIEW ARTICLES
ConheceDOR: the development of a board game for modern pain education for patients 
with musculoskeletal pain  ________________________________________________166
Juliana Carvalho de Paiva Valentim, Ney Armando Meziat-Filho, Leandro Calazans Nogueira, 
Felipe J. Jandre Reis

Pregnancy-related lumbosacral pain  ________________________________________176
Fábio Farias de Aragão

Effects of the hyaluronic acid infiltration in the treatment of internal temporomandibular 
joint disorders __________________________________________________________182
Liliane Emilia Alexandre de Oliveira, Jandenilson Alves Brígido, Aline Dantas Diógenes 
Saldanha

Hydrotherapy and crenotherapy in the treatment of pain: integrative review  ________187
Juliane de Macedo Antunes, Donizete Vago Daher, Vania Maria de Araújo Giaretta, Maria 
Fernanda Muniz Ferrari, Maria Belén Salazar Posso

CASES REPORTS
Interventional analgesic block in a dog with cauda equina syndrome. Case report ____199
Rodrigo Mencalha, Camila de Souza Generoso, Daniel Sacchi de Souza

Orofacial manifestations of chikungunya infection. Case report  _________________204
Ana Paula Varela Brown Martins, Juliana Stugisnki-Barbosa, Paulo Cesar Rodrigues Conti

LETTER TO THE EDITOR
Analgesic effect of the interferential current in chronic low back pain management ___208
Ricardo Vieira Teles Filho

INSTRUCTIONS TO AUTHORS __________________________________________209



NÓS SOMOS CIENTISTAS, 
INOVADORES E EXPLORADORES.

Através da inovação e colaboração aberta, 
estamos mapeando o panorama da dor, 
impulsionando para explorar ainda mais as 
necessidades não atendidas dos pacientes.

Empresa alemã e 
REFERÊNCIA NA ÁREA DE DOR
na europa desde 1946.

» Sede em Aachen - Alemanha

» Filiais em 30 países 

» 20% das vendas são investidas 
em Pesquisa e Desenvolvimento

Somos uma empresa farmacêutica 
empreendedora, baseada em ciência
e especializada em:

» Dor
» Gota e inflamação
» E com portfólio em Saúde Feminina

na América Latina



Untitled-3   1 04/12/2017   17:20:05



99

O consumo adequado de opioides em países em desenvolvimento ainda é um grande desafio pois pode trazer a reflexão sobre as questões 
que envolvem o tratamento correto das dores aguda e crônica. A literatura é clássica em relatar que os médicos têm dificuldade em prescrever 
opioides e o paciente de aceitar a terapia pelo medo dos efeitos adversos ou vício. Por outro lado, os opioides, padrão-ouro no tratamento da 
dor oncológica e em outros tipos de dor de moderada ou intensa, apresentam disponibilidade e acesso ainda insuficientes para o paciente, seja 
pelo custo ou pela política pública da vigilância sanitária. A escassa educação sobre o tema dor na graduação e na pós-graduação das escolas 
médicas, as políticas governamentais restritivas para a compra e distribuição de opioides, a necessidade de registro para adquirir receitas especí-
ficas para a prescrição, o medo de adicção e do emprego de opioides para fins ilícitos, além das atitudes culturais frente à dor, contribuem para 
o que a comunidade científica nomeia de opiofobia1-5. Isso remete à crise de opioides que os países desenvolvidos enfrentam6. Paradoxalmente, 
essa crise trata exatamente das consequências do emprego prolongado e indiscriminado de opioides em países desenvolvidos, visto que houve 
aumento no número de relatos de morte e vício relacionado a esses fármacos. Na América Latina, no entanto, a incidência de abuso está em 
torno de 1%7. Na realidade, na nossa região, a cocaína e a maconha são as substâncias que lideram os problemas de abuso. Dessa maneira, 
estamos diante de um novo paradigma, onde o olhar e a leitura crítica da opiofobia deve ser diferenciada e relacionada ao contexto geográfico 
e econômico global. Basta realçar que a dose média diária de consumo opioides para fins estatísticos é de 150 Daily doses for statistical purposes 
(S-DDD). Essa dose é abaixo da recomendada pela literatura, refletindo o quanto temos que melhorar para alcançarmos um tratamento 
otimizado da dor8. Também, o consumo global de opioides é maior nos países desenvolvidos, sendo que 75% da população mundial, em 
países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, não recebem analgésicos de maneira proporcional à intensidade da dor9. Por essa razão, a 
Federação Latino Americana de Associações para o Estudo da Dor (FEDELAT), na gestão atual, reuniu em São Paulo líderes de opinião e 
representantes de vários países da América Latina para publicar um posicionamento sobre as medidas necessárias para reverter essa situação e 
o impacto da opiofobia nos países em desenvolvimento. Esse paper10 a ser publicado na Pain Reports (já aceito para publicação e in press) trata 
das medidas necessárias para corrigir esse problema, que incluem: 1) educação continuada – promovendo a capacitação de profissionais para 
que utilizem opioides de maneira segura, baseado em protocolos e na evidência científica. A capacitação poderá acontecer através de encontros 
com especialistas e material educativo nas plataformas web institucionais; 2) políticas públicas – sensibilizando os dirigentes para a necessi-
dade de criar programas específicos para o tratamento da dor e recomendações científicas nacionais para o emprego de opioides, facilitando o 
acesso e a prescrição desses fármacos da maneira correta; 3)  criação de receita eletrônica – permitindo  o registro da prescrição de opioides, 
da doença do paciente, da dose, da duração da receita, da farmácia que disponibilizou o medicamento e do monitoramento de riscos; 4) es-
tatística – promovendo registros do uso hospitalar e ambulatorial do consumo e distribuição de opioides; 5) atendimento multidisciplinar 
-  incentivando a criação de clínicas que envolvam outros profissionais de saúde que assegure a avaliação, o diagnóstico, tratamento e o segui-
mento adequado de pacientes oncológicos e não oncológicos; 6) trabalho conjunto de organizações – envolvendo as instituições nacionais 
e internacionais para a promoção de ações conjuntas que incluem educação continuada, publicação de recomendações e incentivo a pesquisas 
clínicas e experimentais em torno do tema opioides; 7) Conflito de interesses – evitando a influência indevida de entidades que tenham fins 
de lucro na contratação e licitação de opioides, mantendo uma relação o mais ética possível com os prescritores. 
Dessa forma, podemos concluir que devemos contribuir de maneira incondicional para a legitimação do tratamento adequado da dor no 
Brasil e da prescrição correta de opioides, monitorando e tratando efeitos adversos, estratificando riscos e combatendo a opiofobia, oferecendo 
o alívio da dor ao sujeito que sofre com compaixão. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Primary dysmenor-
rhea is characterized as menstruation with painful conditions 
in women with no associated pathologies, whose pain sites are 
classically investigated in the abdomen. However, it is known 
that the pelvic floor can also be compromised by primary dys-
menorrhea and can be a source of hyperactivity of this muscula-
ture. The objective of this study was to compare the pain pressure 
threshold in the pelvic floor of women with and without primary 
dysmenorrhea. 
METHODS: An observational, quantitative and cross-sectional 
study was conducted with young women. The sample consisted 
of 20 women divided into two groups: with primary dysmen-
orrhea (n=10) and without primary dysmenorrhea (n=10). The 
Adapted Assessment Questionnaire was applied for the data col-
lection on the characteristics of the menstrual cycle followed by 
an evaluation of the pressure threshold of the pelvic floor of the 
participants using the Microfet 2 HHD manual dynamometer. 
RESULTS: There was no significant difference in pressure pain 
threshold between the groups on the left side (p=0.156) and 
right side (p=0.198) of the pelvic floor. 
CONCLUSION: In this women sample, the occurrence or 
non-occurrence of primary dysmenorrhea was not associated 
with an increase in the pain pressure threshold of the pelvic floor.
Keywords: Dysmenorrhea, Pelvic floor, Women.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dismenorreia primária é 
caracterizada como uma menstruação com quadros álgicos em 
mulheres sem doenças associadas, cujos pontos de dor são in-
vestigados classicamente no abdômen. Entretanto, sabe-se que 
o assoalho pélvico também pode ser comprometido pela disme-
norreia primária e pode ser fonte de hiperatividade dessa muscu-
latura. O objetivo deste estudo foi comparar o limiar pressórico 
de dor no assoalho pélvico de mulheres com e sem dismenorreia 
primária. 
MÉTODOS: Foi realizado um estudo observacional, com abor-
dagem quantitativa e de caráter transversal com mulheres jovens. 
A amostra constituiu de 20 mulheres divididas em dois grupos: 
com dismenorreia primária (n=10) e sem dismenorreia primária 
(n=10). O Questionário Adaptado de Avaliação foi aplicado para 
a coleta dos dados sobre as características do ciclo menstrual, se-
guido de uma avaliação do limiar pressórico do assoalho pélvico 
das participantes com o dinamômetro manual Microfet 2 HHD. 
RESULTADOS: Não houve diferença significativa no limiar de 
dor à pressão entre os grupos no lado esquerdo (p=0,156) e lado 
direito (p=0,198) do assoalho pélvico. 
CONCLUSÃO: Nesta amostra de mulheres, a ocorrência ou não 
de dismenorreia primária não foi associada ao aumento do limiar 
pressórico de dor do assoalho pélvico.
Descritores: Diafragma pélvico, Dismenorreia, Mulheres.

INTRODUCTION

Primary dysmenorrhea (PD) is characterized by menstruation 
with painful periods in women with no lesions in the pelvic or-
gans. It is also considered as a gynecological dysfunction that man-
ifests with pain in the lower abdomen, which may radiate to the 
paravertebral region and thighs. It usually begins in adolescence 
and is accompanied by nausea, vomiting, and diarrhea, varying in 
intensity according to the commitment in daily activities1,2.
The most accepted theories to explain the pain in women with 
PD are the production and excess release of prostaglandins 
during menstruation through the endometrium, which would 
cause uterine hypercontractility, hypoxia, and ischemia3,4. 
More frequently, the abdominal region is investigated in wom-
en with PD. However, current research considers the hypothe-
sis that, during the menstrual cycle, the hormonal variations of 
these women may be related to the pain sensitization mecha-
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nisms of the central nervous system (CNS), making the pelvic 
floor (PF) more sensitized during the entire menstrual cycle5,6.
A recent study6 demonstrated hyperalgesia during the menstrual 
cycle of women with PD, especially in the deep tissues, as evi-
dence of the presence of central sensitization. The pain thresh-
olds for pressure, heat and electricity are reduced in the abdom-
inal, paravertebral and limb regions in the menstrual phase in 
patients with PD6. However, research is still incipient in relation 
to painful PF sites in women with PD.
Central sensitization may be associated with pain in the PF of 
women with PD, by the passage of nociceptive stimuli through 
the facilitation of the CNS, which generates tension and hyper-
activity in the pelvic floor muscles (PFM). These pelvic struc-
tures, when affected, can result in cognitive, sexual, behavioral 
and emotional dysfunctions. In addition, this impairment may 
be associated with urinary incontinence7 in the future.
It is of fundamental importance to have a better knowledge of 
the painful places to be able to intervene on them. Physiotherapy 
has resources for pain relief and many other ways of minimizing 
the effects of pain in PF have been studied. 
The objective of this study was to compare the pain pressure 
threshold in the pelvic floor of women with and without PD. 
 
METHODS

An observational cross-sectional study with a quantitative approach 
was carried out with university students from a Higher Education 
Institution of the south of Brazil, from March to June 2018.
The sample consisted of young women divided into two groups: 
with PD (G1) and without PD (G2). The study included wom-
en between the ages of 18 and 35, with and without complaints 
of PD, nulligans and users of oral contraceptives (OC) in a 
non-continuous way. Women with a diagnosis of secondary dys-
menorrhea or who presented, at the time of data collection, some 
diagnosed gynecological pathology were excluded. 
The sample calculation was performed using G-Power software 
3.1.9.2, based on the results of a pilot study with 10 women di-
vided into two groups. It was estimated a sample of 8 individuals 

in each group to achieve a level of significance (alpha) of 5% 
(p<0.05) and power (beta) of 80%.
The data collection occurred during the menstrual cycle at a 
painless time between the second and third week of OC use. 
The instruments used to collect the data were the Adapted 
Questionnaire according to the criteria of Lefebvre et al.8, 
which includes information such as personal characteristics, 
gynecological history and characteristics of PD; and an algom-
eter, Microfet 2 HHD (Hoggan Health, United States) manual 
dynamometer, for evaluation of the pressure threshold of pain, 
the point where the pain starts. All measurements of the dyna-
mometer were expressed in kg/cm3. The protocol for evalua-
tion of pain points was based on the Molins-Cubero et al.9. For 
the PFM evaluation (levator ani and coccygeal), the patient was 
asked to stay in the lithotomy position, with the support of the 
lower members and relaxed PFM, locating the points located 
bilaterally in the pelvis (Figure 1).
The participant was shown how algometry would be performed 
on the adductor muscle of the thumb, after which she was asked 
to speak the word “pain” when she felt a painful stimulus in the 
PF for three repetitions. For the PF evaluation, the algometer 
was positioned perpendicularly at each of the demarcated points, 
increasing the pressure at a constant rate (1kg/s), without abrupt 
variations. Measurements were made three times consecutively 
at each point, on the right side, and the left side, with a 30-sec-
ond interval between each repetition, considering the average 
between these measurements. Participants were examined by a 
single researcher to maintain data collection consistency.
The research began after approval of the Institutional Research 
Ethics Committee under Opinion number 2.384.714 in 2017.

Statistical analyses
All variables were analyzed for normality using the Kolmogor-
ov-Smirnov test so that the variables that presented Gaussian 
distribution were submitted to parametric tests, and those that 
did not were analyzed through non-parametric tests. Parametric 
data were presented in mean±SD and non-parametric variables 
in median and interquartile range. Statistical differences between 

Figure 1. Representation of the two assessed points in algometry9,10.
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groups were analyzed using Student’s t-test or the Mann-Whit-
ney test. Values of p<0.05 were considered statistically signifi-
cant, using a 95% confidence interval. All statistical analysis was 
performed using GraphPad Prism® software, version 6.0 for Win-
dows (GraphPad Software, San Diego, CA).
 
RESULTS

Twenty-four young women were evaluated. Under the eligibili-
ty criteria, the sample consisted of 20 women divided into two 
groups: G1 (n=10) and G2 (n=10). The flowchart with the inclu-
sion and exclusion criteria is shown in figure 2.
Table 1 presents data on the groups’ characterization of body mass 
index (BMI), age at menarche, bleeding time and blood flow.
 
Table 1. Characterization of young women

G1 G2 p-value

Age (years) 21.0 ± 0.3 22.5 ± 0.4 0.015*

Body mass index (kg/m²) 23.1 ± 0.9 22.1 ± 0.8 0.449

Menarca (years) 12.7 ± 0.5 12.8 ± 0.4 0.878

Bleeding time (days) 3.0 (2.0-3.0) 2.5 (2.0-3.0) 0.449

Menstrual flow (grade) 2 (2.0-3.0) 2 (1.75-2.0) 0.232

Light 1 (10%) 2 (20%)

Moderate 6 (60%) 8 (80%)

Intense
Family history of PD

2 (30%)
7 (70%)

0
0

G1 = with primary dysmenorrhea; G2 = without primary dysmenorrhea; PD = 
primary dysmenorrhea. Data expressed as mean±SD, median, interquartile ran-
ge and percentage. *p<0.05.

Table 2 presents the results of the pain pressure threshold in the 
groups during the period outside the menstrual bleeding. There 
was no statistically significant difference between groups.
 
Table 2. Pressure pain threshold of young women

Pressure threshold G1 G2 p-value

Right side 2.4 ± 0.2 2.8 ± 0.2 0.156

Left side 2.5 ± 0.2 2.9 ± 0.3 0.198

G1 = with primary dysmenorrhea; G2 = without primary dysmenorrhea; Data 
expressed as mean±SD. *p<0.05.

DISCUSSION

In this study, we sought to compare the pain pressure threshold 
in the PF of women with and without PD. The participants of 
the G1 were younger than those of G2, and no difference was 
observed between the PF pain pressure threshold between the 
groups. Thus, despite the occurrence of pain during the menstru-
al period, the PF of the G1 did not present pain sensitization at 
the central level, and it is possible to influence the use of OC in 
response to noxious stimuli.
Vincent et al.11, when comparing pain tolerance among wom-
en with and without PD who were not users of OC, found 
that the former showed higher responses to noxious stimu-
lation, not only at the moment of pain but throughout the 
cycle. This suggests that women have central sensitization to 
pain related to the chronicity of pain. In the present study, 
the time of complaint of PD was not investigated and, con-
sidering that the patients did not present chronic pain, this 
may have contributed to the non-occurrence of central sensi-
tization, in addition to the results that were similar between 
the two groups.
The evaluation of the pressure pain threshold in the low-
er limb muscles and trunk of young women with PD and 
non-users of OC has already been demonstrated. Alfieri et 
al.12 observed a reduction in the pain tolerance values at the 
follicular phase of the menstrual cycle, suggesting that pain 
tolerance is negatively influenced by the follicular phase of 
the cycle. Although the mechanisms remain unclear, female 
hormones interact with the nociceptive processes at multiple 
CNS and peripheral levels, and hormonal variations are as-
sociated with variations in the pain experience. However, in 
another study, no difference in pain sensitivity was observed 
during the menstrual cycle phases, suggesting that there was 
no consensus in the studies regarding pressure tolerance to 
pressure in PD patients5.
For women who do not use OC, there is a fluctuation in pres-
sure tolerance, which is lower in the menstrual phase. How-
ever, for women using OC, the threshold seems to remain the 
same at different stages of the cycle13. It has already been shown 
that women who used OC presented a lower variation in the 

Figure 2. Flowchart of inclusion and exclusion criteria

2 did not use oral contraceptives

Group with primary  
dysmenorrhea (n=10)

1 did not respond to all 
assessment tools

24 females evaluated

20 women analyzed

1 was in continuous use of oral 
hormonal contraceptives

Group without primary 
dysmenorrhea (n=10)



104

Lima VS, Arruda GT, Strelow CS,  
Froelich MA, Saccol MF e Braz MM

BrJP. São Paulo, 2019 abr-jun;2(2):101-4

pressure pain threshold compared to those who did not use 
this medication14. Similarly, another study15 examined the in-
fluence of the menstrual cycle in women with symptoms of 
temporomandibular joint dysfunction and found that women 
who have used OC, with or without PD, showed higher tol-
erance to pain when subjected to algometry. Comparing OC 
and non-OC users, the difference in pain tolerance was ob-
served throughout the cycle only in women who did not use 
OC, which could indicate that the hormonal variation along 
the cycle may influence the perception of pain. Women who 
use OC showed no significant variations in the perception of 
pain during the menstrual cycle, since hormonal variation is 
small, which lessens the effects of the same cycle, suggesting 
that the OC can modulate pain.
It should be emphasized that no studies were found that eval-
uated the PF pressure threshold in women with and without 
PD. In the present study, in relation to the values found in the 
non-menstrual phase, it was observed that the PF pain threshold 
values were lower than those of the studies evaluating the abdo-
men and anteroposterior iliac spines16. In addition, no reference 
values were found for women in this age group for comparison.
Sherman et al.17 observed a variation in pain intensity at differ-
ent stages of the menstrual cycle, but not at the blood pressure 
threshold. However, another study18 concluded that both the PD 
and the phase of the cycle might influence the pain threshold. 
Thus, it is assumed that the differences between the studies may 
relate to the different tissues evaluated and the type of stimulus 
that was given, so that there was little difference in the effect of 
the menstrual cycle on the response to pain by specific stimuli, 
except for electrical stimulation15.
In the literature, PD charts are related to family history. Lopes13 
analyzed 48 women with PD and found that 70% had a fami-
ly history of menstrual cramps. Likewise, the present study, in 
which 70% of the women with PD reported having relatives 
with menstrual cramps, corroborates the findings of another 
study19, in which women who had mothers with PD had a better 
chance of developing PD.
This study was the first to evaluate the pressure pain threshold in 
the PF algometry. Moreover, it stands out for evaluating women 
users of OC that, as previously described, can influence the sen-
sation of pain throughout the cycle.

CONCLUSION

Apparently, the presence of primary dysmenorrhea does not in-
fluence the pressure pain threshold in the pelvic floor of young 
women using oral contraceptives.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Although it is a public 
health problem, the prevalence of chronic pain, especially in work-
ers, is underestimated. The present study aims to estimate the prev-
alence of chronic pain and chronic neuropathic pain in workers of a 
federal public institution and to identify the associated factors.
METHODS: A cross-sectional study conducted in a stratified 
random sample of civil servants of a federal higher education in-
stitution, between October 2017 and March 2018. Standardized 
questionnaires involving sociodemographic characteristics and 
life habits were applied. For those with chronic pain (duration 
equal to or greater than three months), a questionnaire with pain 
characteristics was also applied, including a body map, the visu-
al analog scale, and the neuropathic pain questionnaire Doleur 
Neuropathic 4. The prevalence of chronic pain was estimated, 
and the Poisson model was used to test the associations between 
variables (5% of alpha).
RESULTS: In a sample of 108 active civil servants, chronic 
pain was found in 50% of the sample (95% CI=40.6-59.4) and 
chronic neuropathic pain in 12% (CI 95%=6.9-19.2). No asso-
ciations were found between chronic pain and sociodemograph-
ic characteristics or life habits. An independent association was 
confirmed between the frequency of pain and neuropathic pain, 
where continuous pain in relation to the occasional pain showed 
a prevalence ratio of 5.17 (CI95% CI=1.69-15.79, p=0.004).
CONCLUSION: Chronic pain had a high prevalence in the in-
stitution, being continuous in workers with neuropathic pain. The 
severity of this type of pain requires urgent actions for its control.
Keywords: Chronic pain, Pain measurement, Risk factors.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Embora seja um problema 
de saúde pública, a prevalência de dor crônica, especialmente em 
trabalhadores, é subestimada. O presente estudo teve o objeti-
vo de estimar a prevalência de dor crônica e de dor neuropática 
crônica em trabalhadores de uma instituição pública federal e 
identificar os fatores associados.
MÉTODOS: Estudo de corte transversal conduzido em amostra 
aleatória estratificada de servidores de uma instituição de ensino 
superior federal, entre outubro de 2017 e março de 2018. Foram 
aplicados questionários padronizados envolvendo características 
sociodemográficas e hábitos de vida. Para os que tinham dor crô-
nica (duração igual ou maior que três meses), foram também 
aplicados um questionário de características dolorosas, envolven-
do um mapa corporal, a escala visual analógica e o questionário 
de dor neuropática Doleur Neuropathic 4. A prevalência de dor 
crônica foi estimada e o modelo de Poisson utilizado para testar 
as associações entre as variáveis (alfa de 5%).
RESULTADOS: Em uma amostra de 108 servidores ativos, a 
dor crônica foi encontrada em 50% da amostra (IC95%=40,6-
59,4), sendo 12% (IC95%=6,9-19,2) com características neuro-
páticas. Não foram encontradas associações entre dor crônica e 
características sociodemográficas ou hábitos de vida. Foi confir-
mada a associação independente entre a frequência de dor e dor 
neuropática, onde a dor contínua em relação à ocasional apresen-
tou razão de prevalência de 5,17 (IC95%=1,69-15,79; p=0,004).
CONCLUSÃO: A dor crônica apresentou elevada prevalência na 
instituição, sendo contínua em trabalhadores com dor neuropática. 
A gravidade desse tipo de dor exige ações urgentes para seu controle.
Descritores: Dor crônica, Fatores de risco, Mensuração da dor.

INTRODUÇÃO

A dor crônica (DC) pode ser definida, de acordo com a International 
Association for the Study of Pain (IASP), como uma dor com duração 
além do período esperado para a cura tecidual. O ponto de corte de 
três meses tem sido reconhecido como o mais conveniente para a 
dor não maligna1. A DC causa grandes prejuízos a nível individual, 
como redução da qualidade de vida (QV) e transtornos psiquiátri-
cos, dentre eles ansiedade2, insônia3 e depressão4. Gera, ainda, gran-
de fardo para a sociedade, uma vez que traz grandes prejuízos aos sis-
temas de saúde e está associada a elevadas perdas de produtividade5,6.
Somente nos Estados Unidos, a DC afeta em torno de 100 milhões 
de adultos, número esse superior ao total de doenças cardíacas, cân-
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cer e diabetes somados5. Além de sua elevada frequência, apresenta 
também baixa taxa anual de recuperação, visto que 79% dos in-
divíduos acometidos persiste com os sintomas mesmo após quatro 
anos7. Em escala global, a DC vem alcançando proporções epidêmi-
cas diante do aumento da sua prevalência com o passar dos anos8. 
Nos países desenvolvidos, sua prevalência é estimada entre 26,4 e 
51,3%7-10, enquanto no Brasil, entre 28,1 e 42%11-13. Devido ao seu 
caráter subjetivo, a DC varia de acordo com fatores psicossociais, 
culturais e sociodemográficos, razão pela qual torna-se relevante o 
seu rastreamento e a identificação de fatores associados.
A DC pode ser classificada como nociceptiva ou neuropática. A 
dor neuropática é proveniente de lesão ou disfunção do sistema 
nervoso14 e está associada a dores mais intensas, além de ser mais 
difícil de tratar15,16. A dor neuropática crônica (DNC) provoca 
maiores prejuízos na QV, distúrbios de humor e dificuldades nas 
atividades da vida diárias17. Seu tratamento é bem distinto do tra-
tamento efetivo para a dor nociceptiva, sendo de suma importân-
cia sua diferenciação. A avaliação criteriosa da DC, especialmente 
da DNC, é fundamental para o direcionamento de medidas mais 
efetivas para seu controle.
Apesar do elevado custo social e grande magnitude do problema, com 
o envolvimento de uma parcela significativa da população em idade 
produtiva, poucos estudos foram realizados no Brasil para verificar a 
prevalência da DC em ambientes laborais. Nesse contexto, a dorsalgia 
é uma queixa recorrente18,19. Quando se trata de trabalhadores do setor 
público, os prejuízos provocados pela DC afetam diretamente toda a 
sociedade, uma vez que os custos são por ela arcados.
O presente estudo visou, portanto, estimar a prevalência da DC e da 
DNC, além de verificar os fatores associados a essa doença em uma 
população de servidores de uma instituição de ensino superior da 
rede pública federal.

MÉTODOS

Estudo de corte transversal conduzido na Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB), nos seus campi localizados nas cidades 
de Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Cachoeira, 
Santo Amaro e Feira de Santana (Bahia-Brasil), entre outubro de 
2017 e março de 2018.
Foram elegíveis para o estudo os servidores ativos da UFRB. De 
acordo com dados de março de 2017, existiam 1.496 servidores 
ativos, destes 781 docentes e 715 técnicos administrativos. Foram 
utilizados como critérios de exclusão: gestantes, servidores em afas-
tamento devido à licença gestação, para assuntos particulares, por 
motivo de saúde, desde que o motivo não fosse a DC e para capaci-
tação, com data prevista para fim das respectivas licenças posterior 
aos 30 dias anteriores da data prevista para término da coleta de 
dados. Foram também excluídos os servidores em exercício fora de 
sede e com dificuldades para responder os questionários aplicados. 
Os servidores que estavam em afastamento de suas atividades por 
período inferior ao período de estudo, como em gozo de licenças, 
afastamentos de curta duração ou férias, foram entrevistados após 
30 dias de retorno ao trabalho.
A amostra aleatória estratificada foi realizada através do programa 
Microsoft Excel®, com o seguinte procedimento: a) a lista total de 
servidores foi separada por cargo (professores ou técnicos adminis-

trativos), b) o comando “=aleatório( )” foi utilizado para gerar um 
número aleatório atribuído a cada servidor, c) as listas foram orde-
nadas de maneira ascendente com base no número aleatório, d) a 
lista foi então seguida rigorosamente até se atingir o cálculo amos-
tral dentro de cada categoria. A estratificação foi realizada devido 
a diferenças salariais e socioculturais significativas entre as referi-
das categorias. Com uma prevalência de DC estimada de 41,4%, 
como encontrado em estudo realizado em Salvador12, calculou-se 
uma amostra pelo WinPepi, versão 11.65, com intervalo de con-
fiança (IC) de 95% e diferença aceitável de 9%, de 56 docentes e 
52 técnicos administrativos.
Os participantes selecionados foram convidados para o estudo atra-
vés do e-mail institucional ou contato telefônico. Para os que sinali-
zaram intenção de participar, foram agendadas entrevistas face-a-fa-
ce individuais com um único pesquisador, um médico do trabalho 
que realizou a coleta de forma padronizada.
Primeiramente foi aplicado um questionário envolvendo informa-
ções sociodemográficas e hábitos de vida. Ao final, os indivíduos 
foram questionados sobre a presença de dor e, em caso afirmativo, 
há quanto tempo tinham o problema. Foi utilizado como critério de 
classificação para a DC uma duração mínima de três meses. Os par-
ticipantes com DC então responderam um questionário envolvendo 
características dolorosas, com um mapa corporal para identificação 
do local com a pior dor, uma escala analógica visual, variando de 
“zero”, sem dor, até “10”, a pior dor possível, além de perguntas 
sobre a frequência da dor e se faziam algum tratamento para ela.
Para diferenciar o tipo de dor entre neuropática ou nociceptiva, foi 
utilizado o questionário Doleur Neuropathic 4 (DN-4), que foi vali-
dado para o português do Brasil, mostrando boa validade e confia-
bilidade21. Os participantes responderam duas questões, envolvendo 
sete sintomas dolorosos. Cada item envolveu respostas do tipo “sim” 
ou “não”. Um escore de “zero” foi dado para cada resposta “não” 
e um escore de “1” para cada “sim”. Os participantes com escore 
maior ou igual a 3 foram classificados com dor neuropática. Ao 
utilizar essa estratégia, o instrumento tem sensibilidade de 81,6% e 
especificidade de 85,7% na detecção de dor neuropática20.
O presente estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em pesquisa 
em seres humanos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Públi-
ca e da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, sob registros 
69348117.8.0000.5544 e 69348117.8.3001.0056, respectivamen-
te. Todos os servidores tiveram as assinaturas recolhidas nos Termos 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Análise estatística
Todos os dados foram tabulados e analisados pelo Stata versão 13.0 
para o Windows (StataCorp LP, College Station, TX, USA). A va-
riáveis foram apresentadas descritivamente em números absolutos 
e proporções, e suas prevalências foram estimadas por número de 
acometidos dividido pelo número de expostos. Duas análises foram 
realizadas após ser conduzida uma estatística descritiva. A primeira 
teve como variáveis independentes: idade, sexo, estado civil, cor da 
pele, cargo, atividades físicas, tabagismo, alcoolismo, escolaridade 
e distância entre cidades de residência e trabalho, sendo a variável 
dependente a presença ou não de DC. A segunda análise utilizou, 
como variáveis independentes, o tempo desde o início dos sintomas 
dolorosos, sua intensidade, localização, frequência e se fazia algum 
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tratamento para controle. O tipo de dor (nociceptiva ou neuropáti-
ca) foi a variável dependente.
A variável estado civil foi categorizada como solteiro, casado ou em 
união estável, divorciado ou viúvo. A cor da pele foi classificada segun-
do os critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
como branca, preta, parda, amarela e indígena, sendo esta última cate-
goria excluída por falta de representantes. Para a atividade física foram 
utilizadas as diretrizes do American College of Sports Medicine (ACSM), 
definindo como indivíduos ativos os que realizam 30 minutos ou mais 
de atividade física (AF) com intensidade moderada pelo menos 5 dias 
por semana, ou 20 minutos de AF vigorosa pelo menos 3 dias por 
semana. Os demais foram classificados como sedentários21.
O nível educacional foi categorizado em 5 níveis (ensino médio ou 
abaixo, ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado ou su-
perior). O consumo de álcool foi determinado como moderado ou ex-
cessivo, se consumo superior ao semanal ou na presença de estados de 
embriaguez. O uso menos frequente classificou os entrevistados como 
não consumidores. Para o tabagismo, os servidores foram divididos 
em não fumantes, ex-fumantes e fumantes atuais. A localização da dor 
foi categorizada segundo os segmentos do corpo em cabeça e pescoço, 
coluna lombar, membros inferiores e membros superiores. As variáveis 
numéricas foram analisadas na sua forma original.
Esperou-se uma alta prevalência do desfecho em estudo tendo em 
vista o observado em estudos populacionais anteriores sobre DC. 
Por essa razão, a estimativa da razão de prevalência (RP) obtida pelo 
Odds Ratio (OR) nos modelos de regressão logística tornou-se ina-
dequada. Devido a esse problema, foi utilizado no presente estudo a 
regressão de Poisson com o estimador sandwich da variância22, já que 
esse modelo apresenta estimativas da RP e seus IC 95% semelhantes 
aos obtidos pelo procedimento de Mantel-Haenszel, mesmo com o 
uso de mais de uma variável de confusão e covariáveis contínuas23.
Foi realizada uma análise univariada inicial nas duas análises estatís-
ticas citadas. As variáveis que tiveram um p<0,2 foram selecionadas 

para entrar no modelo multivariado. Através do processo de elimi-
nação “Backward”, foram sucessivamente excluídas as variáveis me-
nos significativas até que se atingisse um p<0,1 nas remanescentes, 
que foi utilizado como limiar para inclusão das variáveis no modelo 
multivariado final. Foram consideradas estatisticamente significan-
tes as variáveis com p<0,05.

RESULTADOS

O fluxograma da coleta de dados foi seguido conforme mostrado 
na figura 1.
Conforme observado, 108 participantes completaram os questioná-
rios e foram incluídos no estudo. As características sociodemográfi-
cas e hábitos de vida dos servidores entrevistados são demonstradas 
na tabela 1.
Os servidores da amostra tiveram uma média de idade de 42,4±10,7 
anos. A maioria deles era do sexo masculino (62%), com estado civil 
casado ou em união estável (60,2%). Em relação à cor da pele, a par-
da foi a predominante (48,6%), enquanto a branca teve representa-
ção em 31,4%, a preta em 17,1% e a amarela em 2,9% da amostra. 
Os professores corresponderam a 51,9% dos representantes, segui-
dos dos técnicos de nível inferior com 32,4% e de nível superior 
com 15,7%. Em relação à escolaridade, a maioria dos servidores teve 
como maior escolaridade o doutorado (39,8%), seguida da pós-gra-
duação ou especialização (20,4%), mestrado (18,5%), ensino supe-
rior (13,9%) e ensino médio ou inferior (7,4%).
Em relação aos hábitos de vida, a amostra era predominantemente 
composta de indivíduos sedentários (52,3%), não fumantes (81,6%) 
e não consumidores de bebidas alcoólicas (75,5%). A distância en-
tre a cidade de residência e do trabalho teve como mediana zero e 
intervalo interquartis (IQQ) de zero no quartil 25% e de 117,5 no 
quartil 75%, indicando que a maioria das pessoas residem na mesma 
cidade em que trabalha.

Figura 1. Fluxograma da coleta de dados
a lista gerada com dados de outubro/2017; b foi utilizado o comando “=aleatório ()” do programa Microsoft Excel para gerar um número aleatório associado a cada servidor. 
As listas de servidores foram então ordenadas de forma ascendente para se obter uma sequência aleatória; c Capacitação se refere à ausência de longa duração ao serviço 
para curso de mestrado, doutorado ou pós-doutorado.

1525 servidores submetidos à estratificação a

54 convidados

2 (3,7%) excluídos
1 (1,8) Capacitação c

1 (1,8) Exercício fora da sede

52 Técnicos Administrativos 
completaram o questionário

712 Técnicos Administrativos 
gerada pela lista aleatória b

813 Docentes
gerada pela lista aleatóriab

78 convidados

22 (28,2%) excluídos
9 (11,5) Capacitação c

13 (16,7) Não responderam ao convite

56 Docentes completaram 
o questionário
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Dos 108 participantes, 54 foram rastreados positivamente para DC, 
resultando em uma prevalência de 50% (IC 95%=40,6-59,4). O 
tempo de dor teve como mediana 28,5 meses (IIQ: 16,5-61,0), já 
a intensidade da dor apresentou média de 5,55±1,76. A dor lom-
bar foi a maior causa de DC na amostra, acometendo 22 indiví-

Tabela 1. Perfil sociodemográfico e hábitos de vida da amostra de 
servidores da UFRB.

Variáveis Total (n=108)

Idade (anos)

   Média±DP 42,4±10,7

Sexo

   Masculino (n e %) 67 (62)

   Feminino (n e %) 41 (38)

Estado civil

   Solteiro (n e %) 36 (33,3)

   Casado ou união estável (n e %) 65 (60,2)

   Divorciado ou viúvo (n e %) 7 (6,5)

Cor da pele a

   Branca (n e %) 33 (31,4)

   Preta (n e %) 18 (17,1)

   Parda (n e %) 51 (48,6)

   Amarela (n e %) 3 (2,9)

Cargo

   Docente (n e %) 56 (51,9)

   Técnico nível superior (n e %) 17 (15,7)

   Técnico nível médio ou inferior (n e %) 35 (32,4)

Atividade física

   Ativo (n e %) 51 (47,7)

   Sedentário (n e %) 56 (52,3)

Tabagismo

   Sim (n e %) 6 (5,8)

   Não (n e %) 84 (81,6)

   Ex-fumante (n e %) 13 (12,6)

Consumo de álcool

   Não (n e %) 80 (75,5)

   Moderado ou excessivo (n e %) 26 (24,5)

Escolaridade

   Ensino médio ou inferior (n e %) 8 (7,4)

   Ensino superior (n e %) 15 (13,9)

   Pós-graduação ou especialização (n e %) 22 (20,4)

   Mestrado (n e %) 20 (18,5)

   Doutorado (n e %) 43 (39,8)

Distância entre a cidade de residência e trabalho 
em km

   Mediana (IIQ) 0 (0-117,5)

DP = desvio padrão; IIQ = Intervalo interquartil; a a categoria “indígena” foi ex-
cluída por falta de representantes.

duos (41,5%), seguida da dor em membros superiores presente 
em 13 (24,5%), inferiores em 11 (20,8%) e cabeça e pescoço em 
7 (13,2%). A dor foi ocasional em 31 pessoas (57,4%), e a maioria 
dos servidores (66,7%) não fazia qualquer tratamento para ela. Em 
relação ao tipo de dor, 41 indivíduos (75,9%) apresentaram carac-
terística de dor nociceptiva, enquanto apenas 13 tiveram dor neu-
ropática. Esse dado permite o cálculo da prevalência de DC com 
características neuropáticas de 12% (IC 95%=6,9-19,2) (Tabela 2).
Foi realizada uma análise envolvendo possíveis fatores associados 
com a presença de DC na amostra de servidores, utilizando-se o 
modelo de Poisson com estimador robusto da variância. Na análise 
univariada, não foram encontradas associações estatisticamente sig-
nificantes entre as variáveis. Dos possíveis fatores associados à DC 
na amostra, apenas o sexo atingiu o limiar pré-especificado de p<0,2 
para realização da análise multivariada, justificando a sua não reali-
zação (Tabela 3).
Uma segunda análise foi realizada para testar possíveis associações en-
tre as características dolorosas e a probabilidade de se ter DC com 
características neuropáticas. Na análise univariada, observou-se que as 
variáveis tempo, intensidade e frequência de dor atingiram os limiares 
de p<0,2 e entraram no modelo multivariado inicial (Tabela 4).
Após o procedimento de eliminação Backward, apenas a variável 
frequência da dor manteve significância suficiente para entrar no 
modelo final, onde foi observado um p=0,004. Ao se analisarem os 
fatores, verificou-se que essa associação se deveu a uma RP de 5,17 
(IC 95%=1,69-15,79) observada para a dor contínua em relação à 
ocasional (Tabela 5).

Tabela 2. Característica da dor entre os portadores de dor crônica na 
amostra de servidores da UFRB

Variáveis Total (n=54)

Tempo de dor (em meses)

   Mediana (IIQ) 28,5 (16,5-61,0)

Intensidade da dor

   Média±DP 5,55±1,76

Localização da dor (n e %) a

   Cabeça e pescoço 7 (13,2)

   Coluna lombar 22 (41,5)

   Membros superiores 13 (24,5)

   Membros inferiores 11 (20,8)

Frequência da dor (n e %)

   Ocasional 31 (57,4)

   Diária 17 (31,5)

   Contínua 6 (11,1)

Tratamento para dor (n e %)

   Sim 18 (33,3)

   Não 36 (66,7)

Tipo de dor (n e %)

   Nociceptiva 41 (75,9)

   Neuropática 13 (24,1)
DP = desvio padrão; IIQ = intervalo interquartil; a não houve participantes com 
dor em coluna torácica.
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Tabela 3. Análise univariada dos fatores associados com a dor crônica entre servidores da UFRB (n=108)

Variáveis Dor crônica RP Bruta (IC 95%) b Valor de p

Idade 0,74

   Média±DP 42±11 1 (0,98-1,01) c

Sexo 0,16 d

   Masculino (%) 30 (27,8) 1

   Feminino (%) 24 (22,2) 1,31 (0,89-1,90)

Estado civil 0,87

   Solteiro (%) 17 (15,7) 1,65 (0,44-6,14)

   Casado ou união estável (%) 35 (32,4) 1,88 (0,52-6,81)

   Divorciado ou viúvo (%) 2 (1,9) 1

Cor da pele a 0,39

   Branca (%) 18 (17,1) 1,63 (0,22-11,91)

   Preta (%) 10 (9,5) 1,67 (0,22-12,38)

   Parda (%) 24 (22,9) 1,41 (0,19-10,24)

   Amarela (%) 1 (0,9) 1

Cargo 0,23

   Docente (%) 25 (23,2) 0,78 (0,52-1,18)

   Técnico nível superior (%) 9 (8,3) 0,93 (0,54-1,60)

   Técnico nível médio ou inferior (%) 20 (18,5) 1

Atividade física 0,78

   Ativo (%) 26 (24,3) 1,06 (0,72-1,55)

   Sedentário (%) 27 (25,2) 1

Tabagismo 0,44

   Sim (%) 3 (2,9) 0,81 (0,50-1,33)

   Não (%) 42 (40,8) 0,81 (0,30-2,17)

   Ex-fumante (%) 8 (7,8) 1

Consumo de álcool 0,66

   Não (%) 41 (38,7) 1,11 (0,69-1,78)

   Moderado ou excessivo (%) 12 (11,3) 1

Escolaridade 0,22

   Ensino médio ou inferior (%) 3 (2,8) 0,90 (0,32-2,48)

   Ensino superior (%) 10 (9,2) 1,60 (0,95-2,66)

   Pós-graduação ou especialização (%) 14 (13,0) 1,52 (0,94-2,46)

   Mestrado (%) 9 (8,3) 1,07 (0,58-1,98)

   Doutorado (%) 18 (16,7) 1

Distância entre a cidade de residência e trabalho em km 0,98

   Mediana (IIQ) 61,6 (106,6) 1 (1-1) c

DP = desvio padrão; IIQ = intervalo interquartil; RP = razão de prevalência; a  a categoria “indígena” foi excluída por falta de representantes; b RP calculada pela 
regressão de Poisson com estimador robusto; c esses valores representam a RP do incremento de uma unidade na variável independente
d a análise multivariada não foi realizada devido somente a variável “sexo” ter atingido o limiar pré-definido de p<0,2.

Tabela 4. Análise dos fatores associados com a dor neuropática entre os portadores de dor crônica na amostra (n=54)

Variáveis a Neuropática n (%) Nociceptiva n (%) Univariada – p a

RP Bruta (IC 95%)

Tempo de dor (em meses) p=0,16

   Mediana (IIQ) 24 (14,5-56) 30 (17,5-75) 0,99 (0,98-1,00)

Localização da dorb p=0,84

   Cabeça e pescoço 3 (25,0) 4 (9,8) 2,36 (0,47-11,75)

   Coluna lombar 1 (8,3) 21 (51,2) 0,25 (0,23-2,65)

   Membro superior 6 (50,0) 7 (17,1) 2,54 (0,59-10,82)

   Membro inferior 2 (16,7) 9 (22,0) 1
Continua...
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DISCUSSÃO

A DC vem alcançando proporções alarmantes, tornando-se uma 
preocupação prioritária para os sistemas de saúde. Ao atingir parcela 
significativa da população em idade laboral, gera impactos negati-
vos aos empregadores. Apesar disso, existe uma escassez de estudos 
que rastreiem a prevalência de DC, principalmente em ambientes 
laborais no Brasil. Na presente amostra foi encontrada prevalência 
bastante elevada, colocando a instituição e a federação em situação 
de vulnerabilidade econômica e os trabalhadores em riscos sociais 
relacionados à perda da saúde.
Foi encontrada prevalência de DC de 50% entre os servidores pú-
blicos ativos da instituição. Esse resultado excede a maior parte dos 
estudos prévios. Três estudos populacionais conduzidos no Brasil 
encontraram prevalências de 28,1% em São Paulo11, 41,4% em Sal-
vador12 e 42% em São Luís13. Considerando um ambiente laboral, 
um estudo conduzido por Kreling, da Cruz e Pimenta24 encontrou 
prevalência ainda maior, de 61,4% entre os funcionários de uma uni-
versidade estadual no Paraná. No entanto, aquele estudo não fez ras-
treamento para DNC. Chama a atenção o fato de que, justamente em 
instituições de ensino, a prevalência de DC seja tão elevada. Em um 
estudo conduzido entre agricultores do tabaco, cujo risco mecânico 
é elevado, encontrou-se uma prevalência de 8,4% de dor em coluna 
lombar18, resultado esse muito inferior ao encontrado no presente es-
tudo, que estimou 20,4% de prevalência de dor nessa região corporal. 
Em outros países, as prevalências foram sempre menores e variaram 
de 19,6% a 43,5% na Líbia25, no Marrocos26, na França20 e no Reino 
Unido8. Essas diferenças podem ser justificadas pelo ponto de corte 
para a estratificação da DC, variando entre três e seis meses, e pelas 
diferentes condições econômica, social e cultural envolvidas.

A DNC apresentou prevalência de 12% na amostra. Esse valor é 
preocupante, principalmente porque esse tipo de dor está rela-
cionado a um pior prognóstico e maior interferência na vida dos 
indivíduos acometidos, em relação aos que somente têm dor no-
ciceptiva17. Resultado similar foi encontrado em estudo de base 
populacional em São Luís que encontrou prevalência de DNC de 
10%13. No entanto, nesse estudo foram incluídos idosos e aposenta-
dos, indicando que a prevalência de DNC no estudo atual, por afe-
tar especificamente trabalhadores, é um problema ainda mais grave 
para o país. Em nível mundial, a prevalência de dor neuropática tem 
sido de 3,9% na Líbia25, 6,9% na França20, 8,1% no Canadá27, de 
8,2 a 8,9% no Reino Unido8 e 10,6% no Marrocos26. A variação no 
desfecho encontrada nesses estudos pode ser explicada por diferentes 
escalas utilizadas para o diagnóstico do tipo de dor. No Brasil, a ele-
vada taxa de DNC é alarmante, o que exige medidas emergenciais.
No presente estudo não foram encontradas diferenças entre fatores 
sociodemográficos ou hábitos de vida e a presença de DC. Na litera-
tura existem divergências entre parte dos preditores para DC, porém 
a maioria dos estudos afirma que sua prevalência é maior no sexo fe-
minino e aumenta com a idade8,11-13,26. O tamanho da amostra pode 
ter sido insuficiente para encontrar significância nessas associações, 
uma vez que o estudo não foi projetado para avaliar especificamente 
esses desfechos.
Os indivíduos acometidos por DNC apresentaram maior preva-
lência de dor contínua em relação à ocasional. Estudos prévios têm 
demonstrado que as características dolorosas variam de forma sig-
nificativa entre pessoas com dor nociceptiva e neuropática20,26. Fo-
ram encontradas, de forma similar nesses trabalhos, uma dor mais 
intensa, um maior tempo desde o início dos sintomas e a localização 
nos membros entre os acometidos por DNC. Esses também foram 
os achados do estudo realizado por De Moraes Vieira et al.13, com 
o adicional de se ter encontrado uma maior frequência de dor diá-
ria e contínua entre os portadores de DNC. A maior frequência da 
dor entre os acometidos por DNC sugere maior comprometimento 
para as atividades diárias, o que afeta ainda mais a capacidade para 
o trabalho, favorece a aposentadoria precoce e aumenta os custos 
diretos e indiretos para toda a sociedade.
O presente estudo buscou uma metodologia rigorosa para obter preci-
são na estimativa da prevalência da DC e da DNC entre os servidores 
de uma instituição federal, com a utilização de amostragem aleatória 
estratificada e de modelos estatísticos robustos apropriados. Também 

Tabela 4. Análise dos fatores associados com a dor neuropática entre os portadores de dor crônica na amostra (n=54) – continuação

Variáveis a Neuropática n (%) Nociceptiva n (%) Univariada – p a

RP Bruta (IC 95%)

Intensidade da dor p=0,02

   Média±DP 6,5 ± 1,7 5,2 ± 1,7 1,42 (1,05-1,91)

Frequência da dor p=0,004

   Contínua 4 (30,8) 2 (4,9) 5,17 (1,69-15,79)

   Diária 5 (38,5) 12 (29,3) 2,28 (0,68-7,56)

   Ocasional 4 (30,8) 27 (65,9) 1

Tratamento para a dor p=0,66

   Não 8 (61,5) 28 (68,3) 0,80 (0,30-2,14)

   Sim 5 (38,5) 13 (31,7) 1
DP = desvio padrão; IIQ = intervalo interquartil; RP = razão de prevalência; a Modelo de Poisson robusto; b não houve participantes com dor em coluna torácica.

Tabela 5. Análise multivariada dos fatores associados com a dor neu-
ropática (n=54)

Variáveis RP ajustada a

(IC 95%)
Valor de p

Frequência da dor 0,004

   Contínua 5,17 (1,69-15,79)

   Diária 2,28 (0,68-7,56)

   Ocasional 1
a Modelo de Poisson robusto. As variáveis tempo e intensidade da dor foram 
sucessivamente excluídas.
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aplicou o instrumento que apresenta os melhores resultados para o 
rastreamento de dor neuropática20,26-28. No entanto, o estudo enfren-
tou dificuldades para conseguir respostas dos professores. Ainda que se 
tenha atingido o cálculo para a amostra e se tenha aplicado as técnicas 
adequadas para a randomização, a elevada recusa nesse grupo de traba-
lhadores pode ter levado, em algum grau, a um viés de seleção. O fato 
de o presente estudo ter sido executado em uma população peculiar de 
trabalhadores, e o achado de uma prevalência de DC e DNC superior 
à maioria dos estudos prévios, sugere uma associação com o fato de 
ser servidor público. Essa associação não foi testada visto que não se 
utilizou grupo comparativo de não servidores, todavia pode servir de 
base para futuros estudos no tema. O desenho transversal não permi-
tiu estabelecer inferências causais ou de tendências. No entanto, como 
estudo exploratório, fornece dados relevantes para estudos longitudi-
nais, intervenções socioeducativas nos setores de saúde ocupacional e 
políticas públicas de saúde.
 
CONCLUSÃO

Em suma, foi encontrada prevalência de DC de 50% e de DNC de 
12% entre os servidores de uma instituição de ensino superior loca-
lizada no interior do estado da Bahia, Brasil. Não foram encontradas 
associações entre as características sociodemográficas ou hábitos de 
vida e a presença de DC. Verificou-se que a dor contínua foi mais 
prevalente entre pessoas com DNC. O estudo amplia o conheci-
mento a respeito da epidemiologia da dor em ambiente laboral, re-
velando a maior prevalência de DNC encontrada até o momento, 
tanto em estudos nacionais como internacionais. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The sensation of pain 
is essential for life, and its assessment in critical non-contacting 
patients can be performed using validated scales. The Behavioral 
Pain Scale is a highly accurate tool that has been widely used in 
this group of patients. This study aimed to describe and charac-
terize pain and the use of analgesia in the emergency or intensive 
care service.
METHODS: This was a cross-sectional study with a quantita-
tive approach with 67 critically ill patients unable to verbalize 
their pain perception, who were hospitalized in the emergency 
service or Intensive Care Units of a public hospital in Vitória da 
Conquista, Bahia from April to July 2017. Clinical and epide-
miological data were collected using the medical record and then 
applied to the Behavioral Pain Scale for pain assessment. 
RESULTS: There was a predominance of male patients 
(47/70.1%). Three groups were identified based on the use of 
sedatives and analgesics: patients taking sedatives and analgesics 
combined, only analgesia, and those without any sedation or an-
algesia. We observed ascending Behavioral Pain Scale scores in 
all groups during tracheal aspiration, but the same did not occur 
with the physiological parameters. 
CONCLUSION: The study proposes the adoption of pain assess-
ment scales in critical patients, such as the Behavioral Pain Scale, 
as well as the use of protocols for analgesia management, and con-
sequently improve the quality of care and patient’s recovery.
Keywords: Emergency medical services, Intensive Care Units, 
Pain, Pain management, Pain measurement.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A sensação de dor é essencial 
para a vida. Sua avaliação em pacientes críticos não contatantes 
pode ser realizada por meio de escalas validadas. A Behavioral 
Pain Scale é um instrumento de aplicação, com elevada acurácia, 
e que tem sido amplamente utilizada neste grupo de pacientes. 
Este estudo objetivou descrever e caracterizar a dor e o uso de 
analgesia no serviço de urgência e cuidados intensivos.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal com abordagem 
quantitativa, realizado com 67 pacientes críticos impossibilitados 
de verbalizar a percepção de dor, os quais estavam hospitalizados 
na área vermelha do pronto-socorro ou nas Unidades de Terapia 
Intensiva de um hospital público de referência em Vitória da Con-
quista, Bahia no período de abril a julho de 2017. Dados clínicos e 
epidemiológicos foram coletados utilizando-se o prontuário e em 
seguida foi aplicada a Behavioral Pain Scale para avaliação da dor. 
RESULTADOS: Houve predomínio de pacientes do sexo mas-
culino (47/70,1%). Foram identificados três grupos com base 
no uso de sedativos e analgésicos: pacientes em uso de sedoanal-
gesia, uso apenas de analgesia, e os que estavam sem sedação ou 
analgesia. Visualizou-se ascensão dos escores da Behavioral Pain 
Scale em todos os grupos durante a aspiração traqueal, porém o 
mesmo não aconteceu com os parâmetros fisiológicos. 
CONCLUSÃO: O estudo apresentou como proposta a adoção 
de escalas de avaliação da dor no paciente crítico, como a Beha-
vioral Pain Scale, bem como uso de protocolos de analgesia e 
manuseio, melhorando assim a qualidade da assistência prestada 
e a recuperação do paciente.
Descritores: Dor, Manuseio da dor, Mensuração da dor, Pronto-
-Socorro, Unidade de Terapia Intensiva.

INTRODUÇÃO

A sensação de dor é essencial para a vida. Sua percepção é resulta-
do de experiências multidimensionais e pessoais frente aos variados 
estímulos que resultam ou não em lesão tecidual1. Diante disso, os 
protocolos assistenciais têm recomendado a avaliação da dor pelos 
profissionais de saúde durante a prestação do cuidado. Em indiví-
duos que verbalizam e têm cognição preservada, a mensuração da 
dor pode ser mais facilmente relatada pois o próprio indivíduo pode 
descrever a dor que sente2.  No entanto, em pacientes críticos, os 
quais estão sob condições adversas que os impedem de verbalizar a 
presença ou ausência da dor3,4 seja por alterações do nível de cons-
ciência, dos efeitos de agentes sedativos e/ou uso da ventilação me-
cânica5, a mensuração da dor só pode ser obtida por meio indireto.
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Alguns estudos referem que a observação de alterações nos parâme-
tros fisiológicos pode ser um método rápido e simples para inferir 
a dor6-8. Entretanto, a utilização de apenas dados fisiológicos é dis-
cutível, pois vários fatores tais como medo, ansiedade e estressores 
psicológicos podem influenciar essa mensuração6,7,9. Além disso, a 
ausência de alteração nos sinais vitais não indica necessariamente a 
ausência de dor10.
Como a incapacidade de relatar a dor não nega a sua existência e 
não dispensa o direito ao tratamento adequado11, na impossibili-
dade de se obter o autorrelato do paciente sobre sua dor, tem sido 
recomendado o uso de escalas observacionais12 que se baseiam em 
parâmetros fisiológicos e expressões corporais do indivíduo. Dentre 
as escalas disponíveis para a mensuração da dor em pacientes não 
responsivos, a mais utilizada pelos serviços de saúde é a Behavioral 
Pain Scale (BPS) por ser de elevada acurácia e de fácil aplicação em 
paciente graves13,14.
Conhecer o nível de dor de pacientes, sejam eles críticos ou não, é 
essencial para otimizar o conforto e minimizar o sofrimento15. Além 
disso, o controle efetivo e adequado da dor está associado à redução 
do tempo de uso da ventilação mecânica, a menor permanência de 
pacientes e a menores taxas de morbidade e mortalidade de pacien-
tes em unidade de terapia intensiva (UTI)16. No entanto, apesar 
desses benefícios, a avaliação da dor tem sido realizada inadequada-
mente (ou não realizada) em parte dos serviços de saúde que prestam 
cuidados a pacientes críticos, dificultando o manuseio adequado da 
dor nesses pacientes17,18. 
Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a 
dor e o uso de analgesia em pacientes críticos admitidos nos serviços 
de urgência e cuidados intensivos de uma instituição pública de re-
ferência no sudoeste baiano.

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal e descritivo com abordagem quan-
titativa, referente a pacientes críticos admitidos na área vermelha do 
pronto-socorro ou em uma das duas UTI de um hospital público de 
referência em Vitória da Conquista, Bahia, Brasil entre abril e julho 
de 2017. 
O referido hospital está situado a 519 km da capital Salvador e é 
referência para 73 municípios, com uma população de aproximada-
mente 1,7 milhão de habitantes19. 
A amostragem ocorreu de forma não probabilística, por adequação, 
com tamanho amostral estimado em cerca de 60 – 65 pacientes. 
O cálculo foi estabelecido considerando precisão de 0,95±0,05 do 
coeficiente alfa de Cronbach, para uma escala com três subescalas.
Foram incluídos todos os pacientes críticos admitidos no período do 
estudo, maiores de 18 anos, de ambos os sexos, em uso de ventilação 
mecânica, sedados e/ou não contatantes, impossibilitados de refe-
rir dor, que apresentavam tempo máximo de permanência de 48h. 
Foram excluídos os pacientes em proteção neurológica, tetraplégi-
cos, que haviam recebido fármaco bloqueador neuromuscular, que 
apresentavam neuropatia periférica ou suspeita de morte encefálica. 
Esses critérios de exclusão foram utilizados para não incluir pacientes 
cujas doenças ou fármacos pudessem comprometer a expressão dos 
comportamentos de dor.

Após a assinatura do consentimento por escrito por familiar res-
ponsável, assistentes de pesquisa devidamente treinados, usando o 
instrumento de coleta de dados previamente elaborado, obtiveram 
dados clínicos e demográficos a partir de consulta ao prontuário do 
paciente. As informações demográficas incluíram idade e sexo. Os 
dados clínicos incluíram comorbidades prévias, diagnóstico, prescri-
ção farmacológica (uso de analgésicos e sedativos em infusão contí-
nua, aprazados em intervalos regulares ou se necessário). Além disso, 
foram obtidas informações sobre a avaliação neurológica de cada 
paciente por meio das escalas de coma de Glasgow, FOUR (Full 
Outline of Unresponsiveness) e escala de sedação RASS (Richmond 
Agitation Sedation Scale), as quais são rotineiramente usadas pelos 
profissionais que atuam no campo de estudo. 
Os assistentes de pesquisa também coletaram informações sobre os 
sinais vitais de cada paciente usando um monitor multimodal, du-
rante três momentos do estudo: em repouso, durante a limpeza dos 
olhos (LO) com gaze umedecida em solução fisiológica (considerado 
procedimento não doloroso) realizada pelo técnico de enfermagem 
e durante a aspiração traqueal (AT) (considerado procedimento do-
loroso)20 realizada pelo fisioterapeuta assistente. Esses procedimen-
tos foram escolhidos por já fazerem parte da rotina de cuidados dos 
pacientes, não sendo necessário nenhum procedimento adicional.
Simultaneamente, os pesquisadores aplicaram a BPS validada no 
Brasil por Morete et al.14 (Tabela 1). A BPS possui um total de 12 
descritores, distribuídos em 3 itens (1. Expressão facial, 2. Membros 
superiores, 3. Adaptação à ventilação mecânica)7,14, variando seu re-
sultado de 3 (ausência de dor) a 12 (dor inadmissível)13. Uma pon-
tuação >3 demonstra presença de dor e ≥5 indica dor significativa21.
O presente estudo respeitou as disposições da resolução 466/12 e foi 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos do Ins-
tituto Multidisciplinar em Saúde, Campus Anísio Teixeira, da Uni-
versidade Federal da Bahia sob o CAAE 65835917.6.0000.5556.

Tabela 1. Versão brasileira da Behavioral Pain Scale

Itens Descrição Pontuação

Expressão facial Relaxada
Parcialmente contraída (p. ex.: 
abaixamento palpebral)
Completamente contraída (olhos 
fechados)
Contorção facial

1
2

3

4

Movimentação 
dos membros 
superiores

Sem movimento
Movimento parcial
Movimentação completa com fle-
xão dos dedos
Permanentemente contraídos

1
2
3

4

Conforto com o 
ventilador me-
cânico

Tolerante
Tosse, mas tolerante à ventilação 
mecânica a maior parte do tempo
Brigando com o ventilador
Sem controle da ventilação

1
2

3
4

Análise estatística
Todas as informações obtidas foram codificadas e inseridas em um ban-
co de dados. Em seguida, foram realizadas análises exploratórias dos da-
dos por meio da apuração de frequências simples absolutas e percentuais 
para as variáveis categóricas. A normalidade da distribuição do conjunto 
de dados foi verificada usando o teste Kolmogorov-Smirnov. Para veri-
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RESULTADOS

Sessenta e sete pacientes foram incluídos no estudo. Cada um deles 
foi avaliado em três momentos: a) durante o repouso, b) limpeza dos 
olhos (LO) e c) aspiração traqueal (AT); perfazendo 201 observações 
(67 pacientes versus 3 observações cada). Os pacientes foram predo-
minantemente do sexo masculino (47/70,1%), com idade mediana 
de 56 anos (IIQ: 36-74), residentes de área urbana (51/76,1%) e 
com relatos de comorbidade pré-existente (41/61,2%). A maioria 
dos pacientes possuiu diagnóstico clínico (49/73,1%), seguido de 
trauma (18/26,9%) (Tabela 2).
Após a coleta foram identificados três grupos de pacientes com base 
no uso de sedativos e analgésicos: G1, pacientes em uso de sedação 
e analgesia; G2, em uso apenas de analgesia; e G3, sem sedação ou 
analgesia. 
A maioria dos pacientes estava em uso de analgesia associada à 
sedação (31/46,3%), sendo midazolam e fentanil os fármacos mais 
usados. Os pacientes em uso de sedação e analgesia foram ava-
liados pela RASS e apresentaram um escore médio de -4,5±1,29. 
Dezoito (26,9%) estavam em uso de analgesia apenas, sendo o 
fentanil e a dipirona os analgésicos mais prescritos. Para esses in-
divíduos, a avaliação neurológica foi realizada por meio da escala 
FOUR em 28 pacientes com média de 6,2±3,63; e escala de coma 
de Glasgow em seis pacientes com média de 4,3±2,16. Dezesseis 
pacientes (23,9%) estavam sem analgesia ou sedação. Das 201 ob-
servações, em 70 (34,8%) os pacientes apresentaram escore ≥5 na 
BPS (Tabela 2).
A tabela 3 mostra a variação dos parâmetros fisiológicos nos três 
momentos de avaliação para os três grupos identificados. Nos três 
grupos de avaliação foi observada variação em todos os parâmetros 
fisiológicos com a aplicação das intervenções, exceto na temperatura. 
A tabela 4 apresenta a variação dos escores BPS. Nos três grupos de 
pacientes foi observada significativa flutuação em todos os escores da 
escala, especialmente entre o repouso e aspiração traqueal.

Tabela 2. Dados demográficos e clínicos dos pacientes incluídos no 
estudo. Vitória da Conquista, abril a julho/2017

Variáveis categóricas n (%)

Sexo, masculino 47 (70,1)

Zona, urbana 51 (76,1)

Classificação diagnóstica

   Clínico 49 (73,1)

   Trauma 18 (26,9)

Comorbidade

   Sim 41 (61,2)

Esquema farmacológico

Sedação e analgesia prescritas

   Grupo 1 31 (46,3)

   Grupo 2 18 (26,9)

   Grupo 3 16 (23,9)

Avaliação da dor

   BPS ≥5* 70 (34,8)

   BPS ≥5 (Durante AT)** 61 (91)

Variáveis numéricas Média (DP)

   Idade, mediana (IIQ)
   FOUR

56 (36-74)
6,2±3,63

   Escala de coma de Glasgow 4,3±2,16

   RASS -4,5±1,29
BPS = Behavioral Pain Scale; AT = aspiração traqueal; FOUR = Full Outline of Unres-
ponsiveness; RASS = Richmond Agitation Sedation Scale. IIQ = intervalo interquartil; 
Grupo 1 = sedação e analgesia; Grupo 2 = analgesia; Grupo 3 = sem sedação ou 
analgesia; dados categóricos apresentados quantitativamente e porcentagem, da-
dos numéricos em média e desvio padrão. *201 observações, **67 observações.

Tabela 3. Variação dos parâmetros fisiológicos nos três momentos de avaliação com a Behavioral Pain Scale em pacientes internados em um 
hospital regional de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil, 2017

Grupos Parâmetros Média±DP Valor de p*

Repouso Limpeza dos olhos Aspiração traqueal

Grupo 1 FC (bpm) 88,7 (26,6) 89,9 (26,4) 104 (29,1) <0,001

FR (irpm) 15,7 (3,8) 15,6 (3,9) 20,4 (7,4) <0,001

SpO2 em % 97,3 (4,0) 97,3 (3,8) 95,0 (4,9) <0,001

PAS (mmHg) 122,3 (29,4) 122,3 (28,9) 139,8 (38,5) <0,001

PAD (mmHg) 67,3 (15,4) 67,7 (14,8) 80,1 (18,7) <0,001

PAM (mmHg) 83,2 (20,8) 86,4 (16,9) 101,3 (24,2) <0,001

Temperatura ˚C 35,9 (1,2) 35,9 (1,2) 35,9 (1,2) 0,846

Grupo 2 FC (bpm) 90,9 (21,7) 91,2 (22,3) 104,4 (20,1) <0,001

FR (irpm) 16,1 (4,5) 16,4 (4,7) 25,2 (9,2) <0,001

SpO2 em % 97,7 (2,5) 97,8 (2,6) 95,3 (3,6) <0,001

PAS (mmHg) 121,2 (27,8) 123,8 (25,5) 141,8 (30,8) <0,001

PAD (mmHg) 63,6 (12,5) 64,8 (11,6) 77,9 (11,8) <0,001

PAM (mmHg) 82,5 (17,2) 84,6 (15,4) 101,7 (17,9) <0,001

Temperatura oC 35,7 (1,1) 35,7 (1,1) 35,7 (1,1) 0,717
Continua...

ficar a flutuação dos parâmetros dentro do mesmo grupo entre os três 
momentos de aferição dos valores foi utilizado o teste ANOVA. O nível 
de significância das análises foi de 5% (p<0,05). Os dados foram anali-
sados por meio do software SPSS versão 20.0. 
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DISCUSSÃO

O controle da dor, mesmo em pacientes críticos não contatantes, 
é indispensável. No entanto, apesar dos avanços tecnológicos na 
assistência a pacientes críticos em unidades de urgência e/ou tera-
pia intensiva, a avaliação da dor e seu adequado manuseio têm sido 
pobremente abordados. Este estudo encontrou que, mesmo para 
pacientes submetidos à analgesia e sedação, houve variação nos pa-
râmetros fisiológicos e nos escores da BPS quando eles foram sub-
metidos a procedimentos dolorosos, especialmente na AT, técnica 
rotineira nas unidades hospitalares. Isso implica falhas no processo 
de avaliação da dor e na adequação da analgesia de pacientes que 
estão sob cuidados intensivos.
Esse ineficiente controle álgico é resultado de um conjunto de fato-
res apontados em literatura como: escolha de método inadequado 
de mensuração da dor, treinamento profissional insuficiente ou ma-
nuseio inadequado da algia sem evidências científicas9,17,22,23. Além 
disso, a resistência à mudança de rotina de muitos profissionais tam-
bém é importante causa de inadequações no controle da dor dos 
pacientes críticos17.

Alguns estudos também têm apontado a falta de conhecimento dos 
profissionais acerca de escalas com considerável acurácia para avaliar 
a dor em pacientes não contatantes9,24. No entanto, na impossibili-
dade de se obter o relato verbal do paciente sobre sua dor, diversas 
escalas observacionais têm sido recomendadas12. Dentre elas, desta-
ca-se a BPS por sua elevada acurácia, fácil aplicação e por ser adapta-
da à realidade brasileira8,25. 
Como outros estudos conduzidos no Brasil6,17,25, este estudo mos-
trou que a BPS foi adequada para avaliar a dor em pacientes não 
contatantes. A comparação dos escores da escala em repouso e 
durante a limpeza dos olhos, procedimento este considerado não 
doloroso, não mostrou variação. A limpeza dos olhos neste estu-
do simula outras situações/procedimentos que são realizados pelo 
profissional, tais como trocas de curativos e aferição da tempera-
tura, mas que necessariamente não correspondem a estímulos do-
lorosos8,25,26. No entanto, os resultados demonstraram uma signi-
ficativa variação dos escores da escala durante a AT – considerado 
processo doloroso para o paciente – e foram observados os maiores 
escores do instrumento, independentemente da forma de analgesia 
(ou ausência dela). 

Tabela 3. Variação dos parâmetros fisiológicos nos três momentos de avaliação com a Behavioral Pain Scale em pacientes internados em um 
hospital regional de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil, 2017 – continuação

Grupos Parâmetros Média±DP Valor de p*

Repouso Limpeza dos olhos Aspiração traqueal

Grupo 3 FC (bpm) 87,2 (26,5) 91,6 (16,0) 100,8 (15,4) <0,001

FR (irpm) 17,8 (6,0) 17,8 (6,2) 23,0 (7,9) <0,001

SpO2 em % 96,6 (3,2) 96,7 (3,1) 94,7 (5,4) 0,025

PAS (mmHg) 121,8 (29,4) 121,9 (29,3) 150,3 (43,5) 0,001

PAD (mmHg) 67,8 (16,3) 68,4 (16,7) 83,1 (21,8) <0,001

PAM (mmHg) 84,8 (20,0) 85,1 (19,8) 103,7 (25,7) <0,001

Temperatura oC 35,6 (1,4) 35,6 (1,5) 35,5 (1,5) 0,368
Grupo 1 = sedação e analgesia; Grupo 2 = analgesia; Grupo 3 = sem sedação ou analgesia; FC = frequência cardíaca; FR = frequência respiratória; SpO2 = saturação 
periférica de oxigênio; PAS = pressão arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; PAM = pressão arterial média. Dados expressos em média e desvio padrão. 
*teste ANOVA.

Tabela 4. Escores da Behavioral Pain Scale durante os três momentos de aplicação da escala em pacientes internados em um hospital regional, 
Vitória da Conquista, Bahia, Brasil, 2017

Grupos Escores BPS Média±DP Valor de p*

Repouso Limpeza dos olhos Aspiração traqueal

Grupo 1 Expressão facial 1,1 (0,3) 1,1 (0,4) 2,1 (0,9) <0,001

Membros superiores 1,0 (0,2) 1,0 (0,2) 2,1 (0,7) <0,001

Adaptação à ventilação mecânica 1,0 (0,1) 1,0 (0,1) 2,0 (0,3) <0,001

Total 3,1 (0,3) 3,2 (0,4) 6,2 (1,4) <0,001

Grupo 2 Expressão facial 1,3 (0,6) 1,4 (0,6) 3,2 (1,0) <0,001

Membros superiores 1,1 (0,3) 1,1 (0,3) 2,8 (1,0) <0,001

Adaptação à ventilação mecânica 1,1 (0,2) 1,1 (0,2) 2,2 (0,6) <0,001

Total 3,4 (1,0) 3,6 (1,0) 8,2 (2,4) <0,001

Grupo 3 Expressão facial 1,3 (0,7) 1,4 (0,7) 2,7 (0,9) <0,001

Membros superiores 1,3 (0,6) 1,3 (0,6) 2,7 (1,0) <0,001

Adaptação à ventilação mecânica 1,1 (0,2) 1,1 (0,2) 1,9 (0,4) <0,001

Total 3,7 (1,4) 3,7 (1,4) 7,3 (2,1) <0,001
Grupo 1 = sedação e analgesia; Grupo 2 = analgesia; Grupo 3 = sem sedação ou analgesia; Dados expressos em média e desvio padrão. *teste ANOVA.
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Embora a alteração nos parâmetros fisiológicos não seja necessaria-
mente uma medida indicativa para avaliação da dor em pacientes 
não contatantes, no presente estudo foi observada uma significativa 
variação na frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de 
oxigênio e pressão arterial sistêmica. Tais resultados se assemelham aos 
reportados em outros estudos que verificaram se modificações na BPS 
eram acompanhados por alterações fisiológicas dos pacientes13,17. En-
tretanto, vale ressaltar que os parâmetros fisiológicos podem ser sensí-
veis a diversos fatores além da presença de dor, como medo, ansiedade 
e estressores psicológicos6,7,9 e outras condições clínicas que isso ocasio-
na. Assim, apenas o monitoramento dos parâmetros fisiológicos como 
forma de avaliação da dor não tem sido recomendado9,12,27-32, fazendo-
-se necessário o uso de escalas/instrumentos devidamente validados e 
com acurácia comprovada, tal como é a BPS9,33.
Os escores mais baixos da BPS foram encontrados no grupo 1. No 
entanto, mesmo esses pacientes apresentaram variações significativas 
nos escores da escala de dor, o que implica dizer que mesmo neles a 
dor estava sendo subestimada. Além disso, não foi possível estabelecer 
se os do grupo 1 estavam sentindo menos dor ou se eles estão inca-
pacitados de apresentá-la8, pois não seria ético realizar pesquisas que 
envolvam manipulação dos níveis de sedação ou analgesia, uma vez 
que os pacientes estariam sendo expostos à maior possibilidade de sen-
tir dor17. De certo, a partir dos resultados deste estudo pode-se inferir 
que adequações no controle da dor devem ser realizadas mesmo em 
indivíduos com sedação e analgesia e seu adequado manuseio pode ser 
obtido com uma avaliação precisa da dor desses pacientes.
Outros estudos mostram que indicadores comportamentais são mais 
sensíveis e apresentam dados mais adequados que os parâmetros he-
modinâmicos na avaliação da dor em pacientes críticos29,33,34. Porém, 
o uso de escalas observacionais não deve ser considerado como a mais 
confiável ou como única avaliação necessária a ser realizada, uma vez 
que não refletem a intensidade nem a localização da dor, bem como 
podem ser mascaradas por sedação profunda ou uso de agentes blo-
queadores. Da mesma maneira, esses instrumentos não devem substi-
tuir o autorrelato de dor, quando o mesmo pode ser referido25,34. 
 
CONCLUSÃO

Tendo em vista os aspectos observados, percebeu-se grande domínio 
da dor durante a AT, visualizados pela elevação dos escores da BPS 
em todos os grupos observados, confirmando sua responsividade. 
Ainda que os parâmetros fisiológicos tenham se alterado durante as 
observações dos grupos 1 e 2, o mesmo não aconteceu no grupo 3, 
indicando que as alterações hemodinâmicas não devem ser utilizadas 
como precursor válido para a mensuração da dor. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: This study is necessary 
considering the expressive number of rural workers that are not 
assisted by a health professional despite the presence of muscu-
loskeletal changes such as low back pain. Thus, the objective was 
to check if there is a relationship among low back pain levels, 
anthropometric measures and range of motion of rural workers. 
METHODS: A cross-sectional study with rural workers that 
used  the visual analog scale to measure low back pain. The data 
on body mass index, fat percentage, waist circumference, waist-
hip ratio and visceral fat area were obtained, as well as the assess-
ment of posterior chain range of motion. 
RESULTS: Fifty-five rural workers were evaluated, with a pre-
dominance of women and married. Of the subjects evaluated, 
37 (67.3%) reported low back pain, with an average pain of 
3.4±2.7. More than half of the sample presented values of body 
mass index, fat percentage, waist circumference and waist-hip 
ratio considered undesirable. Those with pain had higher values 
of body mass index and visceral fat area. 
CONCLUSION: Rural workers with low back pain presented 
higher values of body mass index and visceral fat area, as well as 
those with an inadequate range of motion in the same region who 
had higher values of visceral fat area and pain. It is also possible to 
infer that there is an association between the values of body mass 
index and visceral fat area with the level of pain, just as the waist-
hip ratio is associated with the levels of the range of motion.
Keywords: Anthropometry, Farmers, Low back pain, Range of 
motion.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O estudo justifica-se pelo ex-
pressivo contingente de trabalhadores rurais que não são acom-
panhados quanto à saúde, ao mesmo tempo que apresentam al-
terações musculoesqueléticas como dor lombar. Dessa forma, o 
objetivo foi verificar se há relação entre a dor lombar, medidas 
antropométricas e níveis de flexibilidade de trabalhadores rurais. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal com trabalhado-
res rurais que utilizou a escala analógica visual para mensurar a 
dor lombar. Foram obtidas as medidas de índice de massa cor-
poral, percentual de gordura, circunferência da cintura, relação 
cintura-quadril e área de gordura visceral, além da aferição da 
flexibilidade de cadeia posterior. 
RESULTADOS: Foram avaliados 55 trabalhadores rurais, com 
predomínio do sexo feminino e casados. Dos sujeitos avaliados 
37 (67,3%) referiram queixas de dor lombar, sendo a pontuação 
média de dor de 3,4±2,7. Mais da metade da amostra apresentava 
valores de índice de massa corporal, percentual de gordura, cir-
cunferência da cintura e relação cintura-quadril classificados em 
categorias indesejáveis. Aqueles com dor apresentaram valores de 
índice de massa corporal e área de gordura visceral superiores. 
CONCLUSÃO: Os trabalhadores rurais com dor lombar apre-
sentaram valores de índice de massa corporal e área de gordura 
visceral maiores, assim como aqueles com flexibilidade inadequa-
da na mesma região apresentam valores maiores de área de gor-
dura visceral e dor. Também é possível inferir que há associação 
entre os valores de índice de massa corporal e área de gordura 
visceral com o nível de dor, bem como a relação cintura-quadril 
se associa aos níveis de flexibilidade.
Descritores: Agricultores, Amplitude de movimento, Antropo-
metria, Dor lombar. 

INTRODUÇÃO

A saúde do trabalhador tem recebido destaque em pesquisas na área 
da saúde coletiva, fato esse que está relacionado à incidência de pro-
blemas de saúde advindos da atividade laboral. Entretanto, em algu-
mas populações, essas questões precisam ser aprofundadas, como é o 
caso dos trabalhadores rurais1. Esses trabalhadores apresentam mais 
agravos à saúde e doenças, quando comparados aos trabalhadores 
da zona urbana, ao mesmo tempo que apresentam dificuldades de 
acesso aos serviços de saúde2.
Os produtores rurais costumam desempenhar atividades que ne-
cessitam de esforço físico intenso, sendo frequentes os distúrbios 
osteomusculares. Como consequência, referem dor e desconforto 
que interferem nas atividades de vida diária. Entre os principais des-
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confortos identificados nesses trabalhadores está a dor lombar (DL). 
A DL pode ocorrer devido a diversos fatores, como a redução da 
flexibilidade da cadeia muscular posterior, relacionada à sobrecarga 
laboral e à falta de ações de prevenção aos agravos, bem como pode 
vincular-se com a presença de obesidade. Estimativas apontam que 
de 60 a 80% da população geral apresentará, em algum momento 
da vida, dor na região lombar1.
Tais desordens na coluna, que se expressam em dor, levam ao com-
prometimento das atividades laborais e alterações posturais. Esses 
trabalhadores podem apresentar dores de elevada intensidade, que 
associadas a disfunções musculoesqueléticas, ocasionam alterações 
na estabilidade postural. Além disso, é frequente o excesso de peso 
nessa população, fato esse, que pode agravar sua condição. A sobre-
carga física durante a atividade laboral, pode favorecer o surgimento 
de DL e diminuição da flexibilidade dessa população, sendo impor-
tante a detecção dessas alterações para o desenvolvimento de ações 
que visem prevenir distúrbios relacionados2.
Considerando que o Brasil possui um contingente expressivo de tra-
balhadores no setor que não são acompanhados em suas necessida-
des em saúde, fica evidente a importância de conhecer o seu perfil 
de adoecimento. 
Nesse contexto, o presente estudo justifica-se por dar ênfase aos sin-
tomas dolorosos, referidos como comum em trabalhadores rurais, 
buscando identificar os elementos contributivos associados à aptidão 
física. Sabe-se que devido às características do trabalho rural, é comum 
prevalências elevadas de DL, chegando a 98%, porém ainda existe 
uma lacuna a ser preenchida nas pesquisas sobre esse tema na popula-
ção. Além disso, tem sido descrito o aumento exponencial de doenças 
crônicas não transmissíveis no meio rural, sobretudo a obesidade1,3. 
Portanto, o objetivo foi verificar se há relação entre a DL, medidas 
antropométricas e níveis de flexibilidade de trabalhadores rurais.

MÉTODOS

Trata-se de estudo retrospectivo transversal4 realizado com trabalha-
dores rurais de Santa Cruz do Sul e municípios do Conselho Regio-
nal de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo (COREDE-VRP). 
Para estimar o poder estatístico foi considerado α (two-sided) 0,05 
e poder de 80%. Dessa forma, com 55 trabalhadores foi possível 
atingir magnitude de efeito de 0,454. O tamanho da amostra foi 
calculado pelo software G*Power. A amostra foi selecionada por meio 
de seminários externos de apresentação do projeto, sendo os sujeitos 
convidados a participarem do estudo. 
O presente estudo faz parte da pesquisa “Triagem de fatores de risco 
relacionados ao excesso de peso em trabalhadores da agroindústria 
usando novas tecnologias analíticas e de informação em saúde – Fase 
III” desenvolvido na Universidade de Santa Cruz do Sul. Foram 
selecionados sujeitos com idade entre 18 e 65 anos, que exercem 
atividade laboral no meio rural e que assinaram o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão foram 
indivíduos que não conseguiram finalizar todos os testes ou que já 
realizaram procedimento cirúrgico na coluna vertebral.
Para a caracterização da amostra foi aplicado um questionário autorre-
ferido sobre dados sociodemográficos e de estilo de vida. Os trabalha-
dores responderam questões sobre sexo (feminino/masculino), idade 
(em anos), classe socioeconômica (critérios da Associação Brasileira de 

Empresas), estado civil (casado/outros), jornada doméstica (menos de 
2h e mais de 2h), tempo de atividade no ramo (em anos), horas de 
trabalho por dia, número de filhos, postura predominante no trabalho 
(em pé, sentado, alternado) e prática de atividade física (sim/não).
A DL foi mensurada por meio da escala analógica visual (EAV). Os 
indivíduos foram orientados que zero seria sem dor e 10 seria a dor 
máxima, olhando a escala referiram o valor correspondente. Os re-
sultados foram classificados em “sem dor” (pontuação zero), “dor 
leve a moderada” (pontuação de 1 a 5) e “dor moderada a intensa” 
(pontuação de 6 a 10)5.
Para a avaliação antropométrica foram considerados índices de obe-
sidade total, como índice de massa corporal (IMC) e percentual de 
gordura (%G), e de regionalização da gordura, como circunferência 
da cintura (CC), relação cintura-quadril (RCQ) e área de gordura 
visceral (AVG). 
O peso e a altura foram obtidos em balança analógica com estadiô-
metro para o cálculo do IMC (kg/m2), sendo classificado de acordo 
com as categorias da World Health Organization6 e posteriormente 
dicotomizados em “faixa recomendável” e “excesso de peso”. O %G 
de sete dobras cutâneas, obtido com Compasso de Lange, sendo 
todas as mensurações realizadas no hemicorpo direito, e calculado 
através da equação de Jackson e Pollock, seguido da equação de Siri, 
foi classificado utilizando a proposta por Pollock e Wilmore7, sendo 
os resultados “excelente”, “bom” e “acima de média” considerados 
como “adequado” e “média”, “abaixo da média”, “ruim” e “muito 
ruim”, como “inadequado”.
A CC foi obtida com fita antropométrica, no ponto médio entre a 
última costela e a crista ilíaca. Ela foi classificada de acordo com Lean, 
Han e Morrison8 em “normal” considerado “adequado” e “risco au-
mentado” e “alto risco” sendo “inadequado”. A RCQ, calculada pela 
razão entre CC e quadril, sendo obtida a circunferência do quadril no 
trocânter maior do fêmur, foi classificada de acordo com Heyward9 

em “risco baixo” como “adequado” e “risco moderado”, “risco alto” e 
“risco muito alto” considerado “inadequado”. A AVG, obtida através 
de bioimpedanciometria (InBody 720®) e expressa em cm³, foi classifi-
cada de acordo com Pitanga et al.10 em “normal” e “elevada”.
A flexibilidade foi medida em cm com o teste de sentar e alcançar 
no Banco de Wells, sendo realizadas três manobras e considerada a 
de melhor resultado. Foi classificada de acordo com Wells e Dillon11 

em “fraco”, “regular”, “médio” classificados como “inadequado” e 
“bom” e “ótimo” como “adequado”.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da insti-
tuição sob parecer de número 2.349.234/2017.

Análise estatística
Os resultados foram apresentados em tabelas e expressos através de 
média e desvio padrão para dados numéricos e frequência e percentual 
para dados categóricos e analisados através do software SPSS Statistics®. 
A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. 
Para a análise correlacional foram utilizados os testes de Pearson (va-
riáveis paramétricas) e Spearman (variáveis não paramétricas). A 
comparação de médias entre os grupos foi verificada através do teste 
t de Student para amostras independentes e ANOVA com post hoc 
GT2 de Hochberg (variáveis paramétricas) e U de Mann-Whitney e 
Kruskal-Wallis (variáveis não-paramétricas). Para as variáveis categóri-
cas utilizou-se o teste de Qui-quadrado, considerando p<0,05.
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RESULTADOS

Foram avaliados 55 indivíduos com média de idade de 48,4±12,2 
anos, sendo 30 (54,5%) do sexo feminino, na maioria casados 
(76,4%) com filhos (85,5%) e classificação socioeconômica C1 
e C2 (56,4%). O tempo médio de atuação na agricultura foi de 
26,64±15,88 anos. Com relação ao trabalho doméstico, a maioria 
da amostra relatou realizar menos de 2h diárias (72,2%), não ha-
vendo relação entre trabalho doméstico e dor. Também não foram 
observadas diferenças entre sexo sobre tempo de jornada doméstica 
(p=0,269), embora apenas as mulheres tenham referido se dedicar 
de 4 a 6h para tais atividades (n=5).
Na comparação das variáveis sociodemográficas e de estilo de 
vida nos grupos de dor, observou-se que não há diferença para 
sexo, idade, estado civil, jornada doméstica, tempo de atividade, 
horas de trabalho por dia, número de filhos e prática de atividade 
física. Entretanto, é possível constatar que indivíduos da classe 
socioeconômica B apresentam mais dor que aqueles pertencentes 
à classe C. Além disso, indivíduos com maior intensidade de dor 
realizam as atividades laborais alternando entre em pé e sentado 
(Tabela 1).

Ao serem questionados sobre DL, 37 (67,3%) referiram queixas 
de algia nessa região, sendo a pontuação média de dor na EAV de 
3,4±2,7. Com relação às variáveis avaliadas, mais da metade da 
amostra apresentava os valores de IMC, %G, CC e RCQ classifica-
dos em categorias indesejáveis (Tabela 2).
Ao comparar as médias das variáveis antropométricas e de flexibili-
dade dos indivíduos sem DL, com dor leve a moderada e moderada 
a intensa, foi identificado que aqueles com dor apresentaram valores 

Tabela 1. Caracterização da amostra quanto aos dados sociodemográficos e estilo de vida

Variáveis Dor lombar Valor de p

Sem dor
(n=18)

Leve a moderada
(n=24)

Moderada a intensa
(n=13)

Sexo*

   Feminino 8 (32,0) 12 (48,0) 5 (20,0) 0,793a

   Masculino 10 (33,3) 12 (40,0) 8 (26,7)

Idade** 49,89 (11,62) 46,96 (13,04) 48,92 (12,20) 0,739b

Classe socioeconômica*

   B 2 (9,5) 14 (66,7) 5 (23,8) 0,005a

   C 15 (48,4) 8 (25,8) 8 (25,8)

Estado civil*

   Casado 13 (31,0) 18 (42,9) 11 (26,2) 0,710a

   Outros 5 (38,5) 6 (46,2) 2 (15,4)

Jornada doméstica*

   Menos de 2 horas 13 (32,5) 19 (47,5) 8 (20,0) 0,516a

   Mais de 2 horas 5 (33,3) 5 (33,3) 5 (33,3)

Tempo de atividade** 21,17 (13,80) 29,75 (16,48) 28,46 (16,65) 0,302b

Horas de trabalho/dia** 8,67 (2,50) 9,33 (2,26) 10,46 (1,85) 0,067c

Filhos*

   Sim 15 (31,9) 21 (44,7) 11 (23,4) 0,926a

   Não 3 (37,5) 3 (37,5) 2 (25,0)

Número de filhos** 2,07 (0,88) 1,81 (0,93) 2,36 (0,81) 0,187c

Postura predominante*

   Em pé 15 (40,5) 17 (45,9) 5 (13,5) 0,028a

   Alterna em pé/sentado 3 (16,7) 7 (38,9) 8 (44,4)

Atividade física*

   Sim 3 (37,5) 5 (62,5) - 0,219a

   Não 15 (31,9) 19 (40,4) 13 (27,7)
* frequência absoluta (frequência relativa); ** média (desvio padrão); a teste Qui-quadrado; b ANOVA com post hoc GT2 de Hochberg; c teste de Kruskal-Wallis.

Tabela 2. Caracterização dos sujeitos quanto às variáveis antropo-
métricas e de flexibilidade

Variáveis Adequado n (%) Inadequado n (%)

IMC 19(34,5) 36(65,5)

%G 24(43,6) 31(56,4)

CC 25(45,5) 30(54,5)

RCQ 10(18,2) 45(81,8)

AVG 29(52,7) 26(47,3)

TSA 32(58,2) 23(41,8)
IMC = índice de massa corporal; %G = percentual de gordura; CC = circunfe-
rência da cintura; RCQ = relação cintura-quadril; AVG = área de gordura visce-
ral; TSA = teste de sentar e alcançar.
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de IMC e AVG superiores, sendo que os valores dessas variáveis au-
mentam com a intensidade de dor referida. Nas comparações múl-
tiplas, foram identificadas diferença da AVG e IMC entre os grupos 
sem dor e dor moderada a intensa (p=0,031; p=0,046, respectiva-
mente) (Tabela 3).
Quando comparados os valores antropométricos e da EAV consi-
derando as categorias de flexibilidade, verifica-se que os indivíduos 
com níveis inadequados de flexibilidade apresentam valores maiores 
de AGV (p=0,035) e DL (p=0,014) (Tabela 4).
Além disso, observa-se associação entre a EAV da região lom-
bar e as variáveis de IMC (r=0,304; p=0,024) e AVG (r=0,314; 
p=0,020), assim infere-se que quanto maior o IMC e AVG maior 
a pontuação de dor referida. Também foi identificada uma asso-
ciação fraca e inversa entre o RCQ e a flexibilidade que envolve a 
região lombar, sendo que quanto maior a RCQ menor os valores 
no TSA (r=-0,276; p=0,042).
Na comparação das variáveis quanto à idade, observou-se que não 
houve diferença para valores de IMC, AVG, TSA e EAV, indicando 
que a idade não influencia na dor e flexibilidade. Entretanto, valores 
de adiposidade central, avaliada pela CC e RCQ aumentam progres-
sivamente com a idade, bem como de obesidade total pelo %G. Nas 
comparações múltiplas foi observada diferenças entre 18 e 39 e 40 e 
59 anos para %G (p=0,025), entre 40-59 e 60-65 anos para RCQ 
(p=0,015) e entre 18 e 39 e 60 e 65 anos para CC (p=0,026) e RCQ 
(0,004) (Tabela 5). 

DISCUSSÃO

A agricultura caracteriza-se por um trabalho manual pesado, os agri-
cultores precisam manusear consideráveis quantidades de peso para 
transportar seus materiais e produtos. Durante essa atividade, adotam 
posturas inadequadas que podem causar lesões aos tecidos, especial-
mente músculos e articulações, que favorecem o surgimento da DL12. 
A DL pode estar associada à dor irradiada ou a dores em membros 
inferiores, especialmente em trabalhadores rurais, que passam longas 
jornadas de trabalho em pé13. No presente estudo, observou-se que 
os indivíduos com valores elevados de dor realizavam suas atividades 
alternando entre em pé e sentado, podendo esse fato estar relacionado 
à adaptação da rotina de trabalho em função da dor.
Apesar da atividade agrícola ser considerada como um fator de risco 
para o desenvolvimento de DL, ela permanece pouco explorada sobre 
como influencia na saúde do trabalhador, especialmente nos quadros 
álgicos14. Os presentes resultados revelam que tanto o IMC quanto a 
AVG se relacionam com a dor e a sua intensidade em trabalhadores 
rurais. Também é possível observar que a dor, a AVG e RCQ estão 
associadas à flexibilidade, podendo ser explicada por uma possível so-
brecarga na coluna lombar e alteração do centro de gravidade. 
Estudo de Briggs et al.15 observou que sujeitos com CC aumentada 
apresentam valores de dor significativamente maiores (OR=2,39; 
IC: 1,09-5,21), resultado diferente do observado no presente estu-
do. Entretanto, também observaram que sujeitos classificados pelo 
IMC com sobrepeso ou obesidade apresentaram maior frequência 
de DL, bem como inflamação sistêmica que pode contribuir para o 
agravamento do quadro álgico. 
Hashimoto et al.16 em estudo de larga escala realizado com homens 
japoneses encontraram que a chance de DL é maior em indivíduos 
com excesso de peso quando comparados àqueles que têm resultados 
desejáveis no IMC, destacando a necessidade do controle do IMC 
tanto para prevenção quanto tratamento da DL. Já em inquérito 
nacional nos Estados Unidos17 foi observado que indivíduos com 
sobrepeso ou obesidade, avaliado pelo IMC, apresentavam maior 
chance de apresentar DL (OR=1,21; IC: 1,11-1,32 e OR=1,55; IC: 
1,44-1,67 respectivamente). Esse inquérito constatou que homens 
e mulheres brancos apresentavam maior risco de desenvolver DL. 
Considerando as características da nossa região, essa poderia ser uma 
justificativa para a alta prevalência de dor observada neste estudo. Os 

Tabela 5. Comparação de médias entre os grupos de idade

Variáveis Idades Valor 
de p18-39 anos

(n=12)
40-59 anos

(n=32)
60-65 anos

(n=11)

IMC 25,21 (3,47) 28,30 (5,77) 28,53 (5,61) 0,248a

%G 21,65 (5,66) 27,71 (7,05) 27,27 (5,75) 0,027b

CC 83,46 (11,58) 88,79 (9,95) 95,21 (10,08) 0,031b

RCQ 0,82 (0,82) 0,86 (0,08) 0,94 (0,06) 0,003b

AVG 83,41 (25,38) 103,56 (43,03) 110,64 (43,56) 0,225b

TSA 28,32 (7,03) 26,87 (8,55) 23,02 (10,05) 0,308b

EAV 3,25 (2,67) 3,28 (2,78) 3,64 (2,50) 0,888a

IMC = índice de massa corporal; %G = percentual de gordura; CC = circunfe-
rência da cintura; RCQ = relação cintura-quadril; AVG = área de gordura visce-
ral; TSA = teste de sentar e alcançar; EAV = escala analógica visual; a teste de 
Kruskal-Wallis; b ANOVA com post hoc GT2 de Hochberg.

Tabela 3. Comparação de médias entre grupos de dor

Variáveis Dor lombar Valor 
de pSem dor

(n=18)
Leve a mo-

derada
(n=24)

Moderada a 
intensa
(n=13)

IMC 25,94 (2,78) 27,18 (5,92) 30,97 (6,02) 0,035a

%G 25,26 (5,84) 25,48 (7,85) 29,26 (5,83) 0,209b

CC 86,86 (9,24) 87,85 (10,08) 93,72 (13,43) 0,182b

RCQ 0,87 (0,08) 0,86 (0,08) 0,86 (0,10) 0,988b

AVG 86,91 (29,15) 98,01 (43,00) 124,24 (41,46) 0,034b

TSA 28,09 (7,83) 26,72 (9,70) 23,53 (7,26) 0,343b

IMC = índice de massa corporal; %G = percentual de gordura; CC = circunfe-
rência da cintura; RCQ = relação cintura-quadril; AVG = área de gordura visce-
ral; TSA = teste de sentar e alcançar; a teste Kruskal-Wallis; b ANOVA com post 
hoc GT2 de Hochberg.

Tabela 4. Comparação de médias entre grupos de flexibilidade

Variáveis Flexibilidade Valor de p

Adequada
(n=32)

Inadequada
(n=23)

Idade 45,39 (11,16) 50,53 (12,69) 0,125b

IMC 26,40 (3,42) 29,44 (7,03) 0,162a

%G 25,60 (6,82) 27,28 (7,00) 0,378b

CC 86,90 (8,17) 91,72 (13,44) 0,136b

RCQ 0,87 (0,09) 0,86 (0,08) 0,945b

AVG 90,89 (33,54) 114,06 (45,90) 0,035b

EAV 2,63 (2,47) 4,35 (2,64) 0,014a

IMC = índice de massa corporal; %G = percentual de gordura; CC = circunfe-
rência da cintura; RCQ = relação cintura-quadril; AVG = área de gordura visceral; 
EAV = escala analógica visual; a teste U de Mann-Whitney; b teste t de Student.
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achados descritos corroboram os encontrados no presente estudo. 
Dessa forma, pode-se inferir que o excesso de peso está relacionado 
à chance aumentada de desenvolver DL.
Iizuka et al.18 analisaram a prevalência de DL crônica não específica e 
fatores relacionados em indivíduos de meia idade e idosos, sendo que 
não identificaram relação entre IMC e a presença de dor (p=0,422). 
Esse resultado, oposto ao observado no presente estudo, pode ter 
sido devido à amostra apresentar baixa prevalência de DL (24,8%). 
Entretanto, apontaram que o hábito tabágico e a qualidade de vida 
se relacionam com a DL (p=0,021; p=0,016, respectivamente), po-
rém os autores não trazem uma justificativa para tais resultados.
Su et al.19 estudaram a associação do IMC com a prevalência, gravi-
dade e frequência de DL. Quando comparada a frequência de DL 
com a classificação do IMC, foi observado que a frequência é maior 
(p<0,05) no excesso de peso e obesidade, assim como na obesidade 
grave e mórbida (p<0,01), quando comparado ao grupo com peso 
normal ou baixo peso. Assim, esses dados corroboram os deste estu-
do, considerando que quanto maior o IMC e AVG maior a inten-
sidade da dor. Entretanto, os autores não identificaram uma relação 
do IMC com a gravidade dos episódios ou frequência da lombalgia.
Rahmani et al.20 utilizaram a ultrassonografia para verificar as dimen-
sões do músculo multífido em adolescentes com e sem DL e encontra-
ram associação entre o tamanho do músculo e o IMC, sendo esta uma 
possível explicação para a alta prevalência de DL em indivíduos com 
excesso de peso observada na presente pesquisa. Além disso, observa-
ram que todas as medidas do músculo se correlacionam inversamente 
com a intensidade da dor e a incapacidade funcional, sugerindo que 
quanto menor as dimensões, maior a dor e a incapacidade.
Em estudo com trabalhadores rurais de uma região de Santa Cata-
rina1 foi verificada a prevalência de 98,3% de DL, com média de 
dor na EAV de 5,89±2,49, sendo mais intensa nas mulheres (mé-
dia: 6,14±2,45. Houve relação entre dor e TSA (r=-0,42; p<0,01). 
Esses dados vão ao encontro dos presentes resultados considerando 
que indivíduos com flexibilidade inadequada apresentaram valores 
maiores de dor.
Silva et al.21 encontraram resultados semelhantes com trabalhadores 
rurais no Vale do Rio Pardo, RS sendo observado que os indivíduos 
com elevadas intensidades de dor, apresentaram menores níveis de 
flexibilidade e consideráveis alterações posturais. A DL é comum 
em agricultores tailandeses da borracha. Udom, Janwantanakul e 
Kanlayanaphotporn22 encontraram alta prevalência de DL (55,7%) 
com elevada intensidade, identificando relação entre IMC e dor 
(p=0,048), corroborando com o presente estudo. Assim, é possível 
inferir que o IMC é um importante preditor da DL em diferentes 
populações. Diversos estudos observaram que há associação entre os 
marcadores antropométricos, como peso, IMC, CC, e a DL, con-
firmando que o aumento da adiposidade é um fator de risco para o 
desenvolvimento de DL23,24.
Trabalhadores de diversos setores estão expostos à redução de ele-
mentos da aptidão física de acordo com a atividade laboral desempe-
nhada. Nepomuceno et al.25 analisaram o perfil de trabalhadores in-
dustriários e detectaram prevalência de dor, redução da flexibilidade 
e alterações antropométricas, reforçando os resultados encontrados 
no presente estudo. Também observaram uma tendência na associa-
ção entre a flexibilidade e a presença de dor. Portanto, a flexibilidade 
pode exercer influência na dor.

Paz et al.26 identificaram que as variáveis antropométricas não se re-
lacionaram à incapacidade funcional lombar. Entretanto, a amos-
tra do estudo foi considerada relativamente saudável, o que pode 
ter contribuído para esse resultado. Foi destacado que a flexibili-
dade lombar, avaliada pelo TSA, apresentou maior associação com 
a incapacidade.
A obesidade pode exercer influência não somente na dor e na flexi-
bilidade, mas também na resistência muscular. Ummunah, Ibkunle 
e Ezeakunne27 identificaram relação inversa entre o IMC e a cir-
cunferência do quadril com o tempo de sustentação de contração 
isométrica máxima. Isso significa que quanto maior a adiposidade, 
menor o tempo de manutenção da contração muscular, podendo es-
ses resultados serem importantes na explicação da DL em indivíduos 
com excesso de peso.
Considerou-se que o tamanho da amostra pode ter sido um fator 
limitante do estudo, em parte decorrente da dificuldade de acesso 
a essa população, historicamente desassistida. Entretanto, este estu-
do traz importantes considerações sobre a saúde da população rural 
e também para o planejamento de ações de promoção da saúde e 
prevenção de agravos relacionados à DL. Além disso, constatou-se 
que indivíduos com classe socioeconômica mais elevada apresentam 
mais dor. Entretanto, os mecanismos que associam essa variável à 
dor ainda permanecem desconhecidos.

CONCLUSÃO

Evidenciou-se, no presente estudo, que os trabalhadores rurais com 
DL apresentaram valores de IMC e AVG maiores, assim como 
aqueles com flexibilidade inadequada na mesma região apresentam 
valores maiores de AGV e dor. Também é possível inferir que há 
associação entre os valores de IMC e AVG com o nível de dor, bem 
como a RCQ se associa aos níveis de flexibilidade.

AGRADECIMENTOS

À Professora Tania Cristina Malezan Fleig, do curso de Fisioterapia 
da Universidade de Santa Cruz do Sul, pela valiosa contribuição na 
elaboração deste projeto de pesquisa e manuscrito.

REFERÊNCIAS

1. Silva MR, Ferretti F, Lutinski JA. Dor lombar, flexibilidade muscular e relação com o 
nível de atividade física de trabalhadores rurais. Saúde Debate. 2017;41(112):183-94. 

2. Befort CA, Nazir N, Perri MG. Prevalence of obesity among adults from rural and ur-
ban areas of the United States: findings from NHANES (2005-2008). J Rural Health. 
2012;28(4):392-7.

3. O’Sullivan D, Cunningham C, Blake C. Low back pain among Irish farmers. Occup 
Med. 2009;59(1):59-61. 

4. Hulley SB, Cummings SR, Browner WS, Grady DG, Newman TB. Delineando a 
pesquisa clínica. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2015. 386p. 

5. Sociedade Brasileira para Estudo da Dor [Internet]. 5º Sinal Vital. 2009. [cited 2018 
May 17]. Available from: http://www.sbed.org.br/materias.php?cd_secao=65. 

6. World Health Organization [Internet]. BMI classification. 2006. [cited 2018 May 
17]. Available from: http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html. 

7. Pollock M, Wilmore J. Exercícios na saúde e na doença: avaliação e prescrição para 
prevenção e avaliação. Rio de Janeiro: Medsi; 1993. 

8. Lean ME, Han TS, Morrison CE. Waist circumference as a measure for indicating 
need for weight management. BMJ. 1995;311(6998):158-61. 

9. Heyward VH. Avaliação Física e Prescrição de Exercício: técnicas avançadas. 6th ed. 
Porto Alegre: Artmed; 2013. 485p. 

10. Pitanga CP, Pitanga FJ, Gabriel RE, Moreira MH. Associação entre o nível de ativi-
dade física e a área de gordura visceral em mulheres pós-menopáusicas. Rev Bras Med 
Esporte. 2014;20(4):252-4. 



122

Nepomuceno P, Schmidt LM, Glänzel MH, 
Reckziegel MB, Pohl HH e Reuter EM

BrJP. São Paulo, 2019 abr-jun;2(2):117-22

11. Wells KF, Dillon EK. The sit and reach: a test of back and leg flexibility. Res Q Exerc 
Sport. 1952;23:115-8. 

12. Keawduangdee P, Puntumetakul R, Swangnetr M, Laohasiriwong W, Settheetham D, 
Yamauchi J, et al. Prevalence of low back pain and associated factors among farmers 
during the rice transplanting process. J Phys Ther Sci. 2015;27(7):2239-45. 

13. Essien SK, Trask C, Dosman J, Bath B. Investigating the association between lower ex-
tremity and low back symptoms among Saskatchewan farmers using the Standardized 
Nordic Questionnaire. Spine. 2017;42(19):1147-54. 

14. Meucci RD, Fassa AG, Faria NM, Fiori NS. Chronic low back pain among tobacco 
farmers in southern Brazil. Int J Occup Environ Health. 2015;21(1):66-73.

15. Briggs MS, Givens DL, Schmitt LC, Taylor CA. Relations of C-reactive protein and 
obesity to the prevalence and the odds of reporting low back pain. Arch Phys Med 
Rehabil. 2013;94(4):745-52.

16. Hashimoto Y, Matsudaira K, Sawada SS, Gando Y, Kawakami R, Sloan RA, et al. 
Association between objectively measured physical activity and body mass index 
with low back pain: a large-scale cross-sectional study of Japanese men. BMC Public 
Health. 2018;18(341):1-8. 

17. Peng T, Pérez A, Pettee Gabriel K. The association among overweight, obesity, and 
low back pain in U.S. adults: a Cross-Sectional Study of the 2015 National Health 
Interview Survey. J Manipulative Physiol Ther. 2018;41(4):294-303.

18. Iizuka Y, Iizuka H, Mieda T, Tsunoda D, Sasaki T, Tajika T, et al. Prevalence of chronic 
nonspecific low back pain and its associated factors among middle-aged and elderly 
people: an analysis based on data from a musculoskeletal examination in Japan. Asian 
Spine J. 2017;11(6):989-97. 

19. Su CA, Kusin DJ, Li SQ, Ahn UM, Ahn NU. The association between body mass 
index and the prevalence, severity, and frequency of low back pain: data from the 
osteoarthritis initiative. Spine. 2018;43(12):848-52. 

20. Rahmani N, Kiani A, Mohseni-Bandpei MA, Abdollahi I. Multifidus muscle size in 
adolescents with and without back pain using ultrasonography. J Bodyw Mov Ther. 
2018;22(1):147-51.

21. Silva RK, Reckziegel MB, Burgos MS, Pohl HH. Dor lombar e sua relação com a flexi-
bilidade e os desvios posturais em trabalhadores rurais de municípios da microrregião 
sul do Vale do Rio Pardo/RS. Fisioter Bras. 2017;18(2):130-9. 

22. Udom C, Janwantanakul P, Kanlayanaphotporn R. The prevalence of low back pain 
and its associated factors in Thai rubber farmers. J Occup Health. 2016;58(6):534-42. 

23. Brooks C, Siegler JC, Marshall PWM. Relative abdominal adiposity is associated with chro-
nic low back pain: a preliminary explorative study. BMC Public Health. 2016;16(1):700-8. 

24. Heuch I, Heuch I, Hagen K, Zwart JA. A comparison of anthropometric measures 
for assessing the association between body size and risk of chronic low back pain: the 
HUNT Study. PLoS One. 2015;10(10):e0151268. 

25. Nepomuceno P, Braz CD, Dummel KL, Wendt D, Campos GD, Couto AN, et al. 
Perfil antropométrico e a relação da flexibilidade com a dor e desconforto em trabalha-
dores da indústria de Santa Cruz do Sul – RS. Cinergis. 2016;17(4):313-8. 

26. Paz GA, Maia MF, Santiago FL, Lima VP. Correlação entre incapacidade funcional 
lombar e índices da aptidão física para a saúde. Saúde em Rev. 2012;12(31):23-30. 

27. Ummunah JO, Ibikunle PO, Ezeakunne AC. Relationship between isometric endu-
rance of back extensor muscles and selected anthropometric indices among some Ni-
gerian undergraduates. J Back Musculoskelet Rehabil. 2014;27(3):291-8.



123

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: In patients with chronic 
pain, insomnia is reported between 50 and 88% of them. It is es-
sential to recognize sleep disorders to estimate its repercussions on 
the quality of life and to seek knowledge that supports the necessary 
interventions. This study aims to identify the possible factors that 
influence sleep quality, as well as its prevalence in these patients.
METHODS: Sample consisting of 68 patients (58 women, 10 
men), the mean age of 45.3±10.3 years, with a positive diagnosis 
of human immunodeficiency virus undergoing antiretroviral and 
chronic pain treatment in Porto Alegre, RS. The Pittsburgh Sleep 
Quality Index was used to assess the components of the scale as 
well as their overall score. For the classification of the type of 
chronic pain, the Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms 
and Signs scale was used, which differentiates nociceptive and 
neuropathic pain. 
RESULTS: Patients classified with no pain, nociceptive pain and 
neuropathic pain. Overall score divided into good sleep, bad sleep 
and sleep disorder, where patients without pain accounted for 8.8%, 
16.2 and 2.9% respectively. With nociceptive pain 4.4, 11.8 and 
5.9%, respectively. With neuropathic pain 4.4, 23.5 and 22.1% re-
spectively. Patients with neuropathic pain had the highest rates of 
poor sleep and sleep disorder, accounting for 50.0% and using more 
sleeping pills compared to the control group (p<0.05). 
CONCLUSION: There is a high prevalence of sleep disorders or 
poor sleep in patients with the human immunodeficiency virus 
with neuropathic pain. The importance of assessing the sleep as 
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an essential part of the clinical assessment should be recognized 
and incorporated without delay by health professionals.
Keywords: Chronic pain, Human immunodeficiency virus, 
Nursing, Sleep.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Em pacientes com dor crô-
nica, a insônia é relatada entre 50 e 88% deles. É fundamental 
reconhecer as alterações do sono para estimar suas repercussões 
na qualidade de vida e buscar conhecimentos que respaldem as 
necessárias intervenções. Este estudo buscou identificar os possí-
veis fatores que influenciam a qualidade do sono, bem como suas 
prevalências nesses pacientes. 
MÉTODOS: Amostra constituída por 68 pacientes (58 mulheres 
e 10 homens) com idade média de 45,3±10,3 anos, diagnóstico 
positivo para o vírus da imunodeficiência humana em tratamento 
antirretroviral e dor crônica, de uma instituição em Porto Alegre, 
RS. O Questionário do Índice de Qualidade de Sono de Pitts-
burgh foi usado para a avaliação dos componentes da escala de 
sono, bem como sua pontuação total. Para a classificação do tipo 
de dor crônica foi utilizada a escala Leeds Assessment of Neuropathic 
Symptoms and Signs, que diferencia dor nociceptiva e neuropática. 
RESULTADOS: Os pacientes foram classificados em sem dor, 
dor nociceptiva e dor neuropática. A pontuação global foi di-
vidida em sono bom, sono ruim e distúrbio do sono, onde os 
pacientes sem dor representaram 8,8, 16,2 e 2,9% respectiva-
mente. Com dor nociceptiva 4,4, 11,8 e 5,9% respectivamente. 
Com dor neuropática 4,4, 23,5 e 22,1% respectivamente. Os 
pacientes com dor neuropática apresentaram os maiores índices 
de sono ruim e distúrbio do sono, representando 50,0% e utili-
zavam mais fármacos para dormir em comparação com o grupo 
controle (p<0,05). 
CONCLUSÃO: Existe elevada prevalência de distúrbios do sono 
ou sono ruim em pacientes portadores do vírus com dor neuro-
pática. A importância da avaliação do sono como parte essencial 
da avaliação clínica deve ser reconhecida e incorporada sem de-
mora pelos profissionais de saúde.
Descritores: Dor crônica, Enfermagem, Sono, Vírus da imuno-
deficiência humana. 

INTRODUÇÃO

O vírus da imunodeficiência humana (HIV), termo derivado do 
inglês Human Immunodeficiency Virus, ataca o sistema imune des-
truindo as células de defesa, os linfócitos T CD4+, causando assim 
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um quadro de imunossupressão. A imunodeficiência é caracterizada 
por contínua replicação viral e depleção dos linfócitos T CD4+, afe-
tando a capacidade do sistema imunológico de defender o organis-
mo das células estranhas ou anômalas que o invadem ou o atacam, 
tais como bactérias, vírus, fungos e células cancerígenas1.
À medida que, lentamente, o sistema linfático e as respostas imunes 
entram em colapso, uma pessoa infectada pelo HIV torna-se mais 
suscetível a infecções oportunistas, adoecendo com mais frequên-
cia. Essa condição de suscetibilidade, devido ao sistema linfático e 
respostas imunes defeituosos, é diagnosticada como Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (SIDA) ou do inglês Acquired Immu-
nodeficiency Syndrome (AIDS), caracterizada não por um sintoma, 
mas por um conjunto de sinais e sintomas advindos da diminuição 
da taxa de linfócitos T CD4+2.
A AIDS é diagnosticada quando a contagem de células T diminui 
abaixo de 200 por microlitro de sangue. A contagem dos linfócitos 
T CD4+ e a carga viral são marcadores prognósticos importantes 
para o monitoramento da infecção e o acompanhamento da evolu-
ção da doença nesses pacientes1.
Segundo o relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas so-
bre HIV/AIDS3, o número de pessoas vivendo com HIV/AIDS no 
mundo é de aproximadamente 36,7 milhões. O relatório mostra 
que a terapia antirretroviral está permitindo que as pessoas com HIV 
vivam por mais tempo. Em 2015, as pessoas com mais de 50 anos 
representavam cerca de 17% da população adulta (15 anos ou mais) 
vivendo com HIV. Em países de alta renda, 31% das pessoas viven-
do com HIV tinham mais de 50 anos3.
Foram registrados no Brasil, de 1980 até 2016, 548.850 (65,1%) 
casos de AIDS em homens e 293.685 (34,9%) em mulheres. Nos 
últimos 10 anos, as taxas de detecção de AIDS em homens têm apre-
sentado tendência de crescimento, em 2006 a taxa foi de 24,1 casos 
para cada 100 mil habitantes, a qual passou para 27,9 em 2015, 
representando um aumento de 15,9%4.
Segundo o Boletim Epidemiológico HIV/AIDS do Departamento 
de Vigilância do Ministério da Saúde (MS), publicado anualmente, 
no ano de 2015 foram registrados 39.113 novos casos de infecção 
pelo HIV no Brasil, sendo que a cidade de Porto Alegre apresentou 
taxa de 74 casos para cada 100 mil habitantes, valor correspondente 
ao dobro da taxa do Estado do Rio Grande do Sul e a quase quatro 
vezes a taxa do Brasil. A taxa de detecção de AIDS no Brasil tem 
apresentado estabilização nos últimos 10 anos, com uma média de 
20,7 casos para cada 100 mil habitantes. A recomendação para o 
tratamento de pessoas com HIV, independentemente da contagem 
de células CD4, acontece desde dezembro de 2013. Em junho de 
2016, no mundo todo cerca de 18,2 milhões de pessoas tiveram 
acesso ao tratamento antirretroviral, incluindo 910.000 crianças, o 
dobro do número registrado cinco anos antes4.
Na medida em que as pessoas vivendo com HIV envelhecem, tam-
bém ficam mais suscetíveis aos efeitos adversos de longo prazo, de-
correntes do tratamento antirretroviral, desenvolvendo resistência 
aos fármacos e exigindo tratamento de comorbidades, como a tuber-
culose e a hepatite C, dentre outras, que também podem interagir 
com a terapia antirretroviral. Pesquisas e investimentos contínuos 
são necessários para descobrir tratamentos mais simples e mais tole-
ráveis para o HIV e para as comorbidades, bem como para descobrir 
uma vacina e a cura para o vírus3.

O uso da terapia antirretroviral combinada, disponível nos serviços 
públicos do Brasil a partir de 1997, determinou um novo curso para 
a doença5. Com o controle da replicação do vírus e a consequente 
melhora da imunidade dos pacientes, a AIDS tomou contornos de 
doença crônica, aumentando a expectativa de vida dos pacientes6. In-
felizmente, mesmo oferecendo aos pacientes uma expectativa de vida 
maior, o mecanismo de ação dos fármacos traz complicações crônicas 
não relacionadas diretamente à infecção pelo HIV, tais como doenças 
cardiovasculares, alterações hepáticas, renais e ósseas, além de neopla-
sias e perda das funções neurocognitivas e neuropatologias1. 
As manifestações neurológicas são frequentes em pessoas com HIV, 
sendo que se constituem na primeira manifestação da doença em 
10% dos casos, e entre 30 e 50% dos pacientes relatarão sintomas 
neurológicos em algum momento da vida. As neuropatias periféricas 
são comumente associadas com as infecções por HIV, e a neuropatia 
periférica distal é a forma mais frequente sendo sintomática em 35% 
dos pacientes7,8.
A dor neuropática no paciente com HIV decorre das alterações do 
sistema imunológico, devido à imunossupressão9. A imunossupres-
são torna o indivíduo mais suscetível às infecções e malignidades, 
que são agravadas pela imensa interação negativa de fármacos utili-
zados para analgesia e os antirretrovirais, dificultando o tratamento 
dos sintomas álgicos nesses pacientes, diminuindo sua qualidade de 
vida (QV)10.
As estatísticas apontam que 30% da população mundial sofre com 
dor crônica11. No Brasil, esse número chega a quase 60 milhões de 
pessoas, sendo que 50% relata sério comprometimento em sua roti-
na. Na população portadora de HIV/AIDS, Larue, Fontaine e Col-
leau12 constataram que 30% dos pacientes ambulatoriais e 62% dos 
pacientes internados com HIV relataram dor relacionada ao HIV, e 
que a sua gravidade foi significativamente subestimada pelos médi-
cos que prestaram cuidados a pacientes soropositivos. Em adultos 
com HIV, a dor neuropática é mais frequente em homens com bai-
xos níveis de CD4 ou carga viral aumentada. Nessa população, 80% 
dos pacientes referem ter experimentado dor intensa, que interfere 
no humor, na QV e nas habilidades de trabalho. 
Sabe-se que a QV está diretamente relacionada, dentre outros fatores, 
à qualidade do sono13. O sono, caracterizado pela suspensão temporá-
ria da atividade perceptivossensitiva e motora voluntária, faz parte das 
necessidades básicas do ser humano, assim como comer e beber, ten-
do uma função restauradora para o organismo e o cérebro14. Estudos 
relacionam o sono à função imunológica, indicando que sua privação 
pode comprometer essa função15. Indivíduos privados experimental-
mente de sono apresentaram diminuição da atividade das células NK 
(Natural Killer), que fazem parte da imunidade inata e correspondem 
a cerca de 10 a 20% dos linfócitos circulantes16. 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde17, cerca de 40% da 
população mundial não dorme como gostaria e apresenta algum dos 
mais de 80 distúrbios e síndromes do sono listados pela Classificação 
Internacional dos Distúrbios do Sono (CIDS). Além disso, é sabi-
do que os transtornos do sono representam um fator de expressivo 
impacto na vida de uma pessoa, causando prejuízos em curto ou em 
longo prazo nas atividades diárias, adversidades sociais, somáticas, 
psicológicas ou cognitivas18 e de acordo com a Associação Brasileira 
do Sono, os distúrbios do sono podem trazer importantes repercus-
sões no desempenho e custos sociais. As estimativas sobre o índice 
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de acidentes e mortes causados por sonolência ou cansaço variam 
de 2 a 41%, com alto custo em termos financeiros e da própria vida 
envolvendo questões econômicas e de saúde, como o aumento de 
internações, do absenteísmo, de riscos de acidentes de trânsito e de 
desenvolvimento de distúrbios mentais19.
Os pacientes com AIDS apresentam muitas queixas (poliqueixosos), 
principalmente em relação às dores crônicas e às reações adversas 
do tratamento antirretroviral, e neles espera-se encontrar também 
queixas relacionadas à qualidade do sono20.
O diagnóstico dos distúrbios do sono não é tão facilmente realiza-
do, pois a maioria das pessoas desconhece que essa queixa é uma 
condição clínica e que tem tratamento. Em virtude desse desconhe-
cimento, os pacientes deixam de relatar os problemas com o sono 
e por desconhecimento da maioria dos profissionais de saúde na 
identificação de tais transtornos, não há subsídios para realizar um 
diagnóstico e tratamento, aumentando assim a piora nos sintomas19.
Sendo o sono uma necessidade humana básica, sua preservação e 
manutenção são fundamentais para que o indivíduo leve uma vida 
saudável. É importante reconhecer e relacionar essas dificuldades 
para se buscar conhecimento que respalde as necessárias interven-
ções de enfermagem, a fim de promover a melhora da QV21.
Os enfermeiros, enquanto profissionais da saúde, têm um papel fun-
damental na promoção, prevenção e no cuidado aos agravos à saúde. 
Acredita-se que tal entendimento seja importante para o planeja-
mento de ações resolutivas nesse contexto22. 
O objetivo deste estudo foi identificar os possíveis fatores que in-
fluenciam a qualidade do sono, bem como a prevalência em pacien-
tes infectados com o HIV.  

MÉTODOS 

Estudo de coorte transversal, com abordagem quantitativa, realizado 
em uma Organização Não Governamental (ONG) de Porto Alegre/
RS, onde os participantes foram incluídos no estudo de acordo com os 
seguintes critérios de inclusão: diagnóstico confirmado de HIV/AIDS 
em tratamento com terapia antirretroviral; com idade entre 18 e 65 
anos, de ambos os sexos; Termo de Consentimento Livre e Esclareci-
do (TCLE) compreendido e assinado. Os critérios de exclusão foram 
infecção contagiosa aguda ativa (meningite, tuberculose pulmonar 
ativa); histórico de doenças crônicas associadas com neuropatia (dia-
betes, lúpus, artrite reumatoide); infecção por HTLV (Human T-cell 
Lymphotrophic Virus); insuficiência renal crônica; insuficiência vas-
cular periférica; uso de corticoide sistêmico; doença oncológica; doen-
ça grave que limitasse a compreensão do TCLE ou dos questionários.
O período de coleta de dados compreendeu os meses de agosto a 
dezembro de 2015. Os dados foram coletados quando as pessoas 
compareceram à ONG para atendimento. As entrevistas acontece-
ram em local privado, antes ou depois dos atendimentos na ONG.
Foram utilizados para a coleta dos dados formulários de entrevis-
tas semiestruturadas, em que constaram de questões relacionadas à 
identificação do paciente, ao seu perfil socioeconômico, histórico de 
saúde e tratamento.
Utilizou-se o questionário do Índice de Qualidade de Sono de Pitts-
burgh (PSQI-BR), questionário americano validado para o uso na 
língua portuguesa, que possui como característica a avaliação da 
qualidade do sono no último mês23. Esse questionário contém 19 

questões que configuram sete componentes de avaliação do sono: 
qualidade, latência, duração, eficiência, distúrbios noturnos, uso de 
fármacos para dormir e sonolência diurna. Cada componente recebe 
uma pontuação que varia de zero a três, de forma que a pontua-
ção final do instrumento pode variar de zero a 21. Quanto maior 
a pontuação, pior a qualidade do sono, e valores maiores que cinco 
indicam sono de má qualidade. 
Para a classificação do tipo de dor crônica foi utilizada a escala Leeds 
Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS), uma escala 
validada para uso no Brasil, utilizada para diferenciar dor nocicepti-
va e dor neuropática24.
Todos os 68 pacientes que compreendem esta amostra preencheram 
100% dos dados relacionados ao questionário PSQI-BR, e foram 
avaliados de acordo com os testes mencionados.
Considerando que a descrição da qualidade de sono em pacientes 
com HIV/AIDS, avaliada pela escala de Pittsburgh, seria uma das 
maiores contribuições do presente trabalho à literatura científica, o 
tamanho da amostra foi calculado sobre esse desfecho.  Ferreira e 
Ceolim26 descreveram que pacientes com HIV apresentam elevada 
prevalência de má qualidade de sono.  O cálculo do tamanho do 
efeito foi de 1,35 (d de Cohen).  O cálculo do tamanho da amostra 
foi realizado com um erro alfa bicaudal de 0,05, poder de 95% e 
igual tamanho das amostras. O cálculo do tamanho da amostra foi 
realizado pelo programa Gpower.
Segundo as recomendações éticas do MS, o desenvolvimento do es-
tudo está em conformidade com a Resolução nº 466/12 – Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), que dispõe sobre a ética de pesquisa com 
seres humanos25. Após os pacientes serem informados da finalidade 
do estudo e terem consentido por escrito a sua participação através 
do TCLE, o participante do estudo estava ciente que poderia desistir 
a qualquer tempo, sem que houvesse qualquer descontinuidade do 
atendimento. Ao término da pesquisa foram disponibilizados os re-
sultados obtidos de forma resumida para a instituição pesquisada, e 
para todos aqueles aos quais pudessem interessar. 
Este estudo faz parte de um projeto de maior abrangência intitu-
lado “Neurofisiologia da Nocicepção e Sensibilização Central em 
Pacientes com Neuropatia por HIV”, coordenado pela Profa. Dra. 
Andressa de Souza e colaboradores, do Programa de Pós-Graduação 
em Saúde e Desenvolvimento Humano, linha de Pesquisa Processos 
Patológicos, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico – CNPq (Universal 442479/2014-0), 
com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) sob 
o nº 30388114.3.0000.5307 e com o parecer de aprovação sob o nº 
647.372. Universidade La Salle.

Análise estatística
Os dados foram resumidos usando estatísticas descritivas convencio-
nais. As variáveis contínuas foram descritas usando média, mediana 
e desvio padrão. As variáveis categóricas foram descritas usando nú-
meros absolutos e percentagens. A comparação entre os grupos para 
as variáveis contínuas foi realizada usando o teste de Kruskal-Wallis. 
As comparações entre as variáveis categóricas foram realizadas usan-
do o teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher, conforme o caso. Para 
todas as análises, o nível de significância estatística para o erro alfa 
estabelecido foi um p<0,05 bicaudal. As análises foram processadas 
usando o SPSS versão 20.0 (SPSS, Chicago, IL). 
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RESULTADOS

A amostra foi constituída por 68 pacientes com idade média de 
45,3±10,3 anos, todos com diagnóstico confirmado de HIV/AIDS 
em tratamento com terapia antirretroviral. Destaca-se que dos 68 
pacientes, 15 moram sozinhos, 49 (72,0%) moram com a família, 
podendo ser cônjuge, pais ou filhos, e 04 (6,0%) não se enqua-
dram nos anteriores. Quanto ao tempo de estudo, a média é de 

5,9 anos. Referindo-se à ocupação profissional, 27 (40,0%) estão 
sem emprego. A carga viral é detectável em 34 (50,0%) pacientes. 
Nesta amostra, todos os pacientes estão em tratamento com terapia 
antirretroviral e somente 17 (25,0%) pacientes utilizam o inibidor 
de transcriptase reversa não nucleosídeo, Efavirenz. Estes dados são 
apresentados na tabela 1.
Em relação à dor percebida, apenas 31% relataram não sentir dor e 
os 69% restantes relataram dores em região da cabeça (46%), mem-
bros superiores (41%), tronco (43%) e membros inferiores (43%). 
Neste estudo, os pacientes foram classificados conforme a escala 
LANSS24, que diferencia dor nociceptiva de dor neuropática. Sendo 
assim, os pacientes foram subdivididos em grupo controle (sem dor, 
n=19), com dor nociceptiva (n=15) e com dor neuropática (n=34). 
Os resultados estão apresentados na tabela 2.
Com relação às características habituais do sono, os pacientes tam-
bém foram divididos entre os grupos controle (sem dor), dor noci-
ceptiva e dor neuropática. Os resultados são apresentados na tabela 
3. Do total da amostra, 35 (51,5%) apresentaram eficiência habitual 
do sono acima de 85%, 13 (19,1%) entre 75 e 84%, 10 (14,7%) 
entre 65 e 74% e 10 (14,7%) apresentaram eficiência do sono me-
nor que 65%.
Na análise da qualidade do sono, obtida através do PSQI-BR, são 
correlacionados os índices de qualidade subjetiva, latência, duração, 
eficiência, distúrbios, uso de fármaco para dormir e sonolência diur-
na. Os valores desses índices são apresentados na tabela 4.
Segundo o PSQI-BR, na amostra foram avaliados os seguintes fato-
res que provocam maiores dificuldades para dormir: tossir ou roncar 
alto, demorar mais de 30 minutos para pegar no sono, levantar-se 
para ir ao banheiro, acordar no meio da noite ou muito cedo, ter 
dificuldades para respirar, sentir muito frio, sentir muito calor, ter 
sonhos ruins ou pesadelos, sentir dores e outras razões, conforme 
apresentado na tabela 5. Desses fatores, destacam-se com expressi-
vidade, principalmente no grupo dor neuropática, levantar-se para 

Tabela 2. Características sociodemográficas e clínicas com associação significativa à classificação dos grupos com e sem dor em pacientes 
com HIV/AIDS

Variáveis Características Controle (Sem dor) Dor nociceptiva Dor neuropática Total Valor de p

Sexo Feminino 13 (19,1%) 13 (19,1%) 32 (47,1%) 58 (85,3%) 0,033*

Masculino 6 (8,8%) 2 (2,9%) 2 (2,9%) 10 (14,7%)

Idade (anos) # - 45,83±9,53 44,93±11,23 44,50±10,48 - 0,838*

Escolaridade (anos) # - 6,94±3,37 4,93±2,67 5,78±2,90 - 0,122*

Fumante Sim 4 (6,1%) 4 (6,1%) 11 (16,7%) 19 (28,8%) 0,938*

Não 12 (18,2%) 10 (15,2%) 22 (33,3%) 44 (66,7%)

Não informado 1 (1,5%) 1 (1,5%) 1 (1,5%) 3 (4,5%)

Consumo de álcool Sim 7 (10,6%) 5 (7,6%) 12 (18,2%) 24 (36,4%) 0,096*

Não 8 (12,1%) 7 (10,6%) 22 (33,3%) 37 (56,1%)

Não informado 2 (3%) 3 (4,5%) 0 (0,0%) 5 (7,6%)

Carga viral Detectável 8 (11,8%) 10 (14,7%) 16 (23,5%) 34 (50%) 0,138*

Indetectável 9 (13,2%) 4 (5,9%) 18 (26,5%) 31 (45,6%)

Sem informação 2 (2,9%) 1 (1,5%) 0 (0%) 3 (4,4%)

Uso de Efavirenz Sim 7 (10,3%) 3 (4,4%) 7 (10,3%) 17 (25%) 0,409*

Não 12 (17,6%) 12 (17,6%) 27 (39,7%) 51 (75%)
Variáveis expressas em números absolutos (percentagem). #variável expressa em média±DP da média. * testes Exato de Fisher e Kruskal-Wallis. Considerou-se 
diferença significativa p<0,05.

Tabela 1. Caracterização da amostra quanto aos dados sociodemo-
gráficos

Variáveis Frequência %

Sexo Masculino 10 14,7

Feminino 58 85,3

Idade (anos) Entre 35 e 55 46 67,7

Mais de 55 13 19,1

Menos de 35 9 13,2

Moradia Reside sozinho 15 22,0

Reside com a família 49 72,0

Outros tipos de moradia 4 6,0

Tempo de 
estudo

Média de anos de estudo 5,9

Mediana de anos de estudo 5

Trabalho 
profissional

Ativo 14 21,0

Sem emprego 27 40,0

Em beneficio 25 37,0

Carga viral Indetectável 31 45,6

Não informado 3 4,4

Detectável 34 50,0

Uso do 
Efavirenz

Utilizam 17 25,0

Não utilizam 51 75,0
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Tabela 5. Fatores que provocaram, com maior frequência, dificuldades para dormir entre os pacientes sem dor, dor nociceptiva ou dor neuropática

Variáveis Ocorrência Controle (sem dor) Dor nociceptiva Dor neuropática Valor de p

Tossir ou roncar muito alto Nenhuma Vez 13 (19,1%) 9 (13,2%) 15 (22,1%) 0,592*

Menos de 1 vez/sem 1 (1,5%) 1 (1,5%) 1 (1,5%)

1 a 2 vezes/semana 2 (2,9%) 2 (2,9%) 6 (8,8%)

3 vezes/sem ou mais 3 (4,4%) 4 (4,4%) 12 (17,6%)

Demorar mais de 30 min para 
pegar no sono

Nenhuma Vez 7 (10,3%0 4 (5,9%) 8 (11,8%) 0,647*

Menos de 1 vez/sem 2 (2,9%) 2 (2,9%) 1 (1,5%)

1 a 2 vezes/semana 3 (4,4%) 3 (4,4%) 6 (8,8%)

3 vezes/sem ou mais 7 (10,3%) 6 (8,8%) 19 (27,9%)

Levantar-se para ir no banheiro Nenhuma Vez 2 (2,9%) 3 (4,4%) 4 (5,9%) 0,694*

Menos de 1 vez/sem 1 (1,5%) 0 (0,0%) 1 (1,5%)

1 a 2 vezes/semana 4 (5,9%) 1 (1,5%) 9 (13,2%)

3 vezes/sem ou mais 12 (17,6%) 11 (16,2%) 20 (29,4%)
Continua...

Tabela 3. Comparação das características habituais do sono entre os pacientes dos grupos controle (sem dor), dor nociceptiva e dor neuropática

Características habituais 
do sono

Controle (sem dor) Dor nociceptiva Dor neuropática Valor 
de pMédia DP Mediana Média DP Mediana Média DP Mediana

Horário de deitar 23,000 1,452 23,000 22,666 2,160 22,000 23,029 1,678 23,000 0,701*

Latência (minutos) 43,421 65,448 15,000 57,400 61,719 30,000 51,323 48,073 30,000 0,218*

Horário de despertar 7,105 1,696 7,000 6,933 1,944 7,000 7,088 1,896 7,000 0,820*

Duração do sono (horas) 7,111 1,449 7,000 7,400 1,993 8,000 6,650 2,281 6,000 0,225*

Eficiência habitual do sono

   >85% 12 (17,6%) 8 (11,8%) 15 (22,1%) 0,336#

   75 a 84% 3 (4,4%) 3 (4,4%) 7 (10,3%)

   65 a 74% 2 (2,9%) 0 (0,0%) 8 (11,8%)

   <65% 2 (2,9%) 4 (5,9%) 4 (5,9%)

   Total 19 (27,9%) 15 (22,1%) 34 (50,0%)
Para a eficiência do sono as variáveis estão expressas em números absolutos (porcentagem). DP da média; * teste Kruskal Wallis. # teste Exato de Fisher; conside-
rou-se diferença significativa p<0,05.

Tabela 4. Comparação da pontuação global e dos componentes do PSQI-BR entre os pacientes sem dor, dor nociceptiva ou dor neuropática

Componentes do PSQI-BR Controle (sem dor) Dor nociceptiva Dor neuropática Valor 
de pMédia DP Mediana Média DP Mediana Média DP Mediana

Qualidade subjetiva do sono 1,500 0,730 1,000 1,500 0,650 1,000 1,727 0,801 2,000 0,529*

Latência do sono 1,263 1,284 1,000 1,666 1,234 2,000 1,970 1,086 2,000 0,148*

Duração do sono 0,736 0,933 0,000 0,866 1,125 0,000 1,294 1,268 1,000 0,276*

Eficiência do sono 0,684 1,056 0,000 1,000 1,309 0,000 1,029 1,086 1,000 0,477*

Distúrbios do sono 1,578 0,507 2,000 2,000 0,755 2,000 1,911 0,621 2,000 0,119*

Fármaco para dormir 0,157 0,688 0,000 1,000 1,463 0,000 1,058 1,412 0,000 0,038*

Sonolência diurna 0,894 0,936 1,000 0,866 0,743 1,000 1,323 1,000 1,006 0,192*

Pontuação global (%)

   Sono bom 6 (8,8%) 3 (4,4%) 3 (4,4%) 0,059#

   Sono ruim 11 (16,2%) 8 (11,8%) 16 (23,5%)

  Distúrbio do sono 2 (2,9%) 4 (5,9%) 15 (22,1%)

  Total 19 (27,9%) 15 (22,1%) 34 (50,0%) 0,059
Pontuação Global do sono, dados expressos em números absolutos (percentagem). # teste Exato de Fisher; * teste de Kruskal-Wallis; considerou-se diferença 
significativa quando p<0,05.
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ir ao banheiro, 20 (29,4%) pacientes; demorar mais de 30 minutos 
para pegar no sono e acordar no meio da noite ou muito cedo com 
19 (27,9%) pacientes em ambos os fatores no último mês. No grupo 
de dor nociceptiva, os fatores que mais provocaram dificuldades para 
dormir foram: acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo 
12 (17,6%) pacientes; levantar para ir ao banheiro 11 (16,2%) e 
demorar mais de 30 minutos para pegar no sono 6 (8,8%) pacientes. 
Todos os fatores se repetiam três vezes ou mais por semana. Sentir 
dores e ter sonhos ruins ou pesadelos também foram fatores pre-
ponderantes, apresentando diferença significativa no estudo entre os 
pacientes com dor neuropática.

DISCUSSÃO

Alguns estudos sugerem que a dor em indivíduos portadores do HIV 
ocorra em até 90% dos casos. Especificamente, a dor ocorre por três 
motivos principais: (1) sintoma do HIV; (2) de outra doença ou 
infecção oportunista; (3) ou efeito adverso dos fármacos do trata-
mento antirretroviral (TARV). Nos casos de dor crônica associada à 

AIDS, o problema é mais agravante, pois há grande interação nega-
tiva entre os fármacos utilizados para analgesia e os antirretrovirais, 
dificultando o tratamento dos sintomas álgicos nesses pacientes26. 
Além disso, existe maior incidência de efeitos adversos de fárma-
cos; maior subtratamento de dor na AIDS (85%) do que no câncer 
(49%), e tem-se pior escala de bem-estar emocional em relação a 
qualquer doença crônica, independente do estágio da doença, exceto 
a depressão primária9,27. 
A dor, segundo a International Association for the Study of Pain (IASP) 
é “uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada 
à lesão presente ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão”. 
Quando nominada “dor crônica”, é caracterizada como uma dor 
contínua ou recorrente, com duração mínima de três meses, muitas 
vezes com etiologia incerta, e não desaparece com o emprego de 
procedimentos terapêuticos convencionais, tornando-se a causa de 
incapacidades e inabilidades prolongadas28,29. Este estudo confirma 
os dados apresentados na literatura, visto que quase 70% da amostra 
relatou dor com cronicidade. A interação entre os antirretrovirais e 
drogas, como cigarro e álcool é um comportamento de risco, sendo 

Tabela 5. Fatores que provocaram, com maior frequência, dificuldades para dormir entre os pacientes sem dor, dor nociceptiva ou dor neuro-
pática – continuação

Variáveis Ocorrência Controle (sem dor) Dor nociceptiva Dor neuropática Valor de p

Acordar no meio da noite ou de 
manhã muito cedo

Nenhuma Vez 5 (7,4%) 1 (1,5%) 2 (2,9%) 0,114*

Menos de 1 vez/sem 1 (1,5%) 0 (0,0%) 6 (8,8%)

1 a 2 vezes/semana 5 (7,4%) 2 (2,9%) 7 (10,3%)

3 vezes/sem ou mais 8 (11,8%) 12 (17,6%) 19 (27,9%)

Ter dificuldade para respirar Nenhuma Vez 14 (20,6%) 9 (13,2%) 23 (33,9%) 0,928*

Menos de 1 vez/sem 1 (1,5%) 2 (2,9%) 1 (1,5%)

1 a 2 vezes/semana 2 (2,9%) 2 (2,9%) 6 (8,8%)

3 vezes/sem ou mais 2 (2,9%) 2 (2,9%) 4 (5,9%)

Sentir muito frio Nenhuma Vez 12 (17,6%) 4 (5,9%) 15(22,1%) 0,504*

Menos de 1 vez/sem 1 (1,5%) 2 (2,9%) 2 (2,9%)

1 a 2 vezes/semana 3 (4,4%) 4 (5,9%) 7 (10,3%)

3 vezes/sem ou mais 3 (4,4%) 5 (7,4%) 10 (14,7%)

Sentir muito calor Nenhuma Vez 11 (16,2%) 3 (4,4%) 15 (22,1%) 0,088*

Menos de 1 vez/sem 2 (2,9%) 5 (7,4%) 2 (2,9%)

1 a 2 vezes/semana 4 (5,9%) 3 (4,4%) 6 (8,8%)

3 vezes/sem ou mais 2 (2,9%) 4 (5,9%) 11 (16,2%)

Ter sonhos ruins ou pesadelos Nenhuma Vez 15 (22,1%) 7 (10,3%) 13 (19,1%) 0,051*

Menos de 1 vez/sem 1 (1,5%) 4 (5,9%) 4 (5,9%)

1 a 2 vezes/semana 2 (2,9%) 3 (4,4%) 7 (10,3%)

3 vezes/sem ou mais 1 (1,5%) 1 (1,5%) 10 (14,7%)

Sentir dores Nenhuma Vez 15 (22,1%) 8 (11,8%) 12 (17,6%) 0,007*

Menos de 1 vez/sem 0 (0,0%) 1 (1,5%) 2 (2,9%)

1 a 2 vezes/semana 4 (5,9%) 2 (2,9%) 6 (8,8%)

3 vezes/sem ou mais 0 (0,0%) 4 (5,9%) 14 (20,%)

Outras razões Nenhuma Vez 14 (20,5%) 9 (13,2%) 21 (30,8%) 0,668*

Menos de 1 vez/sem 1 (1,5%) 1 (1,5%) 0 (0,0%)

1 a 2 vezes/semana 2 (2,9%) 1 (1,5%) 5 (7,4%)

3 vezes/sem ou mais 2 (2,9%) 4 (5,9%) 8 (11,8%)
Dados expressos em números absolutos (percentagem); * teste Exato de Fisher; considerou-se diferença significativa quando p<0,05.
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os principais: toxicidade e terapia ineficaz; aumento da morbida-
de e mortalidade; maior exposição à atividade sexual de alto risco; 
aceleração da progressão da doença; baixa adesão à TARV; declínio 
dos linfócitos T CD4+ e aumento da carga viral30. Neste estudo ob-
servou-se que 28,8% eram fumantes e 36,4% consumiam álcool, 
nestes prevalece a dor neuropática. 
Alguns estudos relacionam a frequência de dor neuropática ao aumen-
to da carga viral e os baixos níveis de CD4, o que não apresentou sig-
nificância (p=0,138) nesta amostra. O uso do antirretroviral Efavirenz 
não mostrou associação significativa entre os grupos (p=0,409).
Conforme os dados da tabela 2, não se encontrou associação signifi-
cativa entre as características sociodemográficas e clínicas com o gru-
po controle e dor. Observou-se a ocorrência de diferença significati-
va entre a razão de sexo no grupo de dor neuropática, mulheres 32 e 
homens 2, em comparação aos demais, o que se explica pelo número 
de procura de atendimentos na ONG, onde o estudo foi realizado. 
O sono é importante para se conservar a homeostase corporal, e 
caso não aconteça, a pessoa estará sujeita à sonolência diurna, fadiga, 
humor alterado e períodos de desorientação. Pode também reduzir 
a resistência à dor, porque o sistema nervoso central simpático tem 
a sua fadiga aumentada, o que, por sua vez, causa o aumento na uti-
lização de fármacos para que se possa exercer o controle sobre a dor, 
que contribui para a privação do sono31. Portanto, o sono constitui 
uma necessidade humana básica que merece receber toda a atenção 
e intervenções por parte dos profissionais de saúde, principalmente 
o enfermeiro32. Segundo Souza e Guimarães13, o ser humano precisa 
dormir, como precisa respirar e se alimentar. O dormir não é um 
ato passivo, mas sim reparador e ativo, portanto deve ter seu tempo 
respeitado e o mínimo possível desregulado33. 
O número de horas dormidas varia entre as pessoas de acordo com 
o sexo, a idade e a constituição biológica. As mulheres dormem de 
40 a 50 minutos a mais que os homens e têm maior quantidade de 
sono profundo. Em relação à idade, o sono diminui durante a vida. 
Enquanto um recém-nascido dorme até 18 horas por dia, um jovem 
chega a sete ou oito horas, já um idoso pode se satisfazer com cinco 
horas. O sono comprometido e a vigília inadequada são fontes ines-
timáveis de sofrimento humano34. 
Evidências apontam que o sono profundo pode compensar os pro-
cessos dolorosos crônicos, de modo que pacientes com maior quan-
tidade de horas dormidas provavelmente experimentam os sintomas 
com menor intensidade. Para Vasilceac35 uma noite de sono de má 
qualidade pode aumentar a sensibilidade dolorosa no dia seguinte. 
Isso fica evidente nesta amostra, pois em média, os grupos de dor 
têm menos horas de sono que o grupo controle (sem dor).
A resposta à dor é um dos comportamentos que podem ser alterados 
devido às mudanças no padrão do sono. Pacientes acometidos por 
quadros de dor crônica apresentam fragmentação do sono, condi-
ção que pode elevar o quadro de dor. Um estudo realizado por Ed-
wards et al.36 investigou a relação da duração do sono e a presença 
de queixas dolorosas na população e constatou que indivíduos que 
dormiam menos que seis horas ou por nove horas ou mais, relata-
vam queixas de dor mais frequente no dia seguinte, e ainda, aqueles 
que dormiam por três horas ou menos tinham um aumento de 81% 
na frequência de dor em relação ao período de sono de 6 a 9 horas, e 
dormir por mais de 11 horas foi associado a um aumento de 137% 
na frequência da dor. Diversos autores reforçam a importância de 

uma boa noite de sono e seus benefícios. Além disso, ressalta-se a 
associação entre o sono de má qualidade e a redução da sobrevida. As 
alterações do sono são sinais característicos de depressão, bem como 
das interações farmacológicas, sendo necessária a investigação para a 
resolução desse problema37.
A AIDS sintomática ou assintomática pode resultar em sonolência ex-
cessiva diurna (SED) e insônia. Estudos com pacientes assintomáticos 
infectados com HIV têm mostrado aumento no sono de ondas lentas, 
especialmente durante a segunda parte da noite, bem como redução 
da eficiência do sono. À medida que o HIV progride o sono torna-se 
mais fragmentado, com despertar frequente, o sono de ondas lentas 
diminui e os ciclos rítmicos REM/não-REM são suprimidos. A insô-
nia e a fadiga são as queixas mais comuns, porém mais de 100 outros 
transtornos já foram identificados. Dentre suas categorias principais 
estão os problemas para conseguir manter uma rotina regular de des-
canso e os comportamentos incomuns durante o sono38. 
Segundo Cruess et al.39, a presença de alterações do sono é de par-
ticular importância na doença do HIV por causa dos já conhecidos 
efeitos adversos exercidos pela privação do sono na imunidade dos 
indivíduos saudáveis e em pacientes com HIV.
Na comparação da pontuação global entre os componentes do 
PSQI-BR e os grupos controle, dor nociceptiva e dor neuropáti-
ca, encontrou-se associação significativa entre os pacientes com 
dor neuropática que fazem uso de fármaco para dormir (p<0,05). 
Neste estudo, observou-se que mais de 80% dos pacientes tinham 
sono ruim ou distúrbios do sono. Quando comparado aos dados da 
OMS17, que mostram que 40% da população mundial têm dificul-
dades em relação à qualidade global do sono, a amostra registrou o 
dobro dessa perda de qualidade.
A Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED)40 descreve 
que aproximadamente 50% dos pacientes com dor crônica relatam 
algum problema de sono, como dificuldades para dormir e para 
despertar intimamente associadas com a intensidade da dor. Mui-
tos pesquisadores e profissionais na prática clínica estão se tornando 
conscientes da importância da relação entre as alterações no tempo 
ou qualidade do sono e a presença de condições dolorosas crônicas. 
Embora os mecanismos envolvidos nessa relação bidirecional ainda 
não estejam esclarecidos, uma noite de sono de boa qualidade pode 
ser uma importante ferramenta para reduzir as queixas de dor e me-
lhorar a QV dos pacientes40.
Estudos relacionados ao sono em pacientes com HIV/AIDS descre-
vem que esses pacientes enfrentam muito estresse durante o curso 
da doença, incluindo dependência, incapacidade, medo da dor e 
de uma morte dolorosa, fatores esses que podem influenciar em ter 
sonhos ruins e pesadelos, como apresentado na amostra. Apontam 
ainda que a dor, seja aguda ou crônica, associada aos distúrbios do 
sono representa um importante problema de saúde pública acarre-
tando inúmeros prejuízos, incluindo danos humanos, ocupacionais 
e laborais41.
Sabe-se que a dor interfere no sono, mas a falta de sono pode au-
mentar a percepção da dor42. Embora haja claramente uma forte 
relação entre dor e sono, ainda não são claros os motivos que a 
expliquem. A relação de sono e dor é bidirecional e muitos estu-
dos ainda precisam ser desenvolvidos. Além do mais, tanto a dor 
crônica quanto os distúrbios do sono, compartilham uma série de 
problemas de saúde física e mental, como a obesidade, o diabetes 
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tipo II e a depressão. Ter uma visão interdisciplinar é fundamental 
para a melhor compreensão dos diagnósticos35. A própria SBED, 
em 201740, recomendou que as equipes que tratam de pacientes 
com esses sintomas devem ser compostas por profissionais de di-
versas áreas.
Extensos períodos de privação de descanso podem aumentar o risco 
de problemas no coração, assim como distúrbios mentais ou queixas 
relacionadas à dor43. Os estudos sobre a relação entre o sono e as ma-
nifestações dolorosas se intensificaram e confirmam a associação en-
tre ambos. Indivíduos com dor crônica, por exemplo, também são 
suscetíveis a sérios problemas com o sono44. O marcador circadiano 
e a homeostase do sono exercem papéis centrais nas funções da vi-
vência diária. Estudos sugerem que o sono melhorado incrementa 
a função imunológica, tanto em pacientes com câncer, quanto em 
HIV positivos45.
Apesar dos benefícios da terapia antirretroviral, a AIDS tem impacto 
físico, psíquico e social. A enfermagem busca aperfeiçoar seus co-
nhecimentos para prestar assistência individualizada nos diferentes 
espaços onde ocorre assistência à saúde. Há um desenvolvimento 
crescente e contínuo em direção a uma assistência integral e indivi-
dualizada, o que permite aos enfermeiros o planejamento das suas 
atividades diárias, possibilitando o desenvolvimento da enferma-
gem, valorizando o seu saber46.
O cuidado de enfermagem direcionado a esses pacientes deve ser 
realizado por meio de ações sistematizadas a fim de produzir resulta-
dos positivos na assistência a essas pessoas47. Para obter-se um resul-
tado satisfatório com o tratamento da dor, faz-se necessário atentar 
para as queixas relacionadas ao sono, caracterizando e identificando 
essas alterações a fim de propor as intervenções necessárias à melho-
ria da QV desses pacientes48.

CONCLUSÃO

Existe elevada prevalência de distúrbios do sono ou sono ruim em 
pacientes portadores do HIV com dor neuropática. Verificou-se ain-
da maior número de pacientes com eficiência habitual do sono no 
grupo de dor neuropática, podendo estar relacionado ao maior uso 
de fármaco para dormir, praticamente o dobro dos demais grupos.
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: There are a variety of ways 
to apply the transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) 
without an established way that provides better results in the treat-
ment of nonspecific low back pain. The objective of this study was 
to evaluate which application of TENS has a better effect on the 
immediate reduction of the intensity of spontaneous and provoked 
pain in college students with nonspecific low back pain. 
METHODS: Quantitative, randomized and cross-sectional 
study. Twenty young individuals were divided into four groups 
and received a different intervention per week, totaling four 
weeks. The groups were Conventional TENS with the frequency 
of 100Hz, a pulse duration of 200μs; TENS with frequency and 
intensity variation with frequency variation and automatic pulse 
duration, TENS Burst with frequency modulated at 2Hz, pulse 
duration of 250μs; and placebo in which the subjects underwent 
a pacing protocol with no tingling sensation or muscle contrac-
tion. All sessions had a total application time of 20 minutes. 
They were evaluated for spontaneous pain through the applica-
tion of the visual analog scale (VAS), and pain provoked by the 
algometer and cold pain through the application of solid ice di-
rectly to the skin, and VAS for the intensity of cold pain, all per-
formed before and after each application of the electrotherapy. 
RESULTS: Only the visual analog scale of spontaneous pain 
showed significant results (p<0.05) when compared intragroups, 
in the three applied currents. 
CONCLUSION: The three forms used in the present study were 
able to reduce spontaneous pain after the intervention by elec-
trostimulation.

Comparative analysis between three forms of application of 
transcutaneous electrical nerve stimulation and its effect in college 
students with non-specific low back pain 
Análise comparativa de três formas de aplicação de estimulação elétrica nervosa transcutânea 
e seu efeito na redução da dor em universitários com lombalgia inespecífica

Carla Maria Verruch1, Andersom Ricardo Fréz2, Gladson Ricardo Flor Bertolini1

Carla Maria Verruch - https://orcid.org/0000-0002-5072-407X;
Andersom Ricardo Fréz - https://orcid.org/0000-0001-6085-1382;
Gladson Ricardo Flor Bertolini - https://orcid.org/0000-0003-0565-2019.

1. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil. 
2. Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, PR, Brasil. 
 
Apresentado em 11 de dezembro de 2018.
Aceito para publicação em 06 de março de 2019. 
Conflito de interesses: não há – Fontes de fomento: não há.

Endereço para correspondência: 
Rua Universitária, 2069 – Jardim Universitário
85819-110 Cascavel, PR, Brasil.
E-mail: gladsonricardo@gmail.com 

© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

Keywords: Analgesia, Low back pain, Transcutaneous electrical 
nerve stimulation.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Há uma variedade de for-
mas de aplicação de estimulação elétrica nervosa transcutânea 
(TENS), sem que haja uma forma definida com melhores resul-
tados no tratamento para a dor lombar inespecífica. O objetivo 
deste estudo foi avaliar qual aplicação de TENS tem melhor efei-
to sobre a redução imediata da intensidade da dor espontânea e 
provocada, em universitários com lombalgia inespecífica. 
MÉTODOS: Estudo quantitativo, aleatorizado e cruzado. Vin-
te indivíduos jovens foram distribuídos em quatro grupos e 
realizaram uma intervenção diferente por semana, totalizando 
quatro semanas. Grupos TENS convencional com frequência 
de 100Hz, duração de pulso de 200μs; TENS variação de fre-
quência e intensidade com variação de frequência e duração de 
pulso automática, TENS Burst com frequência modulada em 
2Hz, duração de pulso 250μs; e placebo em que os indivíduos 
foram submetidos a um protocolo de estimulação sem nenhuma 
sensação de formigamento ou contração muscular. Todas as ses-
sões tiveram uma aplicação total de 20 minutos. Foram avaliados 
pela dor espontânea por meio da aplicação da escala analógica 
visual (EAV), e dor provocada pelo dolorímetro e dor ao frio por 
meio da aplicação de gelo sólido diretamente na pele, e EAV para 
intensidade de dor ao frio, todos realizados antes e após cada 
aplicação de eletroterapia.
RESULTADOS: Apenas a escala analógica visual de dor espon-
tânea apresentou resultados significativos (p<0,05) quando com-
parado intragrupos, nas três correntes aplicadas. 
CONCLUSÃO: As três formas utilizadas no presente estudo fo-
ram capazes de reduzir a dor espontânea após a intervenção por 
eletroestimulação.
Descritores: Analgesia, Dor lombar, Estimulação elétrica nervo-
sa transcutânea.

INTRODUÇÃO

A lombalgia é definida como dor ou desconforto, localizada na re-
gião dorsal entre as últimas costelas e pregas glúteas, podendo ou 
não apresentar dor referida nos membros inferiores. Simboliza um 
grande peso econômico para a população em geral, sendo necessá-
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rias medidas nacionais e internacionais voltadas à prevenção e redu-
ção dos custos no tratamento1,2.
A triagem diagnóstica, a depender do grau de especificidade, pode 
ser classificada de duas formas: dor lombar (DL) específica e inespe-
cífica. A DL inespecífica é caracterizada como uma dor que não é 
atribuída a uma doença/lesão prévia, como infecções, tumores, fra-
turas, deformidades estruturais, síndrome radicular, entre outros3.
Apesar de não ter uma causa primária, a DL inespecífica possui inú-
meros fatores de risco relacionados à infância e adolescência, como 
a carga excessiva em mochilas, posicionamento inadequado e ergo-
nomia das carteiras escolares4. Embora os primeiros casos estejam 
relacionados à puberdade, a ocorrência de lombalgia em estudantes 
e profissionais da área da saúde, está associada possivelmente à quan-
tidade de tarefas acadêmicas e profissionais, somada a mobiliários 
inadequados e exigência física5.
A primeira escolha de tratamento para DL é sempre conservadora, 
por ser eficaz na redução da dor. O uso da terapia farmacológica, da 
aplicação de calor local e da eletroestimulação, além de ser menos 
invasivo, geram menos custos do que o tratamento cirúrgico6. A es-
timulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) é considerada uma 
boa opção de tratamento para a DL por ser uma técnica não invasi-
va, não farmacológica e responsável por ativar neurônios inibitórios 
aferentes por meio de eletrodos na superfície da pele7.
A utilização dessa terapia pode ser feita em diferentes configura-
ções clínicas. Quando aplicada em alta frequência, como a terapia 
TENS convencional, possui efeito de despolarização de fibras Aβ, 
capaz de ativar interneurônios que possuem função de inibir a con-
dução da dor por parte das fibras Aδ e C8. Enquanto a aplicação 
de baixas frequências, como a terapia TENS burst, caracterizada 
por estímulos fortes, despolariza as fibras de dor rápida (Aδ) e dor 
lenta (C), que por meio da ativação de mecanismos moduladores 
de dor localizados na região de ponte e bulbo, podem produzir 
analgesia descendente. Ambas as aplicações são eficazes na redução 
da dor através da liberação de opioides endógenos9,10. Outra forma 
de aplicação da TENS é aquela em que há variação automática de 
intensidade e frequência (VIF), além de alterações na duração de 
pulso, apresentando efeitos combinados das terapias com altas e 
baixas frequências, visando principalmente dificultar o fenômeno 
de acomodação11. 
Para avaliar a efetividade de diferentes modalidades de eletroestimu-
lação, podem ser mensurados diferentes estímulos álgicos, como o 
frio, analisando intensidade e limiar doloroso, e também o limiar 
de dor à pressão. Tais estímulos são responsáveis por manifestações 
álgicas, podendo ocorrer por despolarização de fibras C e Aδ8,12. 
Há uma variedade de formas de aplicação da TENS, sem que haja 
uma forma definida para obter melhores resultados no tratamento 
para DL inespecífica.
Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar qual 
aplicação de TENS, tem melhor efeito sobre a redução imediata da 
intensidade da dor espontânea e provocada, em universitários com 
DL inespecífica.
 
MÉTODOS

O presente estudo caracteriza-se como quantitativo, aleatorizado e 
cruzado. A coleta de dados realizou-se no Centro de Reabilitação 

de Física (CRF) – UNIOESTE e todos os participantes assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Participaram do estudo 8 voluntários do sexo masculino e 12 do fe-
minino, com idade de 18 a 27 anos (média de 20,78±2,65 anos), 
com peso de 70,25±14,97kg, altura de 1,68±0,07m, e índice de massa 
corporal (IMC) de 24,53±4,58, que apresentassem DL inespecífica há 
pelo menos três meses, sendo incluídos apenas aqueles que não esti-
vessem realizando algum tipo de tratamento. Considerou-se critério 
de exclusão a contraindicação para o uso de qualquer tipo de eletroes-
timulação, o uso de marcapasso ou implante metálico.  
A coleta de dados teve duração de quatro semanas, sendo que todos 
os 20 indivíduos foram submetidos, de forma cruzada, às quatro ses-
sões, uma vez por semana, em grupos previamente sorteados, sendo 
que o indivíduo deveria passar pelos quatro grupos de intervenção, 
não podendo repetir a forma de aplicação da corrente. 
Os grupos foram: TENS convencional (GTC), TENS Burst (GTB), 
TENS VIF (GTV) e placebo (GP).
Para quantificar a intensidade da dor espontânea foi utilizada a 
escala analógica visual (EAV), que apresenta valores de zero a 10, 
onde zero não refere desconforto algum e 10 refere o desconfor-
to máximo suportável, sendo mensurada antes das demais ava-
liações13. Para avaliar o limiar de dor provocada realizou-se um 
estímulo de dor à pressão e ao frio14. Primeiramente foi utilizado 
o dolorímetro da marca Kratos®, capaz de produzir uma pressão 
de até 50Kgf. Todos os procedimentos foram explicados aos vo-
luntários, e realizada a pressão na região lombar, sempre de forma 
bilateral, 2cm lateral ao processo espinhoso da vértebra referida 
como mais sensível à palpação. O momento em que era atingido 
o limiar de dor à pressão, o dolorímetro era retirado e anotado o 
valor de maior pressão exercida. Para a avaliação de dor ao frio, 
aplicou-se gelo sólido, diretamente sobre a pele na região lombar, 
seguindo o mesmo local da avaliação por pressão, sendo anotado 
o tempo, em segundos, que o voluntário demorou para sentir o 
estímulo doloroso, ou seja o limiar de dor ao frio. Além deste, 
também foi utilizada a EAV para quantificar a intensidade de 
dor ao frio após o contato com o gelo sólido. Todas as avaliações 
foram realizadas antes da aplicação da terapia e repetidas ao final 
da sessão, inclusive no GP. 
Após a avaliação de dor aplicou-se a terapia por eletroestimulação, 
utilizando o aparelho Ibramed Neurodyn II, sorteada para o partici-
pante a cada dia de intervenção. Em todos os grupos o indivíduo foi 
posicionado em decúbito ventral, com os eletrodos dispostos longi-
tudinalmente na região lombar (L1-L5).  Foi aplicado gel no intuito 
de gerar a interface para transmissão da corrente, e os eletrodos fo-
ram fixados com fita adesiva. Por fim, o aparelho foi ligado seguindo 
os parâmetros de cada protocolo. Nas três formas de aplicação da 
corrente, sempre que houvesse acomodação, a intensidade era au-
mentada, conforme relato do paciente. A duração total da terapia foi 
de 20 minutos em todos os grupos14,15.
No GTC, os indivíduos foram submetidos à aplicação da corrente 
com frequência de 100Hz, duração de pulso de 200μs (microssegun-
dos), com amplitude confortável, a depender do limiar do partici-
pante, sem que ocorresse estimulação motora. No GTV, a aplicação 
da corrente utilizou como parâmetros a frequência de 2 a 247Hz, 
duração de pulso de 50 a 500μs e amplitude alta, porém confortável. 
E no GTB, a aplicação da corrente foi feita com frequência modu-
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lada em 2Hz, duração de pulso de 250μs, com amplitude suficiente 
para gerar uma sensação de contração muscular ritmada, associada a 
formigamento, porém confortável.
No GP, os voluntários não receberam estímulo elétrico, porém ao 
início da intervenção o avaliador explicava que estavam sendo sub-
metidos a um protocolo abaixo do limiar sensitivo, no qual não te-
riam nenhuma sensação de formigamento ou contração muscular. 
Os eletrodos foram posicionados e o aparelho ligado, entretanto não 
houve transmissão de corrente elétrica. 
Todos os procedimentos seguiram os critérios éticos exigidos para 
o trabalho com humanos, com aprovação prévia pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE), sob número: 2.588.536 de 2018. 

Análise estatística 
Para este tamanho de amostra utilizada, com diferença a ser de-
tectada e desvio padrão de 2,5, e nível de significância de 5%, o 

poder de teste calculado foi de 80%, para a avaliação por ANOVA, 
utilizando o programa Bioestat 5.0. Os resultados foram analisa-
dos por meio de estatística descritiva e inferencial, sendo que para 
a EAV diária houve normalidade (Shapiro-Wilk). Dessa forma, 
utilizou-se ANOVA unidirecional, com avaliação do tamanho de 
efeito de Cohen. Para as outras variáveis foi utilizado o teste de 
Friedman para os dados não paramétricos. O nível de significância 
aceito foi de 5% (p<0,05).
 
RESULTADOS

A avaliação da intensidade de dor espontânea, pela EAV, antes e após 
o tratamento apresentou p<0,0001, sendo demonstrado na tabela 1, 
e quando comparado entre os grupos não houve diferença signifi-
cativa. Ao comparar com o GP, os tamanhos de efeito foram consi-
derados pequenos para a avaliação inicial (convencional - 0,13; VIF 
0,13, e Burst 0,05), bem como para a avaliação final (convencional 
0,32; VIF -0,22, e Burst -0,32).
Na avaliação de dor por estímulo pressórico com o dolorímetro não 
houve diferença significativa entre as avaliações iniciais e finais intra-
grupos ou entre as diferentes formas de aplicação da corrente (Fr:7,1 
e p=0,4185), como demonstrado na tabela 2.
Já para as avaliações de limiar de dor ao frio, e EAV de dor ao frio, 
não houve resultados significativos na análise intragrupos em am-
bos os testes (Fr: 10,4 e p=0,1666) e (Fr:32,4 e p<0,0001), respec-
tivamente, porém a EAV apresentou valor de p significativo, o que 
ocorreu quando as diferentes avaliações de diferentes grupos de tra-
tamento foram comparadas, não ocorrendo entre as avaliações no 
mesmo grupo ou em momentos semelhantes nos 4 grupos, os de-
mais dados serão expostos na tabela 3.

Tabela 3. Apresentação dos dados em mediana, primeiro e terceiro quartil, e soma dos ranks para os grupos quando avaliado o limiar de dor ao 
frio (segundos) e escala analógica visual de dor ao frio antes e após o tratamento

Grupos Mediana
1º e 3º Q

Soma dos Ranks Mediana
1º e 3º Q

Soma dos Ranks

Limiar de dor ao frio (segundos)

GTC 28,2
17,8 – 64,5

79,5 48,5
18,2 - 160,8

103,5

GTV 24,2
14,3 - 70,5

75 33
17,7 - 152

104,5

GTB 34,5
15,7 - 65,3

87 41,5
19,7- 104,3

108,5

GP 33
15,6 - 81,3

79 32,5
14,8 - 90,3

83

Continua...

Tabela 2. Apresentação dos dados em mediana, primeiro e terceiro quartil, e soma dos ranks para os grupos quando avaliado o limiar de dor 
por pressão com dolorímetro (gf), antes e após o tratamento

Grupos Mediana
1º e 3º Q

Soma dos Ranks Mediana
1º e 3º Q

Soma dos Ranks

GTC 5497,5
4159,8-6720

80 6222,5
4282,6-7150

103

GTV 5055
4138,7-6436,2

78 4700
4331,2-6810

89

GTB 5290
4700-7047,5

85 5570
4952,5-7905

110

GP 5700,5
4370-7089,6

87 5050
4113,3-8277,5

88

GTC = grupo TENS convencional; GTV = grupo TENS VIF; GTB = grupo TENS Burst; GP = grupo placebo. 

Tabela 1. Apresentação dos dados em média e desvio padrão, para 
os grupos quando avaliados pela escala analógica visual, antes e 
após o tratamento e valor da diferença e p entre as avaliações

Grupos Avaliação inicial Avaliação final Tamanho do 
efeito

GTC 5,15±2,64 2,4±1,95* -1,21

GTV 5,15±2,45 2,65±1,69* -1,20

GTB 4,95±2,66 2,4±1,95* -1,08

GP 4,8±2,76 3,15±2,66 0,60
GTC = grupo TENS convencional; GTV = grupo TENS VIF; GTB = grupo TENS 
Burst; GP = grupo placebo; * valor de p significativo (5%) ao comparar com a 
avaliação inicial. 
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DISCUSSÃO 

Foram testados três modos de aplicação da terapia TENS (conven-
cional, burst e VIF) para a análise da redução da dor espontânea e 
provocada, sendo esta, por estímulos pressóricos e térmicos. Sendo 
os três eficazes na redução da dor espontânea, não se observou resul-
tados significativos capazes de eleger o melhor para o tratamento da 
lombalgia.
Diversos estudos demonstraram que a utilização da TENS para o 
tratamento da DL apresenta-se como uma opção viável, com grande 
evidência de sua efetividade, tanto para dores agudas quanto crôni-
cas, e com poucas contraindicações para o paciente7,16,17.
A redução da dor espontânea avaliada pela EAV obteve resultado 
significativo para as três formas de aplicação da corrente TENS, o 
que reproduz os resultados encontrados em um estudo18 que utilizou 
um modelo de TENS de baixa frequência (20Hz, 220μs) e corrente 
interferencial na região lombar, e de outro estudo19 que avaliou a 
efetividade da TENS em frequências altas e baixas. Contudo, um 
estudo demonstrou que para a redução da intensidade da dor pós-
-cesariana, a alta frequência teria melhor finalidade20.
Em revisão sistemática de 29 estudos realizados sobre a eficácia da 
TENS convencional, 16 obtiveram resultados positivos na redução 
da dor. Quando avaliados especificamente para a dor provocada 
por pressão, 8 estudos comprovaram sua eficácia, enquanto 4 não 
apresentaram resultados significativos. Já para a dor provocada pelo 
frio, há evidências moderadas quanto a sua efetividade, sendo apre-
sentados 3 estudos de baixa qualidade com resultados positivos, e 1 
estudo de baixa qualidade com resultados negativos para esse tipo 
de estímulo21.
Um trabalho que comparou a aplicação da TENS em baixas e altas 
frequências, além da sua combinação, destacou que o uso da TENS 
com frequência e intensidade variáveis, como é o caso da VIF, dimi-
nui a ocorrência do desenvolvimento da tolerância à corrente e pode 
produzir maior efeito analgésico. Porém, esse fato não foi reproduzi-
do no presente estudo, devido à aplicação única de cada intervenção 
da TENS22.
As amostras foram compostas por indivíduos de ambos os sexos, 
sendo a maior parte de mulheres, o que pode ser uma limitação des-
te estudo, visto que um estudo anterior apontou a existência de di-
ferenças no limiar de dor entre homens e mulheres, principalmente 
quanto à dor provocada por pressão, sendo esta a mais sensível às di-
ferenças de sexo23. Afirmando os resultados encontrados por estudos 

anteriores que utilizaram a TENS no modo convencional (100Hz, 
250μs) e a corrente polarizada de alta voltagem (100Hz, 50μs), e 
terapia TENS em diferentes configurações de frequência, ambas na 
região do cotovelo, não obtendo valores significativos na avaliação 
de dor por pressão após o tratamento com correntes analgésicas15,24.
Entretanto, um estudo comparativo entre a terapia TENS (100Hz, 
40μs) e sua associação com a crioterapia (20 minutos) foi eficaz no 
aumento do limiar de dor por pressão na região do antebraço, em 
indivíduos saudáveis. Porém, o método de utilização do algômetro 
de pressão diferia dos demais estudos, visto que solicitava ao parti-
cipante que relatasse quando sentisse dor proporcional ao nível 3 
da EAV, podendo ser essa a causa da desigualdade dos resultados25.
Em relação à sua eficácia na redução da dor induzida pelo frio há 
divergências nos resultados de um estudo26, que utilizando a TENS 
na frequência de 10Hz aplicada em acupontos foi capaz de redu-
zir a intensidade de dor ao frio na região da mão, enquanto outro 
estudo27, que utilizou o modo acupuntura (10Hz e 250μs) com 
avaliação de dor ao frio pelo método de imersão da mão em água 
gelada, não obteve resultados significativos. Dados que corroboram 
com este estudo que utilizou diferentes parâmetros de aplicação da 
corrente TENS com o mesmo intuito, não obtendo significância 
no limiar de dor suportada em segundos, e na intensidade da dor, 
quantificada pela EAV.

CONCLUSÃO

As três formas de aplicação de TENS, convencional, VIF e burst, 
apresentaram-se eficazes no tratamento da dor espontânea, visto que 
houve redução numérica significativa na EAV após a intervenção. 
Contudo, como nenhuma das três formas de aplicação se sobressaiu 
na eficácia da redução da dor, mais estudos são necessários para com-
provar se quando realizado o tratamento com um protocolo mais 
longo, ou com voluntários do mesmo sexo, um resultado análogo 
será evidenciado. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Children with cerebral 
palsy are affected by postoperative painful processes. These chil-
dren’s pain may be underestimated due to difficult communica-
tion especially when a specific tool is not used. The objective of 
this study was to evaluate the pain in children with cerebral palsy 
in postoperative orthopedic surgery and the pain perception of 
parents and health professionals. 
METHODS: It is a cross-sectional, observational study performed 
at Associação de Apoio à Criança Deficiente in São Paulo. Fifty-one 
children with cerebral palsy were recruited, aged between 6-15 years, 
51 parents/caregivers and 51 health professionals. Pain assessment 
was measured by an observer during the routine procedures in 
which the child was manipulated. After the procedure, the observer 
asked health professionals and parents about the child’s pain. 
RESULTS: Eighty-two percent of patients had postoperative 
pain, and of these, 50% had moderate and intense pain. In unar-
ticulated patients, parents and caregivers had discordant percep-
tions from the observer in 65% of the cases (p=0.05) and health 
professionals had discordant responses in 75% (p<0.001). In 
communicative patients, parents had discordant responses from 
the observer in 58% of the cases (p=0.20) and health profession-
als had discordant responses in 55% of the cases (p=0.44). 
CONCLUSION: Children with cerebral palsy present moder-
ate and intense pain in the postoperative period of orthopedic 

Pain in children with cerebral palsy in the postoperative: perception of 
parents and health professionals 
A dor em crianças com paralisia cerebral no pós-operatório de cirurgia ortopédica: percepção 
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surgeries. In the hospital, it is more challenging to detect pain in 
unarticulated patients without the use of a specific scale, even by 
experienced parents or professionals.
Keywords: Cerebral palsy, Pain measurement, Postoperative pain.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A criança com paralisia ce-
rebral pode ser afetada por processos dolorosos relacionados ao 
pós-operatório, com dor subestimada devido à dificuldade de co-
municação, especialmente quando uma ferramenta específica não 
é utilizada. O objetivo deste estudo foi avaliar a dor em crianças 
com paralisia cerebral no pós-operatório de cirurgia ortopédica e a 
percepção de pais e profissionais de saúde sobre a dor. 
MÉTODOS: Estudo transversal, observacional realizado na As-
sociação de Apoio à Criança Deficiente em São Paulo. Foram 
recrutadas 51 crianças com paralisia cerebral, com idade entre 6 
e 15 anos, 51 cuidadores e 51 profissionais de saúde. A dor foi 
avaliada por um observador durante os procedimentos de rotina 
em que a criança foi manipulada. Após o procedimento, o obser-
vador perguntou aos profissionais de saúde e cuidadores sobre a 
dor da criança. 
RESULTADOS: Oitenta e dois por cento dos pacientes apresen-
taram dor pós-operatória e desses, 50% dor moderada e intensa. 
Nos pacientes não comunicativos, os pais apresentaram percep-
ções discordantes do observador em 65% dos casos (p=0,05) e 
os profissionais de saúde apresentaram respostas discordantes em 
75% (p<0,001). Nos pacientes comunicantes, os pais apresen-
taram respostas discordantes do observador em 58% dos casos 
(p=0,20) e os profissionais de saúde em 55% dos casos (p=0,44). 
CONCLUSÃO: Crianças com paralisia cerebral apresentam dor 
moderada e intensa no pós-operatório de cirurgias ortopédicas. 
Na fase hospitalar, a dor é mais difícil de ser detectada em pacien-
tes não comunicativos sem o uso de escala específica, mesmo por 
pais ou profissionais experientes. 
Descritores: Avaliação da dor, Dor pós-operatória, Paralisia cerebral.

INTRODUÇÃO

A dor é definida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor 
(IASP) como uma experiência desagradável, associada à lesão teci-
dual real ou potencial que envolve aspectos sensitivos, emocionais e 
cognitivos. Chama-se de nocicepção o reconhecimento do estímulo 
pelos nociceptores, e a dor é uma experiência consciente, que requer 
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um processamento cortical e uma interpretação aversiva da infor-
mação nociceptiva1,2. A incapacidade de relatar e quantificar a dor 
não exclui a possibilidade de sua existência, tendo em vista ser uma 
experiência individual, subjetiva, multidimensional e relacionada a 
uma lesão real ou potencial3. 
A avaliação da dor em crianças com paralisia cerebral (PC) é uma 
tarefa complexa e subjetiva, porque em muitos casos elas apresentam 
déficits cognitivos graves, dificuldade em verbalizar e idiossincrasias 
que mascaram a expressão da dor; e em função da sua condição, 
apresentam mudanças na expressão facial não sendo capazes de si-
nalizar claramente a presença ou intensidade da dor4. Diante desse 
cenário complexo, a dor pode ser subjugada e subtratada caso não 
seja estabelecida uma forma de avaliação correta para essas pessoas5,6.
A avaliação correta da dor é primordial para o acompanhamento e o 
sucesso do tratamento, especialmente quando se fala de crianças não 
comunicativas e com distúrbios neuromusculares. A não utilização 
de instrumentos específicos pode gerar dificuldade para a detecção 
da dor e levar o paciente a ter sua dor subtratada. Nesse sentido, a 
analgesia inadequada nesse perfil de crianças pode levar ao aumento 
dos tônus, presença de espasmo muscular no pós-operatório e evo-
luir para a piora do quadro de dor6,7.
As escalas para avaliação de dor são instrumentos que facilitam a 
interação e comunicação entre os membros da equipe de saúde e 
pacientes. A escala Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) é 
um instrumento que avalia a dor baseada na observação dos padrões 
de face, pernas, atividade, choro e consolabilidade do paciente. Tra-
ta-se de um instrumento de fácil aplicabilidade, inicialmente criado 
para avaliar a dor na criança pré-verbal, e que posteriormente foi 
validado para mensurar a dor pós-operatória em crianças com difi-
culdade para se comunicar, decorrentes de leve a graves comprome-
timentos cognitivos – FLACC-R8-10. A escala modificada mantém 
os indicadores da escala FLACC e incorpora comportamentos espe-
cíficos de dor em crianças com multideficiências. A cada indicador 
foi adicionado um descritor em aberto para a inclusão de comporta-
mentos de dor específicos de cada criança, descritos pelos pais, como 
por exemplo, o aumento do tônus.
Por fim, a dor tem sido uma prioridade no que diz respeito à edu-
cação, avaliação e documentação. Cada vez mais, a sensação de dor 
tem recebido maior atenção das equipes assistenciais, comunidade 
científica e organizações para acreditações de qualidade e segurança. 
A agência Americana de Pesquisa e Qualidade em Saúde Pública e a 
Sociedade Americana de Dor descrevem-na como o quinto sinal vi-
tal11. Nesse sentido, tão importante quanto detectar a dor é avaliá-la 
adequadamente e tratá-la com segurança12. 
O objetivo deste estudo foi avaliar a presença de dor em crianças 
com PC no pós-operatório de cirurgias ortopédicas e comparar os 
achados com a habilidade da equipe de saúde e respectivos cuidado-
res na sua detecção, levando em consideração crianças que se comu-
nicam e crianças que não conseguem se comunicar.
 
MÉTODOS 

Estudo observacional, prospectivo, desenvolvido nas unidades de in-
ternação do Hospital da Associação de Apoio à Criança Deficiente 
(AACD), na cidade de São Paulo, no período compreendido entre 
julho e agosto de 2014.

O tipo de amostra utilizado foi a de conveniência, escolhida pelo 
fator tempo de coleta limitado e disponibilidade dos pesquisado-
res. Quanto ao cálculo amostral, devido à pouca disponibilidade de 
pesquisas a respeito, então o cálculo foi realizado a partir de uma 
amostra piloto, o n calculado foi de aproximadamente 216 sujeitos 
para o grupo de pacientes (comunicante e não comunicantes).
 A amostra foi composta por 51 pacientes e 102 avaliadores. O gru-
po de 51 pacientes, foi subdividido em 2 grupos: Grupo 1 NC = 
crianças com paralisia cerebral não comunicativas (n=20); Grupo 
2 C = crianças com paralisia cerebral comunicativas (n=31); de am-
bos os sexos, com idade entre 6 e 16 anos, diagnóstico de PC, in-
ternados e submetidos à cirurgia ortopédica corretiva em qualquer 
segmento dos membros inferiores. Quanto ao Grupo de  Avaliado-
res (avaliadores da percepção subjetiva da dor da criança com PC) 
(n=102),  foi também subdividido em dois grupos:  Grupo 1 P/C 
= composto pelos respectivos pais/cuidadores (responsáveis) dos pa-
cientes (n=51); Grupo 2 PS =  profissionais da saúde, composto por 
fisioterapeutas e técnicos de enfermagem (n=51).
No pré-operatório, o observador preencheu uma ficha contendo da-
dos clínicos e pessoais dos pacientes, obtidos dos seus prontuários. 
Em seguida foram aferidos os seguintes sinais vitais do paciente em 
repouso: frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR) e sa-
turação periférica de oxigênio (SpO2). Foi eleito como o momento 
de avaliação da dor, o período compreendido entre o 1º e o 2º dia 
de pós-operatório, durante as rotinas hospitalares em que fosse ne-
cessário manipular o paciente e o segmento operado no leito, em 
atividades como banho, mudanças de decúbito e fisioterapia. As ma-
nipulações foram executadas por diferentes profissionais da saúde: 
fisioterapeutas ou técnicos de enfermagem; sendo que todos os pro-
fissionais participantes do estudo foram selecionados aleatoriamente 
quando estavam prestando atendimento ao paciente selecionado.
Para avaliar as impressões do cuidador e do profissional da saúde a 
respeito da presença ou não da dor no paciente, ambos foram questio-
nados verbalmente pelo observador se o paciente apresentou dor ou 
não durante o procedimento de rotina. Para servir como parâmetro de 
comparação, na mesma ocasião, o observador também avaliou a dor 
do paciente, e utilizou instrumentos específicos para avaliação da dor: 
No grupo 1 (NC), foi utilizada a escala FLACC-R, com pontuação 
entre zero e 1011,12. Já nos pacientes do grupo 2 (C) foi utilizado como 
instrumento a escala verbal numérica de dor (EVN) que também va-
ria de zero a 10. Ambas as escalas avaliam a intensidade da dor através 
dos valores obtidos entre zero e 10, sendo zero ausência de dor, 1-3 dor 
leve, 4-6 dor moderada 7-10 dor intensa.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Associa-
ção de Assistência à Criança Deficiente (AACD), com o parecer nº 
835.133 e 32717214.6.0000.0085. 
 
Análise estatística
Os dados foram tabulados em planilha Microsoft Excel e em seguida 
submetidos à análise através do software SPSS 17.0. Para a análise 
descritiva dos dados foram calculadas as medidas de posição e dis-
persão (média e desvio padrão). Para os cálculos sobre a concordân-
cia entre as respostas dadas pelos cuidadores e profissionais da saúde 
e as respostas obtidas pelo observador quanto à presença ou não de 
dor nos pacientes foi utilizado o teste de Igualdade de Duas Pro-
porções. Com relação à hipótese de os sinais vitais estarem alterados 
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frente à presença de dor foi utilizado o teste t de Student pareado. 
Duas escalas foram utilizadas para a avaliação da dor FLACC e EVN 
e para avaliar se ambas as escalas se equiparavam foi realizado o teste 
de correlação de Pearson. Foi rejeitada, neste estudo, a hipótese de 
nulidade quando o erro alfa foi inferior a 5% (p<0,05).
 
RESULTADOS

Foram avaliados 51 pacientes, sendo 22 pacientes do sexo feminino 
(44,2%) e 29 do sexo masculino (56,8%) comunicativos e não co-
municativos. Também foram entrevistados 51 profissionais da saú-
de, sendo 24 técnicos de enfermagem (47,05%) e 27 fisioterapeutas 
(52,9%), além de 51 pais/cuidadores (Tabela 1).
Tomando como referência a avalição do observador quanto à pre-
sença de dor pós-operatória durante a manipulação do paciente, 
verificou-se que 82% dos pacientes apresentaram dor, independente 
do grupo, (p< 0,001) (Tabela 2) sendo que 50% dos pacientes apre-
sentaram dor de intensidade moderada à intensa.
Foram comparadas as respostas dadas pelos cuidadores e profissio-
nais da saúde com as respostas obtidas pelo observador, que utilizou 
as escalas FLACC-R (não comunicativos) e EVN (comunicativos) 
quanto à presença ou ausência de dor nos dois grupos de pacientes. 
Foram comparadas as respostas obtidas pelo observador (escala 
FLACC-R) com os relatos dos cuidadores e profissionais da saúde 
em relação à presença ou ausência de dor no grupo dos pacientes não 
comunicativos. Em ambos os grupos de avaliadores foi observada 
discordância estatisticamente significativa das respostas em relação 
à avaliação do observador. Pais e cuidadores apresentaram percep-
ções discordantes do observador em 65% dos casos (p=0,05) e pro-
fissionais da saúde apresentaram respostas discordantes em 75% 
(p<0.001) (Figura 1).
A barra cinza escura representa o percentual de discordância e a cinza 
clara indica o percentual de concordância nas respostas obtidas dos 
profissionais da saúde e pais/cuidadores. 
Foram comparadas as respostas obtidas pelo observador (escala 
EVN) com os relatos dos cuidadores e profissionais da saúde em 
relação à presença ou ausência de dor no grupo dos pacientes co-
municativos e foi observada discordância significante nas respostas 
de ambos os grupos de avaliadores. Os cuidadores apresentaram res-
postas discordantes quando comparadas ao do observador em 58% 
dos casos (p=0,20) e os profissionais da saúde apresentaram respostas 
discordantes quando comparadas ao do observador em 54% dos ca-
sos (p = 0.44) (Figura 2).
Na figura, a barra cinza escura representa o percentual de discor-
dância e a barra cinza clara indica o percentual de concordância nas 
respostas obtidas dos profissionais da saúde e pais/cuidadores. 

Escala de Face, Legs, Activity, Cry, Consolability versus escala 
verbal numérica
Foi analisada a concordância entre as escalas FLACC e EVN no gru-
po de pacientes que se comunicam, para avaliar se as respostas e in-
tensidades se equiparavam. Observou-se uma correlação moderada 
com concordância estatisticamente significante entre elas, quanto à 
presença e intensidade de dor (Tabela 3).

Tabela 1. Características gerais dos grupos

Grupos Subgrupos Tempo de contratação Idade Sexo Hospitalizações (prévias/ano)

n Média±DP Média±DP F M Média±DP

Grupo 1 C 31 - 10,97±2,5 48,3 51,6 0,271±0,273

Grupo 2 NC 20 - 10,10±2,8 35 65 0,692±0,833

Avaliadores PS 51 4,15±4 - - - -

P/C 51 - - - - -

Geral 153 - 10,62±2,6 43,1 56,8 0,435±0,593
C = comunicativos; NC = não comunicativos; n = número; DP = desvio padrão; PS = profissional de saúde; P/C = pais/cuidadores; F = Feminino; M = Masculino.

Figura 1. Percepção dos avaliadores nas crianças não comunicativas
*p < 0,001; **p=0,05

Discordância

Concordância

Profissionais da Saúde Pais/Cuidadores

* **
75%

25%

65%

35%

Discordância

Concordância

Profissionais da Saúde Pais/Cuidadores

* **
58%

42%

55%

45%

Tabela 2. Distribuição da dor em todos os pacientes

Dor n % Valor de p
Não 9 17,6 <0,001
Sim 42 82,4

Figura 2. Percepção dos avaliadores nas crianças comunicativas 
*p=0,2; **p=0,44

Tabela 3. Correlação entre as escalas usadas no grupo de pacientes 
comunicativos

FLACC versus EVN
Corr (r) 58,0%
Valor de p 0,001

FLACC = Face, Legs, Activity, Cry, Consolability; EVN = escala visual numérica.
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Para avaliar a relação entre as alterações dos sinais vitais e a presença 
de dor nos pacientes, foram comparados os sinais vitais no pré-ope-
ratório e pós-manipulação, dividindo os pacientes entre aqueles que 
apresentaram dor, versus os que não apresentaram para os sinais vi-
tais de FC, PAM e FR (Tabela 4).
Para os pacientes que apresentaram dor durante a manipulação, a 
alteração dos sinais vitais foi estatisticamente significante em rela-
ção aos seus valores basais aferidos no pré-operatório, FC (p<0,001), 
PAM (p=0,009) e FR (p<0,003). No entanto, observou-se aumento 
da variável FR em relação aos valores basais também nos pacientes 
que não apresentaram dor (p<0,006).

DISCUSSÃO

As cirurgias ortopédicas estão entre as mais frequentes em pacien-
tes com PC, e esses pacientes frequentemente apresentam espasmos 
musculares intensos no pós-operatório, causando dor e estresse para 
a criança, pais e médicos7,13. Neste estudo, a prevalência de dor entre 
o 1º e 2º dia de pós-operatório de membros inferiores foi de 82,4%, 
sendo que 50% dos que apresentaram dor foi de intensidade mode-
rada à intensa. Este resultado é pouco mais que o dobro do percen-
tual encontrado por Goodman e McGrath13, em um estudo que ele 
observou dor em 40% das crianças com média de idade de 8 anos, 
no 1º dia pós-operatório.
O controle da dor aguda pós-operatória é de responsabilidade do 
anestesiologista, do cirurgião e da equipe de enfermagem14, por 
outro lado, detectar e avaliar a dor para que seja tratada é de res-
ponsabilidade de todos os envolvidos no processo de assistência; pa-
cientes, pais e profissionais da saúde15. O alívio da dor é um direito 
do paciente e deve ser assegurado independentemente de seu nível 
de consciência, e o uso de instrumentos válidos e confiáveis para a 
avaliação da dor é fundamental para seu adequado manuseio12,16. 
No presente estudo foi avaliada a percepção da “dor” por pais e pro-
fissionais da saúde em crianças com PC que se comunicavam e que 
não se comunicavam, durante procedimentos potenciais para dor 
como a manipulação realizada por fisioterapeutas e técnicos de en-
fermagem. O fato das crianças se comunicarem parece ter sido um 
fator decisivo para melhor percepção e detecção de dor ou não dor 
por pais/cuidadores e profissionais da saúde, sem o uso de escala 
específica. Por outro lado, no grupo de pacientes que não se comu-
nicavam, observou-se no presente estudo que a percepção do estado 
de “dor” ou “não dor” por pais/cuidadores e profissionais da saúde se 
mostrou mais dificultosa, evidenciando altos valores de discordância 
quando comparadas às respostas do observador. 

Embora pais e cuidadores possam apresentar condições de avaliar a 
sensação de dor em atividades do cotidiano em pacientes com déficit 
cognitivo e/ou dificuldade para se comunicar17, o fato de estar em si-
tuação de estresse dentro de um ambiente hospitalar, parece influen-
ciar de certa forma na capacidade de percepção de dor de seus filhos, 
seja por estarem fora de suas rotinas diárias familiar e profissional, 
seja pela possibilidade de catastrofização da dor18. Quanto à percep-
ção da dor por profissionais da saúde, as reações de medo como 
choro e aumento do tônus, apresentados pelas crianças em relação 
aos diversos cuidados e intervenções prestadas à saúde, poderiam 
dificultar a percepção do profissional da saúde em distinguir dor, de 
medo, já que algumas reações são parecidas19. Estes resultados asse-
melham-se aos resultados encontrados num estudo de revisão cujos 
profissionais também apresentaram dificuldade para detectar a dor 
sem a utilização de escalas específicas para avaliação20. 
Em ambos os grupos deste estudo, entretanto, foi observado um 
alto percentual de discordância na percepção da dor do paciente, 
o que coincide com os achados do estudo de Bacellar21, no qual os 
familiares identificaram dor somente em 41,2% dos casos, a equipe 
de enfermagem em 33,7%, e médicos em 29,6%. 
Observou-se que a intensidade de dor obtidas tanto com as esca-
las EVN e FLACC apresentaram forte correlação em pacientes co-
municativos, mas é importante ressaltar que neste estudo não foi 
abordada a percepção da intensidade da dor por pais/cuidadores e 
profissionais da saúde, contudo a literatura fornece dados consisten-
tes em relação à importância do uso de instrumentos para avaliar a 
intensidade da dor22.
As escalas para avaliação de dor são subjetivas e visam facilitar a de-
tecção e mensuração da sua intensidade, e quando se fala em escalas 
de dor para pacientes não verbais estas são, além de tudo, escassas23. 
Ainda que fosse bem-vindo um “padrão ouro”, objetivo para a de-
tecção da dor e sua mensuração em crianças impossibilitadas de 
realizar o autorrelato, esse padrão ainda não existe. Uma alternativa 
seria um método misto, cuja avaliação comportamental da dor seria 
complementada pela avaliação fisiológica, ou seja, pelo registro dos 
sinais vitais24. Observou-se neste estudo que a dor interfere preci-
samente nos valores de FC, PAM e FR. No entanto, a alteração da 
FR parece não ter relação única com a presença de dor, já que ob-
servamos aumento significativo da FR também no grupo que não 
apresentou dor durante a manipulação. É possível que o medo seja 
também um determinante para essa alteração.
Outro aspecto a ressaltar é que embora não tenha sido o objetivo 
deste estudo, observou-se como caraterística dos pacientes, a presen-
ça de internações prévias em 100% da amostra. Esse fato nos levan-

Tabela 4. Comparação de pacientes com dor e sem dor para frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial média no pré-ope-
ratório e pós-manipulação

Pré-operatório Pós-manipulação

Média Mediana DP Média Mediana DP Valor de p

FC Com dor 97,6 95 15,7 120,5 123,5 20,9 <0,001

Sem dor 101,1 102 13,6 119,6 113 13,9 0,054

FR Com dor 19,1 19 1,8 21,4 21,5 4,7 0,003

Sem dor 17,9 18 3,2 21,0 21 1,8 0,006

PAM Com dor 59,9 59,5 8,2 65,1 63,5 9,7 0,009

Sem dor 56,4 54 8,9 63,8 64 8,3 0,089
FC = frequência cardíaca; , FR = frequência respiratória; PAM = pressão arterial média.
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tou uma importante questão a ser considerada no manejo da dor em 
pacientes com PC, considerando a revisão sistemática realizada por 
Petovello25 em que relatou que crianças que passam por diversas hos-
pitalizações desenvolvem maior medo e angústia devido à memória 
de dor armazenada, e que nesses casos, a memória dolorosa antecipa 
suas reações para procedimentos dolorosos, podendo mais uma vez 
causar o ciclo aumento de tônus e dor.
Por fim, detectar e tratar adequadamente a dor do paciente, inde-
pendente de sua capacidade de autorrelato é primordial para qual-
quer serviço de saúde. O Conselho Nacional dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente, em sua resolução nº 41 dispõe sobre os Direitos 
da Criança e do Adolescente Hospitalizados, em seu artigo 7º dispõe 
que o paciente tem “direito a não sentir dor, quando existem meios 
para evitá-la”26. Nesse sentido, o reconhecimento do episódio dolo-
roso e a aplicação de instrumentos para avaliação da dor de acordo 
com cada paciente viabiliza o manuseio adequado da dor pelos pro-
fissionais de saúde27.
As limitações deste estudo estão relacionadas ao tempo limitado 
para a coleta de dados e consequentemente, ao pequeno tamanho 
da amostra. Considerando a importância do tema, o desenvolvi-
mento de mais estudos se faz necessário com uma amostra maior e 
incluindo talvez amostras com outras características como diferentes 
intervenções cirúrgicas ou de instituições com protocolos de dor já 
estabelecidos.
  
CONCLUSÃO

Crianças com PC apresentam dor durante manipulações em casos 
de pós-operatório inicial de membros inferiores. Mesmo se tratando 
de pais presentes no dia-a-dia do paciente que não se comunica e de 
profissionais de uma instituição de referência no atendimento dessa 
população, a dor pode ainda não ser detectada adequadamente sem 
o uso de uma ferramenta específica. Portanto, no ambiente hospi-
talar, a dor pode ser detectada efetivamente através da utilização de 
escalas específicas para cada população.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Venipuncture is con-
sidered a painful procedure, often performed in the neonatal 
intensive care unit. The objective of this study is to describe the 
behavioral and physiological responses of newborns undergoing 
venipuncture, with and without the use of non-pharmacological 
measures for the relief of pain.
METHODS: A total of 84 newborns participated in this re-
search. It was observed if the nurse prepared the newborn for the 
puncture. Newborns that did not receive the non-pharmacolog-
ical approach were allocated in group 1, and those who received 
were to group 2. The behavioral and physiological parameters 
were assessed two minutes before and two minutes after the pro-
cedure in all newborns. The data analysis was descriptive.
RESULTS: Before the procedure, 45.5% of the newborns in 
group 1 had a contracted face; however, after the procedure, this 
number increased to 69.7%. After the procedure in group 2, 
29.4% grumbled, 3.9% had a vigorous cry, 66.7% did not cry. 
Arms and legs movement had similar responses in both groups. 
After the procedure, 72.7% of newborns in group 1 had a heart 
rate higher than 160bpm. After the procedure in group 1, 15.2% 
had an oxygen saturation between 96 and 100% and this value 
increase to 58.8% in group 2.

Non-pharmacological measures for pain relief in venipuncture in 
newborns: description of behavioral and physiological responses 
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CONCLUSION: The behavioral and physiological responses 
presented by the newborns are altered when babies undergo ve-
nipuncture without the use of measures for the relief of pain, the 
most common being: contracted face; grumbling; arms and legs 
flexed/extended; tachycardia; and hyposaturation.
Keywords: Neonatal intensive care units, Newborn, Pain, 
Peripheral catheterization. 

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A punção venosa é con-
siderada um procedimento doloroso, realizado com frequên-
cia na unidade de terapia intensiva neonatal. O objetivo 
deste estudo foi descrever as respostas comportamentais e 
fisiológicas de recém-nascidos submetidos à punção venosa, 
com e sem a utilização de medidas não farmacológicas para 
alívio da dor. 
MÉTODOS: Participaram da pesquisa 84 recém-nascidos. Foi 
observado se o profissional de enfermagem realizava o preparo 
do recém-nascido para a punção. Os recém-nascidos que não re-
ceberam medida não farmacológica foram alocados no grupo 1 
e os que receberam foram para o grupo 2. Foram avaliados os 
parâmetros comportamentais e fisiológicos dois minutos antes e 
dois minutos após o procedimento em todos os recém-nascidos. 
A análise dos dados ocorreu de forma descritiva. 
RESULTADOS: Antes do procedimento, 45,5% dos recém-
-nascidos no grupo 1 apresentavam a face contraída, entretanto, 
após o procedimento, esse número aumentou para 69,7%. De-
pois do procedimento no grupo 2, 29,4% resmungaram, 3,9% 
tiveram choro vigoroso e em 66,7% o choro ficou ausente. Os 
movimentos de braços e pernas apresentaram respostas seme-
lhantes nos dois grupos. Após o procedimento, 72,7% do grupo 
1 apresentaram frequência cardíaca maior que 160bpm. Após 
o procedimento no grupo 1, 15,2% apresentaram saturação de 
oxigênio entre 96 e 100%, já no grupo 2, esse valor aumentou 
para 58,8%. 
CONCLUSÃO: As respostas comportamentais e fisiológicas 
apresentadas pelos recém-nascidos sofrem maiores alterações 
quando os bebês são submetidos à punção venosa sem o uso de 
medidas para alívio da dor, sendo as mais presentes: face contraí-
da; resmungos; braços e pernas fletidos/estendidos; taquicardia e 
hipossaturação. 
Descritores: Cateterismo periférico, Dor, Recém-nascido, Uni-
dades de terapia intensiva neonatal.
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INTRODUÇÃO

A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associa-
da à uma lesão tecidual real ou potencial1. Os recém-nascidos (RN) 
internados em unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) são, 
geralmente, submetidos a procedimentos dolorosos, tais como, ci-
rurgias, punções venosas e aspirações. No entanto, outros cuidados 
aparentemente simples, como a troca de fraldas, a pesagem e a remo-
ção de fita adesiva também podem resultar em estímulos nocivos2.
A dor vem tomando um lugar de importância na área da saúde 
porque traz um forte nível de desconforto e instabilidade capaz de 
influenciar na alteração dos sinais vitais e, consequentemente, na he-
modinâmica dos pacientes. É fundamental reconhecer a dor como 
um dado vital que merece ser valorizado e incluído no planejamento 
da assistência dos indivíduos3.
Os profissionais de saúde têm a responsabilidade de oferecer uma 
abordagem sistemática ao gerenciamento da dor, compreendendo 
avaliação, prevenção e tratamento da dor em RN2. Em estudo reali-
zado com enfermeiros de uma UTIN, em um hospital universitário, 
os profissionais relataram que a não verbalização dos RN foi a maior 
dificuldade encontrada para reconhecer e avaliar a dor4.
Dessa forma, a implantação de diretrizes para o controle da dor na 
prática clínica não é uma tarefa fácil, pois envolve vários fatores orga-
nizacionais e individuais. As práticas assistenciais devem ser baseadas 
em evidências e não em tradição, rotina, ou experiências individuais 
dos profissionais5.
Para o controle da dor são empregadas medidas farmacológicas e não 
farmacológicas. As estratégias farmacológicas são indicadas para dor 
intensa, geralmente ocasionada por procedimentos invasivos, pro-
longados, de maior complexidade, e, incluem o uso de opioides e 
anestésicos locais, dentre outros6.
As intervenções não farmacológicas são mais usadas para dores agudas, 
ocasionadas por procedimentos menores, como por exemplo, punção 
venosa e coleta de sangue que causem agitação e estresse7. O Ministé-
rio da Saúde recomenda o uso de medidas não farmacológicas, como 
soluções adocicadas (glicose ou sacarose), amamentação, sucção não 
nutritiva, contato pele a pele e diminuição de estímulos táteis8.
A utilização de medidas não farmacológicas, antes de procedimentos 
dolorosos, vem se tornando uma estratégia de cuidado que deve ser 
realizada nos RN de unidades hospitalares. Isso porque a dor sofrida 
pelo RN provoca repercussões orgânicas que podem comprometer o 
seu desenvolvimento e a terapia farmacológica apresenta diversos efei-
tos adversos decorrentes da imaturidade de seus sistemas orgânicos9.
A administração de glicose por via oral tem sido a medida mais uti-
lizada nas intervenções em RN. No entanto, novas estratégias estão 
sendo indicadas, tais como, o uso de aromas para promover alívio da 
dor e o enrolamento9. 
Um fluxograma assistencial para manuseio da dor em UTIN, criado 
por enfermeiros, orienta que a amamentação e a suplementação oral 
com leite materno precisam ser priorizadas pois favorece a participa-
ção da mãe no cuidado com o RN. Além dessas estratégias, o fluxo-
grama também recomenda o emprego de medidas ambientais como 
diminuição de ruídos, estímulos, alterações bruscas de luminosidade 
e temperatura10.
Contudo, para que a implementação das medidas não farmacoló-
gicas aconteça de forma efetiva é necessário que os profissionais de 

saúde se conscientizem do direito dos RN terem a dor evitada e tra-
tada, bem como, possuam conhecimento sobre como essas medidas 
devem ser aplicadas11.
Na perspectiva que as medidas para o alívio da dor sejam utilizadas 
adequadamente, faz-se necessária a avaliação, identificação e o início 
do tratamento da dor, pois essas ações contribuem para uma recupe-
ração mais rápida e melhor qualidade da assistência5. 
A punção venosa é considerada um procedimento doloroso e reali-
zado com frequência na UTIN, portanto, torna-se necessário avaliar 
as respostas comportamentais e fisiológicas dos RN submetidos a 
tal procedimento, visto que, uma descrição confiável da experiência 
dolorosa é fundamental para identificar o melhor tratamento para 
cada RN8. 
O objetivo deste estudo foi descrever as respostas comportamentais e 
fisiológicas de RN submetidos à punção venosa, com e sem a utiliza-
ção de medidas não farmacológicas para o alívio da dor.

MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa transversal, realizada em uma UTIN de 
um hospital terciário, de referência, na cidade de Fortaleza - CE, 
Brasil. A instituição é um hospital de ensino, credenciado pelo Sis-
tema Único de Saúde, que presta assistência ao binômio mãe-filho 
em situação de risco. 
O trabalho avaliou os parâmetros comportamentais e fisiológicos de 
RN submetidos à punção venosa. Para estimar a amostra do estu-
do, considerou-se n=640 (RN admitidos no ano de 2014), nível 
de confiança=90%, P=50% (prevalência de dor durante a punção), 
Q=50% (porcentagem complementar de P), erro amostral=10%. O 
cálculo do tamanho da amostra resultou em 61 RN, no entanto, os 
dados foram coletados em 84 RN, visto a possibilidade de perdas no 
decorrer do estudo, o que não ocorreu. Foram incluídos na pesquisa 
os RN que estavam internados na unidade durante a coleta de da-
dos, independentemente da idade gestacional. Foram excluídos do 
estudo RN que receberam medidas farmacológicas para o alívio da 
dor e os que possuíam malformação congênita. 
A coleta dos dados ocorreu nos meses de setembro de 2015 a junho 
de 2016. O instrumento de coleta utilizado foi um formulário que 
continha os dados de identificação do RN. A avaliação da dor antes 
e após a punção venosa utilizou a Neonatal Infant Pain Scale (NIPS), 
o registro da frequência cardíaca e saturação de oxigênio, e a descri-
ção da medida não farmacológica, caso fosse utilizada.
A NIPS é composta por seis indicadores, cinco comportamentais e 
um fisiológico, incluindo a expressão facial, o choro, a movimen-
tação de braços e pernas, o estado de sono/alerta e o padrão respi-
ratório. A pontuação da escala varia entre zero, um e dois pontos, 
conforme a característica apresentada. A pontuação mínima é zero 
e a máxima, sete. A dor é caracterizada pela somatória de pontos 
maior ou igual a quatro8. 
Vale ressaltar que na referida unidade, a equipe multiprofissional foi 
capacitada para utilizar as medidas não farmacológicas antes de proce-
dimentos dolorosos. O uso da glicose a 25% por via oral, a contenção 
facilitada, colo e toque são estratégias recomendadas na unidade.
Inicialmente, capacitou-se os pesquisadores para a coleta dos dados, 
após a aprovação do projeto de pesquisa. Os dados foram coletados 
nos turnos da manhã e tarde. O pesquisador registrava se o enfer-
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meiro ou técnico de enfermagem realizava ou não o preparo do RN 
para o procedimento doloroso. A glicose a 25% foi oferecida em 
uma gaze, dois minutos antes do procedimento. A contenção faci-
litada foi feita dois minutos antes da punção. Não foi estabelecido 
tempo para a permanência do RN no colo da mãe. A punção foi 
realizada dois minutos após a acomodação do RN no berço. Após 
a coleta, todos os participantes foram observados por dois minutos. 
Registraram-se os parâmetros dois minutos antes e dois minutos 
após a punção.
Para melhor compreensão dos dados, os RN foram distribuídos em 
dois grupos. O grupo 1 (G1) foi composto por RN que não re-
ceberam nenhuma medida não farmacológica para o alívio da dor, 
enquanto o grupo 2 (G2) foi formado pelos RN que receberam al-
guma medida não farmacológica antes da punção.
A pesquisa respeitou as normas contidas na Resolução nº 466/12. A 
participação do RN aconteceu após a assinatura do Termo de Con-
sentimento Livre Esclarecido (TCLE) pelo responsável. O estudo 
faz parte de um projeto guarda-chuva e foi aprovado pelo Comitê de 
Ética da Instituição, protocolo nº 011201/2011.

Análise estatística
Os dados foram organizados em um banco de dados no Excel e 
analisados por meio do programa Statistical Package for Social Scien-
ce (SPSS), versão 20.0. Realizou-se a análise através das frequências 
absolutas e relativas, frequência média e desvio padrão. Os resulta-
dos foram apresentados em forma de tabelas e discutidos conforme 
literatura pertinente.

RESULTADOS

Na tabela 1 encontram-se descritas as variáveis clínicas dos RN par-
ticipantes do estudo.
Conforme observado na tabela 1, a maior parte dos RN internados 
era do sexo masculino (67,9%), com baixo peso (73,8%), nascidos 
de cesariana (73,8%) e prematuros (79,8%). O peso médio estava 
em 2.067±789g. A média da idade gestacional foi 34,6±3 semanas. 
As causas principais de internação apontadas foram desconforto res-
piratório (41,7%), prematuridade (27,4%), hipoglicemia (8,3%), 
dentre outras. Glicose a 25% (72,5%), contenção facilitada (21,6%) 
e colo (5,9%) foram as medidas não farmacológicas utilizadas pela 
equipe de enfermagem nos RN submetidos à punção venosa.
As respostas comportamentais dos RN antes e após a punção se en-
contram descritas na tabela 2.
De acordo com a tabela 2, dos 84 RN que realizaram a punção 
venosa, 51 (60,7%) receberam preparo com medidas não farmaco-
lógicas para o alívio da dor. 
Em relação às respostas comportamentais apresentadas, observa-
-se que antes do procedimento, no grupo 1, 45,5% apresentaram 
face contraída. No entanto, após o procedimento esse número au-
mentou para 69,7%. Em contrapartida, no grupo 2, apenas 27,5% 
apresentaram face contraída antes do procedimento, evoluindo para 
33,3% depois. 
Após o procedimento no grupo 1, 81,8% dos RN resmungaram e 
6,1% apresentaram choro vigoroso. No grupo 2, após o procedi-
mento, 29,4% resmungaram, 3,9% tiveram choro vigoroso e em 
66,7% o choro estava ausente.

Tabela 1. Descrição das variáveis dos recém-nascidos no estudo, 
Fortaleza, CE

Variáveis n % Média±DP

Sexo
   Masculino
   Feminino

57
27

(67,9)
(32,1)

Peso (gr)
   <2500
   ≥2500

62
22

(73,8)
(26,2)

2.067±789

Tipo de parto
   Cesariana
   Normal

62
22

(73,8)
(26,2)

Idade gestacional (sem)
   <37
   Entre 37 e 41
   ≥42

67
17
0

(79,8)
(20,2)

(0)

34,6±3

Diagnóstico
   Desconforto respiratório
   Prematuridade
   Hipoglicemia

35
23
7

(41,7)
(27,4)
(8,3)

   Sepse 5 (5,9)

   Icterícia 4 (4,8)

   Infecção neonatal 3 (3,6)

   Sífilis congênita 2 (2,4)

   Outros 5 (5,9)

Medidas não farmacológicas
   Glicose a 25%
   Contenção facilitada
   Colo

37
11
3

(72,5)
(21,6)
(5,9)

Fonte: elaborada pelas autoras. 

Tabela 2. Descrição das respostas comportamentais dos recém-nas-
cidos submetidos à punção venosa, sem e com medidas não farma-
cológicas, Fortaleza, CE

Parâmetros compor-
tamentais na punção 
venosa 

G1 (n=33) G2 (n=51)

Antes
n %

Depois
n %

Antes
n %

Depois
n %

Expressão facial

   Relaxada 18 (54,5) 10 (30,3) 37 (72,5) 34 (66,7)

   Contraída 15 (45,5) 23 (69,7) 14 (27,5) 17 (33,3)

Choro

   Ausente 19 (57,6) 4 (12,1) 39 (76,5) 34 (66,7)

   Resmungos 13 (39,4) 27 (81,8) 9 (17,6) 15 (29,4

   Vigoroso 1 (3) 2 (6,1) 3 (5,9) 2 (3,9)

Respiração

   Relaxada 17 (51,5) 13 (39,4) 42 (82,4) 40 (78,4)

   Alterada 16 (48,5) 20 (60,6) 9 (17,6) 11 (21,6)

Braços

   Relaxados 12 (36,4) 9 (27,3) 35 (68,6) 33 (64,7)

   Fletidos/estendidos 21 (63,6) 24 (72,7) 16 (31,4) 18 (35,3)

Pernas

   Relaxadas 12 (36,4) 10 (30,3) 34 (66,7) 32 (62,7)

   Fletidas /estendidas 21 (63,6) 23 (69,7) 17 (33,3) 19 (37,3)

Estado de consciência

   Dormindo/calmo 18 (54,5) 13 (39,4) 45 (88,2) 41 (80,4)

   Desconfortável 15 (45,5) 20 (60,6) 6 (11,8) 10 (19,6)
Fonte: elaborada pelas autoras. 
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Sobre a movimentação dos membros, os braços e pernas mani-
festaram respostas semelhantes quando os RN foram submetidos 
à punção venosa. Após o procedimento no grupo 1, 72,7% dos 
RN encontravam-se com os braços fletidos/estendidos. Contu-
do, após o procedimento no grupo 2, observou-se que os braços 
se encontravam fletidos/estendidos em 35,3% dos RN. No que 
diz respeito às pernas, 69,7% dos RN do grupo 1 permanece-
ram com os membros inferiores fletidos/estendidos após o pro-
cedimento, e no grupo 2, observou-se o mesmo movimento em 
37,3% dos RN.
Os RN demonstraram estado de consciência desconfortável em 
60,6% dos casos, após a punção no grupo 1. Em contrapartida, o 
desconforto foi observado em apenas 19,6% nos RN do grupo 2.
A respiração é uma manifestação fisiológica, todavia, por fazer parte 
da NIPS, foi verificada nesse momento. Sendo assim, é possível afir-
mar que 39,4% dos RN do grupo 1 apresentaram respiração relaxa-
da após o procedimento, e 78,4% demonstraram respiração relaxada 
após o procedimento no grupo 2. 
A tabela 3 mostra a frequência cardíaca e saturação de oxigênio dos 
RN submetidos à punção venosa. Dessa forma, pode-se perceber 
que 72,7% dos RN do grupo 1 apresentaram frequência cardíaca 
maior que 160bpm (taquicardia), após o procedimento. Em contra-
partida, 35,3% dos RN do grupo 2 apresentaram taquicardia.
Após o procedimento no grupo 1, apenas 15,2% dos RN apresenta-
ram saturação de oxigênio entre 96 e 100%, sendo que nos RN do 
grupo 2, esse valor aumentou para 58,8%.

Tabela 3. Descrição das respostas fisiológicas dos recém-nascidos 
submetidos à punção venosa sem e com medidas não farmacológi-
cas, Fortaleza, CE

Parâmetros fisiológi-
cos na punção venosa 

G1 (n=33) G2 (n=51)

Antes
n %

Depois
n %

Antes
n %

Depois
n %

Frequência cardíaca (bpm)

   100-119 - 1 (3) - 3 (5,9)

   120-139 8 (24,2) 3 (9,1) 11 (21,6) 9 (17,6)

   140-159 23 (69,7) 5 (15,2) 31 60,8) 21 (41,2)

   ≥160 2 (6,1) 24 (72,7) 9 (17,6) 18 (35,3)

Saturação de oxigênio (%)

   81-85 - - - -

   86-90 1 (3) 18 (54,5) - 10 (19,6)

   91-95 10 (30,3) 10 (30,3) 11 (21,6) 11 (21,6)

   96-100 22 (66,7) 5 (15,2) 40 (78,4) 30 (58,8)
Fonte elaborada pelas autoras.

DISCUSSÃO

Dentre os procedimentos invasivos realizados em UTIN, a punção 
venosa é um dos que apresenta maior percentual de dor moderada 
e intensa12. Portanto, é fundamental que os profissionais de saúde 
utilizem medidas que possam auxiliar no controle ou redução da 
dor nos RN submetidos à punção venosa. Os resultados do estudo 
mostraram que mais da metade dos RN realizou punção venosa 
e foram preparados para o procedimento com medidas não far-
macológicas para o alívio da dor. Esse achado se opõe ao que foi 

encontrado em estudo realizado sobre o dimensionamento da dor 
em RN durante a punção venosa periférica e capilar, na qual os 
enfermeiros utilizaram as medidas não farmacológicas em RN que 
já tinham apresentado a dor13. 
A ausência da utilização de medidas para o alívio da dor nas de-
mais punções realizadas pode acontecer pelo fato de não haver uma 
sistematização dos procedimentos realizados na instituição, pois o 
uso de estratégias analgésicas farmacológicas, comportamentais e 
ambientais ainda é inconsistente no Brasil14. Assim, faz-se necessária 
a implementação de diretrizes e protocolos nas instituições de saúde 
para o manuseio adequado da dor em RN internados em UTIN, 
tendo em vista que essa população é constantemente submetida a 
procedimentos estressantes e dolorosos14.
A organização, o preparo do material, a agilidade do profissional de 
enfermagem no momento da punção e a preocupação com o nú-
mero de tentativas de punções do RN são medidas que contribuem 
para otimizar o procedimento e, dessa forma, reduzir a dor. Porém, 
é importante prevenir os efeitos negativos do procedimento, sendo 
este acompanhado de estratégias para o controle da dor, como as 
medidas não farmacológicas12. 
No presente estudo, a medida não farmacológica mais utilizada para 
o alívio da dor foi a glicose a 25%, seguida pela contenção facilita-
da e colo. Em estudo realizado com 110 RN submetidos à punção 
venosa e capilar, o resultado foi semelhante, pois a glicose a 25% 
tornou-se a medida mais utilizada, sendo ainda mencionado o uso 
do aconchego, toque terapêutico e massagem13. 
Pesquisas têm sido realizadas no sentido de avaliar a eficácia de me-
didas não farmacológicas para o alívio da dor. É importante ressaltar 
que houve uma investigação feita na Turquia sobre o efeito do alei-
tamento materno e sacarose em RN submetidos à punção venosa. 
Em tal abordagem, evidenciou-se que a pontuação média da NIPS 
no grupo controle foi significativamente maior do que nos grupos 
aleitamento materno e sacarose15. Outro estudo realizado em João 
Pessoa-PB constatou que o uso das medidas não farmacológicas 
(contenção e sucção não nutritiva), foram capazes de reduzir a dor 
em RN observados16.
A utilização da NIPS para avaliar a dor nos RN é aconselhada 
porque as escalas específicas para os RN são, em sua maioria, ins-
trumentos capazes de proporcionar melhor conhecimento sobre a 
temática, minimizar a insegurança profissional e auxiliar a equipe 
na identificação, avaliação e aplicação de condutas para o alívio e 
tratamento da dor17. 
No que diz respeito às respostas apresentadas, de acordo com a 
NIPS, o estudo demonstrou que após o procedimento, os RN que 
não receberam preparo apresentaram face contraída em maior per-
centual quando comparados aos que receberam. Esse resultado se 
assemelha ao de uma pesquisa na qual 32 RN submetidos à punção 
venosa demonstraram sinais sugestivos de dor, e 100% apresentaram 
face contraída13. Em outro estudo realizado com 29 RN, dentre os 
que manifestaram sinais sugestivos de dor, a face contraída foi des-
crita em 77,8%18.
Quanto ao choro, a maior parte dos RN que não receberam as me-
didas apresentaram resmungos e choro vigoroso. Esse dado vai ao 
encontro do resultado de uma pesquisa, que apresenta os resmungos 
(44,4%) e choro vigoroso (44,4%) como sinais sugestivos de dor 
após a punção18. Outro estudo relata que o tempo médio de choro 
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foi maior no grupo controle do que nos grupos que receberam as 
medidas não farmacológicas para o alívio da dor15. Entretanto, em-
bora muito presente, o choro observado em forma de resmungos, 
tanto nas crianças que receberam preparo, quanto nas que não rece-
beram, não deve ser considerado um fator isolado para identificar a 
presença da dor, pois ele pode ser desencadeado por outros estímu-
los, como sono e fome19.
O movimento dos braços e pernas foi semelhante, apresentando 
maior percentual de RN com os membros relaxados, após o proce-
dimento com uso de medidas não farmacológicas, em comparação 
aos que não tiveram preparo. Esse achado corrobora o resultado de 
uma pesquisa também realizada em Fortaleza, em que os movimen-
tos dos braços foram praticamente os mesmos observados nos mo-
vimentos das pernas13. Um estudo recomenda que para a avaliação 
da dor se tornar mais confiável é importante que a atividade motora 
seja avaliada juntamente com outros indicadores20, o que reforça a 
utilização de escalas para a análise da dor.
Quanto ao estado de consciência, os RN que receberam as medi-
das não farmacológicas apresentaram-se consideravelmente mais 
calmos após o procedimento do que os que não receberam. Um 
estudo desenvolvido com 26 profissionais da equipe de enfermagem 
encontrou relato semelhante, no qual os profissionais entrevistados 
informaram que após a utilização de medidas não farmacológicas, os 
RN apresentavam uma calmaria e melhores condições para realiza-
rem o procedimento, reduzindo o período de exposição ao estímulo 
doloroso20. 
Em relação à respiração, os RN que receberam preparo obtiveram a 
respiração relaxada, em sua grande maioria. Uma pesquisa mostrou 
que dentre os RN que sentiram dor, 88,9% apresentaram respiração 
diferente do basal18. A alteração da frequência respiratória foi uma 
das características mencionadas por profissionais de saúde para iden-
tificar a dor, mesmo desconhecendo a utilização das escalas validadas 
para esse fim20. 
No presente estudo foi observada uma variação da frequência cardía-
ca, principalmente para valores mais elevados, nos RN que não re-
ceberam preparo com as medidas não farmacológicas. Esse resultado 
difere do que foi encontrado em investigação sobre o uso da sacarose 
e aleitamento materno para o alívio da dor em RN submetido à 
punção venosa, onde a frequência cardíaca média não diferiu entre 
os RN antes, durante e após o procedimento, mesmo com o uso de 
medidas não farmacológicas para o alívio da dor15.
Por fim, verificou-se que houve diminuição de saturação de oxigênio 
após a realização do procedimento, tanto dos RN que receberam 
medidas não farmacológicas, quanto nos que não receberam. No 
entanto, os RN que não receberam preparo apresentaram maior per-
centual de queda na saturação de oxigênio. Esse fato vai de encontro 
ao resultado de uma outra pesquisa, em que o nível médio de satura-
ção de oxigênio, após o procedimento, foi significativamente maior 
nos RN que receberam preparo do que nos que não receberam15.

Como limitação dos resultados do estudo está o fato do desenho trans-
versal da pesquisa não permitir estabelecer relações de causa e efeito.

CONCLUSÃO

As respostas comportamentais e fisiológicas apresentadas pelos RN 
sofreram maiores alterações quando submetidas à punção venosa 
sem o uso de medidas para o alívio da dor. As respostas mais pre-
sentes foram face contraída, resmungos, braços e pernas fletidos/
estendidos, taquicardia e hipossaturação. 
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ABSTRACT
 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: In temporomandibu-
lar disorder, the pain is a very present and striking symptom, 
with a tendency to chronicity, through mechanisms of maladap-
tive neuroplasticity. In the face of this, transcranial direct cur-
rent stimulation appears as a possible strategy for the treatment 
of chronic pain in the temporomandibular disorder. This study 
aimed to evaluate the efficacy of anodal transcranial direct cur-
rent stimulation in the pain symptoms and anxiety levels in in-
dividuals with chronic myofascial temporomandibular disorder. 
METHODS: The participants received three different types of 
intervention in a randomized order: anodic in the primary mo-
tor cortex, in the dorsolateral prefrontal cortex and sham stim-
ulation. 
RESULTS: There were significant improvements in clinical pain 
in all stimulation protocols, with a relief of approximately 40% 
(p=0.001). There was no significant difference in the effect of 
the transcranial direct current stimulation between the different 
types of stimulation (p=0.14). There was a positive impact on 
anxiety symptoms, leading to a significant decrease in state anxi-
ety levels (p=0.035) and trait (p=0.009). 
CONCLUSION: The use of the transcranial direct current 
stimulation improved the health status of patients with chronic 
myofascial temporomandibular disorder, promoting pain relief, 
decreased level of anxiety, and quality of life.
Keywords: Orofacial pain, Rehabilitation, Transcranial stimula-
tion by continuous current.

Use of non-invasive neuromodulation in the treatment of pain in 
temporomandibular dysfunction: preliminary study 
Uso da neuromodulação não invasiva no tratamento da dor em disfunção temporomandibular: 
um estudo preliminar 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Na disfunção temporo-
mandibular, a dor aparece de forma frequente e marcante, com 
tendência à cronicidade, através de mecanismos de neuroplasti-
cidade mal adaptativo. Diante disso, a estimulação transcrania-
na por corrente contínua surge como uma possível estratégia de 
tratamento da dor crônica em disfunção temporomandibular. O 
presente estudo objetivou avaliar a eficácia da estimulação trans-
craniana por corrente contínua anódica nos sintomas dolorosos 
e, por conseguinte, nos níveis de ansiedade em indivíduos com 
disfunção temporomandibular muscular crônica. 
MÉTODOS: Os participantes receberam três tipos diferentes 
de intervenção cuja ordem foi randomizada: anódica no córtex 
motor primário, na região cortical dorsolateral pré-frontal e esti-
mulação simulada. 
RESULTADOS: Houve melhorias significativas para a dor clí-
nica em todos os protocolos de estimulação, com um alívio de 
aproximadamente 40% (p=0,001). Não houve diferença signifi-
cativa no efeito da estimulação transcraniana por corrente con-
tínua entre os diferentes tipos de estimulação (p=0,14). Ocorreu 
impacto positivo sobre os sintomas de ansiedade, com diminui-
ção significativa nos níveis de ansiedade estado (p=0,035) e traço 
(p=0,009). 
CONCLUSÃO: O uso da estimulação transcraniana por cor-
rente contínua melhorou a condição de saúde dos portadores de 
disfunção temporomandibular muscular crônica, promovendo 
um alívio do quadro álgico, diminuição do nível de ansiedade, 
além de gerar qualidade de vida. 
Descritores: Dor orofacial, Estimulação transcraniana por cor-
rente contínua, Reabilitação.

INTRODUÇÃO 

A disfunção temporomandibular (DTM) é uma doença de elevada 
prevalência que acomete a musculatura da mastigação e/ou articu-
lação temporomandibular. Dentre os sintomas, a dor aparece de 
modo frequente e marcante, com tendência à cronicidade1,2. As do-
res crônicas representam um problema expressivo de saúde pública, 
que afeta o desenvolvimento das atividades diárias, funcionamento 
físico e psicossocial, bem como a qualidade de vida (QV) dos pa-
cientes, gerando um alto custo para a sociedade e para o sistema de 
saúde1,3-5. Estudos apontam que a dor crônica decorre de um estí-
mulo constante no sistema nervoso central (SNC), que por sua vez 
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leva à sensibilização central, na qual ocorrem mudanças na excita-
bilidade da membrana neuronal em razão de alterações fisiológicas 
e estruturais. Esse mecanismo caracteriza-se por neuroplasticidade 
mal adaptativa, mas que pode ser revertida mediante tratamento6-8.
A dor crônica em DTM é um fenômeno complexo e multidimen-
sional que está frequentemente associado a um estado emocional 
alterado9-16, necessitando um tratamento multidisciplinar, o qual en-
volve diferentes terapias. Algumas visam tratar a musculatura, outras 
agem sobre a oclusão dentária ou estruturas articulares e há aquelas 
cujo foco principal é o fator psicoemocional1,17-19.
Acredita-se que essa modificação a nível neuronal, somado ao dese-
quilíbrio emocional presente em muitos pacientes portadores dessa 
disfunção, acarreta uma resposta não satisfatória às terapias tradi-
cionais, tais como a educação do paciente com relação ao autocui-
dado, farmacoterapia, acupuntura, placas oclusais estabilizadoras, 
biofeedback, ultrassom, estimulação elétrica nervosa transcutânea 
(TENS), terapia cognitivo-comportamental, entre outras1,6,9,12,17,18.
Diante desse contexto, evidencia-se a necessidade de uma terapêuti-
ca que atue diretamente sobre o SNC. Essa ação pode ocorrer atra-
vés de fármacos, contudo, muitos pacientes se mostram refratários 
ou apresentam efeitos adversos, como a dependência e/ou a tolerân-
cia1,17,18. Desse modo, destaca-se a importância de novos tratamentos 
que envolvam mecanismos de neuromodulação e neuroplasticidade, 
como a estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC), 
que pode tornar-se uma alternativa terapêutica, bem como comple-
mentar aos diferentes tipos de tratamento já em uso20-23. Além disso, 
a ETCC corrobora a necessidade de dar-se preferência a procedi-
mentos reversíveis e não invasivos1,17,18.
A ETCC emerge como possível modalidade de tratamento na 
DTM. Busca modificar o padrão de atividade cortical e restabelecer 
a ativação normal dos centros de processamento da dor, e conse-
quentemente, promover o alívio do quadro álgico22,23. Trata-se de 
uma técnica simples, de baixo custo, não invasiva, indolor, segura e 
bem tolerada20,23-27.
O uso de protocolos de ETCC tem se mostrado promissor em al-
guns estudos, com bons resultados quanto à redução dos sintomas 
dolorosos em pacientes com dor crônica20,23,24,26,28-31. O efeito anal-
gésico tem sido relatado através da estimulação anódica, principal-
mente, no córtex motor primário (M1)26-28,30,32-37. Contudo, existe 
outra opção de protocolo de estimulação anódica que corresponde 
à região dorsolateral do córtex pré-frontal (DLPF), que demonstra 
envolvimento no processamento do componente emocional da 
dor13,24,35,38-40. Entretanto, esses resultados ainda são escassos e in-
conclusivos, o que indica a necessidade de maiores investigações, 
sobretudo quando se trata de DTM21,31,32,39,41,42. 
Nesse contexto, torna-se pertinente a investigação de métodos alter-
nativos no tratamento da DTM muscular crônica objetivando am-
pliar o leque de possibilidades e, portanto, promover o alívio da dor, 
recuperação funcional, e consequentemente, melhor QV à maior 
número de pacientes1,3,10,22. Com essa finalidade, e ao considerar a 
falta de pesquisas comparando o efeito da ETCC nas regiões M1 e 
DLPF em pacientes com DTM muscular crônica, o presente estudo 
objetivou avaliar e comparar a eficácia da ETCC anódica, aplicada 
em diferentes regiões corticais (M1 e DLPF), nos sintomas doloro-
sos e, por conseguinte, nos níveis de ansiedade em pacientes com 
DTM muscular com dor crônica.

MÉTODOS 

Foi realizado um estudo preliminar, controlado, duplamente enco-
berto, do tipo cruzado, com três braços de intervenção, cuja sequên-
cia foi determinada aleatoriamente.  
Inicialmente, a amostra foi composta por pacientes com DTM mus-
cular crônica que buscaram tratamento no Serviço de Controle da 
Dor Orofacial do Hospital Universitário Lauro Wanderly (HULW) 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Devido à dificuldade 
em encontrar participantes para o estudo, foram utilizados anúncios 
impressos e eletrônicos, contato direto ou por meio de referências 
de profissionais de saúde para o recrutamento dos voluntários. Após 
contato por parte dos voluntários, foram agendados horários de tria-
gem para a avaliação dos critérios de seleção.
Os participantes foram avaliados por um pesquisador treinado (P1), 
por meio dos Critérios Diagnósticos de Pesquisa em Disfunção Tem-
poromandibular (RDC/DTM) para confirmação do diagnóstico de 
DTM. Aqueles que se enquadraram nos critérios de elegibilidade 
foram convidados a participar do estudo. Dos que concordaram, 
solicitou-se assinatura do Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido (TCLE), em duas vias, após minuciosa leitura e explicação 
acerca de todos os procedimentos da pesquisa.
Para ser incluído no estudo, o indivíduo deveria: (1) ter assinado, pre-
viamente, o TCLE; (2) estar na faixa etária dos 18-60 anos de idade, 
independentemente do sexo; (3) ter um diagnóstico de dor pela DTM 
muscular correspondente ao grupo I do Eixo I do RDC/TMD); (4) 
possuir um escore de dor equivalente a 4 ou superior na escala ana-
lógica visual (EAV), presente regularmente há 6 meses ou mais; (5) 
presença de sintomas depressivos moderados mediante avaliação pela 
escala SCL-90 do Eixo II, (RDC/TMD); (6) não estar grávida; (7) 
não possuir dispositivos metálicos ou eletrônicos implantados na ca-
beça; (8) não possuir história de abuso de álcool ou drogas nos últimos 
6 meses; (9) não fazer uso de carbamazepina nos últimos 6 meses (uso 
de fármacos moduladores da atividade do SNC); (10) não possuir his-
tórico de epilepsia, acidente vascular cerebral, de moderada a grave 
lesão cerebral traumática, ou enxaqueca; (11) não ter realizado neuro-
cirurgia; (12) não possuir transtorno psiquiátrico, como esquizofrenia 
ou transtorno bipolar; (13) não possuir outra fonte de dor semelhante 
à DTM muscular, como fibromialgia. 
O presente estudo teve os seguintes critérios de exclusão: (1) duas 
faltas no decorrer das sessões do tratamento; (2) durante a pesquisa, 
ir de encontro a algum critério de inclusão, como no caso de mu-
lheres, engravidar.
Para a caracterização da amostra aplicou-se um questionário socio-
demográfico, com a finalidade de coletar informações sobre idade, 
sexo, religião, estado civil, escolaridade, renda familiar, histórico de 
doença, uso de fármacos, tratamentos realizados ou em andamento. 
Para a avaliação dos níveis de ansiedade, dor e percepção global de 
mudança utilizou-se, respectivamente, os seguintes instrumentos: 
Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE), EAV e Escala de 
Percepção Global de Mudança (EPGM):
• O IDATE possui a finalidade de avaliar objetivamente ambos os 
aspectos da ansiedade: traço e estado. É um instrumento com 40 
afirmações descritivas a respeito dos sentimentos da pessoa, distri-
buído em duas partes (traço e estado de ansiedade), em que cada 
parte é formada por 20 afirmações e as respostas são dadas em escala 
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do tipo Likert de quatro pontos (1 – absolutamente não a 4 – mui-
tíssimo). A pontuação em cada questionário varia de 20 a 80, com 
classificação do nível de ansiedade em: baixa (20 a 33), média (33 a 
49) e alta (49 a 80)43.
• A EPGM é um instrumento compreensível e capaz de medir a per-
cepção de mudança do estado de saúde e satisfação com o tratamen-
to de pacientes com dor crônica de natureza musculoesquelética. 
Trata-se de medida unidimensional na qual os indivíduos classificam 
a sua melhoria associada à intervenção numa escala de 7 itens que 
varia entre 1 (sem alterações) e 7 (Muito melhor)44.
• A EAV permite converter a experiência subjetiva da dor em dados 
numéricos. Os sujeitos foram convidados a marcar um ponto na 
escala de classificação horizontal, de zero a 10, que representa a in-
tensidade da dor, na qual zero representa a ausência de dor, (1-3) dor 
leve, (4-7) moderada e (8-10) intensa. Trata-se de um instrumento 
amplamente utilizado, com resultados válidos e reprodutíveis no to-
cante à medida da dor45.
Os participantes foram alocados em um grupo único, os quais re-
ceberam três diferentes tipos de intervenção cuja ordem foi rando-
mizada para cada participante. Os diferentes protocolos de trata-
mento foram: 1. ETCC anódica sobre o córtex M1 esquerdo (C3) 
e catódica na região supraorbital direita (Fp2), 2. ânodo sobre o 
DLPF esquerdo (F3) e cátodo na região supraorbital direita (Fp2), 
e 3. ETCC simulada (placebo) com a mesma disposição dos ele-
trodos do primeiro protocolo (C3 e Fp2), porém a corrente foi 
interrompida após 30 segundos, seguindo o protocolo de estudos 
anteriores21,22,39,42.
O neuroestimulador utilizado foi o TCT (Versão Research) desen-
volvido pela Trans Cranial Research Limited (Hong Kong, China), 
com o kit contendo os fixadores do neuroestimulador, esponjas, 
borracha, eletrodos e cabos de conexão. O posicionamento dos ele-
trodos seguiu o sistema internacional 10/20 do eletroencefalograma. 
Eles foram envoltos por 5x7cm de esponja umedecidas com solução 
fisiológica a 0,9%. 
O procedimento ocorreu em três etapas, cada etapa envolveu cinco 
sessões. Cada sessão durava 20 minutos e foi realizada diariamente 
(de segunda a sexta). Aplicou-se uma corrente de 2mA com a densi-
dade de corrente equivalente a 0,05 A/m2. O protocolo de estimu-
lação utilizado (em relação à intensidade, frequência das sessões, o 
tamanho/posição dos eletrodos e duração do tratamento) baseou-se 
em estudos prévios21-23,39,42. 
Os sintomas dolorosos e o nível de ansiedade foram quantificados 
antes do início do tratamento. Em seguida, fez-se a randomização da 
ordem dos três tipos de intervenção que cada participante recebeu, 
e posteriormente, deu-se início às intervenções. Ao término das cin-
co sessões de cada tipo de intervenção, foram realizadas reavaliações 
quanto aos níveis de dor, ansiedade, além da aplicação de escalas 
quanto à percepção global de mudança e nível de confiança. Com 
base em estudos prévios foi definido um período de lavagem (wash-
-out) de quatro semanas entre os diferentes tipos de estimulação ob-
jetivando evitar efeitos residuais indesejados (carry-over)21,46-48. Dessa 
forma, os participantes foram reavaliados quanto aos níveis de dor e 
ansiedade, antes e após cada etapa de cinco sessões de estimulação, 
com um intervalo de quatro semanas (período de wash-out), entre 
os diferentes protocolos de tratamento. Durante o estudo, nenhum 
participante recebeu qualquer outro tipo de tratamento para a doen-

ça em questão, evitando qualquer efeito além da neuromodulação 
(exceto o uso esporádico de analgésico no período wash-out).  
A randomização foi feita por um programa de computador online 
(www.random.org). A equipe envolvida no estudo foi devidamente 
treinada e encoberta. Para tanto, cada pesquisador foi responsável 
por uma etapa, sem acesso às demais informações. Em relação à fun-
ção de cada pesquisador (P) teve-se: diagnóstico (P1), randomização 
e alocação oculta (P2), tratamento (P3), coleta de dados (P1) e aná-
lise dos dados (P1). 
Com a finalidade de ocultar a alocação, utilizou-se envelopes se-
quenciais numerados, opacos e selados. Os participantes foram 
identificados por códigos e não tinham conhecimento acerca do tipo 
de intervenção que receberam no estudo. 
O ensaio clínico foi registrado no clinicaltrials.gov (registro de núme-
ro NCT03285685) após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
do HULW da UFPB (Parecer de CAAE: 64862817.0.0000.5183).

Análise estatística
Os dados numéricos foram apresentados em média e desvio padrão, 
e sua distribuição foi avaliada pelo teste de normalidade Kolmogo-
rov-Smirnov. O valor de alfa foi estabelecido como 5% (p<0,05). As 
análises foram realizadas com o pacote estatístico SPSS versão 21.0.
Os dados foram analisados pelo teste ANOVA de medidas repetidas, 
seguido pelo teste post-hoc de Bonferroni. A variável dependente pri-
mária foi a intensidade da dor e os fatores foram os diferentes locais 
de estimulação (M1, DLPF e placebo) e tempo (no estado basal, 
após as cinco sessões de estimulação e quatro semanas depois). A 
variável dependente secundária, nível de ansiedade traço-estado, foi 
analisada de modo semelhante, sendo os escores apresentados em 
termos de médias e desvio padrão. 
Os efeitos adversos foram investigados após cada sessão de estimula-
ção, e a análise dos dados também foi feita pela ANOVA de medidas 
repetidas. Já os resultados das escalas Percepção Global de Mudança 
e Nível de confiança foram apresentados por médias e desvio pa-
drão, cuja análise foi feita pela ANOVA de uma via. A presença de 
correlações entre as variáveis estudadas foi investigada por meio do 
coeficiente de correlação de Pearson.

RESULTADOS

O presente estudo teve início em março de 2017 e foi finalizado em 
dezembro de 2017. Um total de 151 pacientes foi triado, dentre eles 
13 se encaixaram nos critérios de elegibilidade, mas apenas nove acei-
taram participar do estudo. Após assinatura do TCLE, a sequência 
de recebimento dos diferentes tipos de estimulação foi randomizada. 
Durante o estudo, quatro indivíduos foram excluídos da pesquisa.
Com relação à perda de seguimento, um participante só recebeu a 
primeira etapa de ETCC e foi excluído, pois não sentiu mais dor. 
Outros três participantes desistiram da última etapa por indisponi-
bilidade de tempo. Sendo assim, apenas cinco participantes concluí-
ram o estudo (Figura 1).
Na tabela 1 estão descritas as principais variáveis que caracterizaram 
a amostra como gênero, idade, duração da dor, dados da EAV, e dos 
IDATE T e E. A amostra foi composta apenas por mulheres, pos-
sivelmente em virtude de estudos observarem que o sexo feminino 
apresenta de duas a três vezes mais risco de desenvolver DTM48,50,51. 
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Figura 1. Fluxograma CONSORT com a sequência do desenvolvimento do estudo
DLPF = região dorsolateral do córtex pré-frontal.

Intervalo:
4 semanas

Intervalo:
4 semanas

Inclusão

Triagem=151

Randomizados (n=09)

Alocação

Seguimento

Perda de seguimento (razões) (n=4)
5 concluíram

Análise

Analisados por ANOVA (n=5)

Etapa 1
• M1, DLPF ou Placebo (n=09)
• Todos compareceram

Etapa 2
• M1, DLPF ou Placebo (n=08) 
• 01 não compareceu (ausên-
cia de dor)

Etapa 3
• M1, DLPF ou Placebo (n=05) 
• 03 não compareceram (de-
sistência)

Elegibilidade
1. Disfunção temporomandibular muscular; 2. Termo de consentimento Livre e Esclarecido; 3.18-60 anos; 
4. Escala analógica visual ≥4; 5. Dor presente ≥6 meses; 6. Moderado SCL-90; 7. Não estar gestante; 8. 
Ausência de dispositivos metálicos na cabeça; 9. Ausência de abuso de álcool ou drogas nos últimos 6 
meses; 10. Não uso de fármacos moduladores da atividade do sistema nervoso central; 11. Não possuir 
histórico de epilepsia, acidente vascular cerebral, lesão cerebral traumática; 12. Ausência de transtorno 
psiquiátrico; 13. Não possuir outra fonte de dor.

Não incluídos (n=142)
• Foi de encontro a algum critério de inclusão (n=138)
• Não aceitaram participar (n=4)

Todas as participantes tinham utilizado algum tipo de fármaco anal-
gésico e/ou relaxante muscular, antes do estudo. Esporadicamente, 
relatou-se o uso de analgésicos (paracetamol ou dipirona) que ocor-
reu no período wash-out, de modo a não influenciar os resultados 
do estudo. Nenhuma tomava fármacos de ação central durante a 
participação no estudo ou apresentava alguma comorbidade.
De acordo com os escores pré e pós-tratamento da EAV, tanto as 
duas estimulações ativas quanto a placebo geraram melhora signi-
ficativa (p=0,001 e IC: 0,93-3,47), com diminuição equivalente a 
37% na intensidade da dor. Na ETCC em M1 observou-se diferen-
ça média pré e pós-tratamento de 2,8 (40%) (p=0,012 e IC: 0,6-5) 

Tabela 1. Caracterização da amostra com dados clínicos e demográficos

Caracterização da amostra (n=5) Média (DP) Mínima Máxima

Idade (anos) 31 (10) 22 48

Duração da dor (meses) 16 (12) 08 36

EAV 6,8 (0,8) 36 50

IDATE-E 44,8 (6) 33 55

IDATE-T 47,2 (9,7) 04 15
DP = desvio padrão; n= número de participantes; BDI = inventário de depressão de 
Beck; EAV = escala analógica visual; IDATE = Inventário de Ansiedade Traço-Estado.

Tabela 2. Efeito da ETCC na intensidade da dor nos tempos pré, pós-
-intervenção e após 4 semanas

Tipo de 
ETCC

EAV pré, 
média 
(DP)

EAV pós, 
média 
(DP)

Valor 
de p

EAV  
pós-4s, 

média (DP)

Valor 
de p

M1 7 (1) 4,2 (2,6) 0,14 4,4(1,6) 0,28

DLPF 4,4 (2,6) 3,4 (1,8) 2,6 (1,6)

Placebo 4,8 (1,7) 2 (1) 5,8 (2,7)

Total 5,4 (2) 3,2 (2) 0,001* 4,2 (2,3) 0,15
p = valor representa a significância pelo teste ANOVA de medidas repetidas; 
ETCC = estimulação transcraniana por corrente contínua; DLPF = região dorso-
lateral do córtex pré-frontal; EAV = escala analógica visual; *p<0,05. 

no escore da dor. Já na região DLPF foi menor, apenas 1 escore 
(p=0,69 e IC: -1,2-3,2) de melhora. Contudo, não foi detectada 
diferença significativa no efeito do ETCC entre os tipos de interven-
ção (p=0,14) (Tabela 2).
Na tabela 2, observou-se melhora substancial no quadro doloroso, 
principalmente na estimulação em M1 e placebo (p=0,012 e IC: 0,6 
– 5). Todavia, após quatro semanas da estimulação placebo, houve 
grande diminuição na analgesia, incluindo uma piora em três dos 
cinco participantes (p=0,003 e IC: -6,29– -1,3). 
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Na figura 2 percebeu-se que após quatro semanas o alívio no qua-
dro doloroso permaneceu nos protocolos de estimulação ativa (M1 
e DLPF), havendo melhora no quadro álgico na região DLPF, equi-
valente a 41%. Entretanto, de acordo com o teste ANOVA de me-
didas repetidas não houve diferença entre os diferentes protocolos de 
estimulação (p=0,28).
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Figura 2. Medidas de escores pela escala analógica visual por pro-
tocolo de estimulação em função do tempo (pré, pós-intervenção e 
após 4 semanas)
ETCC = estimulação transcraniana por corrente continua; DLPF = regiao dorso-
lateral do córtex pré-frontal.

A ETCC gerou um impacto positivo sobre os sintomas de ansiedade 
rastreados pelo IDATE (Tabela 3). Houve diminuição significativa 
nos níveis de ansiedade estado (p=0,035) e traço (p=0,009) após 
sessões de estimulação. No entanto, não houve diferença entre os 
tipos de intervenção tanto no estado de ansiedade (p=0,43) quanto 
no traço (p=0,69). Ademais, o coeficiente de correlação de Pearson 
não detectou relação linear entre as variáveis dor e ansiedade (estado: 
r=0,46 e p=0,081; traço: r=0,47 e p=0,86) (Tabela 3).

Tabela 3. Efeito médio da ETCC no nível de ansiedade estado e traço 
após intervenção

Variáveis Média (DP) IC95% Valor de p

IDATE-E 4,8 (7,3) 0,39 – 9,2 0,035

IDATE-T 4,1 (5,2) 1,2 – 7 0,009

p = valor representa a significância pelo teste ANOVA de medidas repetidas; IC = 
intervalo de confiança; ETCC = estimulação transcraniana por corrente contínua; 
IDATE = Inventario de Ansiedade Traco-Estado.

Os participantes demonstraram um nível de confiança elevado no 
tratamento recebido, numa escala que varia de 1 a 5. Vale ressaltar 
que quando os participantes receberam a estimulação placebo rela-
taram confiança ligeiramente mais elevada (Média [DP]: 4,4 [0,8] e 
IC: 3,5-5,5) em comparação às regiões M1 (Média [DP]: 4 [0,7] e 
IC: 3-4,8) e DLPF (Média [DP]: 4,2 [0,8] e IC: 3-5,2), não haven-
do diferença significativa (p=0,74). Houve correlação negativa entre 

nível de confiança e intensidade da dor após o tratamento (r=-0,61 
e p=0,015), além de correlação positiva entre confiança e percepção 
global de mudança (r=0,612 e p=0,015).
Através da EPGM os participantes demonstraram mudança mode-
rada e significativa no seu estado de saúde, desenvolvimento de suas 
atividades cotidianas, emoções e QV em virtude da melhora no qua-
dro álgico, com escore médio de aproximadamente 5 (DP=1,3 e IC: 
4,1-5,7), numa escala de zero a 7. Essa mudança possuiu um valor 
discretamente maior na ETCC na área cortical M1 (Média [DP]: 
5,4 [1,1] e IC: 4-6,8), mas não houve diferença entre os diferentes 
protocolos de estimulação (p=0,67). 
Com relação aos efeitos adversos durante as sessões de ETCC, os 
três tipos de estimulação foram bem tolerados. Quando presentes, 
apresentaram baixa intensidade, não havendo diferença entre di-
ferentes protocolos de estimulação (p>0,05). Após cada sessão de 
estimulação, os participantes responderam a um questionário que 
listava alguns efeitos adversos, classificando-os numa escala de 1 
a 4 em ausente, leve, moderado ou forte. Não foi observada ne-
nhuma lesão cutânea sob ou nas regiões vizinhas às áreas onde os 
eletrodos foram posicionados. Nenhum participante relatou gra-
ve desconforto ou piora no quadro clínico durante a intervenção. 
Sendo assim, confirmou-se que a ETCC é segura e bem tolerada. 
Estando o formigamento, a coceira e a queimação entre os sinto-
mas adversos mais prevalentes39,52,53.
Em se tratando de estudo encoberto, quando questionados após o 
tratamento, todos os sujeitos que participaram da pesquisa acredita-
ram ter recebido a corrente ativa.

DISCUSSÃO 

O presente estudo observou como desfecho primário melhora sig-
nificativa em todos os protocolos de estimulação. Principalmente 
na estimulação em M1 e placebo, logo após estimulação, quando 
comparados à região DLPF. Após quatro semanas, o efeito análgé-
sico perdurou especialmente nos protocolos de estimulação ativa.  
Todavia, não houve diferença significativa relacionada à percepção 
da dor entre os diferentes protocolos de estimulação. Vale destacar 
que conforme as recomendações padronizadas da Iniciativa sobre 
Métodos, Medição, e Avaliação da dor em Ensaios Clínicos IMM-
PACT (Initiative on Methods, Measurement, and Pain Assessment 
in Clinical Trial), a diminuição na intensidade da dor em 50% é 
considerada substancialmente importante, já uma redução em 30% 
é considerada melhora clínica moderadamente satisfatória. 
De modo semelhante, três ensaios clínicos controlados e do tipo pa-
ralelo pesquisaram o uso da ETCC em sujeitos com DTM, mas a 
estimulação foi apenas no córtex M1. Oliveira et al.34 não encontra-
ram diferença significativa entre os grupos, mas observaram grande 
melhora na intensidade da dor após o tratamento, principalmente 
no grupo de estimulação ativa somada a exercícios fisioterápicos. Já 
Sakrajai et al.30 e Donnell et al.28 observaram diferença significativa 
no quadro de dor no grupo que recebeu ETCC ativa, ressaltando 
que esse último utilizou um aparelho de ETCC de alta definição 
sobre M1, o qual permite a emissão da corrente de forma mais focal.
O protocolo mais frequente corresponde à estimulação anodal sobre 
M1 durante 20 minutos em cinco dias consecutivos, no qual o efei-
to de alívio da dor perdura de duas a seis semanas26,28,30,36,37. O efeito 
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analgésico da neuroestimulação mensurado pela EAV, após quatro 
semanas da intervenção, mostrou grande diminuição na analgesia 
decorrente da estimulação placebo, diferentemente da ETCC ativa 
em M1 e DLPF, nos quais o tamanho do efeito tendeu a permane-
cer, com uma melhora de 37 e 41%, respectivamente. 
Quanto às regiões eleitas na neuromodulação não invasiva para o 
tratamento da dor, sabe-se que os córtices M1, somatossensorial (S1) 
e dorsolateral pré-frontal integram o que se chama “matriz da dor”, 
que podem ser diretamente alcançadas pela ETCC, e desse modo 
influenciar a via disfuncional de como a dor está sendo processada, 
atingindo componentes subcorticais de modo indireto31,32,54,55. 
Estudos mostraram que a estimulação em M1, principalmente no 
lado esquerdo, produz melhorias clínicas significativas nos pacientes 
com dor crônica, o que fez com que essa região cortical tenha se 
tornado o principal alvo de várias técnicas neuromoduladoras, in-
cluindo a ETCC, dedicadas à melhoria da dor crônica em ensaios 
clínicos26-28,30,32,33. Os intrincados mecanismos neurofisiológicos que 
explicam a eficácia clínica da estimulação M1 para o alívio da dor 
não são completamente compreendidos. Entretanto, acredita-se 
que seus mecanismos analgésicos envolvem a ativação de controles 
de “cima para baixo” (top down) relacionados à excitação de fibras 
horizontais intracorticais e facilitação do controle descendente de 
inibição da dor. Estudos de neuroimagem revelaram a presença de 
mediação química da dor através de neurotransmissões opioidérgi-
cas, glutamatérgicas, GABAérgicas e serotoninérgicas21,32,33. 
Acredita-se que a dor decorrente da DTM muscular esteja forte-
mente relacionada a distúrbios emocionais9-16,56. E o córtex DLPF é 
o fulcro de várias redes cerebrais envolvidas no processamento cog-
nitivo, afetivo e sensorial, cuja estimulação provavelmente medeia os 
efeitos analgésicos através da modulação de redes afetivo-emocionais 
relacionadas à dor13,38,39. 
A região cortical DLPF esquerda desempenha um papel no con-
trole ativo sobre a percepção da dor através da modulação de vias 
córticosubcortical e córticocortical bilateralmente57. Além disso, 
alguns estudos compararam o efeito da ETCC nos córtices M1 e 
DLPF em indivíduos com dor crônica, nos quais a estimulação na 
região DLPF gerou alívio da dor tão bom quanto o grupo M1, e 
por vezes, maior24,35,58.
Considerando estudos prévios e a relação da área DLPF esquerda 
com os aspectos emocionais da dor, o presente estudo hipotetizou 
que a neuromodulação anódica no lado esquerdo promoveria  efei-
to analgésico mais intenso no protocolo de estimulação na região 
DLPF do córtex em comparação à estimulação no córtex M1, uma 
vez que aquela área demonstra ser responsável pelo processamento 
do componente emocional da dor, muitas vezes subjacente à refra-
tariedade ao tratamento1,40. Apesar dos participantes relatarem me-
lhora no quadro álgico quando receberam a corrente anódica no 
córtex DLPF, logo após o tratamento, o efeito analgésico foi maior 
na ETCC em M1. Entretanto, o tamanho do efeito analgésico de 
ambos os locais de estimulação foi semelhante após quatro semanas.
Um estudo envolvendo pacientes com fibromialgia comparou os 
protocolos de 10 sessões, uma por dia, com intensidade de 2mA 
e duração de 20 minutos. A ETCC foi aplicada no córtex M1 ou 
DLPF do lado esquerdo, e observou que ambas regiões induziram 
melhorias significativas em relação à dor e QV. Contudo, o grupo 
M1 foi mais eficaz em manter a diminuição observada das pontua-

ções de dor por até 60 dias35. Esse mesmo grupo de estudiosos uti-
lizou anteriormente um protocolo de cinco sessões, no qual apenas 
a estimulação no córtex M1 gerou melhora significativa no quadro 
de dor37. Nessa linha lógica é possível que um aumento do número 
sessões de ETCC, de cinco para 10, permita um efeito analgésico 
mais pronunciado após a estimulação na região DLPF. 
O fator psicossocial parece estar associado à DTM9-16, estando os pa-
cientes com altos níveis de ansiedade e/ou depressão mais propensos 
a essa disfunção. E quanto mais duradoura a dor, maiores serão os 
riscos de problemas comportamentais, psicossociais e cognitivos, o 
que piora o prognóstico14.
Como desfecho secundário, avaliou-se os níveis de ansiedade traço e 
estado após as sessões de estimulação, de acordo com o IDATE-E e 
T. Alguns estudos apoiam a associação entre dor e ansiedade, prin-
cipalmente quando a dor é muscular14,56. Na pesquisa em questão, 
observou-se diminuição significativa dos níveis de ansiedade traço 
e estado após a terapia. No entanto, não houve diferença entre os 
diferentes tipos de intervenção, nem correlação positiva entre dor e 
ansiedade, possivelmente em virtude da pequena amostra. Donnell 
et al.28 não observaram diferença significativa no estado de ansiedade 
após tratamento, já Oliveira et al.34 detectaram melhora nos sinto-
mas depressivos.
Os participantes relataram mudança moderada e significativa no seu 
estado de saúde, mas não houve diferença entre os tipos de interven-
ção (p=0,67). Esses dados corroboram estudos anteriores que mos-
traram a existência de relação de influência negativa entre o quadro 
álgico e o desenvolvimento das atividades diárias, funcionamento 
físico e psicossocial, bem como a QV dos pacientes3-5.
O efeito placebo corresponde a benefícios atribuíveis às respostas 
cérebro-mente ao contexto em que um tratamento é administrado. 
Esse efeito, somado ao fato de os pacientes relatarem alto nível de 
confiança no tratamento recebido, justifica a elevada melhora dos 
participantes que receberam ETCC placebo. Semelhante melhora 
no grupo controle ocorreu nos estudos de Donnell et al.28, Oliveira 
et al.34 e Sakrajai et al.30. Nesse último, aproximadamente um terço, 
a metade dos pacientes experimentaram algum tipo de alívio da dor. 
Em estudos envolvendo neuromodulação no tratamento da dor esse 
fenômeno é bastante observado59,60.
Alguns estudos também observaram a redução da ansiedade em vo-
luntários alocados em grupo placebo61. Efeito também observado 
no presente estudo.
Por outro lado, na estimulação placebo, o quadro de dor piorou 
de forma mais acentuada após 04 semanas quando comparado à 
ETCC ativa. O que pode ser justificado pelo efeito otimizado a ní-
veis moleculares e clínicos do ETCC real em relação ao placebo60,62, 
somado ao fato de os efeitos clínicos da ETCC serem cumulativos e 
se desenvolverem de forma lenta, possivelmente devido a mudanças 
neuroplásticas21,23,28. 
Com base em descobertas de análises de imagens cerebrais, consi-
dera-se que a analgesia decorrente de placebo é um fenômeno real, 
ou seja, biologicamente mensurável. Eles são mediados por diversos 
processos – incluindo aprendizado, expectativas e cognição social 
– e podem influenciar vários resultados clínicos e fisiológicos rela-
cionados à saúde. A evidência emergente na neurociência acredita 
que múltiplos sistemas cerebrais e mediadores neuroquímicos estão 
envolvidos, incluindo opioides e dopamina61-63. 
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Limitações do estudo e perspectivas futuras
Uma limitação do presente estudo corresponde à pequena amostra, 
por trata-se de um estudo preliminar. Possivelmente a amostra foi 
insuficiente para detectar efeitos estatisticamente significantes nas 
variáveis entre os protocolos estudados. Também não houve um 
acompanhamento da atividade cerebral antes e depois do tratamen-
to, portanto não se pode fornecer resultados acerca de possíveis me-
canismos neurofisiológicos relacionados à ETCC.
A permanência do efeito analgésico da ETCC, principalmente nas 
estimulações ativas após quatro semanas, mostra que o período de 
wash-out adotado entre as etapas do estudo possivelmente não foi 
suficiente para evitar os efeitos residuais da estimulação realizada 
na etapa anterior, apesar desse período de lavagem ter sido definido 
com base em estudos prévios21,46-48. 
Ressalta-se a dificuldade na aderência do participante à pesquisa, 
uma vez que sua presença é necessária durante 15 sessões. Ademais, 
entre cada cinco sessões existiu um espaçamento de quatro semanas, 
fazendo com que o estudo durasse aproximadamente quatro me-
ses para cada participante. Além disso, a falta de comparação entre 
a eficácia da ETCC e outras técnicas convencionais, como a placa 
oclusal, configura-se como outra limitação, sugerindo que pesquisas 
posteriores avaliem de forma fatorial tais aspectos. 
Os resultados desta pesquisa não devem ser extrapolados para a apli-
cação clínica de ETCC no tratamento da dor crônica em DTM. 
Sugere-se o desenvolvimento de novos estudos com um tamanho de 
amostra significativo, objetivando quantificar o tamanho do efeito e 
diferenças entre os tipos de intervenção, buscando facilitar a tomada 
de decisão quanto à melhor escolha de tratamento. Tendo em vista 
que se trata de um estudo com dados preliminares, os resultados 
precisam ser interpretados com cautela.

CONCLUSÃO 

O presente estudo sugere que o uso da ETCC melhorou a condição 
de saúde dos portadores de DTM muscular crônica, promovendo 
um alívio do quadro álgico, diminuição do nível de ansiedade, além 
de contribuir positivamente na QV. O córtex M1 foi a área estimu-
lada que demonstrou melhor resultado, levando em consideração o 
efeito do tratamento logo após as cinco sessões de neuroestimulação. 
Vale ressaltar que a ETCC demonstrou ser um instrumento seguro 
e bem tolerado.
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The hospital environ-
ment is considered to be unhealthy, and, moreover, the work 
performed by nursing professionals presents several risk factors 
for the development of pain. In this sense, the present study aims 
to analyze the musculoskeletal disorders in the nursing team and 
to correlate with the level of physical activity, anthropometric 
characteristics and the professional profile at the University Hos-
pital in Petrolina, Pernambuco. 
METHODS: This was a cross-sectional study with 143 nurs-
ing professionals, of which 122 were female (37±7 years) and 21 
were male (33±6 years). The individuals answered the Interna-
tional Physical Activity Questionnaire and the Nordic Musculo-
skeletal Questionnaire. 
RESULTS: Pain was reported in 77 volunteers, which corresponds 
to 53.8% of the sample. In 35 (24.4%) volunteers there was the 
presence of musculoskeletal disorders in more than one body seg-
ment. Regarding pain distribution by body segment, the higher 
prevalence’s were observed in the lumbar region and the knees, both 
with 17.4%. In addition, there were associations between being 
male and pain in the elbows (PR=5.5, 95% CI: 1.1, 25.5, p=0.028) 
and ankles (PR=5.1, 95% CI: 1.3; 19.2, p=0.016), and pain and 
physical inactivity for the elbow segments (PR=3.4, 95% CI: 1.1, 
10.3, p=0.027) and knees (PR=2.4, 95% CI: 1.1, 5.0, p=0.021). 
CONCLUSION: It can be noticed that the prevalence of pain 
in the team of professionals analyzed was high and that the risk 
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factors, such as physical inactivity and being male were associat-
ed with a greater onset of musculoskeletal disorders.
Keywords: Cumulative trauma disorders, Occupational health, Pain. 

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O ambiente hospitalar é con-
siderado como insalubre, além disso, a atividade laboral desempe-
nhada pelos profissionais de enfermagem apresenta diversos fatores 
de risco para o desenvolvimento de dor. Nesse sentido, o presente 
estudo teve por objetivo analisar os distúrbios musculoesqueléticos 
na equipe de enfermagem e correlacionar com o nível de ativida-
de física, características antropométricas e o perfil profissional no 
Hospital Universitário em Petrolina, Pernambuco. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, com 143 profis-
sionais de enfermagem, sendo 122 do sexo feminino (37±7 anos) 
e 21 do sexo masculino (33±6 anos). Os indivíduos responderam 
aos questionários Internacional de Atividade Física e ao Nórdico 
de Sintomas Osteomusculares. 
RESULTADOS: Foi constatada a presença de dor em 77 vo-
luntários, o que equivale a 53,8% da amostra. Em 35 (24,4%) 
voluntários houve a presença de distúrbios musculoesqueléti-
cos em mais de um segmento corporal. Quanto à distribuição 
de dor por segmento corporal, foram observadas maiores pre-
valências na região lombar e nos joelhos, ambas com 17,4%. 
Além disso, foram verificadas associações entre o sexo mascu-
lino e dor nos cotovelos (RP=5,5, IC 95%:1,1;25,5, p=0,028) 
e tornozelos (RP=5,1, IC 95%:1,3;19,2, p=0,016), e dor e 
inatividade física para os segmentos em cotovelos (RP=3,4, 
IC 95%:1,1;10,3, p=0,027) e joelhos (RP= 2,4, IC95%: 1,1; 
5,0, p=0,021). 
CONCLUSÃO: Observou-se que a prevalência de dor na equipe 
de profissionais analisada foi elevada, e que fatores de risco como 
a inatividade física e o sexo masculino, foram associados com 
maior surgimento dos distúrbios musculoesqueléticos.
Descritores: Dor, Saúde do Trabalhador, Transtornos traumáti-
cos cumulativos. 

INTRODUÇÃO

Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) 
são afecções que acometem as estruturas musculares, tendões, sinó-
vias, nervos, fáscias e ligamentos, de forma combinada ou isolada, 
com ou sem a degeneração de tecidos, voltados ao trabalho. Atual-
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mente, a literatura adota o termo “distúrbios musculoesqueléticos” 
(DME) relacionados ao trabalho em vez da expressão DORT1. 
Os DME vêm se consolidando como problemas relevantes na saú-
de pública, principalmente em países industrializados, acometen-
do trabalhadores de diversas áreas pois determinam uma varieda-
de de sinais e sintomas, tais como, dor, desconforto, sensação de 
peso, fadiga, parestesia, limitação do movimento, dentre outros, 
que podem ser concomitantes ou não. Geralmente, começam de 
forma insidiosa e evoluem rapidamente, caso não haja mudanças 
nas condições de trabalho1,2.
Nesse sentido, é possível dizer que o espaço do trabalho apresenta 
vários fatores de riscos para o surgimento dos DME, principalmente 
pela associação entre ambiente de trabalho inadequado e condições 
físicas deficitárias dos trabalhadores. O ambiente hospitalar pode 
proporcionar estresse emocional e agravos físicos devido à sua na-
tureza insalubre, onde há constante exposição a um ou mais fatores 
que podem levar a doenças ou acometimentos decorrentes da pró-
pria natureza do trabalho e de sua organização1,3. 
Entre os profissionais da saúde, a equipe de enfermagem apresenta 
alta incidência e prevalência no acometimento por DME4,5, devido 
às grandes exigências desses profissionais no ambiente hospitalar. 
Geralmente, as atividades desempenhadas pelos trabalhadores são 
diretamente relacionadas ao paciente, e podem estar acompanhadas 
de posturas inadequadas; sobrecarga de trabalho; levantamento de 
peso; movimentos repetitivos e tensão. Além de fatores como falha 
na organização de trabalho; equipamentos inadequados e cobrança 
excessiva de produtividade6.
O objetivo deste estudo foi analisar os DME na equipe de enferma-
gem e correlacionar com o nível de atividade física (AF), característi-
cas antropométricas e o perfil profissional no Hospital Universitário 
(HU) em Petrolina, Pernambuco.
 
MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de caráter transversal. A população analisada 
compreende profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem efeti-
vos do HU da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNI-
VASF), na cidade de Petrolina, Pernambuco. Todos foram convidados 
a participar e a pesquisa foi realizada com uma amostra por conve-
niência composta por 143 profissionais de enfermagem. Os critérios 
de inclusão foram idade mínima de 18 anos; presença de vínculo em-
pregatício com tempo mínimo de trabalho de um mês no HU. Os 
critérios de exclusão foram todos os sujeitos que não preencheram aos 
requisitos descritos ou que não aceitaram participar da pesquisa.
Foram colhidos dados demográficos e antropométricos, como sexo, 
idade, massa e estatura. Além disso, foram aplicados dois instrumen-
tos de avaliação: os Questionários Nórdico de Sintomas Osteomuscu-
lares (QNSO) e o Internacional de Atividade Física (IPAQ). 
Para a avaliação dos principais sintomas dos DME foi utiliza-
do o QNSO, na sua forma geral, compreendendo todas as áreas 
anatômicas. 
Esse instrumento foi validado no Brasil em 20027 e consiste em es-
colhas múltiplas ou binárias quanto à ocorrência de sintomas nas 
diversas regiões anatômicas nas quais são mais comuns, conforme a 
figura 1. A dor, referida nos últimos sete dias, foi a considerada para 
análise neste estudo.

Outro fator oportuno de ser avaliado em trabalhadores é o Nível 
de Atividade Física pelo IPAQ, visto que quanto mais inativo fisi-
camente for o indivíduo mais ele poderá desenvolver certas limita-
ções e comorbidades, entre essas, a dor9,10. Esse instrumento surgiu 
em decorrência de estudos feitos por agências normativas de saúde, 
como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o anseio de unifi-
car um questionário que pudesse ser útil em todas as populações do 
mundo, facilitando a pesquisa11,12. 
Utilizou-se a versão curta do IPAQ, sob a forma de entrevista. A 
referência adotada para avaliar a AF foi a da última semana. Desse 
modo, foi realizado um conjunto de perguntas relacionadas com a 
frequência e a duração da realização de AF moderadas, vigorosas e 
de caminhada. O sistema de avaliação adotado compreendeu e cate-
gorizou os participantes como muito ativo; ativo; insuficientemente 
ativo a; insuficientemente ativo b;  sedentário. 
Para nível de análise dos dados, os voluntários que responderam o 
IPAQ foram classificados em duas categorias: ativo - que represen-
ta os participantes que obtiveram resultados como “muito ativo” e 
“ativo”; e insuficientemente ativo - população que obteve respostas 
como “insuficientemente ativo a” e “insuficientemente ativo b” no 
nível de AF. Já os indivíduos classificados como sedentários foram 
excluídos do estudo por representarem uma amostra muito pequena 
em relação às demais.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
UNIVASF (Parecer 1386029). Todos os participantes tiveram 
conhecimento dos objetivos da pesquisa e assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Análise estatística
Os dados foram processados no programa Microsoft Excel e foram 
analisados utilizando o programa Statistical Package for the Social 

Figura 1. Regiões anatômicas investigadas no Questionário Nórdico de 
Sintomas Osteomusculares8
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Sciences (SPSS), versão 22.0. Os resultados descritivos foram explo-
rados pela média, desvio padrão; frequências absolutas e relativas. O 
teste t de Student foi utilizado para a comparação entre os dois gru-
pos. As razões de prevalência foram utilizadas nas análises ajustadas, 
como medida de associação, estimadas pela Regressão de Poisson, 
com ajuste para variância robusta. Aquelas que apresentaram valor 
de p<0,05 foram associadas ao desfecho estudado. 
 
RESULTADOS

A população estudada constituiu-se de 374 profissionais de enfer-
magem. Destes, 143 profissionais participaram do presente estu-
do, sendo 26 enfermeiros (18,2%) e 117 técnicos de enfermagem 
(81,8%). Do total de voluntários, 122 (85,3%) indivíduos eram do 
sexo feminino e 21 (14,7%) do sexo masculino. Na tabela 1, são 
apresentadas as características dos profissionais avaliados.
Quanto ao nível de AF referido no IPAQ, conforme a categorização 
adotada no presente estudo, 74 indivíduos (51,8%) foram classifica-
dos como “ativos”, e 69 (48,2%) como “insuficientemente ativos”.
Foi referida dor em 77 voluntários, o que equivale a 53,8% da 
amostra. Destes, 15 são enfermeiros (57,6%) e 62 são técnicos em 
enfermagem (52,9%). No geral, 35 (24,4%) voluntários relataram 
dor em mais de um segmento corporal. Na tabela 2 é apresenta-
da a prevalência de dor por segmentos corporais. As queixas de 
DME distribuíram-se da seguinte forma: região lombar e joelhos 
(17,4%) cada; cervical e ombros (13,2%) cada; região toráci-
ca (11,1%); punho e mão (9,7%); tornozelo e pé (8,3%); coxa 
(7,6%) e cotovelo (2%).
A tabela 3 demonstra a associação entre o desfecho dor com as va-
riáveis independentes estudadas, com os valores ajustados das razões 
de prevalência, obtidos com a Regressão de Poisson. As variáveis que 
permaneceram no modelo final foram: sexo; função; nível de AF; 

massa; índice de massa corporal (IMC) e idade. No entanto, só se 
apresentam as regressões que obtiveram resultados estatisticamente 
significantes (p≤0,05).

DISCUSSÃO

A dor no segmento lombar foi uma das mais prevalentes neste es-
tudo, corroborando alguns achados na literatura13-15. Outros seg-
mentos corporais afetados de forma relevante foram os ombros e a 
cervical. Isso pode ser explicado pela própria natureza do trabalho 
da equipe de enfermagem, que é responsável pela maior parte dos 
cuidados diretos ao paciente. Sabe-se que as atividades relacionadas 
diretamente aos pacientes são muitas vezes acompanhadas por pos-
turas estáticas; inclinação anterior de tronco e levantamento assimé-
trico de cargas; elementos reconhecidos na literatura como fatores 
de risco para o desenvolvimento de DME nessas regiões13. Além 
disso, em um recente estudo com enfermeiros no Paquistão, os fato-
res identificados que mais contribuíram para o desenvolvimento de 
DME foram: trabalhar na mesma posição por períodos prolongados 
(93,1%); trabalhar em espaços apertados (78,6%) e com manipula-
ção de cargas longe do corpo (64,1%)16.
No presente estudo, não foi possível observar diferenças significati-
vas na dor em relação ao perfil profissional. Os técnicos em enferma-
gem apresentaram maiores fatores de riscos físicos e biomecânicos 
para o surgimento dos DME, isso devido à sua função de cuidado 
mais direto com as demandas do paciente, como transferências, hi-
giene pessoal, entre outros16. Por outro lado, os enfermeiros estariam 
mais expostos aos fatores de risco psicossociais e de demanda cogni-
tiva, visto que são eles que desempenham a maior parte das funções 
administrativas do setor17.

Tabela 1. Características antropométricas dos profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem do estudo

Variáveis Sexo Função

Feminino Masculino Valor de p Enfermeiro Técnico de enfermagem Valor de p

Idade (anos) 37±7 33±6 0,028 34±7 37±7 0,031

Massa (kg) 65,5±12,5 80±15,6 ≤0,001 66,5±14,9 67,9±13,8 0,631

Estatura(m) 1,59±0,06 1,71±0,07 ≤0,001 1,62±0,07 1,6±0,08 0,311

Índice de massa corporal 25,8±4,7 27,1±4,3 0,253 25±4,1 26,2±4,8 0,211
p: teste t de Student.

Tabela 2. Prevalência de dor por segmento corporal em profissionais 
de enfermagem do estudo

Prevalência de dor

Segmento corporal Frequência absoluta Frequência relativa (%)

Lombar 25 17,4

Joelhos 25 17,4

Cervical 19 13,2

Ombros 19 13,2

Torácica 16 11,1

Punho e mão 14 9,7

Tornozelo e pé 12 8,3

Coxa 11 7,6

Cotovelo 3 2,0

Tabela 3. Análise de Regressão de Poisson com estimativas de razões 
de prevalência e intervalo de confiança de 95% da associação entre a 
presença de dor em cada segmento e as variáveis independentes

Segmento 
corporal

Variável independente Análise ajustada – 
RP IC95% Valor de p

Cotovelo Sexo
Feminino
Masculino

5,5 1,0 (1,1-25,5) 0,028

Nível de AF 
Ativo
Insuficientemente ativo

3,4 1,0 (1,1-10,3) 0,027

Joelho Nível de AF 
Ativo
Insuficientemente ativo

2,4 1,0 (1,1-5,0) 0,021

Tornozelo Sexo
Feminino
Masculino

5,1 1,0 (1,3-19,2) 0,016

RP = razão de prevalência AF = atividade física; IC = intervalo de confiança.
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O sexo masculino apresentou razões de prevalência maiores para 
dor no cotovelo (RP=5,5, IC95%:1,1;25,5) e tornozelo (RP=5,1, 
IC95%:1,3;19,2) em relação ao sexo feminino. Em pesquisa com 
estudantes de enfermagem australianos, os indivíduos do sexo mas-
culino tiveram uma maior prevalência de DME do que os do sexo 
feminino. Nessa população, os homens foram mais envolvidos no 
tratamento manual de pacientes18, o que possivelmente os expõem 
as maiores sobrecargas na região dos cotovelos. Isso pode explicar o 
maior surgimento de dor nesse sexo e está ligado a fatores antropo-
métricos e culturais.
Quanto à dor no tornozelo, é possível dizer que tanto fatores indivi-
duais, como o tipo de pisada e o IMC, quanto fatores relacionados 
ao trabalho, como carga horária e aspecto de cada setor, são rele-
vantes para o surgimento de complicações19. Muitos desses fatores 
não foram analisados no presente estudo, no entanto, o IMC não 
apresentou diferença significativa entre os sexos.
Outros resultados relevantes no presente estudo foram maiores ra-
zões de prevalência de dor em cotovelo (RP:3,4 IC95%:1,1-10,3) 
e joelho (RP:2,4 IC95%:1,1-5,0) nos indivíduos insuficientemente 
ativos em relação aos ativos.
A associação entre diminuição da força muscular e dor autorrelatada 
foi encontrada em recente estudo20. Outros demonstraram os efei-
tos benéficos dos exercícios físicos na prevenção ou até redução de 
dor21-25. Em ensaio clínico com técnicos industriais na Dinamarca, 
o treino de resistência nos membros superiores teve associação po-
sitiva na prevenção e melhora da dor no antebraço. As adaptações 
fisiológicas decorrentes das forças exercidas durante os exercícios, 
como o aumento da síntese de colágeno tipo I na fase excêntrica do 
movimento, podem estar associadas a um melhor rendimento no 
trabalho e menor associação com os DME23.
Em relação ao segmento do joelho, um programa de exercícios aeróbi-
cos realizados durante três semanas apresentou considerável aumento 
no percentual de ativação de células CD4+ CD28+ comparado com 
o período antes da intervenção24, reduzindo dessa forma, a dor e os 
quadros inflamatórios desencadeados durante as atividades laborais 
e diárias25. No entanto, outros fatores como históricos de lesões em 
outras articulações nos membros inferiores e alinhamento em varo são 
de grande importância na predição de risco para DME nesse local26.
Quanto às limitações do presente estudo, pode-se destacar a natureza de 
autorrelato nos instrumentos de pesquisa (QNSO e IPAQ, principal-
mente), o que torna difícil descartar a possibilidade de viés de superes-
timação ou subestimação. Outro fator foi a característica transversal do 
estudo, onde apenas associações devem ser feitas, não podendo inferir 
sobre causalidades. Além disso, não foram realizadas associações da dor 
com aspectos como jornada dupla; carga horária; atividades diárias; prá-
tica de esportes; entre outros, pois não foram coletados devido a caracte-
rística dos instrumentos da pesquisa e objetivos propostos. 

CONCLUSÃO

Pode-se perceber que na amostra dos profissionais avaliados, a preva-
lência de sintomas osteomusculares foi elevada, sugerindo uma relação 
desses sintomas com as atividades desempenhadas pelos profissionais de 

enfermagem. Além disso, alguns fatores de risco como a inatividade físi-
ca e o sexo masculino, foram associados com maior surgimento de dor.
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Newborns at high risk 
in the intensive care unit are exposed to painful, repetitive and 
prolonged procedures that may be related to changes in brain 
development and behavioral abnormalities. The objective of this 
study was to relate pain and free cortisol of premature newborns 
undergoing therapeutic procedures in intensive care units. 
METHODS: A quantitative, descriptive, cross-sectional study 
conducted with 32 premature newborns submitted to venipunc-
ture, who were evaluated for pain and stress related to assisted 
ventilation; sedatives, prenatal corticoid, type of venipuncture, 
site, and the number of attempts. 
RESULTS: Preterm newborns undergoing invasive ventilation 
had a predominance of moderate pain in 12 (37.5%) and cor-
tisol increase in 14 (43.8%) of them. Venipuncture triggered 
moderate and intense pain, 10 (31.3%), and in 17 (53.1) the 
cortisol levels increased. More than half was due to peripherally 
inserted central catheter placement, so that 10 (43.8) had mod-
erate pain. The results of the research suggest that the exposure 
of newborns to invasive procedures is stressful, especially when 
repeated several times. 
CONCLUSION: Repeated venous puncture associated with 
therapeutic procedures intensified pain and altered cortisol, 
causing stress in premature newborns. 
Keywords: Intensive care unit, Nursing, Pain measurement, 
Physiological stress, Premature newborn.

Analysis of pain and free cortisol of newborns in intensive therapy with 
therapeutic procedures 
Análise da dor e do cortisol livre em recém-nascidos em terapia intensiva com procedimentos 
terapêuticos 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Os recém-nascidos de alto 
risco em unidade de terapia intensiva, são expostos a procedi-
mentos dolorosos, repetitivos e prolongados que podem estar 
relacionados a alterações no desenvolvimento do cérebro e ano-
malias comportamentais. O objetivo deste estudo foi relacionar 
a dor e o cortisol livre de recém-nascidos prematuros, com proce-
dimentos terapêuticos instituídos em terapia intensiva. 
MÉTODOS: Pesquisa quantitativa, descritiva, transversal, rea-
lizada com 32 recém-nascidos prematuros submetidos à punção 
venosa, que foram avaliados quanto à dor e estresse relacionado 
à ventilação assistida; sedativos, corticoide no pré-natal, tipo de 
punção venosa, local e número de tentativas. 
RESULTADOS: Recém-nascidos prematuros submetidos à ven-
tilação invasiva apresentaram predomínio de dor moderada em 
12 (37,5%) e aumento de cortisol em 14 (43,8%) deles. A pun-
ção venosa desencadeou dor moderada e intensa, 10 (31,3%) 
e em 17 (53,1) ocorreu aumento do nível de cortisol. Mais da 
metade ocorreu para passagem de cateter central de inserção 
periférica, de modo que 10 (43,8) tiveram dor moderada. Os 
resultados da investigação, sugerem que a exposição dos recém-
-nascidos a procedimentos invasivos é estressante, especialmente 
quando repetido várias vezes. 
CONCLUSÃO: A punção venosa repetida associada a procedi-
mentos terapêuticos intensificou a dor e alterou o cortisol, o que 
implica em estresse ao recém-nascido prematuro.
Descritores: Enfermagem, Estresse fisiológico, Mensuração da 
dor, Recém-nascido prematuro, Unidades de terapia intensiva.

INTRODUÇÃO

O recém-nascido (RN) de alto risco em unidade de terapia intensiva 
neonatal (UTIN) é exposto a procedimentos dolorosos, eventos re-
petidos, prolongados, relacionados à deficiência de desenvolvimento 
do cérebro e anomalias comportamentais1. 
A dor neonatal poderá desencadear o estresse. Além disso, o estresse 
causado pelo ambiente da UTIN pode provocar níveis plasmáticos 
mais elevados de cortisol do que uma cirurgia. O aumento das con-
centrações dos hormônios relacionados ao estresse em RN prematu-
ros doentes; está associado ao maior risco de mortalidade2. Portanto, 
cabe aos enfermeiros o uso de medidas farmacológicas e não farma-
cológicas, no intuito de prevenir e reduzir a dor e o estresse neonatal.
Em uma investigação na Califórnia com 237 enfermeiros neona-
tais, 81% deles relataram o uso de instrumentos de avaliação da dor, 
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83% se sentiram confiantes com o uso de medidas farmacológicas, 
e 79% não farmacológicas3. Os autores pontuaram que a gestão de 
dor foi correlacionada com treinamento e instrumentos adequados 
de avaliação da dor a partir de protocolos assistenciais. 
O cortisol é um glicocorticoide que exerce efeitos fisiológicos sobre 
o metabolismo dos carboidratos, das proteínas e dos ácidos graxos e 
tem importante papel na resposta fisiológica ao estresse4,5.
O cortisol possui também efeitos de feedback negativo sobre o hi-
potálamo para reduzir a formação do hormônio liberador de cor-
ticotrofina, e sobre a hipófise anterior, diminuindo a formação do 
hormônio adrenocorticotrófico. 
Por outro lado, o estresse tem um efeito fisiológico sobre a secreção 
de hormônio adrenocorticotrófico, desencadeando, em minutos, 
um aumento de até 20 vezes na secreção de cortisol6. 
Nesse sentido, uma pesquisa quantificou a gravidade dos estressores 
comuns para os prematuros7. Participaram da pesquisa 17 médicos 
e 130 enfermeiros que atuam em UTIN, e classificaram a gravidade 
do estresse percebido de 44 eventos agudos (acesso venoso periféri-
co, acesso arterial periférico, acesso venoso central, ventilação, nu-
trição, procedimentos médicos, cirurgia, radiologia e outros) e de 
24 condições de vida, caracterizadas como crônicas (recebimento de 
oxigênio intranasal devido à displasia broncopulmonar e infecção 
repetidas), em prematuros com idade gestacional de 28, 28 a 32 e a 
partir de 32 semanas. Médicos e enfermeiros perceberam que quase 
todos os eventos são estressantes para os RN em algum grau e tor-
nam-se igualmente estressante ao longo das idades. 
Desse modo, o objetivo deste artigo foi relacionar a dor e o cortisol 
livre de RN prematuros com procedimentos terapêuticos instituídos 
em UTIN, com o intuito de avaliar a ocorrência de estresse nesses RN.
 
MÉTODOS 

Pesquisa de abordagem quantitativa, descritiva, transversal, realizada 
em uma UTIN de uma Instituição hospitalar filantrópica, porte IV, 
do noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. A referida unidade 
disponibiliza oito leitos neonatais do Sistema Único de Saúde (SUS), 
com uma equipe multiprofissional, composta por médicos pediatras, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e fonoaudióloga.
O cálculo da amostra foi por conveniência. Participaram do estudo 
32 RN prematuros internados na UTIN no período de março a 
outubro de 2016 e que atenderam aos critérios de inclusão elenca-
dos: ser prematuro, não ter sido submetido a outro procedimento 
doloroso uma hora antes da punção venosa e o responsável assinar o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
A coleta dos dados ocorreu por meio de um protocolo de pesquisa 
composto por um formulário com dados de identificação, sociode-
mográficos e clínicos dos RN, obtidos diretamente dos seus pron-
tuários. O respectivo formulário comtempla as variáveis: ventilação 
assistida; sedativos, corticoide no pré-natal, tipo de punção venosa, 
local e número de tentativas. A avaliação da dor foi realizada com 
a Neonatal Infant Pain Scale (NIPS), e o cortisol, com amostras de 
diurese dos RN.
As amostras de diurese dos RN participantes da pesquisa foram obti-
das por meio de coletor ou diretamente da sonda vesical, após serem 
submetidos à punção venosa para acesso periférico ou para inserção de 
cateter central de inserção periférica (PICC). A primeira amostra de 

diurese foi obtida após a exposição do RN ao referido procedimento. 
As amostras de urina foram mantidas sem conservante, em refrigera-
dor, à temperatura entre 2º e 8ºC, e posteriormente encaminhadas ao 
Laboratório de Análises Clínicas e para análise por eletroquimiolumi-
nescência. Foram excluídos da pesquisa 11 RN nos quais as amostras 
de diurese coletadas foram insuficientes para análise do cortisol.
Foram respeitados todos os preceitos éticos que regem uma pesquisa 
com seres humanos (Resolução 466/12 do Ministério da Saúde)8. O 
estudo foi aprovado por Comitê de Ética e Pesquisa, em dezembro 
de 2015, CAAE nº 50914015.8.0000.5350, Parecer Consubstan-
ciado nº 1.354.128. 

Análise estatística
A análise dos dados foi realizada com estatística descritiva, envolveu 
as medidas de posição (limite inferior, (limite superior, quartil 1, 
mediana, quartil 3 e média) e de dispersão (desvio padrão e range), e 
teste t de Student, com o uso do software SPSS 17.0.
 
RESULTADOS

A tabela 1 apresenta que a ventilação invasiva, que rotineiramente 
os RN prematuros são submetidos, desencadeia predomínio de dor 
moderada em 37,5%. Nos RN em continous positive airway pressure 
(CPAP) a dor moderada ou intensa ocorreu em 9,4% da amostra e 
nos RN em campânula ocorreu dor intensa em 15,6% dos casos. 
Quanto ao local de punção, nos membros superiores, 68,8% 
dos RN receberam o maior número de punção e apresentaram 
dor moderada e intensa na mesma frequência que foi de 31,3%. 
Em relação à finalidade da punção, mais da metade ocorreu para 
passagem de PICC, de modo que 10 RN (43,8%) tiveram dor 
moderada. Ainda em relação à punção venosa, quanto ao núme-
ro de tentativas, os RN submetidos a uma única punção venosa, 
apresentaram dor moderada em 12,5% e dor intensa em 9,4% 
da amostra. 
No que tange a ventilação invasiva, a tabela 2 apresenta um aumento 
de cortisol em 43,8% dos RN. 12,5% dos RN em CPAP e 9,4% 
dos que estavam em campânula apresentaram alteração nos níveis 
de cortisol. 
O maior número de punção foi em MMSS em 68,8% dos RN e 
53,1% apresentaram aumento do nível de cortisol. Em relação à 
finalidade da punção, mais da metade ocorreu para passagem de 
PICC, de modo que em 43,8% ocorreu elevação nos níveis de cor-
tisol livre. Ainda em relação à punção venosa, quanto ao número de 
tentativas, 25% dos RN submetidos a uma única punção venosa 
apresentaram alteração no nível de cortisol.
Na tabela 3 apresentam-se as medidas descritivas do cortisol segun-
do algumas variáveis, onde observa-se em cada uma delas que o li-
mite inferior (Li) e o limite inferior (LS) têm uma amplitude grande 
(range). Também, observa-se um desvio padrão amplo em relação 
à média. Verifica-se que existe diferença significativa somente entre 
as médias dos níveis de cortisol com variável “tipo de punção”. Na 
figura 1 apresentam-se as medidas de posição (Li, Ls, quartil 1, me-
diana e quartil 3), onde identificam-se quatro casos de outliers, em 
que os valores dos níveis de cortisol apresentaram-se muito elevados. 
Esses recém-nascidos prematuros (RNPT) são considerados os que 
mais se estressaram. 
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Tabela 1. Análise da dor segundo as variáveis dos recém-nascidos em unidade de terapia intensiva neonatal. Março-outubro de 2016

Variáveis Avaliação da dor na punção Total
n (%)Categorias Sem dor

n (%)
Dor fraca

n (%)
Dor moderada

n (%)
Dor intensa

n (%)

Ventilação Ventilação invasiva 1(3,1) 1(3,1) 12(37,5) 4(12,5) 18(56,3)

CPAP nasal - - 3(9,4) 3(9,4) 6(18,8)

Campânula - - 1(3,1) 5(15,6) 6(18,8)

Ar ambiente - - 1(3,1) 1(3,1) 2(6,3)

Local de punção Região cefálica - - 1(3,1) - 1(3,1)

MMSS 1(3,1) 1(3,1) 10(31,3) 10(31,3) 22(68,8)

MMII - - 4(12,5) 1(3,1) 5(15,6)

Região cefálica, MMSS e MMII - - - 2(6,3) 2(6,3)

MMSS e MMII - - 2(6,3) - 2(6,3)

Tipo de Punção Passagem de PICC 1(3,1) - 10(31,3) 7(21,9) 18(56,3)

Acesso venoso periférico - 1(3,1) 7(21,9) 6(18,8) 14(43,8)

Número de tentativas Uma 1(3,1) 1(3,1) 4(12,5) 3(9,4) 9(28,1)

Duas - - 4(12,5) 3(9,4) 7(21,9)

Três - - 3(9,4) 2(6,3) 5(15,6)

Quatro - - 3(9,4) 2(6,3) 5(15,6)

Seis - - 3(9,4) 1(3,1) 4(12,5)

Oito - - - 1(3,1) 1(3,1)

Nove - - - 1(3,1) 1(3,1)

Total 1(3,1) 1(3,1) 17(53,1) 13(40,6) 32(100)
CPAP = continous positive airway pressure; MMSS = membros superiores, MMII = membros inferiores; PICC = cateter central de inserção periférica.

Tabela 2. Análise do cortisol segundo as variáveis dos recém-nascidos em unidade de terapia intensiva neonatal. Março-outubro/2016

Variáveis Cortisol Total

Categorias 2 a 27
n (%)

Maior que 27
n (%)

Ventilação Ventilação invasiva 4(12,5) 14(43,8) 18(56,3)

CPAP nasal 2(6,3) 4(12,5) 6(18,8)

Campânula 3(9,4) 3(9,4) 6(18,8)

Ar ambiente - 2(6,3) 2(6,3)

Local de punção Região cefálica - 1(3,1) 1(3,1)

MMSS 5(15,6) 17(53,1) 22(68,8)

MMII 2(6,3) 3(9,4) 5(15,6)

Região cefálica, MMSS e MMII - 2(6,3) 2(6,3)

MMSS e MMII 2(6,3) - 2(6,3)

Tipo de punção Passagem de PICC 4(12,5) 14(43,8) 18(56,3)

Acesso venoso periférico 5(15,6) 9(28,1) 14(43,8)

Número de tentativas Uma 1(3,1) 8(25,0) 9(28,1)

Duas 4(12,5) 3(9,4) 7(21,9)

Três 2(6,3) 3(9,4) 5(15,6)

Quatro 1(3,1) 4(12,5) 5(15,6)

Seis 1(3,1) 3(9,4) 4(12,5)

Oito - 1(3,1) 1(3,1)

Nove - 1(3,1) 1(3,1)

Total 9(28,1) 23 32(100)
CPAP = continous positive airway pressure; MMSS = membros superiores, MMII = membros inferiores; PICC = cateter central de inserção periférica.
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Tabela 3. Estatística descritiva e teste t de Student do cortisol segundo as variáveis dos recém-nascidos. Março-outubro/2016

Variáveis Categorias Cortisol

n Li Ls Range Mediana Média Desvio padrão Valor de p

Sexo Feminino 15 3,04 557,1 554,06 52,60 124,93 157,24 0,380

Masculino 17 16,94 598,0 581,06 45,20 78,77 135,92

Sedação Sim 16 3,04 598,0 594,96 52,50 121,43 182,17 0,424

Não 16 6,51 373,0 366,49 37,80 79,39 98,91

Ventilação Invasiva 18 3,04 598,0 594,96 49,25 110,89 173,85 0,632

Não invasiva 14 6,51 373,0 366,49 45,60 86,92 103,91

Corticoide Sim 14 3,04 598,0 594,96 32,60 110,86 198,86 0,727

Não 18 6,51 373,0 366,49 52,90 92,28 91,36

Tipo de 
punção

Passagem de PICC 18 3,04 598,0 594,96 52,90 142,11 182,33 0,044*

Acesso venoso periférico 14 3,76 169,5 165,74 41,65 46,79 41,14

Número de 
tentativas

Uma 9 25,30 169,5 144,20 41,20 54,07 44,16 0,267

Mais de uma 23 3,04 598,0 594,96 53,20 118,54 167,36
*Existe diferença significativa para p<0,05; Li = limite inferior; Ls = limite superior; PICC = cateter central de inserção periférica.

Figura 1. Medidas de posição do cortisol segundo as variáveis sexo, sedação, ventilação, corticoide, tipo de punção e número de tentativas. Março-
-outubro/2016
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No entanto, para melhor compreender as relações, optou-se por 
excluir esses quatro valores extremos de cortisol, que são: 598; 
557,1; 373 e 224,1. Os resultados são apresentados na tabela 4, 
mostrando que existe diferença significativa no valor do cortisol na 
variável corticoide. 
 
DISCUSSÃO 

Os efeitos de longo prazo da dor neonatal não tratada incluem des-
fechos neurológicos adversos, resposta aumentada à dor, aumento 
da somatização, dentre outras alterações neuropsicomportamentais9. 
Nesse sentido, as terapias farmacológicas devem ser usadas em con-
junto com intervenções não farmacológicas.

Uma pesquisa analisou a associação dos escores de avaliação da dor 
obtidos através da prática de reavaliação, conforme a Joint Com-
mission (JC), com eventos dolorosos e uso de analgésicos em 196 
prematuros em ventilação mecânica. Em geral, 2% das pontuações 
sugeriram a presença de dor, 0,1% dos escores de dor foram associa-
dos à analgesia. Os RN ventilados que foram expostos a múltiplos 
procedimentos em um único dia, não demonstraram elevação de 
pontuação de dor, apesar de frequentes analgésicos preventivos ou 
contínuos10. 
Os autores concluíram que os escores de avaliação da dor obtidos 
por meio de reavaliações foram pouco correlacionados com proce-
dimentos ou condições associadas à dor. As baixas pontuações de 
dor através de reavaliação, podem não se correlacionar com baixa 

Figura 1. Medidas de posição do cortisol segundo as variáveis sexo, sedação, ventilação, corticoide, tipo de punção e número de tentativas. Março-
-outubro/2016
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Tabela 4. Estatística descritiva e teste t de Student do cortisol segundo as variáveis dos recém-nascidos

Variáveis Categorias Cortisol

n Li Ls Range Mediana Média Desvio padrão Valor de p

Sexo Feminino 12 3,04 169,5 166,46 43,25 59,97 58,28 0,406

Masculino 16 16,94 119,0 102,06 43,20 46,32 24,67

Sedação Sim 14 3,04 154,4 151,36 49,25 56,23 40,59 0,616

Não 14 6,51 169,5 162,99 32,60 48,08 44,63

Ventilação Invasiva 16 3,04 154,4 151,36 45,95 52,56 39,14 0,956

Não invasiva 12 6,51 169,5 162,99 37,80 51,65 47,47

Corticoide Sim 12 3,04 71,10 68,06 27,90 33,07 21,39 0,022*

Não 16 6,51 169,5 162,99 51,45 66,50 48,368

Tipo de punção Passagem de PICC 14 3,04 154,4 151,36 43,95 57,55 43,82 0,509

Acesso venoso periférico 14 3,76 169,5 165,74 41,65 46,79 41,14

Número de 
tentativas

Uma 9 25,30 169,5 144,20 41,20 54,07 44,16 0,873

Mais de uma 19 3,04 154,4 151,36 46,70 51,28 42,25
Retirados os casos de outlier do cortisol (598; 557,1; 373; 224,1); *existiu diferença significativa para p<0,05; PICC = cateter central de inserção periférica; Li = limite 
inferior; Ls = limite superior; PICC = cateter central de inserção periférica.
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exposição à dor. Embora ocorra supervisão da JC, os resultados deste 
estudo sugerem que a documentação de reavaliação da dor pode não 
facilitar diretamente o manuseio eficaz da dor em UTIN10. Pesqui-
sas adicionais são necessárias para explorar escalas, reavaliar a dor 
na UTIN para identificar as melhores práticas e facilitar a gestão da 
experiência de dor acumulada em prematuros. 
Um estudo suíço com 120 RN ventilados e avaliados quanto a pre-
sença de dor em procedimentos, durante 14 dias, evidenciou que 
os RN eram submetidos a 38.626 procedimentos, média de 22,9 
procedimentos por paciente, 75,6% dolorosos11. O mais frequente 
foi a manipulação das cânulas nasais do CPAP. A avaliação da dor 
ocorreu de quatro a sete vezes por dia, 99,2% dos pacientes recebe-
ram medidas não farmacológicas e farmacológicas de dor e 70,8% 
receberam glicose como analgesia preventiva para dor.
No que tange ao uso de corticoide no pré-natal, o mesmo é indi-
cado à gestante em trabalho de parto, de 23 a 34 semanas de idade 
gestacional. Um estudo avaliou 463 gestantes e seus 514 RN12. No 
que se refere aos RN, apresentaram melhores escores de Apgar no 1º 
e 5º minutos, menor necessidade de intervenção na sala de parto e 
menor SNAPPE II (Pontuação para Fisiologia Aguda Neonatal com 
Extensão Perinatal-II) para previsão de mortalidade e morbidade em 
UTIN, nasceram em melhores condições clínicas, maior peso e ida-
de gestacional. Eles também utilizaram menos surfactante exógeno, 
e os RN permaneceram menor tempo em ventilação mecânica e 
oxigenoterapia. 
No entanto, esteve associado ao aumento de sepse neonatal pois os 
RN cujas mães receberam corticosteróide antenatal apresentaram 
maior incidência de hemoculturas positivas e maior uso de antibió-
ticos e enterocolite necrosante. As investigações sobre o tratamento 
antenatal e o risco de infecção são conflitantes. 
A punção venosa é um procedimento doloroso realizado frequente-
mente em UTIN. Alguns autores analisaram a eficácia de aconche-
gar o RNPT para realizar a punção venosa. Tratou-se de um estudo 
composto por 42 RN, 21 no grupo controle e 21 no tratamento. 
Ao serem submetidos à punção venosa tiveram a dor avaliada com a 
escala Perfil de Dor do Prematuro Infantil. No grupo tratamento, os 
RN foram aconchegados antes da punção, e a dor foi significativa-
mente mais baixa (p<0,05)13.
Um estudo com 38 RNPT de muito baixo peso, no Hospital Infan-
til Hermann, no Texas, submetidos à punção venosa em radial para 
coleta de sangue e/ou punção de calcâneo foram avaliados quanto à 
variabilidade cardíaca em resposta ao estímulo doloroso14. Eles cons-
tataram alteração na variabilidade da frequência cardíaca durante 
os procedimentos, aliada à evidência de que uma resposta baixa da 
frequência melhorou com o avançar da idade gestacional corrigida.
No que tange ao cortisol, hormônio que avalia o estresse, uma revi-
são da literatura integrativa que analisou 16 artigos mostrou que o 
exame de retinopatia e a punção de calcanhar provocaram aumento 
no nível de cortisol salivar15. No entanto, medidas com música, po-
sição prona, e o uso do mesmo berço entre os gêmeos reduziu o nível 
de cortisol salivar. As dificuldades relatadas referem-se à baixa taxa de 
amostragem de saliva, e por não usarem grupos de controle.
A avaliação da concentração salivar de cortisol é um método preciso 
para indicar estresse neonatal16. O uso de glicocorticoides no pré-na-
tal, tais como betametasona, interfere na resposta ao estresse devido 
à supressão da glândula adrenal. RN com peso entre 1.500 e 2.500g 

mostraram reação mais intensa ao estresse, ao apresentarem média 
de cortisol salivar de 6,650.0±2,660.0ng/dL. Os autores afirmam 
que a reação intensa dos RN ao estresse é prejudicial para vários sis-
temas fisiológicos, funcionais e estruturais a curto e longo período.
RNPT, especialmente os de 24-32 semanas, sofrem repetidos proce-
dimentos dolorosos durante um período de desenvolvimento rápido 
do cérebro e programação de sistemas de estresse. Possuem circuitos 
nociceptivos para perceber a dor, no entanto, seus sistemas sensoriais 
são imaturos de modo que um desequilíbrio de processos excitató-
rios versus inibitórios pode levar a uma maior sinalização nociceptiva 
no sistema nervoso central17. Também, células específicas no sistema 
nervoso central de RNPT são particularmente vulneráveis à excito-
toxicidade, estresse oxidativo e inflamação. 
Desse modo, maior exposição ao estresse relacionado com a dor 
neonatal tem sido associada à microestrutura cerebral alterada, níveis 
de hormônio do estresse e alterações no desenvolvimento cognitivo, 
motor e comportamental17. Portanto, é importante que o estresse 
relacionado à dor em RNPT seja identificado com precisão, adequa-
damente gerenciado e que as estratégias de manuseio da dor sejam 
avaliadas e efetivadas para efeitos protetores de curto e longo prazos.
Um trabalho examinou longitudinalmente a idade gestacional e as 
diferenças de desenvolvimento nas habilidades autorreguladoras de 
lactentes pré-termo em resposta a um estressor doloroso, bem como 
as associações entre as respostas comportamentais e cardiovascula-
res18. Foram avaliadas amostras de sangue de punção de calcanhar 
de crianças de 28 a 31 e de 32 a 34 semanas de idade gestacional ao 
nascimento. Ambos os grupos apresentaram indicações comporta-
mentais e cardiovasculares de estresse em resposta à extração de san-
gue. Entretanto, os RN em idades gestacionais mais extrema (28-31 
semanas) eram mais fisiologicamente reativos. 
Nesse sentido, discute-se a maior vulnerabilidade ao estresse dos 
prematuros de 28-31 semanas em relação aos de 32-34 semanas de 
gestação e as implicações desse desenvolvimento subsequente.
O estresse no início da vida pode alterar a função do eixo hipotalâ-
mico (HPA) e da glândula suprarrenal19. Diferenças nos níveis de 
cortisol foram encontradas em RNPT expostos a estresse processual 
durante os cuidados intensivos neonatais, em comparação com RN 
a termo, mas apenas alguns estudos investigaram se a alteração do 
eixo HPA persiste com o crescimento da criança. 
Além disso, há uma lacuna de conhecimento sobre o que pode con-
tribuir para essas alterações no cortisol. Nesse contexto, um estudo 
de coorte prospectivo examinou os perfis de cortisol salivar em res-
posta ao estresse da avaliação cognitiva, bem como o ritmo diurno 
do cortisol, em crianças (n=129) nascidas em diferentes níveis de 
prematuridade (24-32 semanas de gestação), termo (38-41 semanas 
de gestação) e aos 7 anos de idade19. 
Os autores demonstraram que os perfis de cortisol foram semelhan-
tes nos RN pré-termo e termo, muito embora os pré-termos apre-
sentassem cortisol mais alto na hora de dormir em comparação com 
crianças a termo. Importante, no grupo pré-termo, maior estresse 
relacionado à dor neonatal processual foi associado a níveis maio-
res de cortisol no dia de estudo (p=0,044) e menor cortisol diur-
no em casa (p=0,023), com efeitos observados principalmente em 
meninos. Além disso, déficit de atenção, negatividade, e problemas 
neuropsicocomportamentais estavam associados à resposta ao corti-
sol na avaliação cognitiva em RN pré-termo19. Dessa forma, dor e 
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estresse podem contribuir para a alteração da função do eixo HPA 
até a idade escolar em crianças pré-termo, e o sexo pode ser um fator 
importante. A exposição pós-natal precoce a procedimentos invasi-
vos é estressante, especialmente quando repetido várias vezes ao dia 
durante um período de imaturidade. 
 
CONCLUSÃO

O procedimento de punção venosa repetido intensificou a dor e al-
terou o cortisol. Os membros superiores apresentaram-se mais sensí-
veis a reações de dor do que os membros inferiores.
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ABSTRACT
 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic pain is one 
of the main challenges for health systems. Pain education and 
self-motivated strategies have great potential in the treatment of 
people with chronic pain, especially by modifying beliefs and 
behavior. The development of board games for educational pur-
poses can contribute to the learning of pain concepts and be-
havioral strategies. The objective of this study was to develop a 
board game (ConheceDor) to be used as an intervention tool for 
pain education. 
CONTENTS: The systematic review for the development of 
the game ConheceDor, considered the following search strate-
gy: “chronic pain”, “musculoskeletal pain”, “health education”, 
“patient education”, “neuroscience education”, “pain education”, 
“therapeutic neuroscience education”. The primary outcomes 
considered were pain intensity and disability. Fifteen studies were 
included, with a total of 1,486 participants. Six studies reported 
reduction on pain of at least 10%, and two studies reported an 
improvement of at least 30% on disability. For the development 
of the game, we elaborated the layout of the board, the rules 
and other components (dice, cards, and pins). The cards of the 
game included the contents commonly used in the randomized 
controlled trials: negative thoughts, pain neurophysiology, stress 
management, and relaxation, coping and exercises. 
CONCLUSION: The development of the present board game 
was based on the critical appraisal of the content of education-

ConheceDOR: the development of a board game for modern pain 
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al strategies present in the literature. The board game can be a 
potent resource to be applied in clinical practice in people with 
musculoskeletal pain. 
Keywords: Chronic pain, Experimental games, Health educa-
tion, Neuroscience-based education.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor crônica é um dos 
principais desafios para os sistemas de saúde. As estratégias com-
portamentais e a educação em dor apresentam grande potencial 
no tratamento de pessoas com dor crônica, especialmente pela 
modificação de crenças e do comportamento. Os jogos de ta-
buleiro podem ser uma estratégia educativa que contribui para 
a aprendizagem dos conceitos sobre dor e estratégias compor-
tamentais. O objetivo deste estudo foi desenvolver um jogo de 
tabuleiro (ConheceDor) como ferramenta de intervenção para 
educação em dor. 
CONTEÚDO: A revisão sistemática para o desenvolvimento 
do jogo ConheceDor, considerou a estratégia de busca com os 
descritores “chronic pain”, “musculoskeletal pain”, “health edu-
cation”, “patient education”,”neuroscience education”, “pain 
education”, “therapeutic neuroscience education”. Os desfechos 
primários considerados foram a intensidade da dor e a incapaci-
dade. Foram incluídos 15 estudos com um total de 1.486 partici-
pantes. Seis estudos apresentaram redução da dor de pelo menos 
10% e dois estudos atingiram uma melhora de pelo menos 30% 
na incapacidade. Para o desenvolvimento do jogo foram elabo-
rados o layout do tabuleiro, as regras e os demais componentes 
(dados, cartas, pinos). As cartas do ConheceDor incluíram os 
temas mais utilizados nos estudos identificados que foram: pen-
samentos negativos, neurofisiologia da dor, manuseio do estresse 
e relaxamento, enfrentamento e exercícios físicos. 
CONCLUSÃO: A criação de um jogo de tabuleiro considerou 
uma análise crítica da literatura dos conteúdos das estratégias 
educativas presentes nos ensaios clínicos. O desenvolvimento 
dessa intervenção pode ser um recurso para ser aplicado na práti-
ca clínica em pessoas com dor musculoesquelética. 
Descritores: Dor crônica, Educação com base em neurociência, 
Educação em saúde, Jogos experimentais.

INTRODUÇÃO

As condições de saúde que se caracterizam pela presença de dor po-
dem levar à incapacidade e altos custos individuais e para a sociedade. 
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As dores musculoesqueléticas crônicas, principalmente a dor lombar 
e cervical, estão entre as principais condições de saúde associadas à 
incapacidade1. Atualmente, considera-se que além dos fatores físicos, 
os fatores cognitivos-emocionais e comportamentais contribuem para 
a incapacidade observada nas pessoas com dor crônica2-4.
A dor pode estar associada com a presença de alterações emocionais 
como os pensamentos catastróficos, ansiedade, medo, cinesiofobia, 
comportamentos mal adaptativos e depressão5-8. A literatura destaca 
a educação em dor (ED) e as intervenções comportamentais com 
o objetivo de intervir nesses componentes9,10. Recentemente, uma 
revisão sistemática avaliou a eficácia da educação em neurociência 
da dor em pacientes com dor musculoesquelética crônica e iden-
tificou que a intervenção contribuiu para a redução da dor, da in-
capacidade e da catastrofização11. As intervenções comportamentais 
e cognitivas auxiliam na desconstrução de padrões de pensamento 
negativos, crenças, estados emocionais e comportamentos mal adap-
tativos, tendo como objetivos principais: a redução do sofrimento 
relacionado ao sintoma, a melhora da funcionalidade, o auxílio na 
mudança de padrões adaptativos e o ensinamento de técnicas para o 
automanuseio da dor12.
Os jogos educativos podem contribuir no processo de aprendiza-
gem, uma vez que favorecem a interação dos participantes e a as-
similação de conceitos de forma lúdica13,14. Considerando que o 
desenvolvimento dos indivíduos está relacionado com o processo de 
aprendizagem adquirido através da interação sociocultural13, a utili-
zação de jogos como proposta de ensino-aprendizagem permite que 
o conteúdo possa ser apresentado e os conceitos construídos com 
o desenrolar do jogo14. Os jogos educativos podem ser ferramentas 
relevantes para serem utilizadas no processo de ED para o ensino 
e aprendizagem de conteúdos assim como para as modificações de 
comportamentos por meio da construção do saber. 
O objetivo deste estudo foi desenvolver um jogo de tabuleiro (Co-
nheceDor) para servir como ferramenta para promover o conheci-
mento sobre conceitos sobre dor e estratégias motivacionais para 
pessoas com dor musculoesquelética crônica. 

CONTEÚDO

Para o desenvolvimento do jogo de tabuleiro foi realizada uma re-
visão sistemática da literatura de estudos de intervenção que utiliza-
ram ED ou estratégias comportamentais. O protocolo definido para 
este estudo aderiu às recomendações do Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). A pergunta 
da revisão foi: “quais os conteúdos das intervenções de educação e 
automanuseio da dor utilizados nos ensaios clínicos randomizados 
que promoveram benefícios para os desfechos dor e incapacidade 
em pessoas com dor musculoesquelética crônica”? Tais conteúdos, 
identificados exclusivamente em ensaios clínicos, foram utilizados 
para a elaboração dos domínios do jogo de tabuleiro ConheceDor. 

Critérios de inclusão e exclusão 
Foram considerados ensaios controlados aleatorizados que investiga-
ram os efeitos da ED com base em neurociência ou das estratégias 
comportamentais, de automanuseio ou de motivação sobre a dor e 
a incapacidade. Os estudos deviam incluir participantes com idade 
acima de 18 anos e com dor musculoesquelética com duração maior 

que 12 semanas. As intervenções poderiam ser feitas de maneira pre-
sencial ou à distância (online, telessaúde, entre outras), de forma in-
dividual ou em grupo. Em caso de haver uma intervenção com con-
tato com o profissional e o outro grupo ter recebido a intervenção à 
distância, utilizou-se a intervenção presencial. Os estudos deveriam 
estar disponíveis para acesso e não houve restrição quanto ao idioma 
de publicação desde que a tradução estivesse disponível. Foram ex-
cluídos estudos que utilizaram como intervenção principal educação 
com base em conceitos apenas biomédicos, assim como aqueles que 
faziam orientações de postura ou somente orientações com base em 
conceitos puramente biomecânicos. A exclusão desse tipo de estudo 
deu-se em virtude de que esses conceitos contribuem para o aumento 
da catastrofização, ansiedade e medo relacionados à dor11. Os grupos 
controles poderiam ser de tratamento habitual, lista de espera ou ou-
tras estratégias educativas. Além disso, a ED ou as estratégias com-
portamentais poderiam ser associadas a outras intervenções como os 
exercícios, por exemplo. Os desfechos primários considerados para 
o estudo foram a intensidade de dor e a incapacidade. Os desfechos 
secundários incluíram modificações na catastrofização, cinesiofobia, 
ansiedade, depressão, percepção de melhora, satisfação do paciente e 
retorno ao trabalho. Além desses critérios, adotou-se uma pontuação 
mínima de seis na escala PEDro para a qualidade metodológica.

Estratégia de busca para a identificação de estudos
Realizou-se uma pesquisa nas bases de dados Pubmed, PEDro, Sco-
pus e Web of Science em fevereiro de 2018. A estratégia de busca 
utilizou os seguintes descritores: “chronic pain” OR “musculoskeletal 
pain” AND “health education” OR “patient education” OR “neuros-
cience education” OR “pain education” OR “therapeutic neuroscien-
ce education” (Anexo 1). Os termos de pesquisa foram adaptados 
para uso com outros bancos de dados bibliográficos em combinação 
com filtros de banco de dados específicos para ensaios controlados, 
quando disponíveis.

Seleção dos estudos e extração de dados
Após a busca, os resultados foram importados para o EndNote Web. 
Considerando os critérios de elegibilidade, dois pesquisadores sele-
cionaram de forma independente os artigos potencialmente elegíveis 
com base no título, resumo e texto completo sequencialmente. Não 
houve encobrimento quanto à revista ou aos autores. A extração dos 
dados foi realizada e as divergências foram resolvidas por consenso. 
Em caso de não haver consenso, um terceiro avaliador poderia ser 
convocado. Os dados extraídos incluíram os seguintes itens: autor 
(ano), condição clínica, população, grupo intervenção, grupo con-
trole, follow-up, desfechos e conteúdo das intervenções.

Análise dos dados
A fim de se identificar os conteúdos utilizados nas intervenções 
educativas dos ensaios clínicos incluídos no presente estudo, a aná-
lise dos dados foi realizada de maneira descritiva. Para se verificar 
a modificação das intervenções nos desfechos dor e incapacidade, 
foi considerada a diferença intragrupo entre o baseline e as medidas 
pós-intervenção. Os tempos de follow-up foram agrupados em curto 
(até 3 meses), médio (3 a 6 meses) e longo (acima de 6 meses) sendo 
considerados os maiores follow-ups para o agrupamento. A modifi-
cação nos desfechos foi apresentada em percentual. Considerou-se 
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como mudança importante a diminuição de pelo menos 10% na 
intensidade da dor e uma melhora de pelo menos 30% na incapa-
cidade. Após a identificação dos estudos que atingiram esses valores 
de modificação, os conteúdos das intervenções foram agrupados por 
similaridade e apresentados pelas suas frequências absolutas. 
A qualidade geral das evidências foi avaliada utilizando a escala  
PEDro que apresenta 11 itens e escore total de 10 pontos segundo 
a presença dos seguintes critérios: critério de elegibilidade; alocação 
aleatória; alocação secreta; comparabilidade na linha de base; par-
ticipantes; terapeutas avaliadores encobertos; follow-up adequado; 
análise por intenção de tratar; comparação entre os grupos; medida 
de precisão e de variabilidade. A maior pontuação na escala PEDro 
indicou melhor qualidade metodológica.

Desenvolvimento do jogo de tabuleiro
Após a identificação dos estudos, deu-se início ao desenvolvimento 
do jogo de tabuleiro ConheceDor. Para essa etapa, dois pesquisado-
res fizeram a identificação dos conteúdos das intervenções utilizadas 
nos estudos incluídos na revisão sistemática e em seguida, desenvol-
veram os elementos principais para compor visualmente o tabuleiro 
que incluiu o seu layout, o número e o conteúdo das casas e cartas, as 
regras e os demais componentes (dados e pinos). Para o desenvolvi-
mento das cartas dos domínios dos tabuleiros, foram selecionados os 
conteúdos abordados em pelo menos 50% dos estudos.

Descrição dos estudos
A pesquisa inicial identificou um total de 2.907 estudos. Destes, 
foram excluídos 1.945 estudos duplicados. O rastreio de títulos e 
resumos identificou 44 artigos potenciais e, após uma análise de-

talhada do texto completo dos estudos, a amostra final para análise 
foi composta por 15 estudos (Figura 1). As principais razões para a 
exclusão dos artigos foram: não ser um ensaio clínico, não descrever 
como foi realizada a proposta educativa e apresentar pontuação me-
nor que seis pontos na escala PEDro. Foram excluídos os textos que 
não respeitaram os critérios de inclusão como não ter seu acesso dis-
ponível (n=3); que não descreveram o conteúdo educativo (n=2) ou 
que realizaram educação combinada com outra intervenção (n=1), 
que não avaliou os desfechos considerados para inclusão (n=1); que 
abordaram pacientes com dor aguda ou dor relacionada ao câncer 
(n=2); que utilizaram conteúdos com base em orientações posturais 
(n=2) e que apresentaram PEDro <6 (n=18).

Características dos estudos incluídos
Foram incluídos 15 estudos, totalizando 1.486 pessoas com dor crô-
nica musculoesquelética, sendo cinco estudos com pessoas com dor 
lombar crônica15-19, quatro estudos com dor musculoesquelética de 
diferentes origens20-23, dois estudos com participantes com dor cervi-
cal crônica24,25, um estudo com pessoas com síndrome da fadiga crô-
nica26, um estudo com fibromialgia27, um estudo com participantes 
que apresentaram dor na coluna ou parte superior das costas28, um 
estudo com pacientes com dor crônica no joelho29.
Entre as intervenções, sete estudos (46,7%) utilizaram ED com base 
em neurociência15,17,18,22,25,26,29, cinco estudos (33,4%) utilizaram ED 
e estratégias comportamentais20,21,23,24,27, um estudo (6,7%) utilizou 
somente estratégias comportamentais19, um estudo (6,7%) utilizou 
orientações gerais sobre saúde28 e um estudo (6,7%) associou a ED 
com base em neurociência à hipnose16. A tabela 1 apresenta as carac-
terísticas dos estudos incluídos na revisão sistemática.

Figura 1. Processo de seleção dos estudos para inclusão na revisão sistemática
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• Acesso indisponível (n=03); 
• Ausência do conteúdo educativo (n=02); 
• Diferentes desfechos (n=01); 
• Outro tipo de dor (n=02); 
• Orientações posturais (n=02)
• Educação combinada (n=1)

Estudos incluídos na síntese qualitativa
(n=15)

Artigos de texto completo
(n=18)

• PEDro < 6 (n=18) 
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Tabela 1. Resumo dos estudos incluídos (n=15)

Autores Condição clínica População Grupo intervenção Grupo controle Follow up Desfechos

Andersen et 
al.28

 

Dor na coluna ou 
na parte superior 
do corpo

n=141 
F=78; 
Idade=45,2±0,5  
anos

Grupo atividade física 
personalizada=1,5h de 
orientações gerais so-
bre saúde + exercícios 
aeróbicos e de força 
por 50min (n=47). 
Grupo de 
automanuseio=1,5h de 
orientações gerais so-
bre saúde + workshop 
semanal de 2,5h por 
6 semanas em grupos 
de 12 a 18 pessoas 
(n=47).

Grupo tratamento de 
referência=1,5h de 
orientações gerais 
sobre saúde (n=47).

3 meses Intensidade de dor 
com a EAV (zero a 
100mm);
Capacidade para o 
trabalho (EAV zero a 
100mm); 
TSK.

Bennell et 
al.29 

Dor crônica no 
joelho

n=148 
F=83; 
Idade=61,1±7,5 
anos

Três intervenções via 
internet: material edu-
cativo sobre exercícios 
+ material educativo 
sobre enfrentamento + 
7 consultas via Skype 
com fisioterapeuta 
para prescrição de 
exercícios (n=74).

Duas intervenções 
via internet: mate-
rial educativo sobre 
exercícios + material 
educativo sobre en-
frentamento (n=74).

3 e 9 meses A média de dor du-
rante a marcha na 
semana anterior 
(zero a 10);
WOMAC e PSC.

Brage et 
al.24

Dor cervical crô-
nica

n=20 
F=20; 
Idade=41,4±12,2 
anos

4 sessões de 1,5h de 
educação + 8 sessões 
de 30min exercícios 
específicos (exercí-
cios cintura escapular 
e ombro, equilíbrio e 
treinamento aeróbio) 
(n=10).

4 sessões de 1,5h, 
abordando tópicos 
sobre mecanismos, 
aceitação, estraté-
gias de enfrenta-
mento e definição de 
metas, com base nos 
conceitos de manu-
seio da dor e terapia 
cognitivo-comporta-
mental (n=10).

4 e 12 meses Dor (NRS de zero a 
10); 
Incapacidade rela-
cionada ao pescoço 
(NDI); 
Efeito Global Perce-
bido (GPE).

Carmody et 
al.23

Dor musculoes-
quelética crôni-
ca (dor lombar e 
cervical, com e 
sem radiculopa-
tia, artrite)

n= 101
F=3; 
Idade=67,5±9,5 
anos

Terapia Cognitivo-com-
portamental por telefo-
ne (12 semanas) (n=50)

Educação por tele-
fone (12 semanas) 
(n=51)

2, 5, 8 e 12 
meses

Qualidade de vida 
relacionada a saúde 
(SF-12v2);
BDI; PBCL; CSQR; 
Intensidade da dor 
(diário de dor por 
duas semanas);
PSC.

Chiauzzi et 
al.15

Dor lombar crô-
nica

n=199
F=134; 
Idade=46,1±11,9 
anos

Educação sobre 
dor lombar online 
(painACTION-Back 
Pain) (n=104)

Guia de dor lom-
bar que deveria ser 
lido em 4 semanas 
(n=105)

1, 3 e 6 me-
ses.

BPI, ODQ, DASS, 
PGIC, CPCI, PSC, 
PSEQ FABQ. 

Gallagher, 
McAuley e 
Moseley22

Dor musculoes-
quelética crônica

n= 79
F=48; 
Idade=43,5±11 
anos

Livreto sobre Educa-
ção em dor por metá-
foras (n=40).

Livreto informativo 
sobre dor (n=39).

3 meses PBQ, PSC, NRS 
0-10, PSFS. 

Lefort et 
al.20

Dor musculoes-
quelética crônica

n= 110
F= 82
Idade=39,5 anos

Programa de psicoe-
ducação (2 horas por 
semana durante 6 se-
manas) (n=57)

Lista de espera 
(n=53)

6 semanas SF-36, PRI, SF-M-
PQ, SF-BDI; SOPA-
-D, EAV=100mm.

Meeus et 
al.26

Síndrome da fa-
diga crônica

n=48
F=40
Idade=40,3±10,4 
anos

Educação em dor com 
base em Neurociência 
(n=24).

Informações sobre 
automanuseio bus-
cando o equilíbrio 
entre a atividade e re-
pouso, a fim de evitar 
exacerbações e esta-
belecer metas realis-
tas para o aumento 
da atividade (n=24).

P ó s - t r a t a -
mento

NPT, PCS, TSK, 
PCI.

Continua...



170

Valentim JC, Meziat-Filho NA, Nogueira LC e Reis FJBrJP. São Paulo, 2019 abr-jun;2(2):166-75

Tabela 1. Resumo dos estudos incluídos (n=15) – continuação

Autores Condição clínica População Grupo intervenção Grupo controle Follow up Desfechos

Moseley, 
Nicholas e
Hodges18

Dor lombar crô-
nica

n=58
F=33
Idade=43,58 anos

Educação em Dor com 
base em Neurociência 
(n=31)

Educação sobre 
anatomia da coluna 
(n=27)

P ó s - t r a t a -
mento

RMDQ, SOPA-R, 
PSC.

Nicholas et 
al.19

Dor crônica n=141
F=96
Idade=73,9±6,5 
anos

Automanuseio da dor 
(8 sessões de 2h por 
4 semanas) + encora-
jamento para a prática 
domiciliar de exercícios 
(n=49)
Automanuseio da dor 
(8 sessões de 2h por 4 
semanas) (n=53)

Lista de espera 
(n=39)

1, 6 e 12 me-
ses

NRS, mRMDQ;
DASS-21, TSK, 
PSEQ, PRSS. 

Ris et al.25 Dor cervical crô-
nica

n=200
F=149
Idade=45,1 anos

Educação em Dor com 
foco na compreen-
são/aceitação da dor 
e estabelecimento de 
metas (4 sessões (1,5h 
cada, uma vez por 
mês) + 8 sessões de 
exercícios (músculos 
do pescoço, equilíbrio, 
treinamento oculomo-
tor cintura escapular 
(n=101)

Educação em Dor 
com foco na com-
preensão/aceitação 
da dor e estabeleci-
mento de metas (4 
sessões (1,5h cada, 
uma vez por mês) 
(n=99)

4 meses SF-36, NDI, BDI-II, 
TSK.

Rizzo et al.16 Dor lombar crô-
nica

n=100
F=80
Idade=50±13,5 
anos

Educação em Dor com 
base em Neurociência 
(4 sessões; 2 vezes/
semana) + hipnose (2h 
de auto-hipnose em 2 
semanas + livro com 
sugestões hipnóticas) 
(n=50)

Educação em Dor 
com base em Neu-
rociência (4 sessões; 
2 vezes/semana) 
(n=49)

3 meses NRS, RMDQ, PSC, 
GPE, PSFS.

Ryan et al.17 Dor lombar crô-
nica

n=38
F=25
Idade=45,3±10,7 
anos

Educação em Dor com 
base em Neurociência 
+ 6 sessões de Exer-
cícios por 8 semanas 
(10min de aqueci-
mento, 20-30min fase 
aeróbica e 10-15min 
de desaquecimento) 
(n=20).

Educação em dor 
com base em neuro-
ciência
(2,5h reformulação 
das crenças e ati-
tudes em relação à 
dor) (n=18)

3 meses NRS, TSK-13, 
PSEQ. 

Thorn et 
al.21

Dor musculoes-
quelética crônica

n=73
F=65
Idade=52,8±13,1 
anos

Terapia Cognitivo- 
Comportamental + ta-
refa domiciliar
(1,5h; uma vez / sema-
na; 10 semanas) (n=49)

Educação sobre 
neurofisiologia da 
dor
(1,5h; uma vez / se-
mana; 10 semanas) 
(n=34)

6 meses BPI, RMDS, PSC, 
CES-D, QOLS. 

Van 
Oosterwijck 
et al.27

Fibromialgia n=30
F=26
Idade=45,8±10,5 
anos

Educação em dor com 
base em neurociência 
(2 sessões; 30 minutos) 
(n=15)

Automanuseio (téc-
nicas de autogestão 
e manuseio das ati-
vidades diárias com 
relação a seus sinto-
mas).
(2 sessões; 30 minu-
tos) (n=15)

3 meses FIQ), SF-36, PCI, 
PCS, TSK, PVAQ. 

EAV = escala analógica visual; PSC = Pain Catastrophizing Scale; WOMAC = Arthritis Self-Efficacy Scale; TSK = Tampa Scale of Kinesiophobia; NDI = Neck 
Disability Index; GPE = Global Perceived Effect; SF-12v2 = Short Form 12v2 Health Survey; BDI - Beck Depression Inventory; PBCL = Pain Behavior Checklist; 
CSQR = Coping Strategies Questionnaire Revised; BPI = Brief Pain Inventory; ODQ = Oswestry Disability Questionnaire; DASS = Depression Anxiety Stress 
Scale; PGIC = Patient Global Impression of Change; CPCI = Chronic Pain Coping Inventory; PSEQ = Pain Self-Efficacy Questionnaire); FABQ = Fear-Avoidance 
Beliefs Questionnaire; PBQ = Pain Biology Questionnaire; NRS = Numerical Rating Scale; PSFS = Patient-Specific Functional Scale; SF-36 = Medical Outcomes 
Study Short Form-36; PRI = Pain Rating Index; SF-MPQ = Short Form-McGill Pain Questionnaire; SF-BDI = Short Version - Beck Depression Inventory; SOPA-D 
= Survey of Pain Attitudes); NPT = Neurophysiology of Pain Test; PCI = Pain Coping Inventory; RMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire; SOPA-R = Survey 
of Pain Attitudes-Revised; mRMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire-Modified; DASS-21 = Depression Anxiety Stress Scales; PRSS = Pain Response 
Self-Statements Scale; BDI-II = Beck Depression Inventory-II; RMDS = Roland-Morris Disability Scale; CES-D = Center for Epidemiological Studies Depression 
Scale; QOLS = Quality of Life Scale -QOLS; FIQ = Fibromyalgia Impact Questionnaire; SF-36 = Medical Outcomes Short Form 36 Health Status Survey; PVAQ 
= Pain Vigilance and Awareness Questionnaire.
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Qualidade metodológica dos estudos incluídos
O risco de viés dos artigos incluídos na presente revisão sistemática 
foi avaliado de forma independente por dois avaliadores que uti-
lizaram a escala PEDro para a análise da qualidade metodológica 
(Tabela 2).
 
Modificação na dor e na incapacidade
Considerando os desfechos primários (intensidade de dor e incapa-
cidade), seis estudos apresentaram redução da dor de pelo menos 
10% e dois estudos atingiram a melhora de pelo menos 30% na 
incapacidade quando comparados com a avaliação inicial (baseline). 

Os percentuais de modificação para dor e incapacidade, consideran-
do o tempo de follow-up, estão apresentados na tabela 3. 
 
Conteúdo das intervenções e domínios encontrados nos estudos
Considerando os conteúdos abordados nos estudos da revisão siste-
mática, foi possível observar que os conteúdos mais frequentes in-
cluíam pensamentos negativos e de comportamento (n=5)15,19,21,23,29, 
manuseio do estresse e técnicas de relaxamento (n=5)15,19,21,23,29, neu-
rofisiologia da dor (n=4)16,17,19,23, exercícios e retorno da atividade 
(n=4)15,16,19,29 e estratégias de enfrentamento (n=3)15,23,29. A figura 2 
apresenta a frequência dos temas das intervenções. Para o desenvol-

Tabela 3. Percentual de modificação em relação ao baseline nos desfechos dor e incapacidade considerando os períodos de follow-up dos 
estudos incluídos 

Autores Modificação em relação à linha de base (%)

Curto (≤3 meses) Médio (3-6 meses) Longo (>6 meses)

Dor Incapacidade Dor Incapacidade Dor Incapacidade

Andersen et al.28 - 6,3 - - - - -

Bennell et al.29 -17,4 15,0 - - -24,1 20,9

Brage et al.24 - - - - 2,0 12,2

Carmody et al.23 -11,6 - -13,9 - -16,2 -

Chiauzzi et al.15 -7,8 6,7 -9,5 5,1 -14,8 2,5

Lefort et al.20 -16,1 8,7 - - - -

Moseley, Nicholas, Hodges18 - 6,6 - - - -

Nicholas et al.19 -12,3 23,8 -12,5 20,4 -9,5 16,2

Ris et al.25 - 2,2 - - - -

Rizzo et al.16 -29,1 43,2 - - - -

Ryan et al.17 -51,3 60,1 - - - -

Thorn et al.21 - - -20,6 -16,6 - -
Os valores destacados preenchem os critérios de inclusão de pelo menos 10% de redução da dor e 30% de melhora na função.

Tabela 2. Qualidade metodológica dos estudos incluídos considerando os critérios da na escala PEDro

Estudos Critérios Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Andersen et al.28 X V X V X X V V V V V 7

Bennell et al.29 V V V V X X X V V V V 7

Brage et. al24 V V V V X X V X V V V 7

Carmody et. al.23 V V X V X X V X V V V 6

Chiauzzi et al.15 V V X V X X X V V V V 6

Gallagher, McAuley e Moseley22 X V V V X X X V X V V 6

Lefort et al.20 V V V V X X V V V V V 8

Meeus et al.26 V V V V X X V V X V V 7

Moseley, Nicholas e Hodges18 V V X V X X V V X V V 7

Nicholas et al.19 V V X V X X V X V V V 6

Ris et al.25 X V V V X X X X V V V 6

Rizzo et al.16 V V V V X X V V V V V 8

Ryan et al.17 X V V V X X V V X V V 7

Thorn et al.21 V V V V X X X X V V V 6

Van Oosterwijck et al.27 V V X V V X V V V V V 8
1 = Critério de Elegibilidade; 2 = Alocação aleatória; 3 = Alocação secreta; 4 = Comparabilidade na linha de base; 5 = Encobrimento dos participantes; 6 = Enco-
brimento dos terapeutas; 7 = Encobrimento dos avaliadores; 8 = Follow-up adequado; 9 = Análise por Intenção de tratar; 10 = Comparação entre os grupos; 11 = 
Medida de precisão e de variabilidade. X = ausência; V = presença.
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vimento das cartas dos domínios dos tabuleiros, foram selecionados 
os conteúdos abordados em pelo menos 50% dos estudos.

Desenvolvimento do jogo ConheceDor
Para o desenvolvimento do jogo ConheceDor considerou-se alguns 
exemplos de jogos de tabuleiro existentes no mercado que possuem 
uma diversidade de modelos, cores, formas e objetivos. O jogo é 
composto de um tabuleiro, 110 cartas, 1 dado e o número de mar-
cadores (peões) de acordo com o número de participantes. Para o 
desenvolvimento do jogo, o layout do tabuleiro foi pensado com 
formato retangular e dimensões de 250mm por 500mm, com 50 
casas, composto por um caminho sinalizado pelas palavras “Início” e 
“Fim”, atalhos, símbolos e desenhos (Figura 3).
A identidade visual do jogo ConheceDor é composta principalmente 
pelas cores verde, amarelo e o vermelho, tendo como finalidade de 
atrair os olhares para o tabuleiro. O personagem presente na identi-
dade representa um jovem com dor posicionado no local que o jogo 
tem início. Ao longo do caminho são representados vários aspectos 
relacionados à dor como sono, os pensamentos negativos, o uso de 
fármacos e a prática de exercícios até o final do percurso onde o 
personagem está ilustrando a sua recuperação. A presença desses ele-
mentos gráficos sugere que o tema do jogo exemplifica uma pessoa 
com dor até a sua recuperação.
O número de casas dos jogos disponíveis no mercado que foram 
avaliados durante o desenvolvimento do jogo ConheceDor variaram 
de 40 a 60. Dessa maneira, 50 casas para o jogo ConheceDor foram 
divididas em cores (azul, laranja, verde, vermelha e preta), casas “es-
colha seu caminho” e casas “X”. A definição das cores das casas que 
representam os domínios do jogo foi definida por consenso entre 
os idealizadores, sendo elas: pensamentos negativos (cinesiofobia e 

catastrofização) (laranja), neurofisiologia da dor (verde), manuseio 
do estresse (preta) e relaxamento/enfrentamento (azul) e exercícios 
físicos/atividades (vermelha). As cartas do jogo foram divididas em 
cartas de domínios de acordo com as cores das casas do tabuleiro 
e cartas “X”. Para a casa “escolha seu caminho”, o jogador poderá 
escolher qualquer uma das cartas dos 5 domínios para responder. 
As cartas do jogo avaliam o conhecimento da dor com base em res-
posta de “verdadeiro ou falso” onde o jogador julgará se determina-
da afirmação é benéfica ou maléfica para uma pessoa com dor. As 
afirmações utilizadas nas cartas do jogo foram desenvolvidas com 
base em escalas e questionários utilizados na avaliação do paciente 
com dor como a Escala Tampa de Cinesiofobia (TSK), Escala de 
Pensamentos Catastróficos, Escala de Autoeficácia, Questionário 
Neurofisiológico da dor e Atitudes frente à dor. No caso de as escalas 
utilizarem perguntas, elas foram convertidas em afirmativas. Na casa 
X o jogador recebe uma punição que pode ser ficar uma rodada sem 
jogar ou voltar algumas casas de acordo com o resultado obtido ao se 
jogar o dado. Todas as cartas possuem formato retangular e dimen-
são de 90mm x 60mm, são impressas em papel cartão e o total é de 
110 cartas sendo 20 cartas por domínios e 10 cartas X (Figura 3). 
No início, os jogadores (máximo de 4) são convidados a definir a 
ordem da partida jogando o dado. O participante que obtiver o 
maior número jogando o dado será o primeiro a iniciar a partida, 
seguido do participante com o segundo maior resultado, e assim su-
cessivamente. Ao deslocar seu marcador, o jogador deverá obedecer 
ao comando de acordo com a casa do tabuleiro que poderá ser uma 
das cartas de domínio, “escolha seu caminho” e casa “X”. O outro 
jogador fará a leitura da carta e indicará a resposta correta após o 
primeiro jogador responder. Caso o jogador acerte, ele terá direito 
de jogar o dado mais uma vez. Caso erre a resposta, deverá passar 

Figura 2. Frequência absoluta dos temas presentes nas intervenções considerando os estudos incluídos na revisão sistemática
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a vez para o outro jogador. Só é permitido jogar o dado 2 vezes, 
mesmo que o jogador acerte a resposta. Na casa “escolha seu cami-
nho” o jogador poderá escolher a carta que deseja responder e, caso 
acerte a resposta, terá direito de seguir pelo “atalho” encurtando seu 
caminho. Vencerá o jogo aquele que chegar na casa “FIM” primeiro. 

DISCUSSÃO 

A revisão sistemática dos ensaios clínicos realizada no presente estu-
do identificou os conteúdos utilizados nas intervenções de ED com 
base em neurociência e de estratégias comportamentais que contri-
buíram para a melhora da dor e da incapacidade em pessoas com 
dor musculoesquelética. Na análise dos 15 estudos que respeitaram 
os critérios de inclusão foi observado que os principais conteúdos 
incluíram o manuseio dos pensamentos negativos e do comporta-
mento, neurofisiologia da dor, manuseio do estresse e técnicas de 
relaxamento, estratégias de enfrentamento, exercícios e retorno às 
atividades. Um estudo realizado em Salvador desenvolveu uma car-
tilha para ED abordando os seguintes temas: definição de dor, classi-
ficação da dor (aguda e crônica), convivência com a dor, mitos sobre 
dor, estratégias para lidar com a dor30.

A redução da dor e da incapacidade foi avaliada a curto prazo (até 
três meses) pela maioria dos estudos, a médio (três a seis meses) por 
três e a longo (maior que seis meses) por cinco estudos. A redução 
da intensidade da dor variou de 6,7 a 51,3% e a melhora da inca-
pacidade variou de 2,2 a 60%. É possível que essa diferença entre os 
estudos tenha ocorrido em virtude das características da população 
(por exemplo, a condição de saúde abordada), o conteúdo da inter-
venção e a forma de administração. 
O presente estudo não buscou investigar a efetividade da ED com 
base em neurociência uma vez que outros estudos já apresentaram 
esses resultados11,31,32. Na metanálise realizada por Geneen et al.32, 
que incluiu diferentes tipos de intervenções educativas, os autores 
não identificaram efeito da educação sobre a intensidade da dor em 
relação ao grupo de comparação imediatamente após e em até três 
meses de follow-up. No entanto, para a incapacidade, quando utili-
zada a ED com base em neurociência houve evidência de melhora 
significativa imediatamente após. Tal efeito não foi observado nos 
outros tipos de educação investigados nos estudos. Outros achados 
na revisão de Geneen et al.32 incluíram as melhorias significativas na 
catastrofização e no conhecimento da dor apenas nos estudos que 
utilizaram a ED com base em neurociência. A revisão sistemática 

Figura 3. Componentes do jogo ConheceDor (tabuleiro, cartas, dados e pinos) 
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realizada por Louw et al.11 mostrou que a ED com base em neu-
rociência melhorou o conhecimento sobre a dor, a incapacidade, a 
catastrofização, o medo relacionado à dor, as atitudes e os compor-
tamentos relacionados à dor, o retorno às atividades e diminuiu a 
utilização de serviços de saúde. Entretanto, não foi considerada a 
heterogeneidade dos estudos e não foi realizada a metanálise. Recen-
temente, em revisão sistemática com metanálise foram identificadas 
evidências de qualidade moderada de que a adição da ED à fisiote-
rapia promoveu melhora de curto prazo na dor e também evidência 
moderada para a melhora da incapacidade quando a ED foi reali-
zada de maneira isolada ou combinada com a fisioterapia. Para os 
desfechos cinesiofobia e catastrofização, os autores não encontraram 
diferença estatística ou clínica31.
A elaboração do jogo de tabuleiro teve como objetivo desenvolver 
um recurso didático com uma interface interativa, facilitando o en-
tendimento de conteúdos teóricos sobre a dor e sobre as estratégias 
comportamentais. A utilização de jogos se caracteriza por ser uma 
ferramenta capaz de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem 
dos pacientes de maneira mais ativa. Isso só se faz possível porque 
a ludicidade permite a aquisição dos conceitos de forma atrativa e 
agradável. Outra característica da utilização dos jogos é a relação ho-
rizontal entre educador e educando, uma vez que os jogos estimulam 
a interação entre os participantes, além de motivarem e apoiarem o 
aprendizado33. Entretanto, cabe destacar que ainda se faz necessária 
a validação do jogo junto ao público alvo. Durante o processo de 
validação é importante que se apresente o jogo ao público alvo para 
que eles avaliem o layout que inclui a forma do tabuleiro, as cores das 
casas, as cartas (tanto em seu formato quanto a clareza das informa-
ções) e a jogabilidade que diz respeito a quanto o jogo é interessante, 
o tempo necessário para jogar e a clareza das regras. Dessa maneira é 
possível que o jogo sofra algumas modificações após ser submetido a 
esse processo de validação. 
Apesar de não ser muito frequente o desenvolvimento e a utilização 
de jogos de tabuleiro no campo da saúde, os poucos que existem de-
monstraram resultados positivos em relação à aprendizagem e à edu-
cação do paciente33. Existem alguns exemplos de jogos na literatura, 
como um jogo de tabuleiro voltado para a promoção do envelhe-
cimento ativo e saudável. Esse jogo agiu como recurso pedagógico 
lúdico no cuidado de enfermagem, contribuindo com a construção 
do conhecimento no campo da saúde do idoso34. Fernandes et al.35 

descreveram o desenvolvimento de um jogo de tabuleiro chamado 
“Family Nursing Game” voltado para enfermeiros. Os participantes 
destacaram a preferência pelo jogo, pela fonte de interação e reflexão 
que ele permite entre os participantes e por ter motivado o cuidado 
da família. Pires e Guilhem36, desenvolveram um jogo de tabulei-
ro intitulado “(IN)DICA-SUS” e perceberam que a aprendizagem 
buscada pelos caminhos do jogo para os profissionais de saúde con-
templa os aspectos plurais da formação humana, como a interação 
em grupo, a participação ativa, a capacidade de autorreflexão, a mo-
tivação para o estudo e a vontade de conquista. 
É possível que as estratégias de intervenção utilizando jogos de ta-
buleiro apresentem potencial para melhorar o conhecimento sobre 
conteúdos teóricos, assim como podem facilitar a aquisição ou mo-
dificação de comportamentos. Durante a utilização do jogo, a re-
lação estabelecida entre o jogo e o conhecimento é abrangente em 
virtude dos inúmeros fenômenos cognitivos e sociais que o jogo per-

mite ao jogador vivenciar como a resolução de problemas, a aprendi-
zagem da linguagem, a construção de papéis, entre outros37.
Apesar de algumas intervenções para ED já terem sido desenvol-
vidas para o Brasil30,38, acredita-se que este seja o primeiro jogo de 
tabuleiro que teve como base uma revisão sistemática e análise crí-
tica dos estudos sobre o assunto. Além disso, a caracterização dessas 
intervenções permitiu o desenvolvimento de um jogo de tabuleiro 
com conteúdos previamente utilizados e que demonstraram efeito 
principalmente para dor e incapacidade em pessoas com dor mus-
culoesquelética, tendo como base os estudos com boa qualidade me-
todológica (PEDro≥6). Dessa maneira, este estudo pode contribuir 
preenchendo uma lacuna na literatura que é o desenvolvimento de 
estratégias educativas de fácil aplicação para pessoas com dor. No 
entanto, este estudo também não está livre de limitações. A maior 
delas foi não ter realizado o processo de validação de conteúdo por 
uma banca de especialistas e por uma amostra do público alvo. Essa 
é considerada uma etapa que deve ocorrer subsequente ao desen-
volvimento do jogo e, em seguida, deve-se avaliar a efetividade da 
intervenção comparada com outras formas de aplicação das estra-
tégias educativas. Sendo assim, novos estudos são necessários para 
que sejam avaliadas a aceitação, usabilidade e aplicabilidade do jogo 
de tabuleiro por parte dos pacientes e profissionais da saúde. Es-
ses estudos subsequentes podem contribuir significativamente para 
eventuais correções e aprimoramentos do jogo de tabuleiro. 
 
CONCLUSÃO

A revisão sistemática seguida da avaliação dos conteúdos das inter-
venções educativas permitiu identificar os principais temas utilizados 
nos ensaios clínicos. Esse processo contribuiu para o desenvolvimen-
to de um jogo de tabuleiro para ED que poderá ser uma ferramenta 
para ser aplicada na prática clínica na abordagem de pessoas com dor 
musculoesquelética.

Anexo 1. Estratégia de busca 

#1 MeSH descriptor: [Chronic Pain] explode all trees

#2 MeSH descriptor: [Pain] explode all trees

#3 Widespread Chronic Pain 

#4 MeSH descriptor: [Patient Education as Topic] explode all trees

#5 Patient Education or Education of Patients 

#6 education or neuroscience or neurobiology or neurophysiology 
or pain education or pain science or modern pain education or the-
rapeutic neuroscience education 

#7 MeSH descriptor: [Behavior Therapy] explode all trees

#8 randomised controlled trial or clinical trial as a topic or andomi-
zed or placebo or randomly or trial 

#9 #1 or #2 or #3 

#10 #4 or #5 or #6 or #7 

#11 #8 and #9 and #10 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pregnancy causes phys-
iological and anatomical changes in the woman’s body, affecting 
several systems such as the musculoskeletal. During pregnancy 
or in the postpartum period, these changes may cause low back 
pain or low pelvic pain, preventing the normal movement of 
these structures and causing suffering. The objective of this study 
was to discuss the diagnosis and treatment of pregnancy-related 
lumbosacral pain, focusing on terminology, epidemiology, risk 
factors, pathophysiology, prognosis, diagnosis, and treatment. 
CONTENTS: We searched the literature in Pubmed, Cochrane 
Library, Ovid and Google using the terms “low back pain”, “pel-
vic girdle pain”, “lumbopelvic pain”, “posterior pelvic pain”, 
“pregnancy-related low back pain”, “pregnancy-related pelvic gir-
dle pain” and “pregnancy-related lumbopelvic pain”, for articles 
in English, Portuguese and Spanish in the last 20 years or older, 
where relevant. 
CONCLUSION: Pregnancy is one of the main causes of lumbo-
sacral pain, and one of the most frequent diseases during gesta-
tion. The correct management of this pathology reduces negative 
impacts on the life of pregnant women.
Keywords: Low back pain, Pelvic pain, Pregnancy. 

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A gestação causa alterações 
fisiológicas e anatômicas no corpo da mulher, podendo afetar di-
versos sistemas como o musculoesquelético. Durante a gestação ou 
no período pós-parto, essas alterações podem causar dor lombar 
ou dor pélvica baixa, impedindo a movimentação normal dessas 
estruturas e causando sofrimento. O objetivo deste estudo foi dis-
cutir o diagnóstico e o tratamento da dor lombossacral relacionada 
à gestação, com foco na terminologia, epidemiologia, fatores de 
risco, fisiopatologia, prognóstico, diagnóstico e tratamento. 
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CONTEÚDO: Foi realizada busca na literatura no Pubmed, Co-
chrane Library, Ovid e Google, utilizando-se os termos “low back 
pain”, “pelvic girdle pain”, “lumbopelvic pain”, “posterior pelvic 
pain”, “pregnancy-related low back pain”, “pregnancy-related 
pelvic girdle pain” e “pregnancy -related lumbopelvic pain”, por 
artigos em inglês, português e espanhol nos últimos 20 anos, ou 
mais antigos, quando relevantes. 
CONCLUSÃO: A gestação é uma das principais causas de dor 
lombossacral e esta é uma das doenças mais frequentes durante 
a gestação. O correto manuseio desta doença reduz os impactos 
negativos na vida da gestante. 
Descritores: Dor pélvica, Gestação, Lombalgia. 

INTRODUÇÃO

A gestação causa alterações fisiológicas e anatômicas no corpo da 
mulher, podendo afetar diversos sistemas (como cardiovascular, res-
piratório, endócrino, renal, dentre outros), assim como o sistema 
musculoesquelético. Essas alterações são necessárias para suprir a de-
manda metabólica aumentada da mãe durante a gestação, atender as 
necessidades fetais e permitir que a gestante e o feto se preparem para 
o nascimento1. Por outro lado, em uma grande parte das mulheres, 
durante a gestação ou no período pós-parto, as alterações no sistema 
musculoesquelético irão causar dor lombar ou pélvica, impedindo 
a movimentação normal dessas estruturas e causando sofrimento. 
A gestação é uma das principais causas de dor lombossacral, sendo 
uma das doenças mais frequentes durante a gestação e vem ganhan-
do importância nos últimos anos pelo impacto que tem na vida da 
gestante e pelos custos envolvidos2.
O absenteísmo apresenta relação direta com a intensidade da dor e 
com o grau de incapacidade. A proporção de absenteísmo em ges-
tantes com dor pélvica (DP) ou dor lombar (DL) é o dobro quando 
comparada com outras mulheres3. Gestantes com DL e DP apresen-
tam dificuldades nas atividades diárias, como levantar-se, sentar por 
períodos prolongados, andar distâncias maiores, vestir-se, carregar 
pesos e até dificuldades sexuais. Em casos mais graves, podem ser 
necessárias muletas ou cadeiras de roda4,5.
O objetivo deste estudo foi discutir o diagnóstico e o tratamento 
da dor lombossacral relacionada à gestação (DLSRG), com foco na 
terminologia, epidemiologia, fatores de risco, fisiopatologia, prog-
nóstico, diagnóstico e tratamento.

CONTEÚDO

Foi realizada busca na literatura no Pubmed, Cochrane Library, Ovid 
e Google, utilizando-se os termos “low back pain”, “pelvic girdle 
pain”, “lumbopelvic pain”, “posterior pelvic pain”, “pregnancy-re-
lated low back pain”, “pregnancy-related pelvic girdle pain” e “preg-
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nancy-related lumbopelvic pain”, por artigos em inglês, português e 
espanhol nos últimos 20 anos ou mais antigos, quando relevantes. 
Os artigos mais relevantes sobre o tema foram selecionados e incluí-
dos no estudo.

FISIOPATOLOGIA

A DLSRG não apresenta etiologia bem definida. O ganho de peso 
durante a gestação, associado a mudanças na postura necessárias 
para acomodar o aumento do volume abdominal e das mamas, 
levam à alteração no padrão de carga nas articulações e em outras 
estruturas musculoesqueléticas, podendo levar à dor6. Do ponto 
de vista biomecânico, o aumento do volume uterino leva a estira-
mento e enfraquecimento dos músculos abdominais, gerando au-
mento da tensão nos músculos lombares. Além disso, o aumento 
do volume das mamas e do abdômen desloca o centro de gravida-
de para frente, causando alterações na postura com anteversão pél-
vica e aumento da lordose lombar, levando a aumento da carga na 
coluna lombar e ligamentos sacroilíacos. O aumento da carga axial 
causa compressão dos discos intervertebrais, levando à expulsão de 
fluidos do disco e diminuindo sua altura, podendo contribuir para 
DL7. Do ponto de vista endócrino, ocorre frouxidão ligamentar 
relacionada ao aumento dos níveis de progesterona, estrogênio e 
relaxina, tornando as articulações do quadril e da coluna menos es-
táveis8. Do ponto de vista vascular, a compressão dos grandes vasos 
abdominais pelo útero gravídico causa estase venosa e hipoxemia, 
comprometendo a atividade metabólica das estruturas nervosas, 
causando dor9.
 
TERMINOLOGIA

Muitos trabalhos usam terminologias diferentes, tornando incerto 
que os termos se refiram à mesma condição. Madeira et al.10 utiliza-
ram os termos dor pélvica, dor lombar posterior e dor combinada. 
Wu et al.11 introduziram o termo “relacionada à gestação”, levando 
em consideração que os sintomas podem iniciar após o nascimen-
to, e propuseram a utilização dos termos “pregnancy-related pelvic 
girdle pain”, “pregnancy-related low back pain” e “pregnancy-related 
lumbopelvic pain”. Neste estudo adotou-se os termos propostos por 
Wu et al.11.

EPIDEMIOLOGIA

A incidência de DLSRG sofre grande variação, podendo acometer 
entre 24 e 90% das gestantes. Ocorre grande variação na incidência 
devido à falta de um sistema de classificação universalmente aceito12. 
Em alguns estudos, essa prevalência pode chegar à 95,23% das ges-
tantes13. De acordo com revisão da Cochrane, mais de dois terços 
das gestantes apresentam DL e aproximadamente um quinto apre-
senta DP12. Geralmente se inicia em torno da 18a semana de gesta-
ção, com pico entre a 24a e a 36a semana11. Entre a 12a e a 18a semana 
de gestação, a prevalência de DLSRG gira em torno de 62%, sendo 
que 33% das gestantes apresentavam DP, 11% apresentavam DL e 
18% apresentavam associação de ambas. No final da gestação, por 
volta da 35a semana, a incidência de DL pode chegar a 71,3% e de 
DP a 64,7%14.

FATORES DE RISCO

Dentre os fatores preditivos de dor lombossacral, pode-se citar tra-
balho extenuante durante a gestação e passado de DLSRG11. A in-
cidência de DL é maior em gestantes com idade materna avançada, 
história de DL em gestações anteriores, índice de massa corporal 
(IMC) elevada, hipermobilidade articular, dor que piora quando 
deitada por período prolongado e maiores níveis de ansiedade14,15. 
A história de DL em gestações anteriores é um forte preditor para 
recorrência em gestações subsequentes, com probabilidade em torno 
de 85%16. Em relação à DP, trabalho extenuante, passado de lom-
balgia, ou trauma em ossos da pelve, estágios avançados da gestação, 
maior IMC e maiores escores de depressão são fatores preditivos im-
portantes14,17.
Existe relação entre a intensidade da dor, níveis de catastrofização 
da dor, depressão e ansiedade. A ansiedade durante a gestação está 
relacionada a complicações incluindo abortamento, pré-eclâmpsia, 
prematuridade e baixo peso ao nascer. A depressão e a ansiedade são 
fatores preditores importantes de depressão pós-parto18. Gestantes 
com DLSRG têm chance três vezes maior de apresentar sintomas de 
depressão pós-parto do que gestantes sem dor19.
 
APRESENTAÇÕES CLÍNICAS 

A DLSRG pode se manifestar como DP, DL, ou com a associação das 
duas. Ambas são mais intensas com o avanço da gestação e, em alguns 
casos, a dor pode irradiar para a região glútea, coxa, perna e pé11,12. É 
importante a diferenciação entre DL e DP por apresentarem etiologias 
diferentes e necessitarem de estratégias de tratamento específicas20.
A dor pélvica relacionada à gestação (DPRG) localiza-se entre a cris-
ta ilíaca posterior e a prega glútea, particularmente próximo às arti-
culações sacroilíacas, podendo irradiar para a face posterior da coxa. 
A dor na sínfise púbica pode ocorrer em associação ou isoladamente, 
com possível irradiação para a face anterior da coxa21. A dor é inter-
mitente e pode ser precipitada por posturas mantidas por tempo 
prolongado, geralmente ocorrendo durante a realização de tarefas 
diárias como caminhar, sentar ou levantar20. A primeira manifes-
tação da dor ocorre durante a gestação, com palpação dolorosa da 
musculatura glútea e sobre a topografia das articulações sacroilíacas, 
e testes de provocação de DP positivos22.
A DP posterior é definida como baixa sem o componente da sínfise 
púbica. Caracteriza-se por dor aguda em pontada na região glútea, 
distal e lateral à área de L5 a S1, podendo ou não irradiar para a 
face posterior da coxa e joelho, intermitente, geralmente associada 
ao levantamento de peso, com amplitude de movimento da coluna 
e quadris dentro da faixa normal, além de teste de provocação da DP 
posterior positivo23.
A dor lombar relacionada à gestação (DLRG) ocorre entre em região 
delimitada superiormente pelo processo espinhoso da última vérte-
bra torácica, inferiormente pelo sacro e lateralmente pelas bordas la-
terais do músculo eretor da espinha, podendo irradiar para a perna21. 
A dor é geralmente exacerbada pela flexão anterior, causa restrição 
dos movimentos em região lombar e é exacerbada pela palpação dos 
músculos eretores da espinha20. A primeira manifestação pode ocor-
rer antes da gestação, a amplitude de movimento da região lombar 
diminui, geralmente não há relação com deambulação ou para reali-
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zar tarefas diárias como sentar ou levantar, e os testes de provocação 
de DP são negativos22. Enquanto a DPRG é mais intensa e incapa-
citante durante a gestação, a DLRG parece ser mais intensa e mais 
comum após o nascimento24.
 
DIAGNÓSTICO

Em gestantes com DLSRG, são necessários uma boa anamnese e 
exame físico, visando a exclusão de outras causas de dor, diferen-
ciação entre DL e DP baixa, nível de incapacidade e proposição de 
tratamento individualizado. Os sinais de alerta podem ser históri-
cos de traumas, perda de peso, de câncer, uso de esteroides e outros 
estados de imunossupressão, sintomas neurológicos, febre, dentre 
outros. Esses sinais de alerta (red flags) podem indicar a presença de 
causas ocultas como inflamatória, infecciosa, traumática, neoplásica, 
degenerativa ou metabólica25.
O diagnóstico de DLSRG é baseado nos sintomas, pois existem 
poucos testes disponíveis. Entretanto, é importante diferenciar entre 
DLRG e DPRG, pois o manuseio e o prognóstico das duas condi-
ções são diferentes. A localização da dor, suas características e intensi-
dade, fatores desencadeantes e testes de provocação são úteis20.
Em relação à DPRG, além da apresentação clínica descrita, o Eu-
ropean Guideline preconiza a realização de um teste funcional (ele-
vação da perna reta), quatro testes para a sacroilíaca (provocação 
posterior da DP, Patrick-Fabere, Gaenslen e palpação do ligamento 
sacroilíaco longo dorsal) e dois testes para sínfise púbica (palpação 
da sínfise púbica e teste modificado de Trendelenburg da cintura 
pélvica)21. O diagnóstico de DPRG é considerado positivo com 
teste funcional positivo, somado a um dos testes para sacroilíaca 
ou um dos testes para sínfise púbica positivos26. A DPRG pode 
ser categorizada em cinco subgrupos: 1) Síndrome da cintura 
pélvica, quando a dor está presente nas três articulações pélvicas; 
2) Síndrome sacroilíaca bilateral, cuja dor é referida em ambas as 
articulações sacroilíacas; 3) Síndrome sacroilíaca unilateral, com 
dor presente em uma articulação sacroilíaca; 4) Sinfisiólise, quan-
do apenas a sínfise púbica apresenta dor; e 5) Grupo miscelânea, 
quando há dor em uma ou mais articulações pélvicas, mas com 
conclusões inconsistentes. Essa classificação é importante pois o 
número de articulações envolvidas parece interferir tanto na inten-
sidade da dor quanto na funcionalidade27.
Diversos questionários vêm sendo aplicados em gestantes com  
DLSRG com a finalidade de avaliar a funcionalidade e direcionar o 
tratamento mais adequado para cada caso. A incapacidade resultante 
da dor é geralmente mensurada por meio do Quebec Back Pain Di-
sability Scale. Apesar dessa escala ter sido desenvolvida para avaliar o 
grau de incapacidade em pacientes com lombalgia não relacionada 
à gestação, ela vem sendo adaptada para tal16. Outros métodos de 
avaliação também são utilizados com o intuito de avaliar o grau de 
incapacidade e funcionalidade das gestantes (Roland-Morris, Os-
westry, Disability Rating Index (DRI) e outros), sem ter sido desen-
volvidos para tal. Por exemplo, o DRI utilizado por Olsson e Nils-
son-Wikmar28, o qual avalia, em um de seus 12 itens a capacidade 
da gestante de correr, pode não refletir a realidade da maioria das 
gestantes, sobretudo no terceiro trimestre.
O Pregnancy Mobility Index (PMI) foi desenvolvido especificamente 
para gestantes com DLSRG, acessando sua capacidade para realizar 

atividades diárias. Através dele é possível avaliar a mobilidade e qua-
lidade de vida da gestante29.
O Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ) é um instrumento específico 
de mensuração da DP durante a gravidez e no pós-parto30. A versão 
brasileira do questionário foi validada em 2014 e auxilia na avalia-
ção e acompanhamento do impacto que a DPRG pode acarretar na 
funcionalidade de gestantes, considerando todo o contexto social e 
cultural no qual estão inseridas, além de contribuir para buscar ma-
neiras mais apropriadas de planejar um tratamento específico para 
essa condição31. Assim, o desenvolvimento de questionários específi-
cos para DLSRG e seus subtipos pode facilitar o diagnóstico e ajudar 
no tratamento adequado.
Apesar do diagnóstico da DLSRG ser basicamente clínico, a uti-
lização de exames de imagem pode ser necessária, principalmente 
quando sinais de alerta estão presentes. Preferencialmente, deve-se 
optar por aqueles com radiação não ionizante, como ultrassono-
grafia e ressonância nuclear magnética (RNM). Apesar do receio 
de que a RNM pudesse induzir teratogenicidade, lesão acústica e 
efeitos de aquecimento no feto, não foram evidenciadas alterações 
quando foram utilizados aparelhos com 1,5T. A segurança em apa-
relhos com 3T ainda não foi estabelecida32. O Colégio Americano 
de Radiologia, em 2013, recomendou que a RNM deve ser utilizada 
em gestantes, independentemente da idade gestacional, quando os 
benefícios são maiores que o risco33.
Em relação aos exames que utilizem radiação ionizante, doses infe-
riores a 50mGy, quando administradas em gestações acima de duas 
semanas, parecem ser muito baixas para ser clinicamente detectável. 
Doses entre 50 e 100mGy, quando administradas entre 2 e 25 sema-
nas podem ser teratogênicas, mas não apresentam efeito teratogêni-
co demonstrável em gestações acima de 25 semanas. Doses acima de 
100mGy, sobretudo em gestantes que possivelmente serão submeti-
das a novos exames, apresentam potencial para lesão do feto, levan-
do alguns autores a discutirem sobre a indicação do abortamento34.
 
PROGNÓSTICO

O seguimento e manuseio inadequados das gestantes com DLRG e 
DPRG podem levar à cronificação do quadro doloroso. A DLSRG 
persistente, tanto recorrente quanto contínua, está diretamente rela-
cionada com os sintomas durante a gestação. Enquanto a maior par-
te das gestantes apresentam melhora nos primeiros seis meses após 
o parto, algumas apresentarão sintomas por tempo prolongado16. 
Após o parto ocorre aumento da demanda por tipos de atividade 
que aumentam a intensidade da DL, como por exemplo, levantar 
e carregar peso, e evitar essas atividades pode ser difícil, devido os 
cuidados necessários com o recém-nascido35.
Um estudo que avaliou 464 gestantes que apresentaram DLSRG 
durante a gestação, evidenciou que 43,1% apresentavam dor seis 
meses após o parto, sendo que 36,2% apresentavam dor recorrente, 
enquanto 6,9% apresentavam dor contínua36.
Gestantes com sintomas mais pronunciados (dor contínua) estão 
mais sujeitas a afastamento do trabalho e à utilização de serviços 
de saúde do que mulheres com sintomas menos pronunciados (dor 
recorrente). As gestantes com sintomas mais pronunciados podem 
constituir um subgrupo específico de gestantes com DPRG persis-
tente, nas quais o prognóstico é menos favorável37.
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Gestantes com DPRG podem apresentar consequências graves vá-
rios anos após a gestação. Uma em cada 10 pode apresentar dor até 
11 anos após o parto, sobretudo aquelas com histórico de DLSRG 
em gestações anteriores, maior número de testes positivos de provo-
cação de dor e testes de pressão na sínfise púbica, Trendelenburg ou 
Faber positivos38. A gestante deve ser avaliada durante a gestação e 
no período pós-parto e tratada de maneira adequada, evitando assim 
sofrimento, aumento de custos e diminuindo a chance de transição 
para cronicidade. 
Subgrupos de gestantes com DLSRG devem ser identificados e dire-
cionados para tratamentos específicos. Gestantes classificadas como 
apresentando dor combinada (DL e DP), sobretudo no início da 
gestação, devem receber atenção especial, pois apresentam maior in-
tensidade de sintomas e maior chance de cronificação39.
 
TRATAMENTO

O tratamento da DLSRG é uma tarefa difícil, pelo mito de que é 
uma condição normal da gestação e pelo medo do tratamento cau-
sar alterações na gestante e no feto. Uma parte das estratégias de 
tratamento se baseia em prevenção. Quando se busca o tratamento 
efetivo da dor, medidas conservadoras são mais utilizadas por razões 
óbvias, embora esses tratamentos tipicamente não apresentem altas 
taxas de sucesso. As opções de tratamento incluem fisioterapia, es-
timulação elétrica nervosa transcutânea, tratamento farmacológico, 
acupuntura, o uso de cintos pélvicos, dentre outros.

EXERCÍCIOS 

O tratamento baseado em exercícios é o componente mais comum 
no manuseio da DLSRG. Exercícios de estabilização são as técnicas 
mais utilizadas, seguidas de exercícios do assoalho pélvico, exercícios 
de fortalecimento e exercícios repetidos direcionais40.
Em revisão da Cochrane de 2015, na qual avaliou-se os efeitos de 
qualquer intervenção na prevenção ou tratamento de DL, DP ou 
associação de ambas em mulheres em qualquer estágio da gestação, 
observou-se que exercícios de solo, em diversos formatos, redu-
ziram os escores de dor e a incapacidade funcional em gestantes 
com DL, com melhora adicional quando informações sobre o ma-
nuseio da dor são passadas para a gestante. A hidroterapia parece 
reduzir a incidência de absenteísmo em gestantes com DL. Em 
relação à DP, a atividade  física parece não melhorar o  prognóstico 
quando comparado com cuidados pré-natais habituais. Ainda, a 
acupuntura parece ser superior aos exercícios de estabilização para 
redução da DP. Apesar da DL e da DP serem doenças distintas, 
não podendo ser diretamente comparadas, os exercícios, quan-
do comparados com cuidados pré-natais habituais, parecem não 
melhorar o prognóstico da DP. Essas observações sugerem que a 
estabilização da fonte anatômica dos sintomas é primordial para o 
manuseio adequado da dor12.
 
MEDIDAS FÍSICAS

O uso de dispositivos simples, como um travesseiro no formato 
de ninho, pode ser útil para diminuir a dor e a insônia nos está-
gios mais avançados da gestação. O travesseiro suporta o abdômen 

quando a gestante adota a posição de decúbito lateral e parece di-
minuir os sintomas41. 
Outro dispositivo é o cinto pélvico, o qual agiria pressionando as 
superfícies articulares das articulações, promovendo estabilidade e 
redução da mobilidade da articulação sacroilíaca, com diminuição 
da dor. O uso de cintos pélvicos não rígidos reduz de forma signifi-
cante os escores de dor e a incapacidade funcional em comparação 
com exercícios de estabilização. Eles devem ser aplicados apenas por 
curto período12.

ACUPUNTURA

O uso da acupuntura para o tratamento da DLSRG vem aumentan-
do ao longo dos anos e diversos trabalhos mostraram seu potencial 
analgésico em gestantes com DLSRG, quando comparados com 
controle42,43. A acupuntura parece aliviar a DL e a dor da cintura 
pélvica durante a gestação. Além disso, aumenta a capacidade para 
realizar algumas atividades físicas e ajuda a diminuir a necessidade 
por fármacos, sendo uma boa vantagem nesse período20. A acupun-
tura parece agir estimulando o sistema de opioides endógenos12. 
Quando utilizada como adjuvante, a acupuntura proporciona maior 
redução da dor do que o tratamento padrão sozinho, melhorando as 
atividades diárias em gestantes com DLSRG44,45. Apesar de ser uma 
técnica considerada segura, a acupuntura deve ser administrada por 
pessoas experientes, pois alguns pontos que suprem o útero e a cér-
vice devem ser evitados, pois podem induzir o trabalho de parto24.
 
TRATAMENTO FARMACOLÓGICO

O paracetamol é o analgésico de primeira linha no tratamento da 
dor durante a gestação. É um analgésico não opioide e, apesar do 
mecanismo de ação ainda não ser completamente conhecido, pode 
agir inibindo a síntese de prostaglandina central e modulando as vias 
inibitórias serotoninérgicas descendentes. Nas doses recomendadas, 
o uso do paracetamol durante a gestação é seguro46. Os anti-infla-
matórios não hormonais (AINHS) são geralmente os analgésicos de 
segunda linha. Devido ao risco de perda fetal precoce, oligodramnia, 
lesão renal no feto e fechamento prematuro do duto arterial, o uso 
de AINHS durante a gestação deve ser feito com cautela47. Os anti-
depressivos, anticonvulsivantes, anestésicos locais e clonidina podem 
ser uma boa alternativa durante a gestação. A amitriptilina, devido 
ao tempo de uso e pelo grande número de trabalhos publicados, 
parece ser boa opção para o tratamento da dor neuropática duran-
te a gestação pois não foi associada ao aumento da incidência de 
malformações48. A venlafaxina também parece não estar relacionada 
ao aumento de malformações49. Entretanto, o uso de altas doses de 
antidepressivos durante a gestação, ou seu uso próximo ao termo, 
podem levar à síndrome de abstinência neonatal. O valproato de 
sódio apresenta possível efeito teratogênico, alteração do desenvol-
vimento neurológico50. Alguns países já baniram seu uso em gestan-
tes e mulheres em idade fértil com distúrbios bipolares51. Existem 
apenas poucos relatos de gestantes que fizeram uso de gabapentina, 
não sendo evidenciado aumento da incidência de malformações52. 
Pode estar relacionada a aumento do risco de perda fetal, crescimen-
to intrauterino restrito e parto prematuro53. Apresenta classificação 
C pelo Food and Drug Administration (FDA) e B3 pela Avaliação do 
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Comitê Australiano (ADEC). Em relação à pregabalina, esta não 
parece estar associada ao aumento significativo de malformações 
quando utilizadas no primeiro trimestre, principalmente em mo-
noterapia54. A ciclobenzaprina é considerada segura durante a ges-
tação, sendo um dos analgésicos mais utilizados para o tratamento 
da DLSRG. Apesar de um relato de fechamento precoce do duto 
arterial, trata-se de fármaco já bastante utilizado em gestantes55. 
Apresenta classificação B pelo FDA. Durante a lactação, cerca de 
50% do fármaco passa para o leite materno. A maioria dos opioides 
são considerados classe B ou C durante a gestação pelo FDA, sendo 
consideradas D principalmente no terceiro trimestre, pelo risco de 
síndrome de abstinência neonatal. Entretanto, é prudente avaliar 
cada fármaco individualmente. A codeína não está relacionada ao 
aumento da incidência de malformações e na taxa de sobrevivência 
fetais, apresentando classificação A pela ADEC56. O tramadol parece 
estar relacionado ao aumento da incidência de malformações (pé 
torto congênito e defeitos cardiovasculares) quando utilizado próxi-
mo à concepção, não causando efeitos importantes quando utilizado 
em estágios mais avançados da gestação57,58. É considerado Classe C 
pelo FDA e pela ADEC. Quando utilizada no primeiro trimestre, 
não há relatos de malformações relacionada à morfina, devendo ser 
usada com cautela. Recém-nascidos expostos a opioides com meia-
-vida mais curta, como a morfina, estão mais sujeitos a apresentar 
síndrome de abstinência neonatal59,60. Apresenta classificação B pelo 
FDA e C pela ADEC. O fentanil transdérmico parece uma boa op-
ção para o tratamento da dor crônica durante a gestação e lactação. 
Apesar de poder causar síndrome de abstinência neonatal quando 
utilizado em altas doses ou próximo ao termo, não parece passar de 
maneira significativa no leite materno61. A maioria dos tratamentos 
com opioides durante a gestação são de curta duração, mas mulheres 
que usam opioides cronicamente antes da gestação mantêm seu uso, 
muitas vezes, até o termo. Enquanto o tratamento a longo prazo 
com opioides na gestação não é recomendado, ele pode ser neces-
sário no caso de dor crônica ou para tratamento da dependência. 
Metadona e buprenorfina podem ser utilizadas para prevenção de 
síndrome de abstinência62. 

TRATAMENTOS NÃO CIRÚRGICOS

O uso de esteroides no espaço peridural durante a gestação é con-
troverso, apesar de uma dose ser de baixo risco para o feto. Seu uso 
está indicado em gestantes com sintomas novos, consistentes com 
compressão de nervos lombares (por exemplo, perda unilateral de 
reflexos profundos, alterações motoras e sensitiva na distribuição de 
um dermátomo)63. Existem relatos de casos descrevendo a admi-
nistração peridural de esteroides em gestantes com lombociatalgia 
e sinais de dor radicular com melhora do quadro álgico, mas uma 
parte evoluiu para o tratamento cirúrgico, devido à recorrência ou 
progressão dos sintomas neurológicos. Em pacientes com DLSRG, 
a analgesia peridural parece ter um bom resultado, administrado 
tanto como dose única ou por um curto intervalo de tempo nos 
períodos de aumento da dor. Entretanto, em todos os casos, deve 
ser considerada como um método temporário de alívio da dor até 
o nascimento17. Também foi relatada a administração de esteroides 
e anestésicos locais na sínfise púbica e nas articulações sacroilíacas, 
apresentando boa resposta analgésica64.

TRATAMENTO CIRÚRGICO

O papel da cirurgia para o tratamento da DLSRG durante a gesta-
ção é limitado. Quando indicado, é necessária boa coordenação en-
tre o cirurgião e o obstetra. No primeiro trimestre, a posição prona 
pode ser utilizada, mas no segundo trimestre o decúbito lateral para 
qualquer um dos lados pode ser utilizado. Já no terceiro trimestre, 
o decúbito lateral esquerdo deve ser utilizado, pela compressão da 
veia cava pelo útero gravídico, mas, a partir da 34ª semana, deve-se 
discutir a interrupção da gestação. Deve ser feito o monitoramento 
dos batimentos cardíacos fetais a partir da 23ª semana de gestação64.
Existem registros na literatura de intervenções cirúrgicas durante 
a gestação para o tratamento de hérnias de disco que cursam com 
déficits neurológicos (sensitivo, motor, alterações vesicais e/ou in-
testinais), incluindo dissectomia, microdissectomia, laminectomia e 
cirurgia endoscópica. A cirurgia, quando bem indicada, apresenta 
boa taxa de sucesso e retorno de função, sem aumento de morbidade 
ou mortalidade63. 

CONCLUSÃO

A DLSRG é um estado patológico comum, podendo ocorrer na 
maioria das gestantes. Apesar disso, ainda existem dúvidas sobre o 
diagnóstico e o manuseio adequado desta condição. Por outro lado, 
a localização da dor é comum a outras condições, sendo importante 
a pesquisa por sinais de alerta como dor irradiada para a perna, dé-
ficits neurológicos (parestesia e/ou fraqueza), alterações nas funções 
intestinal e vesical, febre, dentre outros. Apesar do diagnóstico clí-
nico ser mais comum e adequado, em alguns casos são necessários 
exames de imagem, devendo-se dar preferência para as técnicas que 
usem radiação não ionizante (ultrassonografia e RNM). O trata-
mento da DLSRG é uma tarefa difícil pois é uma condição conside-
rada normal durante a gestação e há receio que o tratamento possa 
causar alterações na gestante e no feto. Uma parte das estratégias de 
tratamento se baseia em prevenção. Quando se busca o tratamento 
efetivo da dor, medidas conservadoras são mais utilizadas por ra-
zões óbvias, embora esses tratamentos tipicamente não apresentem 
altas taxas de sucesso. Os fármacos mais comumente utilizados são 
o paracetamol e os AINHS. Para dor mais intensa, os opioides po-
dem ser utilizados, mas não devem ser administrados por períodos 
prolongados ou próximo ao termo. O uso de peridural ou bloqueios 
articulares vem sendo descrito com bons resultados. O tratamento 
cirúrgico é restrito para casos mais graves, mas, quando bem indica-
do apresenta boa taxa de sucesso e retorno de função, sem aumento 
de morbidade ou mortalidade. Assim, é muito importante que os 
profissionais da saúde saibam que existem estratégias seguras para o 
manuseio da DLSRG, diminuindo o sofrimento e trazendo confor-
to para a gestante. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The primary protocol 
for the control of temporomandibular disorders prioritizes re-
versible and less invasive measures. However, conservative treat-
ment is sometimes ineffective. Therefore, the use of hyaluronic 
acid has been suggested as a therapeutic alternative to verify the 
effectiveness of the hyaluronic acid in patients who are not re-
sponsive to the most conservative treatments, helping them in 
the control of pain. This article aims to perform a literature re-
view on the efficacy of this substance in the treatment of internal 
changes of the temporomandibular joint. 
CONTENTS: The search strategy used the Pubmed portal and 
the Web of Science database for the last 10 years. We included 
articles in English that evaluated the efficacy of the hyaluronic 
acid in the intra-articular disorders of temporomandibular joint, 
and excluded articles from literature review, clinical case reports, 
theses, and dissertations. Fifteen studies, classified as randomized 
clinical trials, prospective and retrospective studies, case-control, 
pilot study, and systematic reviews were selected. The hyaluronic 
acid is of fundamental importance in the function and lubri-
cation of joint tissues due to its high molecular weight. When 
degenerative and inflammatory changes are present, their con-
centration and molecular weight are diminished, and the injec-
tion of this acid raises these levels, which can generate pain relief. 
CONCLUSION: Intra-articular therapy with hyaluronic acid 
is effective in the reduction of symptomatologic levels and the 
functional restoration of the temporomandibular joint. 
Keywords: Hyaluronic acid, Intra-articular injections, Viscos-
supplementation, Temporomandibular joint disorder.

Effects of the hyaluronic acid infiltration in the treatment of internal 
temporomandibular joint disorders
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O protocolo primário de con-
trole das disfunções temporomandibulares prioriza as medidas re-
versíveis e menos invasivas. Entretanto, o tratamento conservador 
mostra-se, algumas vezes, ineficaz, e como alternativa terapêutica, 
tem sido sugerido o uso de ácido hialurônico para com isso, verificar 
a sua efetividade em pacientes não responsivos aos tratamentos mais 
conservadores e poder ajudá-los no controle da dor. O objetivo deste 
estudo foi rever na literatura a eficácia dessa substância no tratamen-
to das alterações internas da articulação temporomandibular. 
CONTEÚDO: A estratégia de busca utilizou o portal eletrônico 
Pubmed e a base de dados Web of Science, nos últimos 10 anos. Fo-
ram incluídos artigos em inglês que avaliaram a eficácia do ácido 
hialurônico nas desordens intra-articulares da articulação temporo-
mandibular, e excluídos artigos de revisão de literatura, relatos de ca-
sos clínicos, teses e dissertações. Foram selecionados 15 estudos, clas-
sificados como ensaios clínicos randomizados, estudos prospectivos 
e retrospectivos, caso-controle, estudo piloto e revisões sistemáticas. 
O ácido hialurônico tem importância fundamental na função e lu-
brificação dos tecidos articulares, devido ao seu alto peso molecular. 
Quando alterações degenerativas e inflamatórias estão presentes, sua 
concentração e peso molecular estão diminuídos, e a injeção desse 
ácido eleva esses níveis, o que pode gerar alívio da dor. 
CONCLUSÃO: A terapia intra-articular com ácido hialurônico 
é efetiva na diminuição dos níveis sintomatológicos e no restabe-
lecimento funcional da articulação temporomandibular.
Descritores: Ácido hialurônico, Injeções intra-articulares, Viscos-
suplementação, Transtornos da articulação temporomandibular.

INTRODUÇÃO

A articulação temporomandibular (ATM) consiste em uma articu-
lação ginglimoartroidal que permite movimentos de dobradiça em 
um eixo e movimentos de deslizamento em outro eixo1. A nutrição 
e lubrificação dos tecidos articulares ocorre por meio do líquido si-
novial, e sua qualidade e quantidade está diretamente relacionada à 
função normal e à saúde articular1,2.
A disfunção temporomandibular (DTM) é um termo coletivo que 
abrange desordens clínicas nas ATM, nos músculos da mastigação e 
em estruturas associadas. Dentre os sinais e sintomas, os indivíduos 
afetados podem apresentar dor, limitação dos movimentos mandi-
bulares e ruídos articulares1,3. Os possíveis fatores etiológicos são: 
traumas nas estruturas faciais; fatores oclusais; aumento do estresse 
emocional; fonte de dor profunda; hiperatividade muscular; ativida-
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des parafuncionais e instabilidade ortopédica1,4. As DTM de origem 
articular incluem: deslocamento do disco com e sem redução, artral-
gias, osteoartrite e osteoartrose da ATM3.
O deslocamento de disco da ATM é descrito como uma relação 
anormal do côndilo mandibular com o disco articular, fossa e emi-
nência articulares, que pode ocorrer com e sem redução do disco5. 
A artralgia da ATM é uma dor localizada (de intensidade moderada 
a intensa) que se localiza na ATM e nos tecidos adjacentes4. Na os-
teoartrose há uma degeneração crônica e não inflamatória, que afeta 
o tecido cartilaginoso de articulações sinoviais e está associada aos 
processos de remodelação do osso subcondral e ao envolvimento do 
tecido sinovial2,3. A osteoartrite da ATM ocorre quando há um com-
prometimento do equilíbrio dinâmico entre o colapso e o reparo dos 
tecidos articulares5,6.
Uma das terapias minimamente invasivas para o controle das desor-
dens internas da ATM é conhecida como viscossuplementação (in-
filtração de ácido hialurônico na ATM). O ácido hialurônico (AH) 
corresponde a um mucopolissacarídeo ácido que está presente na subs-
tância fundamental dos tecidos animais, sendo o maior componente 
do líquido sinovial e possui importância significativa na lubrificação 
dos tecidos articulares2,3,7. Nas desordens degenerativas e inflamató-
rias, a concentração e seu peso encontram-se reduzidos, e a injeção de 
AH eleva esses níveis, o que pode estar relacionado ao alívio da dor, 
pois o mesmo contém efeitos anti-inflamatórios, como inibição da 
fagocitose, quimiotaxia, síntese de prostaglandinas, atividade de me-
taloproteinases e remoção de radicais de oxigênio do tecido sinovial5,8.
O protocolo primário para o controle das DTM prioriza medidas sim-
ples, reversíveis e menos invasivas. Entretanto, o tratamento conserva-
dor mostra-se, algumas vezes, ineficaz, e como alternativa terapêutica, 
tem sido sugerido o uso de AH. Com isso, verificar a efetividade do 
AH em pacientes não responsivos aos tratamentos mais conservadores 
pode juda-los no controle da dor. Dessa forma, o objetivo do presente 
estudo foi realizar uma revisão na literatura sobre a eficácia dessa subs-
tância no tratamento das alterações internas da ATM.
 
CONTEÚDO

Realizou-se uma revisão de literatura, utilizando como estratégia de 
busca o portal eletrônico Pubmed e a base de dados Web of Science, 
empregando os descritores MeSH: “Temporomandibular Joint Di-
sorder”, “Hyaluronic Acid”, “Viscosupplementation” e “Injections”, 
“Intra-articular”. Os artigos foram selecionados de acordo com os 
critérios de elegibilidade pré-estabelecidos. Critérios de inclusão: es-
tudos relacionados aos efeitos do AH nas alterações intra-articulares 
da ATM; estudos que relataram a aplicabilidade do AH; artigos na 

língua inglesa publicados nos últimos 10 anos. Critérios de exclusão: 
revisões de literatura; relatos de casos clínicos; teses e dissertações; 
artigos não disponíveis na íntegra.
Após a busca na base de dados e no portal eletrônico foi realizada a 
remoção das duplicatas e a leitura dos títulos e resumos para iden-
tificar os artigos potencialmente elegíveis que atendessem aos crité-
rios de inclusão. Os artigos que preencheram os critérios de exclusão 
foram removidos do estudo. Vale ressaltar que o texto completo de 
cada artigo selecionado foi avaliado cuidadosamente. A seleção ini-
cial gerou um total de 415 artigos, dos quais foram removidas 107 
duplicatas. Após serem adaptados aos critérios de inclusão, restaram 
288 artigos, sendo selecionados 15 artigos em sua íntegra após uma 
leitura exploratória e análise crítica dos títulos e resumos. O método 
de seleção mais detalhado dos artigos, de acordo com os mecanismos 
de pesquisa, está resumido na tabela 1.
Foram selecionados ensaios clínicos randomizados, estudos prospecti-
vos e retrospectivos, caso-controle, estudo piloto e revisões sistemáticas 
que avaliaram principalmente a eficácia da infiltração do AH para o 
tratamento das desordens internas da articulação temporomandibular. 
Dos 15 artigos selecionados, 4 são revisão sistemática, 2 destes foram 
publicados em 2017, 2 em 2016 e 2010, respectivamente. O perío-
do de publicação variou de 2009 a 2017. As amostras dos estudos 
variaram de 25 a 141 pacientes. A idade dos grupos de pacientes teve 
uma variação entre 17 e 65 anos. O acompanhamento dos resultados, 
na maioria dos estudos analisados, foi de curto e médio prazo, entre 
três a seis meses. A seleção dos estudos incluídos, com suas principais 
características, é apresentada na tabela 2.

Tabela 2. Descrição dos estudos incluídos na revisão

Autores Tipo
de estudo

Objetivo n Diagnóstico Principais achados Conclusão

Long et
al.5

Ensaio clínico 
randomizado

Comparar a infiltração de 
AH no espaço articular in-
ferior e no superior

120 DDSR Melhora da dor em am-
bos os grupos

A infiltração intra-articular de 
AH no espaço articular supe-
rior e inferior foi eficaz

Korkmaz et
al.9

Estudo clínico 
prospectivo

Comparar a terapia com 
AH e o tratamento com 
placa oclusal

_ DDCR Melhores resultados 
com a terapia com AH

A injeção de AH e a terapia 
com placas oclusais foram 
eficazes para aliviar os sinais 
e sintomas do DDCR

Continua...

Tabela 1. Fluxograma de seleção de artigos

Seleção dos 
artigos

Estratégia de busca

Pubmed Hyaluronic acid and temporomandibular joint disor-
der: 104
Temporomandibular joint disorder and viscosu-
pplementation: 4
Injections, intra-articular and temporomandibular 
joint disorder: 216

Web of 
Science

Hyaluronic acid and temporomandibular joint disor-
der: 54
Temporomandibular disorder and viscosupplemen-
tation: 8
Injections, intra-articular and temporomandibular 
joint disorder: 29

Artigos remo-
vidos

Duplicados: 107

15 artigos 
selecionados

Critérios de inclusão e exclusão: 33 artigos excluídos
Leitura dos títulos e resumos: 260 artigos excluídos
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Tabela 2. Descrição dos estudos incluídos na revisão – continuação

Autores Tipo
de estudo

Objetivo n Diagnóstico Principais achados Conclusão

Guarda-
Nardini et
al.10

Ensaio clínico 
retrospectivo

Comparar a eficácia da 
terapia com infiltração de 
AH na ATM em diferentes 
faixas etárias

76 Osteoartr i te 
da ATM

O AH foi eficaz na 
maioria dos sintomas 
avaliados

O protocolo de tratamento foi 
mais eficaz em pessoas aci-
ma de 45 anos

Li et al.11 Ensaio clínico 
randomizado

Comparar os efeitos de 
infiltrações de AH no es-
paço articular superior e 
inferior

141 O s t e o a r t r i -
te da ATM e 
DDSR

Melhora da função da 
ATM em ambos os gru-
pos

A infiltração de AH é um mé-
todo eficaz para o tratamento 
de DDSR associado à os-
teoartrite

Bonotto et
al.12

Estudo clínico 
retrospectivo

Discutir a viscossuple-
mentação no tratamento 
das alterações internas 
ATM

55 DDSR e Os-
teoartrite da 
ATM

Houve um aumento da 
abertura bucal nos pa-
cientes com DDSR e 
osteoartrite

A viscossuplementação com 
AH é considerada uma boa 
alternativa para melhorar a 
função da ATM em curto pra-
zo

Goiato et
al.13

Revisão siste-
mática

Comparar as inje-
ções de AH e outros 
fármacos usados em 
artrocentese da ATM

_ Desordens in-
ternas da ATM

Injeções intra-articula-
res de AH são benéfi-
cas para melhorar os 
sintomas funcionais 
das DTM

Foram observados resulta-
dos positivos com a terapia 
de AH, porém outras terapias 
podem ser utilizadas

Iturriaga  
et al.14

Revisão siste-
mática

Analisar a evidência sobre 
a eficácia do AH

_ Osteoartr i te 
da ATM

A aplicação de AH teve 
resultados positivos

Mais estudos são necessá-
rios

Guarda-
Nardini, 
Manfredini e
Ferronato15

Estudo piloto Proporcionar dados sobre 
o efeito de um ciclo de 
cinco artrocenteses mais 
infiltração de AH

31 DDCR e ar-
tralgia

Melhora em relação a 
todas as variáveis do 
estudo

Cinco infiltrações de AH após 
a artrocentese foi eficaz para 
melhorar os sintomas do 
DDR

Aktas, Yalcin 
e Sencer16

Estudo clínico 
retrospectivo

Analisar o prognóstico da 
artrocentese com e sem 
AH

25 DDSR É suficiente usar ape-
nas artrocentese em 
pacientes sem altera-
ção degenerativa

É necessário um grupo de 
estudo padronizado para es-
tudos futuros.

Guarda-
Nardini et
al.17

Caso-controle Determinar a eficácia da 
v iscossuplementação 
com AH

25 Osteoartr i te 
da ATM

Melhora em todos os 
parâmetros de resul-
tado

Terapia eficaz para a melhoria 
da dor e função da ATM

Guarda-
Nardini et
al.18

Estudo clínico 
retrospectivo

Avaliar o
efeito da viscossuplemen-
tação com AH

49 Osteoartrite Redução significati-
va da dor ao longo do 
tempo

Estudos adicionais são ne-
cessários

Guarda-
Nardini et
al.19

Estudo clínico 
retrospectivo

Avaliar a eficácia da AH 
em pacientes idosos

50 Osteoartr i te 
da ATM

Melhora significativa 
dos sinais e sintomas

Não houve diferença signifi-
cativamente entre os grupos

Guarda-
Nardini et
al.20

Ensaio clínico 
randomizado

Comparar a eficácia de 
um protocolo de sessão 
única com o protocolo de 
cinco sessões de infiltra-
ção de AH na ATM

30 Osteoartr i te 
da ATM

Houve maior redução 
da dor no grupo trata-
do com o protocolo de 
cinco sessões de AH

O protocolo de cinco sessões 
mostrou melhores resultados 
em 6 meses

Manfredini, 
Piccotti e
Guarda-
Nardini21

Revisão siste-
mática

Avaliar os estudos clínicos 
sobre a infiltração de AH 
na ATM

_ Distúrbios da 
ATM

Todos os estudos rela-
taram uma diminuição 
nos níveis de dor

Os resultados são similares 
aos obtidos com injeção de 
corticoides e o uso de placas 
oclusais

Manfredini et 
al.22

Ensaio clínico 
randomizado 
prospectivo

Avaliar a eficácia da in-
jeção de plasma rico em 
fatores de crescimento 
derivado de plaquetas 
versus AH

100 Distúrbio in-
terno da ATM 
e osteoartrite

Foram observados 
melhores resultados 
no grupo tratado com 
injeção de plasma rico 
em fatores de cresci-
mento derivado de pla-
quetas

A injeção de plasma rico em 
fatores de crescimento, após 
a artroscopia, mostrou ser 
mais eficaz do que a injeção 
de AH em pacientes com dis-
túrbios internos da ATM

n = número de pacientes; ATM = articulação temporomandibular; AH = ácido hialurônico; DDSR = deslocamento anterior do disco sem redução; DDCR = desloca-

mento anterior do disco com redução.
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DISCUSSÃO

O AH foi utilizado, em seus primeiros relatos, para o tratamento 
de cavalos de corrida que haviam sido diagnosticados com artrite 
traumática. Posteriormente foi utilizado em humanos para tratar os-
teoartrite que envolvia articulações maiores, como joelhos, quadris 
e ombro21. Passou a ser utilizado em 1979 nas alterações intracap-
sulares da ATM16,19,22, e desde então alguns estudos tentaram avaliar 
a eficácia da técnica, bem como estabelecer um protocolo para sua 
utilização20. A sua atividade metabólica contribui para a renovação 
celular e facilita a nutrição das áreas avasculares do disco e da carti-
lagem articular devido à sua combinação com glicosaminoglicanos 
originados pelos proteoglicanos5,19.
A viscossuplementação consiste na infiltração intra-articular de AH na 
ATM17, tendo como objetivo eliminar ou diminuir os níveis sintoma-
tológicos e restabelecer a função do aparelho mastigatório, pelo me-
lhoramento qualitativo e quantitativo do fluido sinovial16,17, principal-
mente porque o AH possui propriedades metabólicas e mecânicas5. A 
viscossuplementação, isolada ou em associação a outras modalidades 
como a artrocentese, está sendo mais uma opção de tratamento para 
as alterações inflamatórias ou biomecânicas da ATM18,20. 
Acredita-se que a diminuição dos sintomas dolorosos através da vis-
cossuplementação possa ocorrer pelo bloqueio de receptores e subs-
tâncias álgicas endógenas nos tecidos sinoviais16,18. A infiltração de 
AH pode melhorar ou normalizar a funcionalidade da ATM, pelo 
rompimento de adesões ou aderências existentes entre a fossa man-
dibular e o disco articular16,17. Além disso, pode diminuir o desgaste 
secundário e permitir melhor perfusão de nutrientes e metabólitos 
do líquido sinovial para os tecidos vasculares17. Embora o AH seja 
mantido na articulação por apenas alguns dias, os resultados duram 
por meses18,21. As moléculas de AH que apresentam baixo peso mo-
lecular mostraram os melhores resultados in vivo, sendo mais prová-
veis de induzir a síntese de AH endógeno19,20. Porém, os produtos 
que possuem elevado peso molecular são menos capazes de passar 
para o meio intra-celular17,20,21, o que acaba impedindo sua atuação 
nos sinoviócitos e condrócitos, o que é necessário para que ocorra a 
diminuição da inflamação sinovial presente e o restabelecimento das 
propriedades do líquido sinovial19.
Uma revisão sistemática conduzida por Iturriaga et al.14 avaliou a 
regulação de mediadores inflamatórios ao aplicar AH em pacien-
tes com osteoartrite (OA) da ATM. Os resultados mostraram que a 
aplicação de AH teve um efeito positivo na regulamentação de me-
diadores inflamatórios. Os mediadores estudados foram os do plas-
minogênio, sistema ativador e níveis de óxido nítrico. A evidência 
disponível sugeriu que a aplicação de AH regula vários mediadores 
inflamatórios em processos osteoartríticos na ATM. No entanto, os 
autores afirmaram que são necessárias outras evidências a esse respei-
to, através do estudo de doenças específicas da ATM, complemen-
tando a avaliação de parâmetros clínicos com estudos experimentais 
de qualidade com maiores tamanhos de amostra.
Nesse contexto, a eficácia do tratamento com AH também foi ava-
liada por Guarda-Nardini, Ferronato e Manfredini2, porém em 
pacientes com diferentes faixas etárias diagnosticados com OA. A 
partir desse estudo foi sugerido que o protocolo de tratamento apli-
cado até então era mais eficaz em pacientes mais velhos. No estudo 
desenvolvido por Long et al.5 foi infiltrado AH em 120 pacientes 

diagnosticados com deslocamento do disco sem redução (DDSR) 
da ATM. Um grupo de pacientes recebeu injeções no espaço arti-
cular superior e o outro grupo foi tratado com injeções no espaço 
articular inferior. Os sintomas clínicos foram avaliados nas consul-
tas de acompanhamento de 3 e 6 meses. Os parâmetros avaliados 
foram: abertura bucal máxima (MMO), a intensidade da dor em 
uma escala analógica visual (EAV) e o índice de disfunção clínica 
de Helkimo. MMO, EAV e o índice de Helkimo dos dois grupos 
melhoram significativamente, sem diferença entre os grupos.
Em concordância com o estudo de Long et al.5, Bonotto et al.12 
discutiram a técnica de viscossuplementação no tratamento das 
alterações internas da ATM em 55 pacientes com deslocamento do 
disco com redução (DDCR) e DDSR. Os resultados mostraram 
aumento significativo de abertura bucal em todos os grupos. Esses 
resultados se mantiveram constantes ao longo de quatro meses de 
acompanhamento, e os autores afirmaram que a viscossuplemen-
tação com AH pode ser considerada uma boa alternativa no res-
tabelecimento funcional da ATM, em curto prazo, em pacientes 
com alterações internas da ATM que não responderam aos trata-
mentos conservadores.
Através do estudo de Li et al.11 foi possível comparar o efeito de 
injeções de AH no espaço articular superior e inferior, em pacientes 
com diagnóstico de DDSR em associação com OA, por tomogra-
fia computadorizada com feixe de cone, e foi demonstrado que as 
injeções de AH no espaço articular superior e inferior são métodos 
efetivos para o tratamento de DDSR em associação com OA, coin-
cidindo com os estudos anteriores utilizando o AH no tratamento 
de alterações degenerativas e DDSR e DDCR da ATM5,12. 
No estudo realizado por Korkmaz et al.9 foi comparada a eficácia de 
infiltrações únicas e duplas de AH e a terapia com placa oclusal para 
o tratamento de DDCR. Os pacientes foram divididos em 4 grupos: 
controle (grupo 1), injeção única de AH (grupo 2), injeção dupla 
de AH (grupo 3) e terapia com placa oclusal (grupo 4). Os resulta-
dos mostraram que em todos os grupos houve melhora funcional 
e diminuição do sintoma doloroso, porém os pacientes que foram 
submetidos à terapia com AH apresentaram melhores resultados. 
Com isso, concluíram que o AH é mais eficaz na melhoria dos sinais 
e sintomas clínicos do DDCR do que a terapia com placa oclusal.
Nessa perspectiva, Guarda-Nardini, Manfredini e Ferronato15 ava-
liaram o efeito em curto prazo de um ciclo de cinco artrocenteses 
semanais, associado a injeções de AH no controle de sinais e sin-
tomas de 31 pacientes com DDCR. Ao final do tratamento houve 
melhora significativa em relação aos valores basais em todas as variá-
veis analisadas e mantida por três meses de acompanhamento. Dessa 
forma, concluíram que um ciclo de cinco injeções semanais de AH 
realizadas imediatamente após a artrocentese é eficaz na melhora dos 
sinais e sintomas de DDCR. 
Goiato et al.13 realizaram uma revisão sistemática com o objetivo de 
investigar se as injeções intra-articulares de AH são mais efetivas do 
que outros fármacos usados em artrocenteses da ATM, e mostraram 
que as injeções intra-articulares de AH são benéficas no controle da 
dor e/ou dos sintomas funcionais das DTM. No entanto, corticoste-
roides e anti-inflamatórios não esteroides podem ser utilizados com 
resultados satisfatórios. 
Manfredini et al.22 avaliaram a eficácia da injeção de plasma rico em 
fatores de crescimento derivado de plaquetas (PRGF) versus AH, 
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após cirurgia artroscópica em pacientes com OA. O grupo A (n=50) 
recebeu uma injeção de PRGF, e o Grupo B (n=50) recebeu uma in-
jeção de AH. A idade média foi de 35,5 anos (faixa de 18 a 77 anos) 
e 88% dos pacientes eram mulheres. A intensidade da dor (EAV) e o 
limite máximo de abertura bucal antes e após o procedimento foram 
analisados estatisticamente. Os melhores resultados foram observa-
dos no grupo tratado com PRGF, com redução significativa na dor 
aos 18 meses em comparação com os pacientes tratados com AH. 
Quanto à abertura bucal, observou-se um aumento nos dois gru-
pos, sem diferença significativa, além de uma melhora na capacidade 
funcional do grupo tratado com PRGF.
Alguns estudos iniciais apoiaram a eficácia das injeções de AH para 
tratar distúrbios internos da ATM. Entretanto, evidências recentes 
sugerem que ela pode ser eficaz também em distúrbios inflamatórios 
e degenerativos21, principalmente se for associado à artrocentese9. 
Essas considerações permitiram alargar as indicações de injeções de 
AH para uma população mais vasta de DTM3,8.
 
CONCLUSÃO

A maioria dos estudos analisados mostrou que a infiltração intra-
-articular de AH é um tratamento efetivo a curto e médio prazo 
nas alterações internas da ATM, desde que tenha sido realizado um 
correto diagnóstico, e o paciente não tenha respondido com sucesso 
às terapias mais  conservadoras, sendo capaz de eliminar ou diminuir 
os níveis dos sintomas, e restabelecer a função através da melhoria 
qualitativa e quantitativa do líquido sinovial. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The Integrative and 
Complementary Practices were implemented in the Unified Health 
System as adjunctive modalities in the treatment of pain. This arti-
cle focuses on crenotherapy and hydrotherapy, whose agents are the 
natural mineral waters and common for the rehabilitation of func-
tional alterations. The scarcity of these practices for the treatment of 
pain in the literature justifies this review. This study aimed to check 
the scientific productions about the efficacy of balneology/balneo-
therapy/crenotherapy and hydrotherapy in the treatment of pain.
CONTENTS: It is an integrative review, carried out in May 2018, 
searching in the electronically available scientific articles, in full, 
in the LILACS, Pubmed, BVS and CINAHL database in peri-
odicals published in the last 10 years focusing on crenotherapy 
and hydrotherapy for pain relief, in the Portuguese, English and 
Spanish language. The descriptors used were: “Pain”, “Balneolo-
gy”, “Crenotherapy”, “Hydrotherapy” “Efficacy”; “Effectiveness” 
in the three languages, combined with the Boolean expressions 
AND/Y/E and OR/O/U/OU, finding 2306 articles, of which 111 
were identified, and only 27 met the inclusion criteria, analyzed 
and incorporated the evidence that emerged in pain relief. 
CONCLUSION: This study showed that most of the evidence 
emerged from the studies analyzed regarding the efficacy of hy-
drotherapy and balneology in pain pictures focused on levels 1 
to 3. Of the 27 studies, 18 showed the efficacy of hydrotherapy 
and eight of balneology in the pain symptomatology and one in 
relation to the lack of knowledge of the use of these complemen-
tary therapies in pain relief. 
Keywords: Balneology, Balneotherapy, Crenotherapy, Efficacy, 
Hydrotherapy, Pain.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As Práticas Integrativas e 
Complementares foram institucionalizadas no Sistema Único de 
Saúde como modalidades coadjuvantes no tratamento da dor. 
Este artigo focalizou a utilização de crenoterapia e hidroterapia, 
cujos agentes são as águas minerais naturais, comum para a rea-
bilitação de alterações funcionais. A escassez da literatura dessas 
práticas no tratamento da dor, justifica esta revisão. O objetivo 
deste estudo foi verificar a produção cientifica sobre a eficácia 
da balneologia/balneoterapia/crenoterapia e da hidroterapia no 
tratamento da dor. 
CONTEÚDO: Revisão integrativa, realizada em maio de 2018, 
cuja busca de artigos científicos disponíveis eletronicamente 
e na íntegra, na base de dados, LILACS, Pubmed, BVS e CI-
NAHL em periódicos publicados nos últimos 10 anos enfocaram 
a crenoterapia e hidroterapia para o alívio da dor nos idiomas 
Português, Inglês e Espanhol. Os descritores utilizados foram: 
Dor, Balneologia, Crenoterapia, Hidroterapia, Eficácia; nos três 
idiomas, combinados com as expressões booleanas AND/Y/E e 
OR/O/U/OU encontrando 2306 artigos, identificados 111 e 
destes, apenas 27 atenderam aos critérios de inclusão, analisados 
e incorporadas as evidências emergidas no alívio da dor. 
CONCLUSÃO: Este estudo mostrou que a maioria das evidên-
cias emergidas dos trabalhos analisados quanto à eficácia da hi-
droterapia e crenoterapia em processos álgicos concentraram-se 
nos níveis 1 a 3. Dos 27 estudos, 18 mostraram a eficácia da 
hidroterapia e oito da balneoterapia e crenoterapia nos sintomas 
dolorosos, e um em relação ao desconhecimento do uso dessas 
práticas integrativas no alívio da dor.
Descritores: Balneologia, Balneoterapia. Crenoterapia, Dor, Efi-
cácia, Hidroterapia.

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS)1 já em 2002, esta-
belecia o Protocolo Analgésico para o alívio da dor, e no texto 
documental “Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional 
2002-2005” e reconhecia a importância, eficácia e qualidade da 
Medicina Complementar, incentivando a integração de seus co-
nhecimentos aos da Medicina Ocidental nos sistemas de saúde. 
Continua o texto dessa Estratégia com o incentivo do uso das 
Práticas Integrativas e Complementares (PICS) pelo desenvolvi-
mento de políticas de acesso, pela prática racional, responsável, 
segura e ao mesmo tempo, recomendando o desenvolvimento de 
estudos que as validem1. 
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As PICS foram institucionalizadas no Sistema Único de Saúde 
(SUS) pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Com-
plementares (PNPIC), aprovada pela Portaria GM/MS nº 
971/3/5/20062. 
O propósito do Ministério da Saúde (MS)2 é oferecer à popula-
ção brasileira, acesso às PICS normalizando-as para atender as 
demandas da rede pública de saúde, sendo transversal em suas 
ações no SUS, devendo estar presente em todos os níveis de aten-
ção à saúde, hoje, à população as modalidades a seguir: aromate-
rapia, arteterapia, ayurveda, biodança, bioenergética, constelação 
familiar, cromoterapia, dança circular, geoterapia, hipnoterapia, 
homeopatia, imposição de mãos, medicina antroposófica/antro-
posofia, aplicada à saúde, Medicina Tradicional Chinesa – acu-
puntura, auriculoterapia, meditação, musicoterapia, naturopatia, 
osteopatia, ozonioterapia, fitoterapia, quiropraxia, reflexoterapia, 
reiki, shantala, terapia comunitária integrativa, terapia de florais, 
termalismo social/crioterapia e yoga2. Com exceção da acupun-
tura que é minimamente invasiva, as demais são caracterizadas 
por intervenções não invasivas e por importante reequilíbrio das 
energias física, mental e emocional.
Essas PICS coadjuvam o tratamento farmacológico e mitigam o so-
frimento causado pela dor, considerada um dos grandes problemas 
de saúde pública, melhorando a qualidade de vida (QV)3,4. A dor é 
um sintoma frequentemente presente no paciente e exige avaliação 
física, psicossocial e psicoemocional determinando o agente de seu 
sofrimento pela equipe multiprofissional3-5.
Este artigo focalizará, especificamente, o uso da hidroterapia (HT) 
(água comum) e da crenoterapia (CT) (água termal) no alívio da 
dor, que têm a água como elemento essencial. Os diferentes modos 
de aplicação terapêutica da água recebem os nomes de termalismo 
social, balneoterapia (BT), talassoterapia, CT e HT2. 
A designação de BT/CT refere-se ao uso terapêutico das águas mi-
nerais naturais cuja composição química pode ser classificada como 
sulfurada, radioativa, bicarbonatada, ferruginosa, entre outras, para 
prevenção, tratamento e reabilitação de várias doenças. É utilizada, 
milenarmente e introduzida no Brasil pelo império Português, para 
o tratamento de diversos sinais e sintomas orgânicos de pacientes, 
como terapêutica complementar a outros tratamentos2,5.
A HT, consiste no uso externo e terapêutico de água comum com 
formas diferentes de aplicação e de temperatura. É um recurso im-
portante para a reabilitação de alterações funcionais, tendo como 
princípio os efeitos físicos, químicos, fisiológicos e cinesiológicos, 
obtidos pela imersão do corpo em piscina6,7, geralmente aquecida. 
Os exercícios na água aquecida melhoram a movimentação das arti-
culações, o relaxamento, a redução da tensão muscular, de espasmos 
musculares, o aumento da resistência e força musculares6, além de 
beneficiar o retorno venoso, melhorar a circulação periférica e favo-
recer a diminuição da dor6,7. 
A HT e a CT, não apresentam riscos associados, sendo um método 
acessível, devendo, no entanto, serem usados com critério, respon-
sabilidade e por profissionais capacitados2,6,7. A HT e a CT, apesar 
de serem métodos terapêuticos milenares, como PICS usadas para 
o tratamento da dor, parecem ter sido pouco contempladas em es-
tudos científicos na literatura nacional e internacional. O objetivo 
deste estudo foi avaliar a eficácia da CT e da HT no tratamento da 
dor através de uma revisão integrativa da literatura. 

CONTEÚDO

Trata-se de revisão integrativa que permite a busca, a avaliação crí-
tica, a síntese, análise e incorporação das evidências das produções 
cientificas nacionais e internacionais emergidas do tema investiga-
do8,9, com recorte temporal retrospectivo respeitando os direitos 
autorais das literaturas utilizadas, conforme a Lei nº 9610/1998 do 
Ministério da Educação e da Cultura (MEC)10.
Após, seguiram-se as etapas: 1. estabelecimento da questão nortea-
dora; 2. objetivo; 3. critérios de inclusão e exclusão de artigos; 4. 
informações extraídas dos artigos selecionados; 5. análise e apresen-
tação dos estudos8,9. A questão norteadora foi: “Como a produção 
científica nacional e internacional avalia a eficácia da HT e BT/CT 
na terapêutica da dor”? 
As bases de dados utilizadas, foram: Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual 
de Saúde (BVS); Cummulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL) e National Library of Medicine (Pubmed) 
utilizando-se descritores controlados advindos dos Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical Subject Headings (MeSH), 
“dor (pain,) (dolor); eficácia (efficacy/effitiveness), (eficácia); BT/
CT (balneology/crenoterapia) e (hydrotherapy) (HT). Também se 
utilizou um descritor não controlado: hidroterapia (crenotherapy) 
Combinaram-se, dois ou mais DeCS/MeSH dentre os citados e 
ainda, adotaram-se as expressões booleanas E/AND/Y/ e OU/OR/
O/U (Tabela 1).

Tabela 1. Combinação dos descritores com as expressões booleanas 
utilizadas na estratégia de busca dos artigos (EB)

 EB Combinação dos descritores com as expressões booleanas 
E/AND/Y/ e OU/OR/O/U

1a Balneoterapia e dor (balneology, balneologia and/y pain/dolor)

2a Crenoterapia e dor (crenotherapy/and/y pain/dolor)

3a Hidroterapia e dor (hydrotherapy/and/y pain/dolor)

4a Balneoterapia e dor ou crenoterapia e dor; (balneology bal-
neologia and/y pain or crenotherapy and/y pain, dolor)

5a Balneoterapia e dor e eficácia ou crenoterapia e dor e eficá-
cia (balneology and pain, dolor and efficacy or effectiveness 
or crenotherapy and/y efficacy or effectiveness, or eficácia, 
efetividade and/y pain, dolor. 

6a Hidroterapia e dor (hydrotherapy, hidroterapia and pain, dolor)

7a Hidroterapia e dor e eficácia ou terapia aquática, dor e eficá-
cia ou (hydrotherapy, hidroterapia and pain, dolor and effica-
cy or effectiveness, eficácia, efetividade).

 
O período da revisão foi de maio de 2008 a maio de 2018, procu-
rando abranger estudos mais recentes da CT e HT e sua eficácia no 
alívio da dor, cujos critérios de inclusão, foram: artigos científicos na 
íntegra em português, inglês e espanhol disponíveis eletronicamente 
e excluídos editoriais, cartas, teses, dissertações, monografias, ma-
nuais, resumos de congressos; artigos duplicados em mais de uma 
base de dados, contabilizando-se apenas um; ou que não atendessem 
à questão de pesquisa, ao objetivo e descritores. 
Após a leitura crítica e cuidadosa dos resumos e a posteriori, do texto 
completo dos artigos, as informações foram organizadas e registradas 
em formulário especialmente estruturado, composto para identifi-
car título, autor, ano de publicação, objetivos, métodos e resultados 
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dos artigos analisados, incluindo-os ou excluindo-os para a análise, 
apresentação dos principais resultados e classificação das evidências 
que emergissem. 
Foram considerados os preceitos do checklist PRISMA, 200911 para 
analisar metanálises e revisões sistemáticas que orientam a elegibili-
dade, inclusão de artigos, e o nível de evidências (NE) científicas, 
favorecendo a confecção da figura 1. 
A busca foi realizada de maneira independente, por 2 revisores, 
que após o refinamento das buscas, classificou a qualidade, valida-
de científica e a confiabilidade dos artigos pelo Nível de Evidência 
(NE)12,13, quais sejam: nível 1: as evidências provenientes de revi-
são sistemática ou metanálise de relevantes ensaios clínicos rando-
mizados controlados ou oriundas de diretrizes clínicas baseadas em 
revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados; 
nível 2, evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico ran-
domizado controlado bem delineado; nível 3, evidências obtidas 
de ensaios clínicos bem delineados sem randomização; nível 4, evi-
dências provenientes de estudos de coorte e de caso-controle bem 
delineados; nível 5, evidências originárias de revisão sistemática 
de estudos descritivos e qualitativos; nível 6, evidências derivadas 
de um único estudo descritivo ou qualitativo; nível 7, evidências 
oriundas de opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de 
especialistas”12,13.
A análise da tabela 2 mostra que dos 1.160 artigos triados nas bases 
de dados, 1.049 foram excluídos por não atenderem aos critérios de 
inclusão, restando elegíveis 111 artigos. Após a avaliação do texto 
completo, excluíram-se 84, destes apenas 27 foram incluídos. Fo-
ram encontrados na BVS (IBEC) um artigo (3,7%) e cinco artigos 
(18,5%) no LILACS, nenhum na base de dados CINAHL e 21 
(77,8%) na Pubmed de um total de 27 analisados.
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Artigos identificados pela 
busca nas bases de dados 

(n=2306)

Triados (n=1160) excluídos 
(n=1049) = n=111

Artigos analisados (n=111)

Artigos completos 
analisados (n=27)

Artigos excluídos
(n = 84)

Total=(111-84=n=27) 

Figura 1. Fluxograma com representação de elegibilidade e inclusão 
de artigos

Tabela 2. Registro sumarizado dos títulos, autor, periódico, ano, base de dados, objetivos, método e resultados

Artigos Autores e base 
de dados

Tipos de 
estudos e n

Síntese  Conclusão Nível de 
evidência

A1 Ceylan e 
Bollşlk14

Pubmed

Ensaio clínico 
experimental/
desenho cruza-
do/randomiza-
do. 
n=35

Foram selecionados 35 prematuros socio-
demograficamente homogêneos com 33-
37 semanas de gestação com um peso ao 
nascer <1.500g na UTIN de um hospital 
público em Denizli, Turquia. Dois métodos 
de banho: 20 bebês do Grupo Experimental 
envoltos com tecido (GE) e 15 com espon-
ja do Grupo Controle (GC) foram aplicados 
em intervalos de 3 dias. Os sinais vitais e 
os níveis de saturação de oxigênio foram 
medidos antes e nos minutos 1, 5, 15, 30 
após o banho. A temperatura média da 
água foi de 37,76±0,16°C para o GC e de 
37,58±0,8°C para GE. Os banhos gravados 
em vídeo, avaliaram os comportamentos de 
dor e estresse, por observadores indepen-
dentes. Foi utilizado p<0,05 para todas as 
análises estatísticas; excluídos bebês com 
sinais de infecção, problemas neurológicos, 
de integridade da pele, defeitos congênitos, 
deterioração, uso de fármacos analgésicos, 
sedativos ou relaxantes musculares. A se-
quência de aplicação de banho foi randomi-
zada por computador (Predictive Analytics 
Software, SPSS Inc, Chicago, IL, EUA). 

O banho do bebê envolto com 
tecido teve um efeito positivo 
sobre os sinais vitais do bebê, 
níveis de saturação de oxigênio, 
tempo de choro e nível de estres-
se e dor em comparação com a 
condição do banho comum. Os 
escores de dor dos bebês du-
rante e após os banhos de teci-
do foram menores (p=0,001), do 
que os banhos comuns. O banho 
do bebê envolto em tecido é uma 
prática de enfermagem inofensi-
va e segura

2

Continua...
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Artigos Autores e base 
de dados

Tipos de 
estudos e n

Síntese  Conclusão Nível de 
evidência

A2 Avila et al.15

Pubmed
Exper imenta l 
antes e depois, 
sem randomi-
zação.
n=20

20 mulheres com síndrome de fibromialgia 
com dor e restrição de movimento esca-
pular tridimensional foram submetidas a 
3 sessões de avaliação, uma antes, uma 
após 8 semanas e no final de 16 semanas 
de um programa de tratamento hidroterápi-
co com 2 sessões de 45min/semanais/16 
semanas. Os dados foram analisados pela 
ANOVA para as variáveis dor e qualidade 
de vida. O efeito no movimento escapular 
avaliado pelo coeficiente d de Cohen. A 
intensidade dolorosa pela EAV=8 no mo-
mento antes comparado com as avaliações 
2 e 3 no momento depois, evoluiu para a 
intensidade zero.

O programa proposto da HT foi 
eficaz para melhorar a qualida-
de de vida, a intensidade da dor 
(p<0,05) refletindo a melhora do 
movimento escapular de -1,93 a 
1,61 e no impacto da fibromialgia 
nas mulheres portadoras dessa 
doença. 

3

A3 Batten et al.16

Pubmed
Exper imenta l 
sem randomi-
zação, antes e 
depois.
n=43

O protocolo de HT pós-parto normal sem uso 
de fármaco, visou aliviar a dor de 45 mulheres 
que receberam banho de imersão em água 
quente por 30min e 1h após o parto. Os es-
cores de dor foram avaliados antes do banho, 
15 e 30min após. Houve redução significativa 
nos escores. 

Esse tratamento reduziu signi-
ficativamente a dor de EAV=8 
entre o início do banho e 2 (p 
<0,001) aos 15 e 30min e (p=0,97) 
entre os dois tempos. Ofereceu 
uma alternativa não farmacológi-
ca, em que tradicionalmente, há 
opções limitadas.

3

A4 Cipriano e 
Oliveira17

LILACS

Estudo experi-
mental, contro-
lado e prospec-
tivo sem rando-
mização.
n=20

Os autores verificaram a influência da ban-
dagem elástica no tratamento da dor pélvica 
posterior e na funcionalidade nas atividades 
de vida diária das gestantes. Trata-se de um 
estudo clínico, controlado e prospectivo com 
20 gestantes, sendo 10 em cada grupo, com 
idade entre 18 e 39 anos: grupo experimental 
(GE) (bandagem elástica e HT) e grupo con-
trole (GC) (HT). A dor foi avaliada pela escala 
visual numérica (EVN) e a funcionalidade por 
meio do questionário de incapacidade funcio-
nal de Rolland-Morris. 

Concluíram que não houve di-
ferença estatística entre os dois 
grupos (p<0,05) com esses dois 
instrumentos de avaliação para 
o tratamento da dor pélvica pos-
terior e para a melhoria da fun-
cionalidade nas atividades diá-
rias em gestantes. A bandagem 
elástica pode ser usada no trata-
mento da dor lombar durante a 
gravidez de forma segura.

3

A5 Matsumoto et 
al.18

Pubmed

Metanálise
n=102

Metanálise realizada nas bases de dados: 
Medline, Embase, Cochrane Library e no 
banco de dados da Japan Medical Abstracts 
Society usando duas abordagens, termos 
MeSH (Medical Subject Headings) e palavras 
livres publicados de 2004 a 31/12/2016, nos 
idiomas inglês ou japonês, de ensaios clíni-
cos randomizados de 102 publicações en-
volvendo 734 pacientes (359GE e 375GC), 
analisando o efeito da balneoterapia/creno-
terapia (BT/CT) para o tratamento da dor, da 
rigidez e melhora da função física compara-
das a pacientes com osteoartrite do joelho 
com duração ≥2 semanas. Foi usado o Índice 
de Osteoartrite (WOMAC) e EAV para a dor.   
Analisaram a melhora no escore WOMAC no 
seguimento final variando de 2 a 12 meses 
pós-intervenção. 

Essa metanálise indicou que a 
BT/CT foi clinicamente eficaz no 
alívio da dor, rigidez e melhora 
da função, avaliada pelo escore 
WOMAC, em comparação aos 
controles com alta heterogenei-
dade (88 a 93%).

1

A6 Vanderlaan19

Pubmed
Estudo retros-
pectivo de 
coorte, 
n= 164

O uso da HT para o manuseio da dor no tra-
balho de parto em 268 participantes. Destas, 
80 foram excluídas por decisão médica e 24 
evoluíram para tratamento farmacológico. 
A duração média do uso da imersão foi de 
156,3min±122,7 a T ±37ºC.

A indução do parto foi asso-
ciada ao declínio da oferta de 
HT durante o trabalho de parto 
proporcionou conforto, além 
de ser uma estratégia não far-
macológica, de baixo custo, 
segura e eficaz, promove o 
parto normal. 

4
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Artigos Autores e base 
de dados

Tipos de 
estudos e n

Síntese  Conclusão Nível de 
evidência

A7 Koyuncu et al.20

Pubmed
Estudo experi-
mental rando-
mizado.
n=60

Os autores investigaram a eficácia da BT/CT 
no alívio da dor cervical crônica de 60 pacien-
tes, randomizados em 2 grupos: experimental 
(GE) (n=30) e controle (GC) (n=30). Todos os 
pacientes em ambos os grupos foram trata-
dos com um programa fisioterápico (FT) de 15 
sessões padrão consistindo em hot pack, ul-
trassom e TENS. Os pacientes do GE também 
foram tratados pelo programa de BT/CT de 15 
sessões com duração de 20min/dia. Foi usada 
a EAV, índice de incapacidade do colo modifi-
cado (mNDI) e pontuação do perfil de saúde 
de Nottingham (NHP) de todos os pacientes, 
sendo avaliados em três momentos diferentes 
como pré-tratamento, pós-tratamento e tercei-
ra semana pós-tratamento. Os 2 grupos eram 
homogêneos sócio e clinicamente. A análise 
intergrupos revelou a superioridade do GE em 
todos os parâmetros. 

Os autores concluem que a te-
rapia combinada de BT/CT e 
FT proporcionou melhora clíni-
ca clara e permanece por longo 
prazo. Todos os parâmetros do 
GE foram superiores ao FT sozi-
nho na redução dor e melhora da 
qualidade de vida de pacientes 
com dor cervical crônica. 
 

2

A8 Branco et al.21

Pubmed
Estudo clínico 
experimental, 
encoberto, ran-
domizado, con-
trolado.
n=140

Foram avaliados 140 pacientes adultos, de 
ambos os sexos quanto à eficácia de águas 
quentes sulfurosas (AS) e não sulfurosas 
(ANS) no tratamento da osteoartrite de joelho 
(OAJ). Randomizados em três grupos: grupo 
de AS (n=47), ANS (n=50) e grupo controle 
tratamento farmacológico (n=43). O grupo AS 
recebeu 30 banhos termais individuais (três 
banhos/ de 20min/sem durante 10 sem) a 
37-39°C. A dor foi mensurada pela EAV, fun-
ção física Índice de WOMAC; Lequesne Algo 
functional Index, LAFI; Stanford Health Asses-
sment Questionnaire (SHAQ) e uso de fárma-
co analgésico. Os pacientes foram avaliados 
antes do tratamento (T1), no ponto final do 
tratamento (T2) e dois meses após a interven-
ção (T3). O nível de significância (p<0,05) para 
as comparações intra e intergrupos. 

A intensidade dolorosa dimi-
nuiu significativamente, durante 
o movimento, em repouso e à 
noite, assim como o uso de anal-
gésicos, ainda melhores escores 
WOMAC, LAFI e HAQ desde o 
início até T2 e T3 (p<0,001). Am-
bos os métodos AS e TM foram 
eficazes no tratamento da OAJ. 
Os banhos AS produziram bom 
impacto de reabilitação clínica 
na redução da dor e na melho-
ra da função física em pacientes 
com OAJ.

 

2

A9 Kümpel et al.22

LILACS
Estudo clínico, 
exper imenta l 
antes e depois 
sem randomi-
zação.
n=26

Estudo prospectivo, onde 26 pacientes com 
osteoartrite de joelho (OAJ) receberam trata-
mento em hidrocinesioterapia, 2 vezes/sema-
na com duração de 50min cada sessão em 4 
fases: aquecimento, alongamento, fortaleci-
mento e relaxamento. Foram avaliados pré e 
pós-tratamento, utilizando a avaliação gono-
métrica, dor=EAV e Teste de Caminhada de 
Seis Minutos. 

Houve melhora da capacidade 
de realizar AVD e da capacidade 
física, assim como diminuição 
da dor com média pré-tratamen-
to de 8,9±1,2 e após 5,1±1,7 
(p<0,0001) e melhora significati-
va na capacidade do aumento da 
amplitude de movimento.

3

A10 Fonseca et al.23

Pubmed
Estudo Clínico 
antes e depois, 
sem randomi-
zação
n=4

Foram selecionados aleatoriamente 4 atletas 
com idade = 24,0±3,6 anos, massa=78,4±2,4kg, 
gordura corporal=13,1%±3,6%), para recupe-
ração pós-treino, usando HT (6,0°C±0,5°C) 
por 19 min; o grupo controle recebeu 
recuperação passiva. Todos completaram o 
estudo. Foram mensurados níveis séricos do 
lactato desidrogenase, creatinofosfoquinase, 
LDH, aspartato aminotransferase e alanina 
aminotransferase; dor muscular e recuperação 
percebida pela EAV e potência muscular dos 
membros superiores e inferiores no pré-treino, 
pós-recuperação, 24 e 48 horas. Nível de 
significância p<0,005). 

A HT diminuiu a dor muscu-
lar (3,1±1,0 versus 1,5±1,1 
(p=0,004) e melhorou a recupera-
ção pós-treino, aumentou a força 
muscular comparado à recupe-
ração passiva (p=0,0058), os ní-
veis de LDH foram inferiores aos 
do grupo controle (p=0,03). Po-
tência muscular percebida mais 
elevada na HT do que no con-
trole para ambos os membros 
superiores p=0,001, A HT tem 
sido largamente aplicada como 
método de recuperação; no en-
tanto, são poucas publicações 
demonstrando as evidências de 
sua eficácia.

3
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Artigos Autores e base 
de dados

Tipos de 
estudos e n

Síntese  Conclusão Nível de 
evidência

A11 Forestier, Erol 
Forestier e 
Francon24

Pubmed

Revisão sis-
temática de 
estudos experi-
mentais rando-
mizados
n=36

Revisão sistemática de 421 estudos clínicos 
randomizados nas bases se dados Medline 
via Pubmed, PEDRO e Cochrane Central Re-
gister de ensaios clínicos controlados. Destes 
apenas 36 foram incluídos até setembro de 
2015. Inclusão: artigos de ensaios clínicos ex-
perimentais randomizados sobre osteoartrite 
de joelho (OAJ) com dados separados de ba-
nhos de água mineral quente, terapia de lama, 
chuveiros quentes, e massagem e exercícios 
em água, supervisionados (GE), comparados 
com qualquer outra intervenção ou nenhum 
tratamento (GC); seguimento >3 meses, men-
suração da dor e/ou função e/ou avaliação 
global do paciente. e qualidade de vida aos 
3, 6 e 9 meses. 

A revisão de 36 estudos clínicos 
randomizados com abrangência 
de 2833 pacientes, com alta 
heterogeneidade (88 a 93%), 
mostrou que o tratamento com 
HT e CT realizados em centros 
de SPA na Europa e no Oriente 
Médio parecem melhorar a dor 
e a função de pacientes com 
OAJ. Quando a CT é associada 
a programa com exercícios 
demonstra superioridade ao 
exercício domiciliar apenas 
para dor e função aos 3, 6 
e 9 meses sem diferença na 
qualidade de vida e no consumo 
de fármacos.  

1

A12 Chen et al.25

Pubmed
 

Metanálise
n=15

Pesquisadas sete bases de dados: Pubmed, 
a Cochrane Library, o Springer; o Nacional 
de Infraestrutura de Conhecimento da China, 
VIP de Chongqing, o Biomédico Chinês e o 
Wanfang até outubro de 2014. Foram sele-
cionados ensaios clínicos randomizados ava-
liando 2 semanas de Terapia de Banho com 
Ervas Chinesas (TBEC) para OAJ. Os efeitos 
do TBEC sobre os sintomas clínicos e o nível 
de dor (EAV).  Realizou metanálise de 15 es-
tudos com 1618 indivíduos que preencheram 
os critérios de elegibilidade.  A prescrição de 
banho incluiu, em média, 13 ervas chinesas 
com instruções de uso de vapor e lavagem ao 
redor do joelho por 20 a 40min, uma ou duas 
vezes ao dia. A duração média do tratamento 
foi de 3 semanas. .

A terapia com banhos de ervas 
chinesas pode ser eficaz para 
reduzir a dor da OAJ (diferença 
média -0,59 pontos; p<0,00001), 
quando comparada ao tratamen-
to ocidental padrão.  Não foram 
relatados eventos adversos gra-
ves. 

1

A13 Ezheltha Suji e 
Sharmila Jansi 
Rani26 
Pubmed

Estudo clínico 
experimental, 
antes e depois, 
sem randomi-
zação.
n=60 

Avaliar a eficácia do escalda pés versus 
exercícios na redução da dor entre os pa-
cientes com OAJ. Foram selecionados por 
amostragem intencional 60 pacientes com 
OAJ e tornozelo, no hospital Issac Bone & 
Joint Speciality, Marthandam no distrito de 
Kanyakumari. Foram coletadas variáveis   
demográficas, clínicas e EAV do grupo I e 
grupo II antes e após a administração do 
escalda pés versus exercícios no primeiro, 
terceiro e quinto dias do tratamento. A aná-
lise foi feita usando estatísticas descritivas 
e inferenciais. 

Houve associação significativa 
entre idade, duração da doença, 
história familiar de osteoartrite, 
mobilidade física e qualquer con-
dição associada à osteoartrite e 
o nível de pré-teste de dor entre 
pacientes. Os resultados mos-
tram que o escalda pés (0,52) 
teve melhor efeito na redução da 
dor articular nos joelhos e tor-
nozelos do que nos exercícios 
(1,20) (p<0,001).

3

A14 Ibarra Cornejo 
et al.27

BVS (IBECS)

Revisão siste-
mática de en-
saios clínicos 
experimentais, 
randomizados 
n=6

Revisão sistemática de ensaios clínicos ran-
domizados (ECR) sobre a eficácia da HT na 
terapêutica da dor de pacientes com OAJ 
nas bases de dados de: PEDro e Medline de 
01/01/2004 e 31/07/2014 nos idiomas espa-
nhol e inglês, com seleção dos estudos in-
dependente por dois revisores e uma classi-
ficação dos estudos com pontuação ≥ 5 na 
escala PEDro. Foram encontrados 119 artigos 
elegíveis, selecionados com base no título e 
resumo, dos quais apenas 6 documentos pri-
mários foram examinados. Todos usaram a 
EAV para mensurar a dor. 

Os autores inferiram que os estu-
dos primários incluídos mostra-
ram evidências sólidas de que a 
HT foi eficaz na redução da dor 
em todos (média p<0,003) e me-
lhora da qualidade de vida e da 
função física em pacientes com 
osteoartrite do joelho com 6 a 12 
semanas de acompanhamento 

1
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Tabela 2. Registro sumarizado dos títulos, autor, periódico, ano, base de dados, objetivos, método e resultados – continuação

Artigos Autores e base 
de dados

Tipos de 
estudos e n

Síntese  Conclusão Nível de 
evidência

A15 Karagülle e  
Karagülle28

Pubmed

Revisão siste-
mática de en-
saios clínicos 
randomizados 
controlados
n=8

O objetivo foi avaliar as evidências recentes 
sobre a eficácia da BT e terapia de SPA para 
pacientes com lombalgia. As bases de dados 
para ECR publicados em inglês no Pubmed 
e Cochrane Central Register entre 07/2005 e 
12/2013. Foi usada a escala de Jadad para 
classificar a qualidade metodológica de ele-
gibilidade e do total de 114 restaram 8, sendo 
três com pontuação>3, indicando boa quali-
dade. Todos os ensaios testaram a eficácia 
da BT/CT versus água comum em SPA para 
lombalgia. Dos 8 ECR: 2 em BT e 6 em terapia 
de SPA. 

As evidências de todos os ECR 
indicaram que a eficácia da BT/
CT na lombalgia é encorajadora 
e reflete a consistência das evi-
dências anteriores. Todos relata-
ram que a BT/CT foi superior 
em longo prazo à terapia com 
água da torneira no alívio dor. 
Ainda que, quando a terapia 
de SPA é combinada com CT, 
geoterapia e/ou exercícios, e/ou 
educação é eficaz no tratamento 
da dor lombar, sendo superior ou 
igualmente eficaz aos tratamentos 
de controle a curto e longo prazos. 

1

A16 Liu et al.29

Pubmed
Estudo Clínico 
experimental, 
sem randomi-
zação. 
n=108

Foram estudadas 108 primíparas saudáveis 
com gestações únicas em trabalho de parto 
na China. Dessas, 80 evoluíram para parto 
normal, 38 (GE) (média de 28,66 ± 3,08 anos) 
receberam imersão em água mantida a 35-
38°C e 70 (GC) (média de 27,89 ± 2,99 anos) 
foram submetidos a trabalho de parto conven-
cional. Escores de dor foram avaliados (EAV) 
quando a dilatação cervical era de 3cm antes 
de entrar na banheira, e 30 e 60min após. 

Os autores concluíram que a 
imersão da água durante o parto 
reduz a dor com escores foram 
menores que no GC aos 30 e 60 
min após uma dilatação cervical 
de 3 cm respectivamente em 
ambos, p<0,001). Também 
os sintomas de incontinência 
urinária de esforço (IUE) aos 42 
dias após o parto, foram maiores 
no GC (25,5% para 6,1% no GE) 
p=0,035 e taxa de cesariana 
foi menor (p=0,026).Não houve 
diferença significativa (p>0,05)na 
duração do trabalho de parto e 
sangramento pós-parto e Índice 
de Apgar. 

3

A17 Baena-Beato 
et al.30

Pubmed

Ensaio clínico 
experimental, 
r andomizado 
controlado
n=49 
 

Compreender os fatores físicos e psicológicos 
e redução da incapacidade após o exercício 
aquático/HT de 49 pacientes de ambos os 
sexos sedentários com dor lombar crônica. 
Os pacientes foram randomizados: em GE- 
E1 (n=24, dois meses, cinco vezes/semana) 
GC (n=25) de acordo o programa do espaço 
aquático. 

Os autores concluíram que o 
programa intensivo de dois me-
ses de HT de alta frequência 
(cinco vezes/sem) diminuiu de 
forma significante os níveis de 
lombalgia crônica e aumentou a 
mobilização das pessoas seden-
tárias; não houve alterações no 
componente mental padronizado 
(p<0,114); aumentou a qualida-
de de vida (p<0,001) e melho-
rou a composição corporal e a 
aptidão física de p<0,01 do GE. 
O GC não apresentou alteração 
significativa em nenhum 
parâmetro.

2

A18 Buena-Beato 
et al.31

Pubmed

Estudo clínico 
experimental, 
antes e depois, 
sem randomi-
zação
n=60 

Foram incluídas 60 pacientes 30 de cada 
sexo; entre 50 e 60 anos; índice de massa 
corporal, entre 21 e 27kg/m² com dor lombar 
crônica. O programa de 8 semanas de terapia 
aquática/HT foi realizado em piscina coberta 
de 25×6m, com 140cm de profundidade e 
30/31°C de T da água, e os pacientes exerci-
taram-se 2 a 5 dias/semana. Cada sessão du-
rou de 55 a 60min, (10min de aquecimento, 20 
a 25min de exercícios aeróbicos, 15 a 20min 
de exercícios resistidos e 10min de recarga). 

Encontraram-se correlações 
significantes entre mudança na 
incapacidade e EAV (em repou-
so, flexão e extensão), curl-up 
e variaram entre -0,353 e 0,582, 
todos os demais parâmetros 
p<0,01. Os preditores significati-
vos de mudança na incapacida-
de após o tratamento foram: me-
lhora da dor em repouso, flexão e 
extensão e resistência muscular 
abdominal com a HT. 

3
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Artigos Autores e base 
de dados

Tipos de 
estudos e n

Síntese  Conclusão Nível de 
evidência

A19 Bender et al.32

Pubmed 
Metanálise
n=18

Metanálise de ensaios clínicos randomiza-
dos, com águas termais húngaras, publicados 
entre 1989 e 2012 nas bases de dados Pub-
med, Web of Science, Scopus, PEDro e Web 
of Knowledge. Foram identificados 122 estu-
dos e incluídos 18 ensaios clínicos, destes, 5 
avaliaram o efeito da HT e CT na dor lombar 
crônica, 4 na OAJ e 2 na osteoartrite da mão 
e 1 avaliou a BT/CT em doenças inflamatórias 
pélvicas crônicas, os demais (6) verificaram 
seu efeito em vários parâmetros laboratoriais. 

A CT reduz significativamente 
a dor causada por diferentes 
doenças musculoesqueléticas, 
independentemente da com-
posição qualitativa e quantita-
tiva da água mineral, eviden-
ciando o efeito benéfico da CT 
na dor com a sustentação de 
peso e em repouso em pacien-
tes com doenças articulares e 
espinhais degenerativas, assim 
como, na doença inflamatória 
pélvica crônica e nos estados 
antioxidantes.

1

A20 Larmer et al.33 

Pubmed
Revisão siste-
mática de en-
saios clínicos 
randomizados. 
n=24

Foi realizada revisão sistemática nas bases: 
EBSCO Health Databases (incluindo Medli-
ne, CINAHL e SPORT Discus e Ovid), AMED 
Aliado e Complementar Medicina, Scopus, 
Cochrane Library e PEDro incluindo apenas 
estudos clínicos randomizados, em inglês, 
que investigassem o efeito da HT na dor de 
adultos em qualquer forma de artrite e que 
não tivessem sido submetidos a cirurgia de 
substituição articular e que todos tivessem 
pelo menos uma medida de resultados rela-
tados pelo paciente (MRRP) ou EAV, publica-
dos até 08/2012 perfazendo um total de 375 
estudos de intervenção, revisões sistemáticas 
e revisões críticas.149 estudos foram excluí-
dos, identificaram-se 122 documentos des-
tes, apenas 24 foram incluídos. 

O exercício na água tem de-
monstrado ser eficaz na redução 
da dor, melhorando a função e o 
desempenho das AVD em pes-
soas com artrite. Poucos estu-
dos conseguiram demonstrar 
que a HT é superior a outras for-
mas de exercício. Mais pesqui-
sas são necessárias para desen-
volver método válido e confiável 
e reprodutível. Medidas de resul-
tados inadequadas podem ter 
afetado a pesquisa em HT, pos-
sivelmente explicando a falta de 
evidência de alta qualidade para 
esta intervenção.

1

A21 Lee et al.34

Pubmed
Estudo clínico 
experimental, 
randomizado
n=80

Com o objetivo de verificar a eficácia de HT 
quente na dor do parto e as experiências de 
parto durante o primeiro estágio do trabalho 
de parto foram randomizadas 80 mulheres: 
41 no GC e 39 no GE na maternidade de 
ensino da cidade de Taipei. O GE recebeu 
banho de chuveiro à temperatura controlada 
em 37°C por 20min.  Depois de um banho 
completo de 5min, na posição sentada ou 
em pé, as gestantes passavam 15min dire-
cionando a água do chuveiro para qualquer 
região do corpo que desejassem.  O GC re-
cebeu atendimento padrão. A dor e a expe-
riência do parto foram avaliadas usando a 
EAV e a Escala de Agente do Trabalho (EAT) 
respectivamente. 

A HT com água quente é econô-
mica, conveniente, fácil de im-
plementar, e os autores afirma-
ram ainda que essa PIC reduziu 
a dor (p<0,001). Esta intervenção 
não farmacológica ajudou as 
mulheres em trabalho de parto a 
participarem plenamente desse 
processo, com apoio contínuo 
dos profissionais de saúde, sen-
tirem-se confortadas e ter uma 
experiência global do parto mais 
positiva. 

2

A22 Cechetti, Fabro 
e Martini35

LILACS

Revisão siste-
mática de en-
saios clínicos
n=8 

Analisaram a eficácia da HT em pacien-
tes com osteoartrose de quadril e joelho 
(OAQJ) por meio de revisão de estudos 
clínicos, com levantamento de dados nos 
sistemas Scielo, Medline, LILACS e Pub-
med, elencando artigos na íntegra de 2003 
a 2011. Foram encontrados 8 artigos, des-
ses, 3 abordam a HT no tratamento para 
OAQJ, e 5 somente para OAJ. Dos artigos 
coletados, os testes que serviram de parâ-
metros para análise foram o WOMAC, Índi-
ce de Lequesne, EAV- dor, função física e a 
força muscular. 

Os autores mostraram que os 
estudos analisados evidenciam 
que a HT na osteoartrose é efi-
caz quando utilizada para aliviar 
desconforto e dor, refletindo na 
melhora da qualidade de vida 
dos pacientes portadores desta 
doença. A carência de estudos 
relacionados à HT dificulta a 
abordagem do profissional. 

1
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Tabela 2. Registro sumarizado dos títulos, autor, periódico, ano, base de dados, objetivos, método e resultados – continuação

Artigos Autores e base 
de dados

Tipos de 
estudos e n

Síntese  Conclusão Nível de 
evidência

A23 Marques et al.36

LILACS
Estudo trans-
versal descriti-
vo quali-quanti-
tativo,
n=35

Com o objetivo de investigar o conhecimento 
e a aceitação das PICS por parte dos médicos 
e usuários do SUS. Foram investigados três 
médicos e 35 usuários do SUS para futura im-
plantação das PICS nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). 

Este estudo demonstrou que. 
100% não conheciam as PICS 
de modo geral e após explicação 
clara do pesquisador, 31,42% 
conheciam e aceitariam o uso 
de fitoterapia, 51,42% a acupun-
tura, 37,1% a homeopatia e ne-
nhum conhecia e utilizaria a CT. 
Os 3 médicos da UBS mostra-
ram indiferença, não aceitação e 
aceitação, respectivamente.
a implantação de programas de 
divulgação para os pacientes e 
principalmente para os médicos 
prescritores de PICS.

5
 

A24 Stark e Miller37

Pubmed
Ensaio clínico 
experimental, 
antes e depois
sem randomi-
zação 
n=24

Exploraram os efeitos do banho durante o tra-
balho de parto usando um projeto de grupo 
único pré-teste pós-teste em um pequeno 
hospital da comunidade em Michigan. 24 mu-
lheres foram observadas quanto à dor e nível 
de conforto. Usaram sinais vitais, EAV para 
dor e a escala de conforto térmico Gagge. As 
contrações foram palpadas no chuveiro pelo 
médico.

Houve diferenças significativas 
na dilatação cervical (p=0,001), 
tensão e dor (p=0,003) e frequên-
cia cardíaca fetal (p=0,001) após 
a HT, porém, embora eficaz no 
alívio da dor, redução da ansie-
dade, indução do relaxamento, 
a HT é pouco usada durante o 
trabalho de parto.

3

A25 Ferreira et al.38

Pubmed
Estudo clínico 
exper imenta l 
antes e depois, 
sem randomi-
zação
n=8

Para avaliar o efeito da HT na dor e qualidade 
de vida de portadoras de artrite reumatoide 
(AR), nove pacientes foram selecionadas, com 
idade de 56,4±5,2 anos, porém apenas, 8 vo-
luntárias foram incluídas, excluídas aquelas 
contraindicadas, após avaliação fisioterapêu-
tica, realizada também, antes e após o trata-
mento, incluindo a aplicação do Questionário 
Short-Form-36 (SF-36) e avaliação da rigidez 
matinal, dor e qualidade do sono, por EAV. O 
tratamento consistiu de 10 sessões de HT de 
45min cada, 2 vezes/semana. Os dados foram 
tratados estatisticamente, com p<0,05. 

Concluíram que a HT é um recur-
so muito utilizado na reabilitação 
desses pacientes com AR devido 
às propriedades físicas e efeitos 
fisiológicos da água e a proposta 
possibilitou melhora na qualida-
de de vida relacionada à saúde 
(p<0,05), redução dos sintomas 
de dor (p=0,004), e rigidez ma-
tinal (p=0,003), além de melhora 
da qualidade do sono (p=0,006). 
Após o tratamento foi possível 
verificar redução da rigidez ma-
tinal e da dor além da melhora na 
qualidade do sono. 

3

A26 Silva et al.39

Pubmed
Estudo clínico 
experimental, 
encoberto, ran-
domizado
n=57

Objetivaram avaliar a eficácia da HT em 64 in-
divíduos de ambos os sexos com OAJ compa-
rados com indivíduos com OAJ em exercícios 
terrestres. Randomizados homogeneamente 
do Ambulatório de Reumatologia do Hospital 
São Paulo (UNIFESP/EPM), realizando exercí-
cios por 18 semanas. Foram incluídos pacien-
tes com diagnóstico clínico e radiográfico de 
OAJ com os critérios do American College of 
Rheumatology, em Western Ontario e WOMAC 
com 3 subescalas: dor, rigidez e função física 
e a dor variando de 30 a 90mm em EAV, na 
semana anterior. Foram avaliados durante a 
marcha, pela EAV em repouso e imediatamente 
após um teste de caminhada (50FWT) 50 pés 
(15,24m), tempo de caminhada medido em 
passos rápidos e confortáveis durante e o Índi-
ce de Lequesne. As mensurações registradas 
por um investigador encoberto no início e nas 
9 e 18 semanas após o início da intervenção. 
Concluíram o estudo 57 pacientes.

A HT foi superior ao exercício ter-
restre no alívio da dor (p<0,001) 
antes e depois da caminhada 
durante o último acompanha-
mento. Os autores concluíram 
que os dois tipos de exercícios 
(HT e terrestres) reduziram a dor 
no joelho e aumentaram a sua 
função em participantes com 
OAJ. Exercícios à base de água 
são uma alternativa adequada e 
eficaz para a redução da dor e 
melhorias nos escores do índi-
ce WOMAC e Lequesne. A dor 
antes e após o 50FWT diminuiu 
significativamente em ambos os 
grupos, porém não houve dife-
rença significativa na dor na se-
mana anterior entre os grupos. 

2
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A análise crítica dos resultados (Tabela 2) mostrou que os NEs 
variaram de 1 ao 5, sendo que 8 (29,6%) três metanálises18,25,32, 
cinco revisões sistemáticas de ECR (RSECR)24,27,28,33,35 e 6 
(22,2%) estudos clínicos randomizados (ECR)14,20,21,30,34,39 en-
contravam-se nos NE 1 e 2 respectivamente; estudos clínicos 
sem randomização (ECSR)15-17,22-23,26,29,31,37-38,40 11 (40,7%) (NE 
3); um Coorte19 (3,7%) no NE 4; no NE 5 identificou-se apenas 
um (3,7%) estudo descritivo quali-quantitativo36 e nenhum nos 
NE 6 e 7. Portanto, os estudos se concentraram nos níveis hie-
rárquicos de evidências 1 a 312,13 considerados altos e moderados 
e quando relacionados à qualidade dos níveis de evidência forte e 
suficiente13, respectivamente, demonstrando que as PICS estuda-
das parecem ser eficazes no controle da dor. No entanto, devem 
ser mais exploradas e estudadas cientificamente para validá-las 
academicamente.
Em relação ao tipo de estudo, somando-se os de metanálise18,25,32 

(11,1%) e RSECR24,27,28,33,35 (18,5%) e ECR14,20,21,30,34,39 (22,2%) 
tem-se um total de (51,8%) superiores ao número dos estudos clí-
nicos sem randomização (ECSR)15-17,22-23,26,29,31,37-38,40 (40,7%) ratifi-
cando a qualidade das evidências surgidas em relação à eficácia da 
BT/CT e da HT no alívio da dor de vários sintomas. 
Este estudo permitiu constatar que o enfoque de 18 (66,66%) arti-
gos se concentrou na eficácia da HT na dor de diversas etiologias, e 
oito (29,6%) na da CT na dor. Dentre esses 18 artigos, 11 (61,1%) 
são ECSR15-17,22-23,26,29,31,37-38,40; seis (33,3%) de ECR14,20,21,30,34,39 e 
um de RSECR24,27,28,33,35 (5,6%) predominando as de origem os-
teoarticular, sendo (62,5%) de NE 1 e três (37,5%) de NE 2 de 
origem musculoesquelética, confirmando o rigor científico dos 
estudos sendo as PICS recomendáveis para o tratamento desses 
tipos de problema álgico. Uma RSECR28 mostrou que as evidên-
cias extraídas dos ECRs sobre a eficácia da BT/CT na dor lombar 
crônica são encorajadoras e refletem a consistência das evidências 
anteriores. Ainda, os autores28 sugerem que ECRs bem planejados, 
conduzidos e relatados são necessários para testar os efeitos a curto 

Artigos Autores e base 
de dados

Tipos de 
estudos e n

Síntese  Conclusão Nível de 
evidência

A 27 Silva et al.40

BVS (LILACS)
Estudo clínico, 
exper imenta l 
sem randomi-
zação.
n=10

Os autores compararam a eficácia da HT e da 
TENS na melhora dos sintomas de 10 pacien-
tes com fibromialgia (48,8±9,8 anos) divididos 
em 2 grupos: um tratado com HT (GE) e outro 
com TENS (GC). Todos foram avaliados antes 
e após o tratamento quanto à flexibilidade 
(pelo índice terceiro dedo-solo), dor (por EAV) 
qualidade de vida relacionada à saúde (pe-
los questionários SF-36 e Nottingham Health  
Profile (NHP) e tendência à depressão (pelo 
Inventário de Beck). Os dados foram tratados 
estatisticamente, com nível de significância 
fixado em p<0,05. 

Ambos os tratamentos foram 
eficazes na melhora do condicio-
namento físico, porém a TENS 
(p≤0,007) propiciou melhores re-
sultados quanto à dor e em maior 
número das variáveis analisadas 
do que a HT (p≤0,076), sugerin-
do ser mais eficaz no tratamen-
to da fibromialgia. No entanto, 
os pacientes tratados com HT 
poderiam apresentar melhores 
resultados se o tempo de trata-
mento fosse maior, uma vez que 
a piscina terapêutica pode ter 
maior efeito no condicionamento 
e na capacidade funcional a lon-
go prazo. 

3

EAV = escala analógica visual; UTIN = unidade de terapia intensiva neonatal, AVD = atividades de vida diária; TENS = estimulação elétrica nervosa transcutânea; HT 
= hidroterapia; HB = BT/CT= balneoterapia/crenoterapia; WOMAC = Western Ontario e McMaster Universities Osteoarthritis. 

e longo prazos para controlar a dor e provar efeitos benéficos mais 
amplos.
As PICS em questão foram incluídas no PNPIC1 em 2006 no 
Brasil, cujos estudos científicos no país ainda são incipientes. No 
entanto, “as terapias estão presentes em 9.350 estabelecimentos 
em 3.173 municípios, sendo que 88% são oferecidas na atenção 
básica. Em 2017, foram registrados 1,4 milhão de atendimentos 
individuais em PIC. Somando as atividades coletivas, a estimati-
va é que cerca de 5 milhões de pessoas por ano participem dessas 
práticas no SUS. Evidências científicas têm mostrado os bene-
fícios do tratamento integrado entre medicina convencional e 
PICS”13.
As três metanálises18,25,32 analisadas (NE1) evidenciam a eficácia e re-
sultados benéficos da CT(2) e HT(1) para o controle da dor nas os-
teoartrites de joelho (OAJ) e mão (OAM), nas lombalgias crônicas, 
nas dores pélvicas crônicas, nas doenças articulares e espinhais dege-
nerativas, nas ocorrências antioxidantes, nos parâmetros metabóli-
cos e inflamatórios, aumentando o fluxo sanguíneo e o relaxamento 
muscular. Também, a HT com ervas chinesas25 pode ser eficaz para 
reduzir a dor da OAJ quando comparada ao tratamento ocidental 
padrão. Da mesma forma, as cinco (27,7%) RSECR24,27-28,33,35 de-
monstraram de forma sólida a eficácia da CT(2) e HT(5), quando 
combinadas ou mesmo isoladas, na dor no trabalho de parto, nas 
lombalgias, artrites e OAJ e de quadril e tornozelo.
Quanto aos ECR14,20,21,30,34,39 de NE2, os seis (22,2%) analisaram 
a eficácia da CT(2) e HT(4) seja no que tange à dor no trabalho 
de parto, como na do recém-nascido (RN), nas musculoesqueléti-
cas e osteoarticulares. Todos evidenciaram efeito significantemente 
melhor não só na intensidade da dor e do estresse, como em outros 
parâmetros avaliados em comparação com a condição base de cada 
um, demonstrando que essas PICS são econômicas, inofensivas, efe-
tivas e seguras.
Analisando-se os 11 ECSR15-17,22,23,26,29,31,37,38,40 todos pesquisaram a 
HT em diversas situações dolorosas, como na dor em mulheres fibro-
miálgicas15,40; em puérperas16; na dor pélvica de gestantes17; nas dores 

Tabela 2. Registro sumarizado dos títulos, autor, periódico, ano, base de dados, objetivos, método e resultados – continuação
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osteoarticulares e musculoesqueléticas22,23,26,38,40, dor durante o traba-
lho de parto29,37, todos eficazes na melhora dos sintomas dolorosos.
Esta revisão também incluiu um estudo transversal descritivo quali-
quantitativo36 que investigou o conhecimento e a aceitação das PICS 
por médicos e usuários do SUS para mostrar o desconhecimento de 
usuários e profissionais e, ainda, por entender que tal artigo poderia 
estimular a realização de mais pesquisas, uma vez que 100% dos 
entrevistados ignoravam a existência da maioria das PICS. Esse es-
tudo encontra ressonância em outro, oito anos depois, que verificou 
o conhecimento e a utilização das PICS para controle da dor pela 
população das maiores cidades do Vale do Paraíba Paulista41 com 
resultados semelhantes, pois de 100 entrevistados, apenas 17,5% 
conheciam e 82,5% não as conheciam. A população ainda não co-
nhece as PICS que o SUS oferece, utilizando em maior número a 
terapia mais antiga, a acupuntura, que já fazia parte do SUS, o que 
mostra a importância de se estudar, explicar, divulgar e apresentar 
as PICS e suas vantagens à comunidade. Portanto, são necessários 
estudos sistemáticos, randomizados e controlados, que resultem em 
evidências altas, fortes e suficiente13 das PICS no tratamento da dor, 
que tornam as pessoas parcial ou totalmente incapacitadas, transi-
tória ou permanentemente, desencadeando estresse, sofrimento e 
perda na qualidade de vida (QV)4, 
Os fatores limitantes para a real concretização do uso das PICS são 
as escassas evidências científicas de nível forte e suficiente13 e o pouco 
conhecimento acerca do uso delas pelos profissionais de saúde. Porém, 
mesmo limitado, parece correto dizer que este estudo mostrou a eficá-
cia das CT e HT no tratamento da dor nas alterações orgânicas como 
as osteoartrites de joelho, mão e tornozelo; as musculoesqueléticas; as 
de origem obstétrica. Também, alerta para a necessidade de mais pes-
quisas sobre como as PICS podem contribuir no alívio da dor e reitera 
que hoje é obrigatório sua mensuração, seu controle e registro pelos 
profissionais de saúde nos EAS como o Quinto Sinal Vital. Diante de 
todo o exposto, incluir as PICS no tratamento da dor é uma questão 
importante para garantir uma assistência integral à saúde. 

CONCLUSÃO 

A maioria das evidências emergidas dos estudos analisados concen-
traram–se nos níveis 1 a 3 quanto ao uso eficaz das PICS, CT e HT. 
Dos 18 artigos sobre a eficácia da HT, oito sobre a CT nos quadros 
álgicos das osteoartrites de joelho, mão e tornozelo e nas musculoes-
queléticas e um na dor de origem obstétrica.
Na maioria dos estudos, as evidências quanto à eficácia das PICS, CT 
e HT concentrou–se nos níveis 1 a 3. A eficácia da HT foi evidenciada 
em 18 artigos: cinco de dores de parto, dois de dores fibromiálgicas, 10 
musculoesqueléticas e de dor causada por osteoartrite de joelho, mão, 
quadril e tornozelo, e em um artigo referente à dor de recém-nascido. 
A eficácia da CT foi evidenciada em oito artigos de dor de origem 
musculoesquelética devida à osteoartrite de joelho, mão, quadril e tor-
nozelo; e um artigo qualiquantitativo que mostra o desconhecimento 
de usuários e profissionais sobre o uso das PICS no SUS. Também 
evidenciou que são poucos os subsídios científicos para fundamentar 
cientificamente a utilização da HT e CT no tratamento da dor, neces-
sitando ampliar o conhecimento dessas PICS com ações de educação 
permanente, e ao mesmo tempo, estimular o aumento da produção 
científica pelos profissionais de saúde para o efetivo uso dessas PICS.
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The cauda equina syn-
drome is a neurological condition prevalent in dogs which neu-
rological signs are caused by the compression of the nerve roots 
located in the lumbosacral spinal canal and is frequently associ-
ated with pain, claudication, paresis or paralysis of the hindlimbs 
and changes in the functioning of the sphincters. The objective 
of this study was to check the effects of the epidural injection 
with the combination of dexamethasone, bupivacaine and mor-
phine on the relief of pain and neurological signs in a dog with 
traumatic cauda equina syndrome. 
CASE REPORT: Case study of a 2-year old Red Heeler dog, 
weighing 16kg with a diagnosis of post-trauma cauda equina 
syndrome. The evaluation consisted of neurological and pain 
assessment (visual analog scale), quality of life (“5H2M”) and 
infrared thermography. After the initial evaluation and authori-
zation of the tutor, the dog was submitted to general anesthesia 
and a lumbosacral epidural block, guided by electrostimulation, 
with the association of dexamethasone, bupivacaine and mor-
phine. After the procedure, the dog showed immediate remission 
of claudication, paresis and satisfactory analgesia on days 0, 15, 
30 and 60 after the intervention. 
CONCLUSION: The epidural block was effective in improving 
pain, quality of life and neurological signs and may be an excel-
lent alternative in dogs with pain syndromes associated with the 
spinal canal. 
Keywords: Epidural anesthesia, Cauda equina syndrome, Pain, 
Polyradiculopathy, Veterinary.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A síndrome da cauda equi-
na é uma afecção neurológica prevalente em cães cujos sinais 
neurológicos são causados pela compressão de raízes nervosas 
localizadas no canal espinhal lombossacral sendo frequentemen-
te associada à dor, claudicação, paresia ou paralisia de membros 
pélvicos e alterações do funcionamento dos esfíncteres. O objeti-
vo deste estudo foi verificar os efeitos da injeção peridural com a 
associação de dexametasona, bupivacaína e morfina no alívio da 
dor e dos sinais neurológicos em um cão com síndrome da cauda 
equina de origem traumática. 
RELATO DO CASO: Estudo do caso de um animal da espécie 
canis familiaris, raça red heeler, fêmea, 2 anos de idade e 16kg de 
peso corporal com diagnóstico de síndrome da cauda equina pós-
-trauma. A avaliação consistiu no exame neurológico completo, 
avaliação de dor (escala analógica visual), de qualidade de vida 
(“5H2M”) e por termografia infravermelha. Após a avaliação 
inicial e autorização do tutor, a cadela foi submetida à anestesia 
geral e a um bloqueio intervencionista peridural lombossacral, 
guiado por eletroestimulação, com a associação de dexameta-
sona, bupivacaína e morfina. Após o procedimento, a cadela 
apresentou imediata remissão da claudicação, da paresia e uma 
satisfatória analgesia nos dias 0, 15, 30 e 60 após a intervenção. 
CONCLUSÃO: O bloqueio peridural intervencionista foi eficaz 
na melhora da dor, da qualidade de vida e dos sinais neurológi-
cos, podendo ser uma excelente alternativa em cães com síndro-
mes dolorosas associadas ao canal espinhal.
Descritores: Anestesia peridural, Cauda equina, Dor, Polirradi-
culopatia, Veterinária.
 
INTRODUÇÃO

A síndrome da cauda equina (SCE) é uma afecção neurológica pre-
valente em cães cujos sinais são decorrentes da compressão das raízes 
nervosas denominadas cauda equina. Anatomicamente, essas raízes, 
presentes entre a 7ª vértebra lombar e a 5ª vértebra coccígea podem 
ser alvo de compressões de origem multifatorial1.
Os sinais clínicos mais observados nesses animais se associam à dor 
na região lombossacral, claudicação dos membros pélvicos com ou 
sem fraqueza muscular2, podendo cursar com paresia ou paralisia. 
Outrossim, não é incomum a presença de alterações de proprio-
cepção e incontinência urinária e/ou fecal3. A síndrome normal-
mente cursa com alterações nas atividades diárias do animal como 
correr, pular, subir escadas, e o exercício rotineiramente exacerba 
esses sinais3.

BrJP. São Paulo, 2019 abr-jun;2(2):199-203

DOI 10.5935/2595-0118.20190034

RELATO DE CASO



200

Mencalha R, Generoso CS e Souza DSBrJP. São Paulo, 2019 abr-jun;2(2):199-203

O diagnóstico convencional normalmente associa o histórico do 
animal aos achados clínicos e neurológicos. No entanto, exames de 
imagem como a radiografia e a tomografia computadorizada são 
essenciais para a determinação do local exato da lesão. Ademais, a 
termografia infravermelha pode contribuir para a determinação de 
síndromes neuropáticas periféricas e centrais em humanos4-7, por-
tanto, é possível que tenha bom valor preditivo no diagnóstico da 
SCE em cães. Dentre os achados clínicos, é notória a presença de 
déficits proprioceptivos, atrofia muscular, paraparesia e incontinên-
cia urinária e fecal8.
Em medicina veterinária, o tratamento conservador com o uso de 
anti-inflamatórios é o de maior adesão entre os profissionais. No 
entanto, dependendo da gravidade das lesões, a cirurgia descompres-
siva pode ser fundamental para o desfecho positivo. O prognóstico 
depende da etiologia, tempo do curso da doença, grau de compro-
metimento neurológico e do tipo de tratamento utilizado9.
O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos da injeção peridural 
com a associação de dexametasona, bupivacaína e morfina no alívio 
da dor, na melhora da qualidade de vida e dos sinais neurológicos 
em um cão com SCE de origem traumática.

RELATO DO CASO 

Trata-se de um estudo do tipo relato de caso cujo Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido (TCLE) do Centro de Ensino Superior 
de Valença da Fundação Educacional Dom André Arcoverde foi de-
talhadamente explicado e assinado pelo responsável pelo animal, es-
tando este ciente de todas as etapas do estudo. O bloqueio analgésico 
intervencionista foi realizado no centro cirúrgico no dia agendado 
com o tutor do animal após a assinatura do TCLE.
No dia da avaliação o avaliador A realizou exames neurológicos bá-
sicos como os testes de dor superficial e profunda, reflexo do paní-
culo, reflexos do tendão patelar e propriocepção. Foi observado pelo 
avaliador A intensa claudicação em membro pélvico esquerdo, hi-
perreflexia patelar bilateral e déficit de propriocepção consciente no 
membro pélvico esquerdo. Não foi observada alteração do funciona-
mento dos esfíncteres urinário e anal. 
O avaliador B realizou a avaliação de dor e da qualidade de vida (QV) 
por meio das escalas analógica visual (EAV) e de QV “5H2M”, res-
pectivamente, e exame completo por termografia infravermelha. A 
EAV é uma escala numérica de zero (ausência de dor) a 10 (pior dor 
imaginável), na qual solicitou-se ao tutor que indicasse, quantitati-
vamente, a dor presente no momento da avaliação. A escala de QV é 
um instrumento desenvolvido para auxiliar tutores e médicos veteri-
nários nas decisões bioéticas relacionadas à vida e à morte. Essa esca-
la é conhecida por “5H2M” a qual avalia o estado clínico do animal 
por meio dos parâmetros dor (H-hurt), fome (H-hunger), hidrata-
ção (H-hydration), higiene (H- hygiene), felicidade (H-happiness), 
mobilidade (M-mobility) e mais dias bons que ruins (M-more good 
days than bad). A 5H2M é uma escala numérica de zero a 70 sendo 
o escore de 35 o mínimo aceitável para atestar adequada QV10. A ter-
mografia infravermelha foi realizada com uma câmera modelo FLIR 
T420 em ambiente climatizado a 21º C, 60% de umidade relativa 
do ar, com ausência de luz e respeitando o período de aclimatação 
de 20 minutos conforme preconizado pelas Diretrizes Americanas 
de Termografia Infravermelha para Animais11. 

O escore de dor definido pela avaliação do proprietário foi EAV=8 e 
a avaliação da QV foi “5H2M”=20. No exame termográfico foram 
observadas importantes alterações nos padrões térmicos nos derma-
tômeros (hiporradiação secundária à hiper-reatividade neurovegeta-
tiva simpática) do membro pélvico esquerdo (afetado) em distintos 
segmentos a saber: EI1 e EI2 = face medial do joelho; EI3 e EI4 
aspecto dorsal da articulação tibiotársica; EI5 e EI6 aspecto dorsal 
do metatarso (Figura 1).
Após as avaliações e coletas de dados iniciais, o animal foi encami-
nhado ao centro cirúrgico para realização do bloqueio analgésico in-
tervencionista. A técnica escolhida neste estudo baseou-se nos dados 
observados em seres humanos12 e, também, pela dificuldade do tutor 
em aderir ao tratamento conservador com anti-inflamatório por via 
oral por se tratar de um cão de pastoreio cuja moradia em área rural 
dificultaria a administração do fármaco. 
Dessa forma, a técnica escolhida foi a administração peridural, guia-
da por eletroestimulação, da associação de dexametasona (4mg)13, 
bupivacaína a 0,125% (0,22mL.kg-1) e de morfina (0,1mg.kg-1)14.
Com base no exposto, a técnica proposta no estudo seguiu a seguin-
te ordem: 
Cateterização intravenosa com dispositivo 22G; indução anestésica com 
4mg.kg-1de propofol; manutenção do animal em oxigênio a 100% sob 
máscara orofacial; monitoração eletrocardiográfica em DII, oxímetro de 
pulso, pletismografia e pressão arterial não invasiva; tricotomia rigorosa 
e antissepsia da região lombossacral; introdução da agulha de neuroes-
timulação calibre 50mm na região lombossacral (L7-S1) com o neuro-
localizador calibrado em 0,7mA, 0,1ms e 1Hz15; localização do espaço 
peridural após respostas motoras de abdução dos membros pélvicos e 
lateralização da cauda; infiltração da solução de dexametasona, bupiva-
caína e morfina com injeção lenta em torno de 60 segundos. 
Após o bloqueio analgésico intervencionista o animal foi levado à 
sala de recuperação pós-anestésica sendo liberado após 60 minutos 
de observação. Outrossim, foi esclarecido junto ao tutor a necessi-
dade de reavaliação médico-veterinária nos dias 15, 30 e 60 após 
a intervenção pois, em caso de não remissão dos sintomas, novas 
infiltrações peridurais poderiam ser necessárias. 

Figura 1. Termografia dos membros pélvicos da cadela em posição 
sobre dois apoios 
EI1 (média 31,9º C); EI2 (média 29,5º C); EI3 (média 30,7º C); EI4 (média 28,0º 
C); EI5 (média 29,8º C); EI6 (média 27,3º C). Variação de temperatura (EI-1 – EI2) 
= 2,4º C; (EI3 – EI4) = 2,7º C; (EI5-EI6) = 2,5º C). 
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Os sinais clínicos, escores de dor e QV, foram reavaliados nos dias 
15, 30 e 60 após o procedimento e a temperatura cutânea e imagem 
termográfica repetida 60 dias após. Os dados coletados nas fases pré 
e pós-intervenção foram catalogados no programa Windows Micro-
soft Excel 2016.
A tabela 1 apresenta os dados referentes à dor, mensurada por meio 
da EAV e QV avaliada pela “5H2M” pré e pós-intervenção analgé-
sica. Por meio da EAV, observou-se que a cadela apresentou dimi-
nuição da intensidade da dor após 15 dias de intervenção (EAV=2) 
chegando no escore zero a partir do dia 30. Na avaliação da QV, o 
escore chegou a 70 pontos na avaliação do dia 60. 
A tabela 2 apresenta os dados referentes à termometria cutânea das 
regiões EI1 e EI2 (face medial do joelho); EI3 e EI4 (aspecto dorsal 
da articulação tibiotársica) e EI5 e EI6 aspecto dorsal do metatarso 
pré e pós-intervenção. A figura 2 mostra a imagem térmica do mem-
bro afetado e contralateral realizado 60 dias após a intervenção. Atra-
vés do acompanhamento por termografia infravermelha, observou-
-se melhora significativa da hiporreatividade simpática vasomotora 
do membro pélvico esquerdo (afetado) nos segmentos 2, 4 e 6 com 
diferença de temperatura de 1,0º C, 0,1º C e 0,4º C, em relação ao 
membro contralateral, respectivamente. 
De um modo geral, o animal apresentou melhora clínica em todos 
os domínios avaliados, incluindo os sinais neurológicos (propriocep-
ção, reflexo patelar, claudicação e reflexo do panículo cutâneo) e os 
escores de dor e de QV. 

Tabela 1. Sinais neurológicos, escore de dor e de qualidade de vida pré e pós-intervenção 

Domínios Pré-intervenção (Dia 0) Pós-intervenção (Dia 15) Pós-intervenção (Dia 30) Pós-intervenção (Dia 60)

Claudicação Presente em MPE Discreta em MPE Ausente Ausente

Dor (EAV) 8 2 0 0

Reflexo do Panículo Normal Normal Normal Normal

Propriocepção Diminuída em MPE Normal Normal Normal

Qualidade de Vida (“H52M”) 20 50 70 70

Reflexo Patelar Aumentado em MPD/MPE Aumentado em MPD/MPE Normal Normal
EAV = escala analógica visual; MPE = membro pélvico esquerdo; MPD = membro pélvico direito.

Tabela 2. Termometria cutânea das regiões EI1 e EI2 (face medial do 
joelho); EI3 e EI4 (aspecto dorsal da articulação tibiotársica) 

Regiões Pré-intervenção (Dia 0) Pós-intervenção (Dia 60)

EI1 31,9o C 32,0o C

EI2 29,5o C 31,0o C

EI1-EI2 2,4o C 1,0o C

EI3 30,7o C 31,2o C

EI4 28,8o C 31,1o C

EI3-EI4 2,7o C 0,1o C

EI5 29,8o C 29,8o C

EI6 27,3o C 29,4o C

EI5-EI6 2,5o C 0,4o C

Figura 2. Imagem termográfica dos membros pélvicos da cadela em 
posição sobre dois apoios
EI1 (média 32,0º C); EI2 (média 31,0º C); EI3 (média 31,2º C); EI4 (média 31,1º 
C); EI5 (média 29,8º C); EI6 (média 29,4º C). Variação de temperatura (EI-1 – EI2) 
= 1,0º C; (EI3 – EI4) = 0,1º C; (EI5-EI6) = 0,4º C). 

DISCUSSÃO 

A SCE em cães é uma afecção neurológica cujos sinais clínicos se re-
lacionam à lesão de raízes nervosas da 7ª vértebra lombar, vértebras 
sacrais ou coccígeas, causadas pela estenose dorsoventral do canal 
vertebral1. A estenose congênita, as protrusões discais e a espondilose 
estão entre os distúrbios mais frequentes da síndrome. No entanto, 
situações traumáticas como as fraturas e luxações vertebrais e a discoes-
pondilite (espondilodiscite) também estão associadas a essa síndrome9.

No presente relato foi evidenciada estenose dorsoventral do canal 
vertebral na região lombossacral sem acometimento de vértebras 
sacrais ou coccígeas. Os sinais clínicos são inerentes ao segmento 
afetado da medula e/ou nervo acometido, portanto, dependendo 
da região afetada é comum observar a presença de dor lombossa-
cral, claudicação, atrofia muscular na área inerente ao nervo isquiá-
tico, paresia, debilidade da cauda, incontinência urinária e/ou fecal 
e parestesias2.
A dor lombossacral é a característica clínica mais prevalente nesses 
animais, portanto, é notória a presença de uma posição antálgica 
com hipercifose da coluna vertebral. No presente relato, a procura 
do tutor ao serviço de dor e cuidados paliativos foi devido a relutân-
cia do animal ao exercer suas atividades normais como correr, brin-
car ou saltar. Outrossim, foi relatado pelo tutor a recusa do alimento 
nos dias que antecederam a consulta. Além da notória presença de 
dor lombossacral, o animal deste relato apresentou intensa claudi-
cação em membro pélvico esquerdo. Esse sinal clínico é o segundo 
mais frequente nessa síndrome o qual está associado a dor referida 
pelo encarceramento das raízes nervosas de L6, L7 e S1. Essas raízes 
contribuem para a formação do nervo isquiático e, seu comprome-
timento, pode acarretar deficiências motoras16.
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A atividade motora contribui para o aumento da demanda circula-
tória da medula espinhal e cauda equina. No entanto, devido à este-
nose do canal espinhal, a hipoperfusão resulta em isquemia das raízes 
nervosas e subsequente dor radicular e/ou dor referida nos membros, 
cauda e períneo9. As imagens obtidas por termografia infravermelha 
corroboram com esta afirmação visto que fora observado uma intensa 
área de hiporradiação no membro pélvico esquerdo, secundária à hi-
per-reatividade neurovegetativa simpática, o que provavelmente acon-
teceu pelo encarceramento das raízes nervosas de L7 e S1. 
A paresia ou a paralisia dos membros pélvicos acontecem somente 
quando as raízes nervosas de L4 a S2 são acometidas ou ainda nas le-
sões traumáticas dos nervos que compõem o membro. No entanto, 
se o nervo isquiático for acometido, o animal pode suportar o peso 
do membro apoiado sobre o dorso da pata16. No presente relato foi 
observado paresia intermitente do membro pélvico esquerdo que foi 
totalmente abolida após o bloqueio intervencionista. 
Os reflexos de micção e defecação não foram alterados no animal 
deste estudo. Normalmente estarão ausentes quando ocorrem le-
sões nas raízes nervosas ou segmentos da medula espinhal de S1 a 
S3 cujos locais contribuem para a formação do nervo pudendo. As 
lesões inerentes aos segmentos craniais a essa região não comprome-
tem o funcionamento desses esfíncteres17. Quando as lesões estão 
associadas somente às raízes nervosas sacrais e coccígeas também é 
prevalente a presença de cauda atônica que também não foi observa-
do na cadela deste estudo. 
As parestesias ocorrem em decorrência da irritação de fibras sensi-
tivas da cauda equina as quais são provenientes de dermatômeros 
inervados pelos nervos isquiático e pudendo, em decorrência da 
compressão do canal vertebral. Essas sensações anômalas podem 
cursar com queimação, ardência, formigamento ou choque, o que 
induz o animal a lamber e/ou morder as áreas afetadas provocando 
abrasões dermatológicas e automutilação8. Após a consulta do ani-
mal o tutor relatou um excesso de mordedura na região lombossa-
cral. No entanto, devido à presença de ectoparasitas não foi possível 
atestar a confiabilidade dessa informação.
O tratamento dos animais acometidos com a SCE é direcionado à cau-
sa e à gravidade da lesão, sendo classificado em conservador ou cirúrgi-
co. Normalmente, o tratamento conservador em medicina veterinária 
é baseado na utilização sistêmica de anti-inflamatórios/analgésicos e 
confinamento. No entanto, devido ao longo período de tratamento, 
os sabidos efeitos adversos inerentes aos anti-inflamatórios não esteroi-
des e os corticosteroides são frequentes nesses animais18. Dessa forma, 
devido aos recentes avanços na área da medicina intervencionista da 
dor, este estudo preconizou a utilização de fármacos anti-inflamatórios 
e analgésicos diretamente no local da lesão de modo a otimizar a tera-
pia anti-inflamatória e analgésica e minimizando a utilização a longo 
prazo desses fármacos e seus subsequentes efeitos adversos.
A medicina intervencionista da dor é uma ampla área da medici-
na, que oferece diversas possibilidades de diagnóstico e tratamento 
de diversos tipos de dor, através de procedimentos minimamente 
invasivos, geralmente com o uso de agulhas. Recursos de imagem, 
como ultrassom e as radiografias são fundamentais para a precisão da 
instilação dos fármacos no alvo desejado e para minimizar os riscos 
de falhas e lesões iatrogênicas. 
No presente relato, optou-se pelo bloqueio analgésico peridural 
(translaminar lombossacral) com a associação de dexametasona, 

bupivacaína e morfina. A bupivacaína é um anestésico local que 
promove bloqueio motor e sensitivo de longa duração. No entan-
to, preconizou-se a utilização da bupivacaína em baixa concentra-
ção (0,125%) de modo a evitar o bloqueio motor dos membros 
pélvicos. A associação de morfina à combinação analgésica visou a 
instalação de uma analgesia de longa duração pois, devido ao seu 
baixo grau de ionização estima-se que sua analgesia se aproxime de 
16 horas quando administrada por via peridural19,20.
A utilização de dexametasona por via peridural não é uma prática 
corriqueira em medicina veterinária, entretanto, vem sendo altamente 
explorada nos bloqueios intervencionistas em humanos. Os corticos-
teroides exercem sua ação anti-inflamatória, interrompendo a via do 
ácido araquidônico da membrana das células lesadas. Sua utilização 
peridural está associada à redução do edema, do depósito de fibrina, 
da dilatação capilar, da migração de leucócitos, da proliferação de capi-
lares e de fibroblastos e da deposição de colágeno8. Outrossim, alguns 
estudos apontam que os corticosteroides podem reduzir a hiperexcita-
bilidade da célula nervosa por afetar diretamente a condução da mem-
brana da célula9. Desse modo, visto que a SCE frequentemente cursa 
com edema das raízes nervosas e um intenso processo inflamatório, 
a escolha do tratamento analgésico intervencionista tem substancial 
suporte visto que o mecanismo de ação desses fármacos cursa com 
redução do edema das raízes nervosas e mesmo dos tecidos adjacentes. 
Dentre os corticosteroides descritos para uso em injeção peridural em 
humanos destacam-se o acetato de metilprednisolona, os sais de trian-
cinolona e a dexametasona9. Em humanos, a metilprednisolona é o 
fármaco mais utilizado com doses variando entre 40 e 120mg por 
injeção. A dexametasona vem sendo utilizada com frequência nos blo-
queios analgésicos intervencionistas tendo como principal vantagem 
sua elevada potência e duração. Em medicina veterinária, apenas um 
trabalho reporta a utilização de dexametasona por via peridural13. Esse 
trabalho avaliou a influência analgésica de diferentes doses de dexa-
metasona (2, 4 e 8 mg) associada à lidocaína em cadelas submetidas 
a ovariosalpingohisterectomia. Foi observado nesse estudo que houve 
crescente potencialização da analgesia pós-operatória com a utilização 
da dexametasona peridural de maneira dose-dependente. O primeiro 
estudo clínico veterinário com corticosteroides peridural avaliou 38 
cães com protrusão discal lombossacral Hansen tipo II após infiltração 
peridural de acetato de metilprednisolona. Nesse estudo, a infiltração 
peridural, realizada por fluoroscopia, foi realizada em intervalos pa-
dronizados para os três primeiros tratamentos e, posteriormente, sob 
demanda, cuja melhora foi percebida pelo tutor em 79% dos animais 
e 53% foram considerados como totalmente curados18.
Um fator importante na administração dos corticosteroides por via 
peridural é a escolha do diluente. Normalmente a associação deve 
ser realizada com solução fisiológica isotônica ou de anestésico local. 
Alguns autores vêm preconizando a diluição em anestésico local pelo 
melhor conforto do paciente após a injeção peridural8. 
O volume da solução peridural também é alvo de intensa discussão 
em medicina veterinária. Tradicionalmente, preconiza-se a utilização 
de um volume médio de aproximadamente 0,25mL.kg-1 21. No en-
tanto, volumes maiores são preconizados quando se deseja alcançar 
dermatômeros mais craniais22. Em humanos, a discussão desse as-
sunto também é ampla e controversa. Alguns autores acreditam que 
pequenos volumes da solução são insuficientes para alcançar o as-
pecto ventral do espaço peridural, entretanto, outros autores creem 
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que o efeito do corticosteroide independe do volume injetado, mas 
se deve à administração mais próxima possível ao local afetado12. 
Caso apenas uma injeção peridural do corticosteroide seja suficiente 
para o alívio da dor e dos sinais neurológicos do paciente, normal-
mente não é indicada a repetição do procedimento1. No presente 
relato, a remissão dos sinais clínicos associados à dor e aos compo-
nentes neurológicos foram solucionados com injeção única da com-
binação proposta. Em humanos, alguns pacientes respondem bem à 
segunda ou à terceira injeção peridural do corticosteroide12, contu-
do, não há relatos de injeções repetidas em animais de companhia.
Por se tratar de um procedimento exclusivamente intervencionis-
ta de cunho analgésico, a falha da técnica assume caráter mais im-
portante que o bloqueio peridural anestésico realizado para uma 
cirurgia pois, em caso de falha de técnica no âmbito perioperatório, 
outra modalidade analgésica é prontamente instalada. Portanto, é 
fundamental que o procedimento seja realizado com equipamentos 
que minimizem os riscos de injeção errática, como o estimulador de 
nervos periféricos e/ou ultrassom. No presente relato, a injeção peri-
dural foi realizada com auxílio do estimulador de nervos periféricos 
regulado a 0,7mA, 0,1ms e 1Hz15. Em humanos, a utilização do 
fluoroscópio ganhou destaque na última década e vem sendo utiliza-
do em praticamente todos os bloqueios intervencionistas. 
A ampla utilização clínica peridural dos corticosteroides em humanos 
se relaciona, de um modo geral, ao alívio das síndromes dolorosas re-
sultantes da inflamação das estruturas neurais dos espaços peridural 
e perineural12 podendo ser utilizada para dor lombar, dor ciática, dor 
sacral, dor radicular, lombociatalgia, radiculopatia, compressão de raí-
zes nervosas, protusão, prolapso ou hérnia discal e estenose do canal 
lombar. Dessa forma, é válida a discussão a respeito do uso peridural 
dos corticosteroides nessas síndromes citadas em cães e gatos pois é 
provável que o resultado seja semelhante aos obtidos em humanos. 
As complicações inerentes ao bloqueio peridural intervencionista es-
tão associadas à técnica propriamente dita e aos efeitos secundários 
dos fármacos selecionados. São complicações da técnica a perfuração 
da dura-máter, injeção acidental subaracnóidea ou intravascular. As 
complicações menores, quando o bloqueio intervencionista é asso-
ciado ao anestésico local são hipotensão arterial, bloqueio motor 
e bloqueio sensitivo prolongado. São consideradas complicações 
maiores a meningite, a infecção sistêmica, hematoma peridural, abs-
cesso, SCE, neurotoxicidade e o desenvolvimento de hiperadreno-
corticismo quando empregado o uso de corticosteroides12.

CONCLUSÃO

O bloqueio peridural intervencionista foi eficaz na melhora da dor, 
da QV e dos sinais neurológicos, podendo ser uma excelente alterna-
tiva em cães com síndromes dolorosas associadas ao canal espinhal.
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The chikungunya virus 
is a human pathogen responsible for a disease characterized by fe-
ver, headache, myalgia, skin rash and acute and persistent arthral-
gia. The purpose of this case report was to describe the orofacial 
manifestations of a patient infected with the chikungunya virus. 
CASE REPORT: A female patient was referred to the Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora, MG dental clinic due to severe 
facial pain. Two weeks earlier, she had been diagnosed with chi-
kungunya virus infection by ELISA. After the febrile period and 
skin rash, the patient presented severe pain in the shoulders, 
knees, and face, which make it difficult to move and perform 
daily activities. She was diagnosed with temporomandibular dis-
orders (arthralgia and myofascial pain in the masseter muscle on 
the right side). The patient was counseled about diet free of pain, 
hot packs and massages in the painful region. She was already 
self-medicated with corticosteroids. In addition, she was in-
structed to seek a specialist for her body pain. The manifestations 
caused by infection were healed after 10 days of the beginning of 
the use of corticosteroids and counseling. 
CONCLUSION: To date, no reports have been published in 
the literature about the orofacial manifestation of chikungunya 
virus, which could serve as a basis to aid in diagnosis temporo-
mandibular joint disorders secondary to chikungunya virus or 
resulting from possible psychological alteration due to constant 
generalized pain) and treatment. The detailed anamnesis pro-
vided information about a probable temporomandibular joint 
disorder secondary to Chikungunya virus infection, and it was 
remarkable as improvement of the systemic factors resulted in 
the remission of orofacial symptomatology.
Keywords: Chikungunya virus, Facial pain, Temporomandibu-
lar joint disorders.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O vírus chikungunya é um 
patógeno humano responsável por uma doença caracterizada por 
febre, dor de cabeça, mialgia, erupção cutânea e artralgia agu-
da e persistente. O objetivo deste relato de caso foi descrever 
as manifestações orofaciais de uma paciente infectada pelo vírus 
chikungunya.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino foi encaminha-
da para a clínica odontológica da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, MG, devido à dor orofacial grave. Duas semanas antes, ela 
havia sido diagnosticada com infecção por vírus chikungunya. 
Após período febril e erupção cutânea, a paciente apresentou dor 
intensa nos ombros, joelhos e face, que dificultava a movimen-
tação e realização das atividades diárias. Foi diagnosticada com 
desordens temporomandibulares (artralgia e dor miofascial com 
referência do músculo masseter no lado direito). A paciente foi 
orientada sobre dieta livre de dor, compressas quentes e massagens 
na região dolorosa. Ela já se automedicava com corticosteróides. 
Foi instruída a procurar especialista para suas dores no corpo. As 
manifestações provocadas pela infecção foram curadas após 10 dias 
do início do uso de corticosteroides e aconselhamento. 
CONCLUSÃO: Até o momento, nenhum relato foi publicado 
na literatura sobre a manifestação orofacial do vírus chikungun-
ya, que poderia servir de base para auxiliar no diagnóstico de 
disfunção temporomandibular secundária ao vírus chikungunya 
ou resultante de possível alteração psicológica por dor generali-
zada constante) e tratamento. A anamnese detalhada forneceu 
informações sobre uma provável disfunção temporomandibular 
secundária à infecção pelo vírus chikungunya e foi notável, pois 
a melhora dos fatores sistêmicos resultou na remissão do sintoma 
orofacial.
Descritores: Dor facial, Vírus chikungunya, Transtornos da arti-
culação temporomandibular.

INTRODUCTION

Orofacial pain can occur as a sequela of various causes, for ex-
ample of infectious disease. Chikungunya virus (CHIKV) is a 
mosquito-transmitted virus in the Alphavirus genus in the fam-
ily Togaviridae1, which is readily transmitted to humans by in-
fected mosquito vectors, Aedes aegypti and Aedes albopictus2,3. 
It is a debilitating viral illness of global concern due to its esca-
lating outbreaks in different parts of the world2. In the human 
organism, the virus causes an acute infection characterized by 
high fever, debilitating polyarthralgia causing intense pain and 
swelling, myalgia, rigor, myositis, headache, chills, fatigue, pho-
tophobia, and skin rash3,4. In addition, severe neurological and 
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hemorrhagic diseases and deaths were associated with an out-
break of CHIKV3.
However, the infection is self-limiting and usually resolves with-
in 3-4 days except for the joint symptoms that may persist for 
a longer period2; many patients experience recurring disabling 
pain for months to years5,6. The long-term chronic arthralgia and 
myalgia can have an enormous impact on the individual’s qual-
ity of life7, and on society in terms of morbidity and economic 
productivity7,8.
Despite the pathological significance of CHIKV infection, the 
physiological and molecular mechanisms occurring during viral 
infection are still not well-defined2. 
Thus, the objective of this study was to report a clinical case of 
orofacial manifestations after CHIKV infection.
 
CASE REPORT

A 38 years old female came to the Dentist Department of the 
Juiz de For a Federal University, Governador Valadares campus, 
with a complaint of severe pain on the right side of her face. 
About 2 months before the first dentistry visit, the patient was 
diagnosed with a Chikungunya virus infection, through clini-
cal diagnosis: high fever, skin rashes, and joint pain, especially 
knees, shoulders, and hands. The medical history showed a diag-
nosis of osteoarthrosis in the knees several years ago.
For the first phase of the systemic treatment, analgesic was pre-
scribed by the physician to control pain and fever, in addition 
to rest. The treatment was not successful in reducing pain. She 
sought other physicians, and non-steroidal anti-inflammatory 
(NSAIDs) and muscle relaxants were prescribed. The patient 
reported pain improvement only during the drug effects. After 
remission of the acute phase, pain in the knees, especially the 
right, and in the shoulders remained, resulting in difficulty in 
locomotion and execution of activities at work.
Additionally, 10 days at the end of the acute phase, the patient 
reported severe pain in rest in the right ear region, upper posteri-
or teeth on the right side, which got worse during function, with 
severe intensity (8/10), a burning and in stitches quality, lasting 
30 minutes if she did not take medications. The orofacial pain 
was daily (about 3 episodes a day), and no parafunctional habits 
were reported.
During palpation of the right temporomandibular joint (TMJ) 
and masseter muscle, it was possible to reproduce the pain re-
ported by the patient in the right region: in front of the ear and 
upper posterior teeth. The diagnosis was arthralgia and myofas-
cial pain with reference (to the superior posterior teeth). As well 
as clinical findings of muscle pain in the left masseter, bilateral 
sternocleidomastoids (SCM) and bilateral trapezius.
The patient received advice and home care that included verbal 
and written instructions about the TMD etiology and prognosis, 
pain-free diet, relaxing exercises of the jaw muscles, maintain a 
good posture, use of reminders to avoid possible parafunctional 
habits, avoid stimulant substances and cervical stretching, appli-
cation of a heating pad on painful masticatory muscles (for 15 
minutes) followed by stretching and self-massage twice a day. 
The patient was instructed to look for a rheumatologist or or-

thopedist physician because the pains of the knees and shoulders 
were more intense (10/10) than those of the face.
After 30 days, the patient attended for reevaluation. She reported 
that she had already started using corticosteroids (prednisone) 
by herself (35mg/day). She had a global improvement and didn’t 
complain of pain in knees, shoulders or face. She had already 
returned to daily activities. She also reported sleep bruxism. 
During palpation, there was bilateral sensitivity in the masseter, 
temporal and SCM, of moderate to severe intensity – no pain in 
TMJ. A maxillary full-coverage occlusal appliance was made of 
hard acrylic and was fabricated in a dental laboratory. Counsel-
ing was reinforcement.
Twenty days later, the patient returned, and she had begun the 
process of reducing corticosteroid intake. She didn’t report pain, 
but during palpation, it was still perceived moderate pain in the 
same muscles. The splint was delivered and adjusted immediate-
ly, with instruction to wear only at night while sleeping.
After 30 days of splint use, the patient returned reporting that 
she is in the final phase for the complete withdrawal of the cor-
ticosteroid and with the absence of symptomatology. During 
palpation, the patient reported little sensitivity in the masseter 
and temporal muscles, with slight intensity (not familiar to the 
patient). Counseling has been strengthened.
 
DISCUSSION

The purpose of this study was to report an unusual case of Chi-
kungunya infection where, after the acute phase of this pathol-
ogy, the patient was diagnosed with TMD. To date, no reports 
have been published in the literature on the orofacial manifesta-
tion of Chikungunya infection.
The Chikungunya fever is one of the epidemics around the 
world2. Acute chikungunya symptoms in humans appear 3-12 
days after a bite by an infected mosquito8. CHIKV replicates 
in the skin, and disseminates to the liver, muscle, joints, lym-
phoid tissue and brain, presumably through the blood3,4. The 
symptoms of CHIKV infection in humans joint are debilitating 
arthralgia that affects the peripheral joints, causing intense pain 
and swelling1. Besides, it includes high fever, headache, myalgia, 
conjunctivitis, periorbital pain, erythematous rash, and petechial 
spots3,4. Research in animals evidenced arthritis, tenosynovitis, 
and myositis in CHIKV infected neonatal and adult mice9.
CHIKV is also primarily arthritogenic, and muscle tissue has 
been proposed to be their target3,4. Most infected individuals 
complain of severe joint pain which is often incapacitating5,6. 
The arthralgia usually occurs in more than one joint, usually 
symmetrical and almost any joint can be affected, particularly 
in peripheral joints are affected more frequently10. Synovitis or 
periarticular swelling has been reported in 32-95% of patients, 
with large joint effusions occurring in 15% of individuals infect-
ed with Chikungunya10. The inflammatory response in the joint 
is very similar to that in rheumatoid arthritis, with leucocyte in-
filtration, cytokine production, and complement activation11,12. 
However, there is no data about TMJ pain in literature.
A study was done on muscle biopsies of CHIKV infected pa-
tients with myositis syndrome has identified muscle satellite cells 
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and not muscle fibers as the primary target viral infection13. The 
outbreak of CHIKV in the Réunion has documented 97.7% of 
myositis incidence upon CHIKV infection14. In this case report, 
during palpation, the clinical findings were the presence of active 
trigger points in the masticatory muscles that reported pain in 
the upper posterior teeth, reproducing one of the patient’s main 
complaints. There was no clinical evidence supporting a myositis 
diagnosis of masticatory muscles: the presence of edema, erythe-
ma and/or increased temperature over the muscle15. The explana-
tions for this may be the end of the acute phase of the pathology 
or the effect of the drugs for the systemic symptomatology since 
there are no reasons for the masticatory muscles not to be affect-
ed by CHIKV infection.
The acute phase of CHIKV infection typically lasts from a few 
days to a couple of weeks16. The convalescent phase of CHIKV 
infection is associated with the resolution of fever and viremia 
an induction of adaptive immunity6,17. However, arthralgia and/
or myalgia may persist for weeks, months or even years6,17 as in 
this case. 
About 43-75% of CHIKV-infected patients experience per-
sistent symptoms, including fatigue and joint pain, stiffness, and 
swelling, for about years5. Risk factors for developing chronic 
joint pain after acute CHIKV infection include increased age, 
hypertension and disease severity during the acute stage17, be-
sides immunosuppressed organisms18. Diabetes, cardiovascular 
disease, neurological disorders, and chronic pulmonary diseases 
are risk factors for developing severe CHIKV disease19.
The ability of CHIKV to replicate and persist in the joints and 
muscle tissues is not clear13. The pain led our patient to have diffi-
cult locomotion. Most working adults become disabled with loss 
of mobility, hand impairment, and depressive reaction, which 
can last for weeks to months2. This loss of mobility was one of 
the main complaints associated with the difficult to raise her 
arms reported by the patient. Besides, the patient also reported 
difficulty in performing the mandibular movements, which may 
be justified by arthralgia and myofascial pain. Pre-existing arthri-
tis (including rheumatoid arthritis and osteoarthritis) has been 
associated with prolonged rheumatic symptoms after infection 
with Ross River virus, chikungunya virus, or the related alphavi-
rus Pogosta virus17. Several of the shared cytokines such as tumor 
necrosis factor, interleukin-1, interleukin-6, and interleukin-17 
are established therapeutic targets during rheumatoid arthritis, 
showing their importance in pathogenesis2,20. The expression of 
this pro-inflammatory cytokines correlates with the severity of 
CHIKV-induced disease in patients21. Based on these similari-
ties, Burt, Chen, Mahalingam20 suggested that arthritogenic vi-
rus infection could exacerbate pre-existing joint pathology. This 
pain exacerbation in the patient’s knee could be explained by the 
presence of a previous osteoarthrosis diagnose some years ago. 
There is no information in the literature about CHIKV virus 
infection in TMJ and/or masticatory muscles. However, as 
CHIKV has a high ability to spread and replicate in various tis-
sues of the human body, an infected patient may have orofacial 
manifestations as there is no plausible explanation that the virus 
does not affect the masticatory muscles and TMJ, characteriz-
ing temporomandibular disorder (TMD). In this case, we could 

point that TMD was secondary to CHIKV infection, as there is 
a temporal pattern with infection some days before the orofa-
cial complaints. Systematic pathophysiologic conditions, such as 
this infectious condition caused by CHIKV, may influence local 
TMDs and should generally be managed in cooperation with 
the patient´s primary care physician or other medical specialists 
(15). Pre-existing conditions of pain, as happened with this pa-
tient with severe pain widely spread after the CHIKV infection, 
may be considered as an independent risk factor for the early 
onset of TMD22.
Another aspect to be analyzed regarding the TMD is the fact that 
their onset may be associated to possible psychological alteration 
present in the patient due to the long period with strong symp-
toms of continuous pain in several structures of her body22,23. 
Thus, orofacial alterations would be consequences of psychoso-
cial factors and not due to the direct action of CHIKV in the 
structures of the masticatory system. CHIKV could be consid-
ered as the initiating factor that might cause the onset of TMD 
because it has a multifactorial etiology; this infection may have 
interacted with other preexisting factors15.
A critical issue associated with CHIKV infection refers to the 
management of patient complaints, since, there are no dou-
ble-blind, placebo-controlled studies to suggest the best thera-
peutic approach to these cases24. Since nowadays, there are not 
enough studies to determine the evolution of muscle involvement 
associated with CHIKV, although it appears that viral myositis, 
in general, tends to remission24. Good responses to high doses 
of steroids have been reported in many cases of arthropathy25. 
Steroids could regulate gene function and inactivate the relat-
ed proteins involving pro-inflammatory cytokines, which could 
attenuate inflammatory myopathy26. The patient stated that the 
pain only relieved after she had started taking the corticoid. 
Due to the high prevalence and the cyclical appearance of the 
outbreak of CHIKV infection, it is necessary to control the 
proliferation of the infected mosquito and more studies related 
to the treatment. The association of corticosteroids, counseling 
and home therapy has proven to be effective for symptomat-
ic remission. A detailed anamnesis and physical examination 
could provide information about the secondary origin of the 
TMD. The case emphasizes the importance of a comprehen-
sive evaluation of a patient with preexisting pain when new 
symptoms arise, worsening the systemic condition. In this case, 
the improvement of the systemic disease (CHIKV infection) 
associated with counseling and splint resulted in the remission 
of the orofacial symptomatology.
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Caro editor,

Lemos com grande interesse o trabalho “Efeito analgésico imediato da corrente interferencial de 2KHz na dor lombar crônica: ensaio 
clínico randomizado”1. A neuromodulação baseia-se no conceito de que a estimulação elétrica indutora de parestesia pode ser analgésica. Sua 
base histórica emana da teoria do controle do portão da dor de Melzack e Wall, proposta em 19652. A neuromodulação nos deu acesso aos 
sistemas de modulação da dor e ajudou a amadurecer a compreensão da fisiopatologia da dor3. No entanto, a compreensão atual da dor ainda 
é rudimentar e a evidência de que a neuromodulação funciona é modesta. Uma revisão atual conduzida pela Cochrane concluiu que “ainda 
somos incapazes de concluir com confiança que, em pessoas com dor crônica, a eletroterapia transcutânea é prejudicial ou benéfica para o 
controle da dor, incapacidade, qualidade de vida relacionada à saúde, uso de fármacos para alívio da dor ou impressão global de mudança”4. 
Porém, os resultados apresentados por este estudo nos deixaram convencidos de que a corrente interferencial tem o seu papel no manuseio da 
dor lombar crônica; não pelo seu efeito analgésico duradouro, mas pelo seu efeito analgésico imediato que se mostrou satisfatório na prepara-
ção do paciente para receber a cinesioterapia, essa sim com níveis de evidência mais robustos evidenciados no controle da dor lombar crônica5. 
Ou seja, a eletroterapia não é a salvação, muito menos a base do manuseio não cirúrgico da dor lombar, porém ela pode ter seu papel como 
ponte de acesso a terapias mais robustas, aliviando a dor imediata, possibilitando assim, o início das outras terapias. Encorajamos os autores a 
continuarem os trabalhos investigando o comportamento da dor em outras frequências e talvez a elaborarem um protocolo do uso adjuvante 
da corrente interferencial no tratamento da dor lombar crônica. 
Descritores: Analgesia, Dor lombar, Terapia por estimulação elétrica.

Conflito de interesses: não há - Fontes de fomento: não há.

Ricardo Vieira Teles Filho
Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Medicina, 

Departamento de Ortopedia e Traumatologia, Goiânia, GO, Brasil.
https://orcid.org/0000-0003-4822-1526.

E-mail: ricardovteles@gmail.com

REFERÊNCIAS

1. Almeida N, Paladini LH, Pivovarski M, Gaideski F, Korelo RI, Macedo AC. Immediate analgesic effect of 2KHz interferential current in chronic low back pain: randomized clinical trial. BrJP. 
2019;2(1):27-33. 

2. Melzack R, Wall PD. Pain Mechanisms: a new theory. Science, 1965;150(3699):971-9.
3. Kumar K, Rizvi S. Historical and present state of neuromodulation in chronic pain. Curr Pain Headache Rep. 2014;18(1):387. 
4. Gibson W, Wand BM, Meads C, Catley MJ, O’Connell NE. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic pain ‐ an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database Syst 

Rev. 2019;(2):CD011890.
5. Adamczyk WM, Buglewicz E, Szikszay TM, Luedtke K, Bąbel P. Reward for pain: hyperalgesia and allodynia induced by operant conditioning: systematic review and meta-analysis. J Pain. 

2019;25. (Epub ahead of print].

Analgesic effect of the interferential current in chronic low back pain 
management
Efeito analgésico da corrente interferencial no manuseio da dor lombar crônica

© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

DOI 10.5935/2595-0118.20190036

CARTA AO EDITOR



INSTRUÇÕES AOS AUTORES

O Brazilian Journal of Pain (BrJP), versão impressa: ISSN 2595-0118 e 
versão eletrônica:  ISSN 2595-3192, é a revista médica multidisciplinar da 
Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED). Trata-se de uma revista 
que enfoca o estudo da dor nos contextos da clínica e da pesquisa, reunindo 
cientistas, médicos, dentistas, veterinários, epidemiologistas, psicólogos, fi-
sioterapeutas e outros profissionais de saúde com o objetivo de publicar suas 
pesquisas básicas ou aplicadas nessa área do conhecimento. Os artigos são de 
inteira responsabilidade dos autores e a periodicidade é trimestral. Todos os 
trabalhos submetidos são revisados e a revista segue os Requerimentos Uni-
formes para Manuscritos submetidos a revistas biomédicas (URM – Uni-
form Requirements of Manuscripts submitted to Biomedical Journals - The 
International Committee of Medical Journal Editors - ICMJE).
Os artigos recebidos são enviados para 2-4 revisores, que são solicitados 
a devolver a avaliação em 20 dias. Após o recebimento dos pareceres os 
autores têm 15 dias de prazo para responderem às sugestões realizadas 
pela revisão. Artigos sem resposta no prazo de seis meses deverão ser 
ressubmetidos. Serão realizadas tantas revisões quanto necessárias, sendo 
que a decisão final de aprovação caberá ao editor. Aos autores são solici-
tadas as garantias que nenhum material infrinja direito autoral existente 
ou direito de uma terceira parte. O BrJP segue o Estatuto Político Edi-
torial (Editorial Policy Statements) do Conselho de Editores Científicos 
(CSE - Council of Science Editors). Informações complementares sobre 
os aspectos éticos e de má conduta podem ser consultados pelo website 
(http://www.dor.org.br) e pelo sistema de submissão online. A revista 
não cobra dos autores taxas referentes à submissão do artigo.

INFORMAÇÕES GERAIS
Os artigos deverão ser enviados através de submissão online: www.gnpa-
pers.com.br/brjp/, inclusive o documento de Cessão de Direitos Au-
torais, devidamente assinado pelo(s) autor(es). Deve ser encaminhada 
Carta de Submissão juntamente com os arquivos do manuscrito, que 
conste as informações referentes à originalidade, conflitos de interesses, 
financiamento, bem como que o artigo não está em avaliação por outra 
revista nem foi publicado anteriormente. Também deve constar nesta 
carta a informação de que o artigo, se aceito, será de direito de publica-
ção exclusiva no BrJP, e se respeita os aspectos éticos, no caso de estudos 
envolvendo animais ou humanos. Os artigos poderão ser enviados em 
português ou em inglês, porém a publicação impressa será na língua ori-
ginal de envio e a publicação eletrônica em português e inglês. Os auto-
res têm a responsabilidade de declarar conflitos de interesses no próprio 
manuscrito, bem como agradecer o apoio financeiro quando for o caso.

Correção Final e Aprovação para Publicação: Quando aceitos, os 
artigos serão encaminhados para o processamento editorial que deverá 
ocorrer em um prazo de 5 dias, e após, submetidos ao autor correspon-
dente no formato PDF para que faça a aprovação final antes do encami-
nhamento para publicação e impressão. O autor terá até três dias para 
aprovar o PDF final.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Os manuscritos encaminhados devem ser acompanhados por uma Car-
ta de Submissão que contenha as seguintes informações: originalidade, 
conflitos de interesses, financiamento, que o artigo não está em processo 
de avaliação por outra revista bem como não foi publicado anterior-
mente. Também deve constar nesta carta a informação de que o artigo, 
se aceito, será de direito de publicação exclusiva no BrJP, e se respeita 
os aspectos éticos, no caso de estudos envolvendo animais ou humanos.

O manuscrito deve conter os seguintes itens:

PÁGINA INICIAL
Título: O título do artigo deve ser curto, claro e conciso para facilitar 
sua classificação. Quando necessário, pode ser usado um subtítulo. Deve 
ser enviado em português e inglês.

Autor(es): O(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) e afiliações (na or-
dem: Universidade, Faculdade, Hospital, Departamento, mini-cur-
rículos não são aceitos).
Autor de correspondência: Nome, endereço convencional, CEP, cida-
de, estado, país e endereço eletrônico.
Fontes de financiamento (quando houver).

1. Resumo estruturado, com no máximo 250 palavras. Para artigos de
Pesquisa e Ensaios Clínicos incluir: JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS, 
MÉTODOS, RESULTADOS e CONCLUSÃO. Para os relatos de ca-
sos incluir: JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS, RELATO DO CASO 
e CONCLUSÃO. Para artigos de revisão incluir: JUSTIFICATIVA E 
OBJETIVOS, CONTEÚDO e CONCLUSÃO. Incluir até seis descri-
tores. Recomenda-se a utilização do DeCS – Descritores em Ciência da 
Saúde da Bireme, disponível em http://decs.bvs.br/.
2. Abstract: A versão do resumo para o inglês deve ser encaminhada 
junto ao artigo. Incluir até seis keywords.
3. Corpo do Texto: Organizar o texto de acordo com os tipos de artigo 
descritos a seguir. Em artigos originais com humanos ou animais deve-se 
informar aspectos éticos além do nº do processo e o ano do Comitê ou 
Comissão de Ética da Instituição.
Agradecimentos a outros colaboradores poderão ser citados no final, 
antes das referências.

TIPOS DE ARTIGOS
A submissão de artigo de pesquisa experimental ou clínica, em humanos 
ou animais, implica que os autores obtiveram aprovação do Comitê de 
Ética apropriado, e estão em concordância com a Declaração de Hel-
sinque. Uma declaração deste efeito precisa estar incluída no capítulo 
“MÉTODOS”.
Para todos os artigos que incluem informação sobre pacientes ou foto-
grafias clínicas, deve-se obter consentimento escrito e assinado de cada 
paciente ou familiar, a ser encaminhado para a revista no processo de 
submissão.
Nomes genéricos dos fármacos devem ser usados. Quando nomes co-
merciais são usados na pesquisa, estes nomes devem ser incluídos entre 
parênteses no capítulo “MÉTODOS”.

ARTIGOS ORIGINAIS
1. Introdução – esta sessão deve ser descrever sucintamente o escopo 
e o conhecimento prévio baseado em evidência para o delineamento 
da pesquisa, tendo como base referências bibliográficas relacionadas ao 
tema. Deve incluir ao final o objetivo da pesquisa de forma clara. Incluir 
até seis autores.
Métodos – deve incluir o desenho do estudo, processos de seleção de 
amostra, aspectos éticos, critérios de exclusão e de inclusão, descrição 
clara das intervenções e dos métodos utilizados, além das análises dos 
dados bem como poder da amostra e testes estatísticos aplicados.
Resultados – devem ser descritos de forma objetiva, elucidados por fi-
guras e tabelas quando necessário. Incluir análises realizadas e seus re-
sultados.
Discussão – esta seção deve discutir os resultados encontrados na pes-
quisa à luz do conhecimento prévio publicado em fontes científicas, 
devidamente citadas. Pode ser dividido em subcapítulos. Incluir as limi-
tações do estudo, e finalizar com a conclusão do trabalho. Incluir sempre
que possível, as implicações clínicas do estudo e informações sobre a 
importância e a relevância.
Agradecimentos – agradecimentos a colaboradores entre outros pode-
rão ser citados nesta seção, antes das referências.
Referências – devem estar formatadas segundo as normas de Vancouver 
(http:// www.icmje.org).
Figuras e Tabelas - devem ser enviadas juntas com o texto principal 
do artigo, em formato que permita edição (figuras em Excel e tabelas 
em Word).

© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor



2. RELATOS DE CASO
Relatos de caso que apresentem relevância e originalidade são convida-
dos a serem submetidos ao BrJP. Devem respeitar um limite de 1800 
palavras. Os resultados devem ser claramente apresentados e discutidos 
à luz da literatura científica, citando as referências. Incluir até três au-
tores. A estruturação do corpo do texto deve conter: INTRODUÇÃO, 
RELATO DO CASO, DISCUSSÃO, Agradecimentos e Referências. 
Figuras e tabelas que ilustrem o texto podem ser incluídas.

3. ARTIGOS DE REVISÃO
Revisões da literatura sobre assuntos relevantes em dor, com análise 
crítica da literatura e realizada de forma sistemática, são bem-vindas. 
Incluir até três autores. Devem conter não mais que 3000 palavras, e se-
rem estruturadas da seguinte forma: INTRODUÇÃO, CONTEÚDO, 
CONCLUSÃO, REFERÊNCIAS.

4. CARTAS
Podem ser enviadas cartas ou comentários a qualquer artigo publicado 
na revista, com no máximo 400 palavras e até cinco referências.

REFERÊNCIAS
O BrJP adota as “Normas de Vancouver” (http://www.icmje.org) como 
estilo para formatação das referências. Estas devem ser apresentadas no 
texto na ordem sequencial numérica, sobrescritas. Não deverão ser cita-
dos trabalhos não publicados e preferencialmente evitar a citação
de resumos apresentados em eventos científicos. Referências mais anti-
gas 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. Estu-
do 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 entra-
da. Enumerá-las em algarismos arábicos. Todas deverão conter título e 
legenda. 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 ilustração.
Sinais gráficos utilizados nas tabelas, figuras ou siglas devem ter sua cor-
relação 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 - 
International Committee of Medical Journal Editors) para registro de 
estudos clínicos, reconhecendo a importância dessas iniciativas para a 
disseminação 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 
Registros 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.



Realização

CBDOR
15o Congresso Brasileiro de Dor

De 19 a 22/05/2021
Centro de Convenções Frei Caneca

São Paulo - SP

Programe-se!

150

cbdor 2021.indd   1 16/07/2019   10:48:49



AF_Anúncio21x28_MenosDorMaisVida_MundiPharma_190307.pdf   1   07/03/19   15:21



INTERESSADO EM QUE SEUS PACIENTES COM
DOR CRÔNICA NÃO DESISTAM DO TRATAMENTO?

Então facilite o entendimento do 
que você propõe e suas razões.

E de uma forma amigável, rápida e entretida...  
EDUQUE-OS
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  que analgésicos e anti-inflamatórios aliviam, mas não curam?
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