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EDITORIAL

Pain education: from the idea to action!
Educação em dor: da ideia à ação!

DOI 10.5935/2595-0118.20180038

A aquisição e uso do conhecimento sempre foram desafios para a humanidade. Um dia, recebi de presente, “para refletir e divertir-me sobre
nomes e classificações” o livro Kant e o Ornitorrinco1 de Humberto Eco. Esse, já de início esclarece que não há nada em comum entre os dois
personagens. O autor quer é falar sobre o ato de dar nome às coisas, que é parte da obtenção do conhecimento. Kant apresentou as bases
do conceito empírico que vai dos sentidos ao conceito. Por sua vez, o Ornitorrinco apresentou grande dificuldade conceitual, pois é uma
mistura aparente de animais diferentes. Somente após 80 anos foi reconhecido como mamífero. Segundo o autor, a resistência de muitos
dos estudiosos foi o que retardou esse reconhecimento. Afinal, exigiram-se muitas evidências nem sempre fáceis de se obter. Por outro lado,
entender conceitualmente e na prática a questão da dor crônica é um desafio para estudantes e educadores. Imagine então para os pacientes!
Um estudo brasileiro realizado nos anos de 2005 e 2006 perguntava a cirurgiões-dentistas e médicos que frequentavam congressos de dor, o
que pensavam sobre pacientes com dor crônica2. O estudo mostrou que a maioria dos profissionais era formada há mais de 10 anos, entretanto, o treinamento para a abordagem de pacientes com dor crônica era recente. Também havia a tendência de realçar a formação técnica
da própria especialidade ou profissão exercida. Além disso, foi pequeno o percentual de profissionais que considerava a relação profissional/
paciente, os aspectos emocionais da dor e o comportamento do paciente com dor crônica de importância para o controle do sintoma. Embora
os profissionais demonstrassem interesse pelo tema, os resultados do estudo mostraram divergência entre a abordagem clínica expressa e a
recomendada para o tratamento da dor3-5.
Muita coisa mudou nesses anos, como a regulamentação para especialização em Dor em várias profissões de saúde. Congressos, como o
recente VIII Congresso Interdisciplinar de Dor (CINDOR), mostraram que os alunos de graduação, de pós-graduação, os pesquisadores de
área básica e os profissionais das diversas áreas da saúde continuam interessados em conhecer, reciclar e discutir a questão da dor.
A experiência de ter dor física não parece algo simples de entender na prática, e nem sempre há uniformidade sobre o tema. Do mesmo
modo, foram necessários muitos anos de pesquisas e discussões para se chegar ao conceito atual de dor que ainda gera debates. Quando o
tema é “Educação em dor” parece não haver discordância quanto à sua importância e necessidade. A própria Associação Internacional para o
Estudo da Dor (IASP) escolheu-o para seu ano global de 20186, resumindo em um dos seus folhetos educativos: “Muito trabalho permanece:
a apropriada educação em dor é essencial para todos os profissionais de saúde (e para os pacientes), e o trabalho em equipe multidisciplinar é
fundamental para o sucesso do controle da dor. A educação em dor deve ser incluída, para fins de competência, nos currículos e exames dos
alunos de graduação e pós-graduação em saúde, e ser incorporada aos programas de educação continuada”.
Transformar ideias em ações produtivas não é fácil. No quadro A luta de Jacó com um Anjo, Paul Gauguin expressa a ideia de transformar o
abstrato em realidade7. Do abstrato ao empírico. O abstrato imerso na realidade. É como se o artista respondesse ao filósofo, transformando
o abstrato, o conceitual, na experiência empírica. Vem no sentido inverso, mostrando o abstrato na realidade em que é imaginado. Em educação, precisa-se realmente de esforço integrado de profissionais, dos estudantes, dos pacientes, da família e dos gestores.
Num mundo contemporâneo globalizado, digital, e em tempo real, a ação educativa pode sofrer a influência do meio social em que está, do
cuidado ou descaso dos gestores, da influência das indústrias e dos laboratórios, da resistência a mudanças e até da conduta ética dos profissionais.
Isso é de alcance global, mas em países pobres ou em desenvolvimento a vulnerabilidade é maior. O desafio da educação é gigantesco. E em um
país como o nosso, em que a educação é muito criticada em todos os níveis, incluindo o universitário, é preciso ação. As ideias já estão postas.
Mas, quando há o sofrimento coletivo de um país que se contorce adoecido em vários planos (saúde, segurança pública, educação) e que
vê ou tem no futebol um alívio, imagina-se o que falar sobre educação quando há descrença nos gestores e os idosos se tornam descrentes
ou indiferentes. Refletindo sobre esse dilema, e à procura de material para este texto, encontrei a foto de uma agenda dos residentes de Dor
Orofacial da Divisão de Odontologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). A
foto chamou a atenção pela frase expressa em letras garrafais “Se eu pudesse eu pegava a dor, colocava dentro de um envelope e devolvia ao
remetente”8, do poeta Mário Quintana.
De repente, em uma equipe de odontologia, profissão voltada à prática instrumental, que envolve diagnóstico e terapêutica, a escolha de um
poema para a capa denota que as lições sobre o paciente com dor estão fazendo efeito. Também aquela mensagem baseada na aparente simplicidade do cotidiano, uma metáfora que aborda uma questão complexa de sofrimento, aponta que estamos aprendendo e ensinando sobre
a necessidade e importância de ver, na queixa individual, a integração de todas as dimensões da dor.

© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor
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Então, vamos transformar a ideia da “educação em dor” em ações
necessárias à nossa realidade. E existem muitos exemplos de experiência pedagógica em todo o país, como os cursos de pós-graduação, multidisciplinares, de residência e de especialização em
dor. Vamos copiá-los, discuti-los, reciclá-los! É tempo de refletir
e enfrentar o desafio de aplicar o conceito à prática clínica9. E
vamos seguindo, pois sem esperança, não há ação que dê à razão
sentido à vida, e muito menos ideias.
E o combate à dor, sem dúvida, dá esperança, e talvez sentido à
vida!
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Evaluation of cognitive impairment in patients with episodic migraine
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The purpose of this
study was to evaluate the presence of cognitive deficits in patients
with episodic migraine and control group, and to compare with
the results previously described in the literature.
METHODS: Patients with episodic migraine were included
according to the International Headache Society criteria, and
a control group was selected, matched by sex, age, and schooling. Patients were asked about the frequency and intensity of
headaches, medications used, and comorbidities. Afterwards, a
neuropsychological assessment was applied using the Montreal
Cognitive Assessment, the clock drawing test, the verbal fluency
test, and the Stroop test. The main variables influencing cognitive dysfunctions were analyzed (depressive disorder, anxiety
disorder, sleep disorder, use of medication).
RESULTS: Thirty patients with episodic migraine and 30 controls were evaluated. Patients with episodic migraine had a performance in the Montreal Cognitive Assessment test (p=0.53),
the clock drawing test (p=0.80), the verbal fluency test (p=0.44)
and the Stroop test (p=0.97) similar to the control group. Patients
with chronic migraine (30 patients and 30 controls) performed a
Montreal Cognitive Assessment test (p=0.00), verbal fluency test
(p=0.00) and Stroop test (p=0.00) lower than the group control.
The main variables influencing cognitive disorders were studied
by linear regression, and none of these variables was an influencing factor in the Montreal Cognitive Assessment test.
CONCLUSION: Patients with episodic migraine did not present cognitive deficits compared to a control group.
Keywords: Cognitive dysfunctions, Headache, Migraine.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A proposta deste estudo foi
avaliar a presença de déficits cognitivos em pacientes com migrânea episódica e grupo controle, e comparar com os resultados
previamente descritos na literatura.
MÉTODOS: Foram incluídos pacientes com migrânea episódica, segundo os critérios da International Headache Society, e
selecionado um grupo controle pareado por sexo, idade e escolaridade. Os pacientes foram questionados sobre a frequência e
intensidade de crises, fármacos, comorbidades. Posteriormente,
foi realizada a avaliação neuropsicológica através do Montreal
Cognitive Assessment, do teste do relógio, teste da fluência verbal e
Stroop teste. As principais variáveis influenciadoras de distúrbios
cognitivos foram analisadas (transtorno depressivo, transtorno
de ansiedade, distúrbios do sono, uso de fármacos).
RESULTADOS: Foram avaliados 30 pacientes com migrânea
episódica e 30 controles. Os pacientes com migrânea episódica
apresentaram uma performance no Montreal Cognitive Assessment
teste (p=0,53), teste do relógio (p=0,80), teste da fluência verbal
(p=0,44) e Stroop teste (p=0,97) semelhante ao grupo controle.
Pacientes com enxaqueca crônica (30 pacientes e 30 controles)
realizaram um teste de Montreal Cognitive Assessment teste (p=0,00), teste de fluência verbal (p=0,00) e teste de Stroop
(p=0,00) menor que o grupo controle. As principais variáveis influenciadoras de distúrbios cognitivos foram estudadas através de
regressão linear e nenhuma dessas variáveis apresentou-se como
fator de influência no Montreal Cognitive Assessment.
CONCLUSÃO: Os pacientes com migrânea episódica não apresentaram déficits cognitivos em comparação com um grupo controle.
Descritores: Cefaleia, Disfunção cognitiva, Migrânea.
INTRODUÇÃO
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De modo geral, a cefaleia é um sintoma frequente na população, sendo a sua prevalência ao longo da vida de 93% nos homens e 99% nas
mulheres. A cefaleia é a principal razão para consultas neurológicas
em atendimentos ambulatoriais. Estima-se que 5 a 10% da população
procure um médico durante a vida devido à cefaleia1,2. As principais
cefaleias primárias são a do tipo tensional e a migrânea. A migrânea é
um tipo de dor craniana com duração de 4 a 72 horas, caracterizada
por forte intensidade, latejante ou pulsátil, piorando com as atividades
diárias, sendo unilateral em 2/3 dos casos, podendo ser acompanhada
de sintomas tais como náuseas, vômitos, fotofobia e fonofobia. Pode
haver cinco fases detectáveis numa crise típica de migrânea: pródromo
ou sintomas premonitórios, aura, cefaleia, sintomas associados (náuseas, fotofobia) e pósdromo (fadiga, exaustão)3-5.
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Pacientes com dor crônica frequentemente relatam queixas cognitivas
que dificultam situações sociais e atividades da vida diária. Segundo meta-análise publicada em 2013, os autores concluíram que há maior alteração em testes cognitivos de pacientes com dor crônica quando comparados a voluntários normais, apesar de significativa heterogeneidade
dos estudos incluídos na análise6. Foi sugerido também que pesquisas
futuras sejam realizadas, bem como métodos padronizados de testes.
Vários estudos analisaram a associação entre migrânea e função cognitiva, mas os resultados desses estudos são variados. Alguns estudos transversais não encontraram diferenças entre os pacientes com
migrânea e controles7-11, enquanto outros demonstraram evidências
de pior desempenho cognitivo entre os pacientes com migrânea12-15.
Uma variedade de testes foi usada para avaliar a função cognitiva e
muitos desses estudos eram pequenos, o que pode limitar sua capacidade de detectar diferenças entre os grupos.
Estudos envolvendo ressonância nuclear magnética (RNM) convencional constataram que pacientes com migrânea tem risco aumentado
de lesões isquêmicas em substância branca, chamadas algumas vezes
de “substrato de migrânea”. Esse risco existe para pacientes com e sem
aura, sendo aumentado em pacientes com migrânea com aura e migrânea crônica. Foram demonstrados efeitos cumulativos da migrânea
no sistema nervoso central (SNC), embora a implicação funcional
desses resultados ainda permanece obscura. A longo prazo, acredita-se
que essas lesões causariam déficits cognitivos nesses pacientes16.
Existem fatores confundidores importantes ao se avaliar um paciente com migrânea e queixas cognitivas. Em primeiro lugar, muitos
desses pacientes apresentam transtorno depressivo ou transtorno
de ansiedade envolvidos, comorbidades que são relacionadas a déficits atencionais e desempenho prejudicado em testes cognitivos.
Em segundo lugar, alguns fármacos utilizados com frequência pelos
pacientes com migrânea, como o topiramato, já foram comprovadamente descritos como causadores de déficits cognitivos17,18. Um
estudo publicado em 2013, avaliando 30 pacientes com migrânea
crônica e 30 controles saudáveis, detectou baixo desempenho em
testes cognitivos nos pacientes com migrânea crônica, aparentemente sem relação com outros fatores12.
Os resultados de RNM funcional em pacientes usando topiramato e
controles encontraram déficits em áreas da rede de linguagem. Esses
dados sugerem um mecanismo pelo qual esse fármaco prejudica o processamento cognitivo durante a função da linguagem, tanto para uso
crônico quanto para dose única18. Outro estudo duplamente encoberto
controlado, publicado em 2011, detectou que o topiramato causa déficits cognitivos dose-dependentes, a partir de seis semanas de uso19.
Assim, o presente estudo objetivou avaliar a presença de déficits cognitivos em pacientes com migrânea episódica e compará-los com
resultados previamente descritos na literatura. Objetivou, também,
avaliar os principais fatores desencadeantes de distúrbios cognitivos
presentes na população com migrânea, tais como, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, uso de fármacos que atuam no
SNC como topiramato, sono não reparador, uso abusivo de álcool,
antecedente de traumatismo craniano e outras comorbidades.

deste curso. Foram incluídos alunos de ambos os sexos, com idade mínima de 18 anos, com migrânea episódica com ou sem aura (distúrbios
neurológicos transitórios que acompanham a cefaleia) de acordo com
os critérios da International Headache Society (IHS): dor com duração
de 4 a 72 horas, caracterizada por forte intensidade, latejante ou pulsátil, piorando com as atividades diárias, podendo ser acompanhada de
sintomas tais como náuseas, vômitos, fotofobia e fonofobia, ocorrendo
por menos de 15 dias no mês. Os critérios de exclusão envolveram pacientes com disfunção orgânica cerebral que impedissem de responder
aos questionários, pacientes que não concordaram em assinar o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Os alunos foram entrevistados pessoalmente para a avaliação de dados demográficos e dados clínicos, além de testes neuropsicológicos
para a avaliação cognitiva. Foi recrutado um grupo controle (GC) de
pacientes pareados por sexo, idade e escolaridade, sem diagnóstico
de migrânea.
Considerando que estudo prévio encontrou diferenças significativas em testes cognitivos pelo Montreal Cognitive Assessment (MoCa)
aplicados em mulheres com migrânea crônica e controles (grupos de
30 casos e 30 controles) (Tabela 1). Foi realizado um cálculo amostral considerando a diferença entre os resultados no teste MoCa entre os dois grupos e o desvio padrão dos resultados (Tabela 2). Para
um poder de teste de 90% de acurácia, foi estimado que os grupos
“migrânea” e “controle” deveriam ter, pelo menos, 27 integrantes
cada. A comparação entre os grupos se baseou no teste t de Student,

MÉTODOS

DADOS CLÍNICOS

Foi realizado um estudo descritivo transversal, desenvolvido na Faculdade de Medicina do Centro Universitário Barão de Mauá, com alunos

Foram avaliados por meio de entrevista dados como idade, sexo,
diagnóstico da cefaleia, frequência e intensidade de crises de cefa-
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2σ2 (Zα/2 + Zβ)2

e a equação para o cálculo amostral foi n= (µ - µ )
, onde µ1 e µ2
são as médias do escore de MoCa nos grupos com e sem migrânea,
respectivamente, e σ é o desvio padrão da população, obtido a partir
do estudo de Ferreira et al .20
1

2

2

Tabela 1. Descritiva do escore de Montreal Cognitive Assessment em
cada grupo20
Migrânea

n

Média

Desvio padrão

Com

30

24,4

2,6

Sem

30

26,7

1,8

Todos os tamanhos amostrais aqui apresentados foram calculados
considerando-se um teste de hipóteses bilateral, o maior desvio padrão
(2,6), com nível de significância de 5% e com variações no poder do
teste de 70 a 90% e diferença mínima de 2,3 (encontrada no estudo).
Tabela 2. Tamanhos amostrais considerando a comparação dos dois
grupos
Diferença entre as médias
2,3

Poder do teste (%)

n (por grupo)

70

16

75

18

80

21

90

27

Observação: Os tamanhos amostrais calculados se referem ao total de pacientes que deverão ser coletados em cada um dos dois grupos (com e sem dor).
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leia, doses de fármacos utilizados e uso de analgésicos. Os pacientes
também foram avaliados quanto às comorbidades como transtorno depressivo e transtorno de ansiedade (Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5)21, aspectos do sono
(“Você tem algum tipo de problema de sono como insônia, sono
não reparador ou apneia do sono?”), uso de fármacos (“você utiliza
algum tipo de fármaco de uso contínuo?”), e outras comorbidades
que foram previamente diagnosticadas por outros médicos, como
hipotireoidismo, diabetes e hipertensão, além de questões sobre impacto na qualidade de vida desses pacientes.
Posteriormente, os pacientes foram submetidos a uma avaliação neuropsicológica que incluiu o teste MoCa validado para o português22,
fluência verbal, teste Stroop (para atenção e memória de trabalho)23.
Este estudo foi aprovado pelo Comité de Ética do Centro Universitário Barão de Mauá, CAAE 38707014.3.0000.5378 (2015).

Tabela 4. Características da cefaleia no grupo migrânea episódica

Análise estatística
Os dados foram analisados pelo programa SPSS versão 18.024. Na
análise das variáveis categóricas foi aplicado o teste Qui-quadrado ou
o Exato de Fisher, conforme a frequência esperada nas células. Na
análise das variáveis numéricas foram aplicados os testes de Kolmogorov-Smirnov para definir o tipo de distribuição das variáveis; para
aquelas que tiveram uma distribuição normal foram usados testes
paramétricos como o teste t de Student ou a Análise de Variância
(ANOVA). As variáveis que não apresentaram distribuição normal
foram avaliadas com teste não paramétrico de Mann-Whitney. Para
correlacionar duas ou mais variáveis foi utilizada a análise de regressão logística binária e regressão linear.

(5 – 16,7%). A frequência do uso de analgésicos foi de 4,4±4,2 dias/
mês. Apenas 2 (11,1%) faziam uso abusivo de ergotamina.
Entre os pacientes do GC, os fármacos mais utilizados foram anticoncepcionais (18 – 60%), antidepressivos (1- 3,3%).
As comorbidades mais frequentes no GME foram transtorno de
ansiedade generalizada (10 – 33,3%), transtorno depressivo maior
(2 – 6,7%), hipotireoidismo (3 – 10%), sono não reparador (12 –
40%) e hipertensão (1 – 3,3%). Não houve pacientes com diabetes
ou traumatismo craniano prévio. O uso de cafeína esteve presente
em 12 – 40% e o uso de álcool em 9 – 27%.
As comorbidades mais frequentes no GC foram transtorno de ansiedade generalizada (6 – 20%), sono não reparador (5 – 16,7%),
hipotireoidismo (2 – 6,7%). Nenhum paciente relatou transtorno
depressivo maior, hipertensão, diabetes, traumatismo craniano prévio. O uso de cafeína esteve presente em 10 – 30% e o uso de álcool
em 16 – 53,3%).
Entre os pacientes entrevistados, 2 (6,7%) tinham queixas de alteração da memória no GME e 2 (6,7%) no GC. Com relação aos
testes cognitivos aplicados, os principais resultados estão descritos
na tabela 5. Quando aplicada a regressão linear, utilizando o MoCa
como variável dependente e migrânea episódica, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, uso de topiramato e sono não reparador como variáveis independentes, nenhuma dessas variáveis
apresentou-se como fator de influência no MoCa (Tabela 6).

RESULTADOS
Um total de 64 alunos foram abordados. Três controles foram excluídos por apresentarem cefaleia tensional intensa e frequente. Um
aluno foi excluído por estar sem crises de migrânea há mais de um
ano. Enfim, 60 alunos foram incluídos no estudo, sendo 30 com
migrânea episódica e 30 controles. Os dados demográficos do grupo
migrânea episódica (GME) e grupo controle (GC) estão descritos
na tabela 3.
Tabela 3. Dados demográficos dos pacientes em ambos os grupos
Variáveis

GME/n=30

GC/n=30

23,5

22,3

Sexo feminino

29 (96,7%)

29 (96,7%)

Estado civil solteiro

28 (93,3%)

30(100%)

Idade média (anos)

Características
Pulsátil

25 (83,3)

Náuseas

24 (80)

Fotofobia

27 (90)

Fonofobia

22 (73,3)

Aura

17 (56,7)

Uso do topiramato

2 (6,7)

Atrapalha as atividades

27 (90)

Absenteísmo ao trabalho

17 (56,7)

Escala visual de dor (média±DP)

8,5±1,1

Tempo de dor (anos) (média±DP)

7,0±4,4

Frequência (dias/mês) (média±DP)

4,5±3,4

Tabela 5. Pacientes com migrânea episódica e controles: médias de
pontuações em testes neuropsicológicos
Testes

GME
n=30

GC
n=30

Valor de p*

MoCa

27,4

28,0

0,53

Fluência verbal
(n palavras)

13,6

14,4

0,44

GME = grupo migrânea episódica; GC = grupo controle.

Com relação às características da migrânea e impacto nas atividades diárias e atividades de trabalho, os resultados estão descritos
na tabela 4.
Entre os fármacos utilizados pelo GME, 18 (60%) pacientes utilizavam anticoncepcionais, 2 (6,7%) topiramato, 2 (6,7%) antidepressivos, 3 (10%) betabloqueadores, 1 (3,3%) flunarizina e 1 (3,3%)
clorpromazina. Os analgésicos mais utilizados foram dipirona (15
– 50%), ergotamina (2 – 6,7%) e anti-inflamatórios não hormonais

GME (n e %)

Teste do relógio

2,7

2,7

0,80

Stroop (1)**

15,1

15,1

0,97

Stroop (2)**

15,7

16,2

0,48

Stroop (3)**

22,6

23,0

0,76

MoCa = Montreal Cognitive Assessment, *teste Mann-Whitney; **segundos;
GME = grupo migrânea episódica; GC = grupo controle.
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Tabela 6. Modelo de regressão linear, onde o teste Montreal Cognitive Assessment foi a variável dependente, controlada pelas variáveis independentes
Variáveis independentes

Coeficiente B

Média±DP

Valor de p

Migrânea episódica

-0,54

0,58

0,35

-1,71

0,62

Uso de topiramato

1,74

1,77

0,33

-1,80

5,29

Transtorno depressivo

-1,28

1,84

0,49

-4,98

2,41

Transtorno de ansiedade

0,03

0,68

0,97

-1,34

1,40

Sono não reparador

-1,11

0,66

0,87

-1,42

1,21

DISCUSSÃO
Este trabalho descreveu e analisou os aspectos cognitivos em pacientes com migrânea episódica e controles sem migrânea, pareados
por sexo, idade e escolaridade, além de avaliar os principais fatores
desencadeantes de distúrbios cognitivos presentes, tais como, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, uso de topiramato, sono
não reparador.
O tema cognição e dor crônica vem sendo estudado mais recentemente em alguns trabalhos. Landrø et al.25 identificaram algumas
possíveis razões para esses déficits, incluindo a presença de sintomas
depressivos (os quais estão presentes em 40 a 50% dos pacientes
com dor crônica) e uso de fármacos26. Outro estudo, realizado por
nosso grupo de pesquisa, já havia demonstrado déficits cognitivos
em pacientes com migrânea crônica em comparação com o GC20.
Um estudo prospectivo avaliou os participantes para enxaqueca com
e sem aura para função cognitiva. Três testes cognitivos foram utilizados: a Lista de Palavras da bateria Consortium to Establish a Registry
for Alzheimer Disease (CERAD), os testes de fluência verbal e de
Trilhas. Pacientes com migrânea sem aura foram associados a um
pior desempenho cognitivo15.
O mecanismo exato que sustenta a relação complexa entre dor crônica
e cognição não foi completamente compreendido. Há uma relação
direta entre atenção, retenção transitória de informações, memória
imediata e a atividade de neurônios do córtex pré-frontal. Qual seria
a base fisiológica desse achado? Em primeiro lugar, as mesmas redes
neurais que são utilizadas para muitas funções cognitivas são também
usadas para funções nociceptivas. Em segundo lugar, sensações corporais podem levar o indivíduo a um estado de hipervigilância e desviar
a atenção de outras tarefas cognitivas. Isso dificulta uma resposta eficaz
às novas informações. Esses resultados sustentam o “modelo neurocognitivo da dinâmica de atenção à dor’’6.
No presente estudo, os pacientes do GME apresentaram um desempenho no MoCa semelhante ao GC. Houve também desempenho
semelhante no grupo migrânea com relação ao GC nos testes fluência verbal, teste de Stroop, e não se encontrou estatística significativa
no teste de Mann-Whitney.
Esses dados são diferentes daqueles encontrados em estudo anterior
que avaliou pacientes com migrânea crônica e um GC, encontrando prejuízos em tarefas que utilizam a atenção (teste de Stroop), a
linguagem (fluência verbal) e habilidades visuoespaciais (desenho
do relógio)20. Os resultados também diferem de outros estudos que
evidenciaram alterações cognitivas em pacientes com migrânea12-15
e se assemelham a estudos que não encontraram essas alterações7-11.
Contudo, acredita-se que uma avaliação com maior número de pacientes poderia ser útil para explicar melhor esses resultados.
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Embora se tenha um número de pacientes pequeno, pode-se trabalhar com uma amostra pareada por sexo, escolaridade e idade. Além
disso, um modelo de regressão linear foi utilizado para controlar as
possíveis variáveis confundidoras. Essas variáveis, como transtorno
de ansiedade, transtorno depressivo, uso de medicações, distúrbios
do sono, por influenciarem na cognição, são grandes desafios para
os estudos clínicos que abordam a temática dor crônica. No presente estudo foi possível analisar essas variáveis que atuariam como
confundidoras nos resultados do MoCa teste através de regressão
linear. Com relação à avaliação da migrânea episódica, transtorno de
ansiedade, transtorno depressivo, uso de topiramato e sono não reparador, nenhuma dessas variáveis influenciou o teste MoCa. Assim,
este estudo traz informações novas à literatura pertinente ao tema.
CONCLUSÃO
Os resultados levam a acreditar que os pacientes com migrânea episódica não apresentam déficits cognitivos em comparação com um
grupo controle.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Neck pain is a painful
acute or chronic syndrome that affects the region of the cervical
spine. Electrostimulation is one type of treatment, which provides local analgesia bringing more comfort and functionality to
the patient. However, there are still there are other current forms
not fully explored. Therefore, the objective of the study was to
evaluate the analgesic and functional effects of the Aussie current
on students with chronic neck pain.
METHODS: Twenty-four individuals were separated in a control group (n=11) and an electrostimulation group (n=13) with
current intensity at the sensory level. There were 3 interventions
per week for 4 weeks, totaling 12 interventions per individual.
The assessment was performed applying the Neck Disability Index, the visual analog scale of pain, the handgrip dynamometer,
and the cervical spine goniometry before the intervention, shortly after the treatment period, and after a month of follow-up.
RESULTS: In relation to all the assessed items, there was no significant difference between the three evaluations in the control
group and in the treated group.
CONCLUSION: The Aussie current at the sensory level did not
provide significant analgesic and functional effects in students
with chronic neck pain.
Keywords: Electric stimulation therapy, Neck pain, Pain measurement.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A cervicalgia é uma síndrome
dolorosa, aguda ou crônica, que acomete a coluna cervical. Uma
das formas de tratamento é a eletroestimulação, que proporciona
analgesia local trazendo mais conforto e funcionalidade ao paciente. Contudo ainda existem formas de corrente pouco exploradas.
O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos analgésicos e funcionais
da corrente Aussie em estudantes com cervicalgia crônica.
MÉTODOS: Vinte e quatro indivíduos foram separados em
grupo controle (n=11) e grupo de eletroestimulação (n=13),
com intensidade da corrente em nível sensorial. Foram realizadas
3 intervenções por semana, durante 4 semanas, totalizando 12
terapias por indivíduo. A avaliação foi feita com a aplicação do
questionário Neck Disability Index, da escala analógica visual, do
dinamômetro de preensão manual, e da goniometria da coluna
cervical antes da intervenção, logo após o período de tratamento,
e depois de um mês de seguimento.
RESULTADOS: Em relação a todos os quesitos avaliados, não se
verificou diferença significativa entre as três avaliações no grupo
controle e no grupo tratado.
CONCLUSÃO: A corrente Aussie, atingindo apenas o nível sensorial, não proporcionou efeitos analgésicos e funcionais significativos em estudantes com cervicalgia crônica.
Descritores: Cervicalgia, Mensuração da dor, Terapia por estimulação elétrica.
INTRODUÇÃO
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A cervicalgia é uma queixa de dor comum em indivíduos adultos
sendo muito relacionada ao uso de computadores e à sobrecarga
de trabalho; fatores que influenciam na exacerbação dos sintomas1.
Afeta o bem-estar global do indivíduo e a saúde da sociedade de
forma geral, definindo-se como um problema de saúde pública e
de grande importância na sociedade mundial2. Pode advir de diversas causas, tais como radiculopatias, cefaleia cervicogênica, tumores,
espondilites e artrites. São comuns em diversas faixas etárias, com
maior incidência no sexo feminino, trazendo prejuízos nas suas atividades de vida diária1.
Em geral, pode estar relacionada com movimentos bruscos, longa
permanência em posição forçada, movimentos repetitivos, esforço
ou trauma, resultando quadros dolorosos, inflamatórios, com perda de amplitude de movimento (ADM), fadigabilidade de flexores
e extensores de cervical, rigidez local e redução da propriocepção2.
Além disso, leva uma grande parte das pessoas a vícios farmacológi-
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cos, instabilidade emocional, quadros deprimentes, disfunções relacionadas às atividades laborais e deficiências nas atividades diárias3.
A eletroestimulação se mostra eficaz para a inibição de dor, promovendo analgesia por meio das vias ascendentes e descendentes de controle
da dor4. As correntes mais comumente utilizadas na prática clínica são
a estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), tanto de frequên
cia baixa quanto alta, a corrente interferencial (bi ou tetrapolar) e a
estimulação elétrica neuromuscular (FES), sendo que as duas primeiras geralmente são as escolhidas quando se objetiva a redução de
quadros dolorosos5. Porém, ao avaliar correntes de média frequência,
com diferentes correntes carreadoras, Ward e Robertson6 observaram
que 1kHz apresentou maiores torques do que frequências superiores.
Ainda dentro dessa gama de correntes, a modulação em bursts com
menores frequências do que as observadas na interferencial e Russa,
têm características de melhor produção de torque e sensibilidade7,8.
Ward, Oliver e Bucella9 compararam duas formas de corrente de
média frequência (correntes Russa e Aussie) com duas formas de
baixa frequência monopolares, avaliando tanto o torque produzido
quanto o seu desconforto. Observaram que a corrente Russa produziu menor torque que as demais, sendo que as de média frequência
foram mais agradáveis. Assim, concluíram que a Aussie (1kHz e pequena duração de burst) é uma boa opção quando se deseja conforto
associado a altos níveis de torque. Apesar de relatos favoráveis a seu
uso, há uma lacuna com relação ao uso da corrente Aussie para analgesia abaixo do limiar motor.
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da corrente Aussie em
estudantes com cervicalgia crônica, bem como suas características
de acomodação.
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dados individuais a respeito de intensidade de dor, cuidado pessoal,
levantamento de objetos, leitura, dores de cabeça, atenção, trabalho,
condução de automóveis, dormir e diversão. Além desse questionário, foi utilizada a escala analógica visual (EAV), por meio de um
dispositivo de madeira, com escalímetro variando em 10cm com
indicações de sem dor (nível zero) e máxima dor (nível 10). No lado
contralateral (visão do avaliador) havia uma régua centimetrada. As
avaliações foram aplicadas pré (Av1) e pós-intervenção (Av2), além
da sua reaplicação com um mês de seguimento (Av3).
Além das avaliações citadas, foram realizadas nos mesmos momentos a goniometria ativa da coluna cervical, nos movimentos de flexão,
extensão, e flexão lateral, com goniômetro universal com avaliação
em graus; o teste de força de preensão com uso de um dinamômetro
manual (North Coast Medical®), com mensuração em libras por cm2.
A intervenção com a corrente Aussie (Neurodyn – Ibramed®) foi realizada três vezes na semana durante quatro semanas, totalizando 12
aplicações em cada indivíduo. A frequência da base foi de 1000Hz
(1kHz), modulada em 50Hz, com duração de ciclo de quatro milissegundos. A intensidade utilizada foi considerada forte, porém não
dolorosa, não atingindo o limiar motor. Foram utilizados dois eletrodos de borracha-silicone (2 por 4cm), um sobre a região atlanto-occipital e outro sobre o processo espinhoso da segunda vértebra
torácica (Figura 1).
Visto o fenômeno da acomodação à corrente elétrica, foram avaliadas a intensidade e o tempo que demorou para ocorrer a primeira
acomodação, na 1ª, 4ª, 8ª e 12ª terapias.

MÉTODOS
Estudo quantitativo, experimental e aleatorizado (amostras colhidas
por conveniência). Para este estudo foram recrutados 26 estudantes da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) de ambos
os sexos (20 mulheres e 6 homens), com idade média de 21,81±2,48
anos, altura 1,67±0,08m, peso 66,31±14,95kg, e índice de massa corporal (IMC) 23,12±4,27kg/m2, que apresentavam cervicalgia crônica.
Os participantes foram separados equitativamente em grupo controle
(GC – foram submetidos a tratamento placebo) e grupo corrente Aussie (GA). O cálculo para a amostra, com base na força de preensão,
com desvio padrão e diferença a ser detectada de 2,8I/cm2, poder de
80%, apresentou para cada grupo 12 indivíduos.
Para participar do estudo, os participantes deveriam ter idade de 18
a 30 anos, serem discentes da UNIOESTE, apresentar dor cervical
por mais de três meses, com dor ao movimento da cervical, nunca ter
feito nenhum tipo de eletroestimulação no local, ter disponibilidade
para estar presente durante os períodos de tratamento ou avaliação,
e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Foram critérios de exclusão: cirurgia relacionada à cervical, gestação,
marca-passo cardíaco, ingestão de fármacos analgésicos 30 dias antes
da aplicação e durante o período experimental, radiculopatia, alteração de sensibilidade local. Devido a faltas, foram excluídos dois
voluntários do GC.
A coleta de dados e as intervenções foram realizadas no Centro de
Reabilitação Física (CRF) da UNIOESTE. Foi aplicado o Neck Disability Index (NDI)10, adaptado para o português, que coletou os

Figura 1. Posição dos eletrodos durante a aplicação da corrente Aussie, utilizados em ambos os grupos
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Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
UNIOESTE sob no 2.162.923.
Análise estatística
Os dados são apresentados em mediana, 1º e 3º quartis para NDI
e EAV, com comparação dentro dos grupos com teste de Kruskal-Wallis e comparação entre os grupos com Mann-Whitney. Para a
força de preensão e goniometria, os dados são apresentados em média e desvio padrão, com comparações realizadas por ANOVA unidirecional e teste t para amostras não pareadas, intra e intergrupos,
respectivamente. Para as variáveis de acomodação da corrente, os dados são apresentados em média e desvio padrão, com comparações
realizadas por ANOVA unidirecional. Em todos os casos o nível de
significância aceito foi de 5%.
RESULTADOS
Não se verificou diferença significativa entre as três avaliações na
comparação intra e intergrupos para o NDI e a EAV (Tabela 1).
Novamente, não foram observadas diferenças significativas na força
de preensão e nos movimentos avaliados (Tabela 2).
Para a acomodação, com relação ao tempo necessário para ocorrer o
primeiro evento, não houve diferenças significativas entre as terapias
avaliadas, mas houve para a intensidade, sendo que a primeira apresentou valores menores do que as outras (Tabela 3).
Tabela 1. Resultados do Neck Disability Index e escala analógica visual, comparando as avaliações realizadas em cada grupo e entre os
grupos
NDI

Av1
Av2
Av3

GC

GA

Valor de p

Mediana
1º - 3º Q

20
14-26

24
20-28

0,1644

Mediana
1º - 3º Q

14
12-15

16
14-24

0,2024

Mediana
1º - 3º Q

12
9-20

20
10-26

0,3391

0,3933

0,0964

Valor de p
EAV

GC

GA

Valor de p

Av1

42,6±7,2

40,1±7,1

0,409

Av2

44,2±6,5

44,7±7,2

0,8382

Av3

43,8±8,1

43,8±6,3

0,9925

Valor de p

0,8749

0,2118

Av1

45,4±7,9

39,3±7,6

0,0705

Av2

45,1±6,4

44,1±7,9

0,7348

Av3

43,9±8,2

42,6±8,8

0,7165

Valor de p

0,8781

0,3291

Av1

36,9±7,5

37,7±13,2

0,8508

Av2

36,8±4,6

39,6±7,6

0,3006
0,4451

Extensão

Flexão
lateral
direita

Av3

36,0±6,3

38,5±9,8

Valor de p

0,933

0,8991

Av1

36,9±8,9

32,3±8,6

0,2213

Av2

34±7,1

35,6±5,1

0,5197

Av3

35,1±6,4

38,4±5,1

0,1655

Valor de p

0,6701

0,0668

Flexão
lateral
esquerda

GC = grupo controle; GA = corrente Aussie; Av1 = pré-intervenção; Av2 = pós-intervenção; Av3 = após um mês de seguimento.

Tabela 3. Resultados das intervenções no grupo tratado, observando o limiar de acomodação (tempo em segundos) e intensidade
(miliamperes)
Terapia

Tempo

Intensidade

1ª

267,6±172,5

20,6±10,1

4ª

233,4±176,2

38,1±17,8*

8ª

253,8±216,5

39,6±19,1*

12ª

300±136,3

37,7±11,1*

DISCUSSÃO

Mediana
1º - 3º Q

4
3-4,5

3
3-5

0,8393

Av2

Mediana
1º - 3º Q

2
2-4

2
2-3

0,7943

Av3

Mediana
1º - 3º Q

2
1,5-3

3
2-5

0,1396

Valor de p

Valor de p

0,0525

0,3052

GC = grupo controle; GA = corrente Aussie; EAV = escala analógica visual; NDI
= Neck Disability Index; Av1 = pré-intervenção; Av2 = pós-intervenção; Av3 =
após um mês de seguimento

Tabela 2. Resultados da preensão e goniometria, em média e desvio
padrão, comparando as avaliações dentro de cada grupo e entre os
grupos
GC

GA

Valor de p

Av1

9,9±3,1

9,8±2,5

0,9128

Av2

9,7±2,9

10,3±2,6

0,6500

Av3

9,1±2,6

9,3±2,3

0,7694

Valor de p

0,7055

0,6966
Continua...
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Flexão

* Diferença significativa ao comparar com a 1ª terapia.

Av1

Preensão

Tabela 2. Resultados da preensão e goniometria, em média e desvio
padrão, comparando as avaliações dentro de cada grupo e entre os
grupos – continuação

A crescente utilização das correntes de média frequência na reabilitação segue a teoria de que elas são mais confortáveis e mais eficazes
que as correntes de baixa frequência; visto que as primeiras possuem
menor impedância na pele, podendo estimular tecidos mais profundos, apesar de relatos apontarem para efeitos antinociceptivos variados entre as correntes11-13. Há necessidade de novas pesquisas com
a eletroestimulação no tratamento de algias da coluna vertebral14.
No presente estudo, a corrente Aussie com base de 1kHz foi utilizada em estudantes com cervicalgia crônica não específica, e avaliada a intensidade da dor pela EAV e a incapacidade funcional pelo
NDI. Ambas são formas validadas e consagradas na literatura10,13,15.
Apesar de relatos que a eletroestimulação afeta de forma positiva o
tratamento de indivíduos com cervicalgia, como a TENS12,16,17 e a
interferencial11, no presente estudo, as variáveis relacionadas à dor
e incapacidade não apresentaram diferenças com relação aos valores
basais ou entre os grupos. Já Corrêa et al.18 observaram em indivíduos com dor lombar crônica que a corrente interferencial, com
base de 1 e 4kHz (AMF de 100Hz, durante 30 minutos, 3 dias na
semana por 4 semanas), produziu significativa redução na intensi-
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dade da dor. Com o passar do tempo de terapia, houve redução no
uso de analgésicos e aumento no limiar de dor à pressão. De forma
diferente do presente estudo, o tempo por terapia foi maior, mas,
Oliveira et al.19 avaliando os efeitos analgésicos da TENS mostraram
resultados semelhantes entre 20 e 40 minutos.
Também utilizando a corrente interferencial com 1kHz, mas em indivíduos saudáveis, Venancio et al.20 observaram que 20 minutos de
estimulação produziram aumento no limiar de dor à pressão, porém
é uma frequência mais desconfortável que 4, 8 e 10kHz. Agripino21 avaliando indivíduos saudáveis, observou eficácia da corrente
alternada de média frequência, Aussie, durante 20 minutos, com
base de 1 e 4kHz (duração do burst de 2ms, modulada em 50Hz),
sobre a intensidade de dor percebida, mas não para o limiar de dor à
pressão, sendo que 4kHz mostrou-se superior. No estudo realizado
por Pereira et al.22 foram avaliados os efeitos da corrente interferencial, com base de 2kHz, no limiar de dor induzida, aplicada durante
15 minutos, com os eletrodos dispostos nas raízes nervosas de C3 a
T1, de forma transcutânea, pela técnica bipolar. Também não houve
alteração no limiar de dor à pressão, mas produziu diminuição do
limiar de dor ao frio. Assim, supõe-se que um aumento da frequência base utilizada poderia trazer mais benefícios em relação ao limiar
de dor, com intensidade mantida abaixo do limiar de contração e a
aplicação em raízes nervosas semelhantes.
Em relação a goniometria, o presente estudo não constatou aumento da amplitude em nenhum dos movimentos cervicais testados,
apesar de estarem todos restritos. Já Dissanayaka et al.12 observaram
melhoras na ADM cervical em indivíduos que foram submetidos à
corrente de baixa frequência, mas não encontraram tais resultados
naqueles submetidos à média frequência (interferencial).
Moberg et al.23, avaliando profissionais da saúde, observaram uma
associação entre VO2max, força de preensão e dor musculoesquelética.
Assim, no presente estudo, buscou-se observar se a corrente Aussie
poderia melhorar a força de preensão por alterações na dor cervical crônica. No entanto, como já descrito, não houve mudanças no
quadro álgico, tampouco na força de preensão manual. Resultado
semelhante foi visto por Myśliwiec et al.24 que compararam tração
Saunders com TENS em indivíduos com cervicalgia. Eles observaram efeitos de melhora da força de preensão apenas para a primeira
opção de tratamento. Já com relação aos efeitos agudos da manipulação vertebral, tanto em indivíduos saudáveis25 quanto com dor
cervical crônica26, não foram observadas diferenças na força de preensão manual.
Com relação à característica de acomodação da corrente elétrica, que
é comum a outras formas de eletroestimulação27, buscou-se no presente estudo avaliar o comportamento ao longo das terapias, sendo
que apenas para a intensidade foi possível observar que houve diferenças entre a primeira terapia e as demais. Isso pode ter ocorrido
pela sensação de novidade do uso da corrente, sendo que nos dias
seguintes, os voluntários suportavam melhor a intensidade inicial
mais elevada. Salienta-se que uma das limitações foi não avaliar o
comportamento de outras acomodações dentro da mesma terapia.
CONCLUSÃO
A corrente Aussie, aplicada sem produzir contração muscular, não
proporcionou efeitos analgésicos e funcionais significativos em estu-
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dantes com cervicalgia crônica, sendo que eles suportaram maiores
intensidades ao longo das terapias até que ocorresse sua acomodação.
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Influence of acupuncture on the pain perception threshold of muscles
submitted to repetitive strain
Influência da acupuntura no limiar de percepção dolorosa de musculatura submetida a esforço
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Muscle pain is one of
the causes of the leave of absence in physical activities, as well as
limiting factor in sports performance. The objective of this study
was to evaluate the early and late response to the pain perception
threshold after acupuncture in a single application, in subjects
submitted to repetitive strain.
METHODS: Clinical-experimental quantitative trial, with control group and blind, with 47 healthy women, aged between 18
and 55 years (36.3±10.6), divided deterministically by sequential alternation to the groups: acupuncture (GACP n=16), Sham
(Gsham n=16) and control (CGRT n=15). The repetitive strain
was performed in the Reformer equipment of the Pilates method,
before and after the intervention, with 0,25x40mm needles. The
GACP received the needling at point ST36 (Zusanli). The Gsham
received superficial needling out of the acupuncture point, and the
CGRT only performed the exercise. All patients had the needles
for 20 minutes, except for the CGRT who remained only at rest.
A digital pressure algometer was used at point BL57 (Chengshan).
The algometry was conducted before the intervention and the
exercise, immediately after, and after 24 hours.
RESULTS: The GACP showed a significant increase in the pain
perception threshold when compared to Gsham (p =0.021) and
to CGRT (p<0.001) and after 24 hours, with CGRT (p=0.006).
The results were coherent with the acupuncture theoretical foundations, suggesting the release of opioid analgesics and applicability in the recovery of post-exercise sore muscles.
CONCLUSION: A single acupuncture intervention was able to increase the Pain Perception Threshold immediately and after 24 hours.
Keywords: Acupuncture, Algometry, Muscle pain, Pain perception threshold.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor muscular é uma das
causas de afastamento de práticas de atividades físicas e fator limitante no desempenho desportivo. O objetivo deste estudo foi
avaliar a resposta imediata e tardia do limiar de percepção dolorosa após estímulo de acupuntura em uma única aplicação, em
sujeitos submetidos a esforço repetitivo.
MÉTODOS: Ensaio clínico-experimental, quantitativo, com
grupo controle e encoberto, 47 mulheres sadias, com idades entre 18 e 55 anos (36,3±10,6), separadas por alocação determinista por alternância sequencial em grupos: acupuntura (GACP
n=16), Sham (Gsham n=16) e controle (GCRT n=15). Realizou-se o esforço repetitivo no equipamento Reformer do método
Pilates, antes e após a intervenção com agulhas 0,25x40mm. O
GACP recebeu agulhamento no ponto E36 (Zusanli). O Gsham
agulhamento superficial, fora do ponto de estímulo de acupuntura e o GCRT só realizou o exercício. Todos permaneceram 20
min com agulhas e o GCRT só em repouso. Utilizou-se um algômetro de pressão digital no ponto B57 (Chengshan). A algometria foi realizada antes da intervenção e do exercício, imediatamente após, e após 24 horas.
RESULTADOS: O GACP teve aumento significativo do limiar
de percepção dolorosa no momento imediato, quando comparado ao Gsham (p=0,021) e ao GCRT (p<0,001), e após 24 horas
com o GCRT (p=0,006). Houve coerência dos resultados com
as bases teóricas do estímulo da acupuntura, sugerindo liberação
de opioides analgésicos e aplicabilidade em recuperação de dores
musculares pós-exercícios.
CONCLUSÃO: Uma única intervenção de acupuntura foi capaz
de aumentar o limiar de percepção dolorosa de imediato e após
24 horas.
Descritores: Acupuntura, Algometria, Dor muscular, Limiar de
percepção dolorosa.
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INTRODUÇÃO
A promoção e manutenção da saúde por meio de exercícios físicos
é hoje fato inquestionável, contando com inúmeras pesquisas que
relatam seus benefícios1-3. No entanto, os fatores comportamentais
para a manutenção da prática de atividade física têm sido preocupação e objeto de trabalhos científicos4,5. Estudos demonstram que
aproximadamente 50% das pessoas que iniciam um programa de
exercícios desistem em menos de seis meses6. Inúmeras são as causas
de abandono e entre elas a dor muscular pós-exercícios, que para
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alguns sujeitos é fator desmotivacional de continuidade nos programas de exercícios7.
A dor muscular pós-exercícios em atletas pode ser um fator limitante, prejudicando diretamente seu desempenho físico8. Ressaltando
entre as dores musculoesqueléticas em indivíduos saudáveis, encontra-se a dor muscular de início tardio (DMIT).
A DMIT caracteriza-se como uma dor ou desconforto experimentado entre 12 e 24 horas após o exercício físico, podendo ter seu pico
máximo entre 24 e 72 horas9. Há hipóteses que afirmam que seja
decorrente de microlesões, onde ocorre uma migração inicial de leucócitos, iniciando um processo de reparo de lesão tecidual, enquanto
histaminas, prostaglandinas, cininas e K+ produzidas por neutrófilos
e macrófagos estimulam as terminações nervosas livres do músculo,
instalando a DMIT10,11.
Entre as inúmeras pesquisas com acupuntura (ACP), os efeitos
analgésicos são os mais estudados, sendo que algumas buscam respostas para explicar os mecanismos e vias analgésicas mediadas pela
ACP12,13, enquanto outros avaliam o consenso dos efeitos terapêuticos in vivo14. Mesmo em áreas específicas como a desportiva, a grande maioria das pesquisas que demonstram os efeitos analgésicos da
ACP direcionam para o alívio de dores musculoesqueléticas e/ou
doenças osteomusculares15,16.
Na área desportiva, cada vez mais se utiliza a tecnologia em busca de
medalhas, superando dia a dia os limites do corpo humano. Entretanto, em paralelo, cresce também o refino dos recursos de avaliação
antidoping. As terapias ditas naturistas ou integrativas têm sido investigadas como possibilidades de medicina complementar às intervenções convencionais no âmbito desportivo17. Porém, são escassos
os trabalhos que estudam a resposta analgésica aguda (imediata) de
intervenções por ACP.
As pesquisas clínico-experimentais com atletas com o uso de ACP
são complexas quanto à adesão da população por envolverem variáveis como o medo de que a técnica influencie negativamente o
desempenho, e/ou promova mudanças nos padrões físicos e na estabilidade emocional.
Poderia a ACP em uma única aplicação ter uma influência no limiar
de percepção dolorosa (LPD) em musculatura submetida a esforços
repetitivos?
Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o LPD
imediato e tardio após o estímulo da ACP em uma única aplicação
em sujeitos sadios, sedentários, submetidos a esforços repetitivos.
MÉTODOS
O estudo foi um ensaio clínico-experimental, com perfil de avaliação quantitativa e grupo controle.
Os voluntários foram recrutados por autosseleção (cartazes e convites), compondo inicialmente um grupo de 61 mulheres, sendo que
no momento do estudo, as que foram elegíveis perfizeram um total
de 47, com idade entre 18 e 55 anos (36,3±10,6).
Os critérios de inclusão foram sexo feminino, sedentárias, sadias,
com idade entre 18 e 55 anos. Os critérios de exclusão foram: grávidas, ter ingerido fármaco analgésico, antiespasmódico, anti-inflamatório, miorrelaxantes e anestésicos nas 24 horas antes, durante e
até a última coleta dos dados. Ter praticado exercícios físicos para
fortalecimento de membros inferiores (MMII) nos últimos 5 dias
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antes da intervenção, não poderiam ter dores nos MMII, lombares
e/ou ciáticos que pudessem interferir na execução do exercício de
plantiflexão e dorsiflexão de tornozelo, não ter alteração na sensibilidade periférica e não ser fumante.
Antes da seleção da população do presente estudo, realizou-se um
teste piloto com alguns voluntários homens, onde se concluiu que
o sexo masculino, em função do alto LPD, seria inadequado à presente pesquisa. A tolerância à pressão do algômetro foi tão alta que
dificultou operacionalmente as avaliações, pois foi necessário imprimir muita força sobre o aparelho e o avaliador não conseguia manter
adequado o ângulo de leitura da ponteira do equipamento, o que
provocou enormes instabilidades inviabilizando a correta leitura.
Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), as voluntárias foram divididas por alocação determinista
por alternância sequencial em um dos três grupos, com as seguintes composições: GACP (n=16), Gsham (n=16) e GCRT (n=15).
A coleta dos dados da ACP, algometria e exercício de plantiflexão
e dorsiflexão, foi realizada nas dependências dos ambulatórios da
clínica escola da Faculdade IBRATE de Curitiba.
Primeiramente foi realizada uma avaliação do LPD através do algômetro digital de marca Wagner® modelo FDI, de origem americana,
que se constitui em um dinamômetro e que exerce uma pressão sobre uma ponteira de borracha quando tocada na pele em um ângulo
de 90°. Todas as voluntárias participaram da avaliação do LPD com
esse equipamento.
As voluntárias foram orientadas a informar imediatamente o avaliador quando a pressão fosse suficientemente forte a ponto de gerar
desconforto doloroso. Esse valor ficou registrado instantaneamente
no visor do algômetro digital, como sendo o LPD expresso em kgf/
cm2. Esse procedimento foi realizado por um avaliador externo, profissional da saúde, treinado, que não teve conhecimento sobre a qual
grupo cada voluntária pertencia.
Foram coletadas três leituras de cada perna. A partir desses dados,
calculou-se a variação percentual do LPD de cada voluntária entre os
diferentes momentos dentro de cada grupo e os demais tratamentos
estatísticos.
Para a realização das leituras, as voluntárias permaneceram em decúbito ventral na maca para análise em um ponto localizado na panturrilha, no ventre do músculo gastrocnêmio. Na ACP sua localização corresponde ao acuponto B57 (Chengshan), segundo Lian et
al.18, ilustrado na figura 1.
A primeira avaliação algométrica constituiu o momento pré-tratamento. Na sequência realizou-se o exercício de plantiflexão e dorsiflexão de tornozelo em decúbito dorsal. Utilizou-se o equipamento
Reformer do método Pilates, com carga de 24,2kgf/cm². Os exercícios
foram padronizados em números de repetições máximas em 1 minuto, ou até a exaustão dentro desse tempo máximo. Entendendo-se por
exaustão a capacidade de não sustentar a continuidade do exercício.
Na sequência foi realizada a intervenção, objeto do presente estudo.
No GACP, as voluntárias foram agulhadas bilateralmente no acuponto E36 (Zusanli) que se localiza 3 polegadas abaixo da patela, e 1
polegada lateral e distal do tubérculo anterior da tíbia18. Utilizaram-se agulhas filiformes descartáveis marca Arhondin® 0,25x40 mm.
A profundidade foi de 1,5 polegadas e estimulada inicialmente até
a sensação “deqi” que corresponde a um formigamento, leve “choquinho” e/ou sensação de peso nas pernas. O tempo de permanên-
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Influência da acupuntura no limiar de percepção dolorosa
de musculatura submetida a esforço repetitivo

Seleção inicial (n=61)

Excluído por critérios
(n=12)

Excluído por desistência
(n=2)

Alocação determinista sequencial (n=47)
Sham
Acupuntura
Controle
n=16
n=16
n=15
Algometria pré-tratamneto
Exercício repetitivo
Intervenção/agulhamentos
Algometria pós-imediato

Figura 1. Leitura de algometria de pressão no acuponto B57 (Chengshan), no ventre do músculo gastrocnêmio

cia com as agulhas foi de 20 minutos para todos os grupos. Para o
Gsham, foi escolhido um local distante medialmente 2 cm do ponto
E36. O GCRT não recebeu nenhuma forma de intervenção, permanecendo em repouso na maca pelo mesmo tempo dos demais.
As voluntárias não souberam se estavam recebendo a ACP verdadeira ou sham. A orientação do exercício e as avaliações do número
máximo de repetições em um minuto em todos os momentos foram
realizadas por uma professora de Educação Física convidada, que
não sabia qual o grupo que foi designado cada voluntário, sendo o
estudo encoberto por parte do avaliador.
Todas as aplicações foram realizadas por uma fisioterapeuta especialista em ACP. Houve perda de duas voluntárias do Gsham, sendo
uma decorrente do não comparecimento e outra pela alta sensibilidade dolorosa à pressão do algômetro na leitura do pós-imediato.
A sequência das coletas de dados e intervenção está resumida no
desenho metodológico do estudo, conforme a figura 2.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de
Tecnologia - IBRATE, sob n° 225/2011.
Análise estatística
A algometria de pressão foi realizada nos MMII com 3 leituras do
LPD de cada lado, nos momentos antes, depois imediato e depois
de 24 horas.
Os dados obtidos foram sujeitos a uma análise exploratória, recorrendo aos métodos gráficos da caixa de bigodes (Box-and-Whiskers) e do
caule e folhas (Stem e Leaf) para identificação e expurgo dos outliers
que alteravam significativamente os parâmetros de tendência central19.
A apreciação da simetria e achatamento das curvas de distribuição foi
efetuada através dos valores de Skewness e Kurtosis, respectivamente.
A normalidade das distribuições foi confirmada através do teste não
paramétrico Kolmogorov-Smirnov, com a correção de Lilliefors.
Posteriormente, e recorrendo à estatística descritiva, foi calculada a
média e o desvio padrão das variáveis em estudo para a amostra total

Exclusão
Sham (n-2)

Sham
n=14

Algometria pós 24 horas
Acupuntura
Controle
n=16
n=15

Figura 2. Desenho metodológico do estudo quanto aos momentos
do exercício e intervenção

e por grupo de estudo considerado. A comparação entre os valores
médios obtidos por cada grupo em cada momento de avaliação foi
efetuada através do teste One-Way ANOVA, com post-hoc LSD
para a comparação das variáveis duas a duas, com nível de significância estabelecido em 5%.
Os resultados da análise estatística foram expressos pelos valores de p
dos testes de hipóteses, poder do teste e tamanho do efeito na abordagem de Cohen seguindo as recomendações do estudo de Lindenau e Guimarães20. Os valores de poder do teste One-Way ANOVA
foram obtidos a posteriori, considerando o número de sujeitos em
cada grupo: no acupuntura (GACP n=16), Sham (Gsham n=16) e
controle (GCRT n=15) um tamanho de efeito f de 1,29 e um nível
de significância de 5%. O poder do teste foi calculado no software
G*Power (G*Power, Version 3.0.10, Universität Kiel, German)21,
enquanto que as demais análises foram realizadas utilizando o programa estatístico SPSS versão 20.0.
RESULTADOS
Na tabela 1 podem ser observados os valores médios (± DP) da idade
e do LPD (kgf/cm2) relativos a cada grupo, em cada momento de
avaliação.
A comparação da variação percentual do LPD (kgf/cm2) revelou diferenças significativas entre os grupos, do momento pré-tratamento
para o momento pós-imediato (F=8,123, p=0,001, poder do teste:
80,2%); e do momento pré-tratamento para o momento pós-24
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Tabela 1. Valores médios (± desvio padrão) da idade e do limiar de percepção dolorosa (Kgf/cm2) por algometria nos três grupos em cada momento
Momentos de avaliação
Grupos

n

Média de idade (anos)

Pré-tratamento

Pós-imediato

Após 24 horas

GACP

16

35,63±11,40

5,91±1,74

6,69±2,11

6,29±1,84

Gsham

12

39,83±7,79

6,10±0,51

6,05±0,76

6,10±0,86

GCRT

15

34,93±11,20

7,43±1,30

6,80±1,79

6,54±1,91

GACP = acupuntura; Gsham = Sham; GCRT = controle.

15
Variação percentual do Limiar de Percepção
Dolorosa entre os momentos

*
10

*
5

0

-5

-10

Pré-tratamento
e pós-imediato
Acupumtura

Pré-tratamento
e pós-24 horas
Sham

Controle

Figura 3. Variação percentual do limiar de percepção dolorosa (Kgf/cm2)
de cada grupo ao longo dos três momentos de avaliação
GACP = acupuntura; Gsham = Sham; GCRT = controle.
*p<0,05.

horas (F=4,217, p=0,022, poder do teste: 75,3%) (Figura 3). Os resultados obtidos não evidenciaram diferenças significativas na idade
entre os grupos estudados.
Ao comparar os grupos dois a dois com relação à variação percentual, o GACP apresentou aumento significativo do LPD no momento imediato quando comparado ao Gsham (p=0,021; tamanho do
efeito: 0,87) e ao GCRT (p<0,001; tamanho do efeito: 1,29). Do
momento pré-tratamento para o após 24 horas, o GACP apresentou
aumento significativo em relação ao GCRT (p=0,006; tamanho do
efeito: 0,94). O Gsham e o GCRT não apresentaram diferença significativa entre si em nenhum dos momentos.
DISCUSSÃO
Observando os resultados, constatou-se que uma única intervenção
por ACP no ponto E36 realizada durante 20 minutos foi capaz de
aumentar de maneira significativa o LPD, no momento imediato à
aplicação, perdurando após 24 horas. Esses resultados vão ao encontro das pesquisas de Itoh, Minakawa e Kitakoji22, que utilizando o
algômetro de pressão também concluíram que a ACP foi capaz de
aumentar o LPD da fáscia muscular.
A ACP é reconhecida pela capacidade analgésica, que libera inúmeras substâncias neuroendógenas capazes de bloquear a condução
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do processo doloroso em seus diferentes níveis23,24. Como, para fins
de pesquisa, induzir a dor em indivíduos saudáveis é antiético, uma
alternativa, portanto, é avaliar o quanto a ACP pode bloquear a percepção a um determinado desconforto.
A algometria de pressão (dolorimetria) é capaz de quantificar a percepção dolorosa do sujeito a partir da sensibilização dos nociceptores25, sendo uma referência indireta de avaliação da dor26. No caso
do presente estudo, o desconforto avaliado foi a pressão mecânica
exercida pela ponteira do algômetro.
Estudos de Erthal et al.27 demonstraram os efeitos antinociceptivos
do mesmo ponto de ACP estudado neste trabalho, só que com o uso
do laser em cobaias, com dor induzida por fármacos. O resultado
encontrado na presente pesquisa está em concordância com o referido estudo, embora com circunstâncias diferentes.
Nos resultados, observou-se que as voluntárias que não receberam
agulhamento (GCRT) apresentaram variações negativas da diferença média entre o LPD ocorrida no pré-tratamento quando comparado ao pós-tratamento (imediato e pós-24 horas), indicando que
estavam menos tolerantes à pressão depois do exercício, o que não
ocorreu no GACP.
A justificativa encontrada para esse resultado sugere que além da exigência da musculatura envolvida pelo exercício proposto somam-se
o estresse mecânico sobre as terminações nervosas e nociceptores,
pertinente à sensibilização dos receptores de pressão existentes na
superfície dos tecidos25. É conveniente lembrar que houve transferência de carga da ponteira de borracha do algômetro sobre a pele,
por várias vezes no mesmo ponto. Considerando que essas variáveis
foram iguais entre todos os sujeitos, sugere-se que alguma substância
antinociceptiva, de efeito e/ou liberação imediata, tenha sido produzida em maior quantidade no GACP do que nos demais grupos.
A seleção de voluntárias mulheres mostrou-se adequada neste estudo
e vem ao encontro de Chesterton et al.28, que pesquisando o comportamento de percepção dolorosa com algômetro em diferentes
gêneros concluiu que as mulheres têm menor LPD que os homens.
O local escolhido para a avaliação do LPD coincide com o ponto
B57 de ACP. Ele foi selecionado por coincidir com um ponto gatilho, tornando-o altamente sensível à pressão12,29, além de possuir um
músculo amplamente requisitado no exercício e cargas propostos.
Bonfim et al.30 utilizaram também essa região para a avaliação do
LPD com o algômetro após exercícios envolvendo a mesma musculatura, porém em posição ortostática.
Os resultados encontrados na presente pesquisa sugerem que o
acuponto B57 é adequado para estudos de LPD com algômetro de
pressão, em especial para exercícios envolvendo a musculatura de
panturrilha.
Quanto à aplicabilidade dos resultados encontrados no presente
estudo é possível recomendar a ACP em dores musculoesqueléti-

Influência da acupuntura no limiar de percepção dolorosa
de musculatura submetida a esforço repetitivo

cas decorrentes de traumas mecânicos, esforço repetitivo e fadiga
muscular, onde o indivíduo precisa voltar a exercitar-se em curto
período. Lembrando que a liberação de opioides endógenos faz uma
consequente diminuição na percepção dolorosa31, bem como outras
substâncias já estudadas que têm prováveis efeitos ergogênicos32.
Essa recomendação corrobora também os estudos relatados na literatura que abordaram especificamente o uso da ACP em melhoras
de sintomas dolorosos em musculatura submetida à exaustão física17.
Seguindo essa linha de pensamento, autores como Zhu, Arsovska e
Kozovska15, com um trabalho de natureza clínica, demonstraram
que a ACP promoveu analgesia além de efeitos relaxantes da tensão
muscular em atletas profissionais.
Na área de acupuntura, a qualidade estatística ainda é incipiente pois
a grande maioria dos estudos carece de aprofundamentos estatísticos, razão que dificulta comparações com outros estudos. Os melhores resultados deste estudo foram quando se comparou o grupo que
recebeu acupuntura com aquele que não recebeu nenhum estímulo
(controle), com um especial e representativo ganho na avaliação do
pós-imediato, cujo poder do teste ultrapassou 80%, mínimo desejável na área de saúde.
Como limitações deste estudo, tem-se o fato de ter sido realizado
em uma população exclusivamente feminina por questões de limites
metodológicos, bem como não poder estender os resultados para benefícios na DMIT, uma vez que ela atinge seu pico de 24 a 72 horas,
e a avaliação do presente estudo foi somente até 24 horas.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CONCLUSÃO

21.

Diante dos resultados, este estudo concluiu que uma única intervenção por ACP no ponto E36 realizada durante 20 minutos foi capaz
de aumentar de maneira significativa o LPD no momento imediato
após sua aplicação, perdurando após 24 horas, em mulheres sadias,
sedentárias, submetidas a exercício de plantiflexão e dorsiflexão de
tornozelo.
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Gait variables comparison between pregnant women with and without
lumbopelvic pain
Comparação entre variáveis da marcha entre grávidas com e sem dor lombopélvica
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The various gestational
adaptations may lead to changes in the gait pattern. Also, the
lumbopelvic pain in this period can impact the gait dynamics.
The objective of this study was to compare gait variables between
pregnant women with and without lumbopelvic pain, according
to the gestational trimesters, and to compare the outcome variables between the second and third gestational trimesters.
METHODS: Analytical and cross-sectional study with 277
pregnant women. They were divided into two groups, considering the gestational trimester as a grouping factor. Subsequently,
the two groups were subdivided considering the absence or presence of lumbopelvic pain. All participants were submitted to the
evaluation protocol: identification form, visual analog scale, and
gait assessment using the Balance Master System®.
RESULTS: The chronological age averages of the second and
third-trimester groups were, respectively, 29.9±4.6 and 29.7±3.7
years. When comparing gait variables between pregnant women with and without lumbopelvic pain, a statistically significant
difference was observed only for the gait velocity (p=0.04) in the
third-trimester group.
CONCLUSION: It is suggested that women in the third trimester with complaints of lumbopelvic pain have reduced gait
velocity when compared to those without pain.
Keywords: Gait, Low back pain, Pregnancy.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As diversas adaptações decorrentes da gestação podem levar a modificações no padrão
da marcha. A queixa de dor lombopélvica nesse período pode
repercutir na dinâmica da marcha. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar as variáveis da marcha entre gestantes com
e sem dor lombopélvica, respeitando os trimestres gestacionais,
e comparar as variáveis-desfecho entre o segundo e o terceiro
trimestre gestacionais.
MÉTODOS: Estudo do tipo analítico e transversal com 277
gestantes alocadas em dois grupos, considerando o trimestre
gestacional como fator de agrupamento. Posteriormente, os dois
grupos foram subdivididos considerando a ausência ou presença
de dor lombopélvica. Todas as participantes foram submetidas ao
protocolo de avaliação: preenchimento de ficha de identificação,
escala analógica visual e avaliação da marcha por meio do Balance Master System®.
RESULTADOS: As médias da idade cronológica para o grupo
do segundo e terceiro trimestres foram, respectivamente, entre
29,9±4,6 e 29,7±3,7 anos. Ao comparar as variáveis da marcha
entre gestantes com e sem dor lombopélvica foi observada diferença estatisticamente significativa, apenas para a velocidade da
marcha (p=0,04), no grupo do terceiro trimestre.
CONCLUSÃO: Sugere-se que mulheres no terceiro trimestre
com queixas de dor lombopélvica apresentam redução da velocidade da marcha, quando comparadas àquelas sem dor.
Descritores: Dor lombopélvica, Gravidez, Marcha.
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Pregnancy is a physiological process in which several changes
occur in the woman’s body that can lead to changes in the gait
pattern. These changes include: ligament laxity, changes in the
center of gravity (CG), decreased neuromuscular control, anthropometric alterations in the size of the support base and the
width of the feet, deviations of ground reaction forces (GRF)
and propulsion force1,2.
During pregnancy, women often complain about lumbopelvic pain (LPP)3,4. LPP usually increases throughout pregnancy,
reaching a peak of greater severity in the third trimester4. Increased abdominal volume observed during this period may
cause a decrease in the range of motion of the torso, and it may
affect their gait dynamics3.

Gait variables comparison between pregnant women
with and without lumbopelvic pain

Gait is an activity of daily life, being one of the main abilities of
the human being. Even though it is a natural gesture, it is believed that different patterns in this ability occur throughout the
gestation process5. Previous studies analyzing gait changes during
pregnancy report that there is a decrease in gait length, increased
step width, changes in torso movement and reduced self-selected
walking speed4 during this period. There is also an increase in
the duration of the stance phase, while the duration of the swing
phase remains virtually unchanged6.
Previous studies have suggested that pregnant women with
lumbopelvic pain have impairments in performing gait due to
changes in coordinating pelvis and torso rotation5. In addition,
musculoskeletal discomfort in this period may be associated with
overloads occurring as a consequence of secondary gait deviations, which try to correct weight gains and weight distribution
throughout the body5. These factors make it difficult to analyze
the characteristics of gait during pregnancy, and it is necessary
that its evaluation respects the gestational trimester.
However, there are still few studies that analyze the influence of LPP
on gait variables during gestation. Thus, this article has the main
objective to compare the gait variables between pregnant women
with and without LPP, respecting the gestational trimesters which
the volunteers are in. Secondly, we aimed to compare the outcome
variables between the second and third gestational trimesters.

Br J Pain. São Paulo, 2018 jul-set;1(3):212-6

METHODS
This study is characterized as analytical and cross-sectional research.
The research was developed in the Physiotherapy Department of
the Federal University of Rio Grande do Norte, in the Laboratory of Analysis of Neuromuscular Performance (LAPERN), from
December 2014 to December 2015.
The sample of 277 pregnant women was recruited from a population of 338 pregnant women attending the Multiprofessional
Course for Pregnant Women, sampled by convenience. For the
initial analyzes, the sample was divided into two groups, considering the pregnant women who were in the second and third trimesters as a grouping factor. These two groups were subsequently subdivided, regarding the absence or presence of lumbopelvic
pain, as shown in the flowchart (Figure 1).
The inclusion criteria for the sample selection were: (1) women in the second or third gestational trimesters; (2) enrolled
and participating in the Multiprofessional Course for Pregnant
Women; and (3) with low-risk pregnancies. Those who: (1) did
not complete the evaluation protocol; or (2) wished to drop out
of the study were excluded from the research.
Clinical, obstetric and gestational-related information was collected through an evaluation form designed and structured by

Pregnant women enrolled in the Preparatory Course for Pregnancy, Childbirth, Postpartum
(n=338)
Excluded (n=61)
Ineligible (n=61)
Pregnant women selected according to eligibility criteria
(n=277)

Allocation for gestacional trimester
(n=277)

2nd trimester
(n=164)

3rd trimester
(n=113)
Analysis (n=277)

2nd trimester
(n=164)

With LPP
(n=100)

3rd trimester
(n=113)

Without LPP
(n=64)

With LPP
(n=79)

Without LPP
(n=34)

Figure 1. Study distribution flowchart
LPP = lumbopelvic pain.
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the responsible researchers. After this procedure, volunteers were
questioned about the presence or absence of LPP. If affirmative,
the pregnant woman informed the researcher about the intensity
of pain according to the visual analog scale (VAS). The VAS is an
instrument graduated from zero to 10, in which zero represents
the absence of pain, and 10 the maximum amount of tolerable
pain. The pain intensity is divided into categories, in which: 1 to
2, the intensity is considered mild; 3 to 7 is moderate; 8 to 9 is intense, and 10 is unbearable. This instrument has been used for the
evaluation of pain intensity in populations of pregnant women7,8.
The Balance Master System® (NeuroCom, Clackamas, USA) was
used for evaluating gait. This equipment consists of a system that
uses a force platform with four transducers which measure the
vertical reaction forces exerted by the individual’s feet, the CG
position and quantitative measures of static and dynamic balance
performance9. The analysis of the gait variables was performed
using the Walk Across (WA) test.
During execution of the WA test, the participants had their gait
evaluated into four different variables, obtaining measurements for
each of: (1) step width (SW) in centimeters; (2) step length (SL)
in centimeters; (3) speed of progression (SPEED), in centimeters
per second; and (4) symmetry of step length (SSL) in percentage
(9). Each participant performed the test 3 times, and an average
of the obtained values was implemented for data analysis. In all
the situations, the volunteer was instructed to walk at free speed.
The study was approved by the Human Research Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte under
protocol number 719.939 and registered in the Brazilian Registry of Clinical Trials under the Registry number RBR-4j35g5.

All the volunteers signed the Free and Informed Consent Form
(FICF) in accordance with Resolution 466/12 of the National
Health Council.
Statistical analysis
The Shapiro Wilk test was used to verify the normality of the
quantitative variables. For the sample characterization, a descriptive analysis was performed regarding sociodemographic, obstetric and anthropometric data, lifestyle and lumbopelvic pain. This
analysis presented the average and the standard deviation, as well
as the absolute and relative frequencies, depending on the type
of variable (categorical and quantitative).
The Mann-Whitney test was used to compare the gait variables
between the formed groups considering the gestational trimester
and the presence or absence of lumbopelvic pain. The statistical
significance considered was p<0.05. The calculation of the sample
size was done through openepi.com site. A power of 80%, 95%
confidence interval and the following means for the oscillation
velocity were considered: group with pain, 140/sec±4 and group
without pain, 100/sec ± 5. The sample per group was 21. Therefore, the sample expected for the study was 88 pregnant women.
RESULTS
The total sample for this study was 277 pregnant women. The average for the chronological age for the second and third-trimester
groups was 29.9±4.6 and 29.7±3.7 years, respectively. The other
data represent sociodemographic, obstetric and anthropometric
data, life habits and data regarding subjective pain (Table 1).

Table 1. Sociodemographic, obstetrical and anthropometric characteristics of pregnant women participating in the study (n=277)
Variables

2T
(n=164)

3T
(n=113)

p-value

Sociodemographic data
Age (years) (Mean±SD)

29.90±4.67

29.77±3.72

0.80

Education level (years) (Mean±SD)

16.34±3.25

16.62 ± 3.49

0.54

93.9 (154)
6.1 (10)

92.9 (105)
7.1 (8)

20.79±3.51

30.05 ± 2.31

90.2 (148)
9.8 (16)

95.6 (108)
4.4 (5)

Marital status (% and n)
Have a partner
Does not have a partner
Obstetrical data (Mean±SD)
GA (weeks)
Parity (% and n)
Nulliparous
Multiparous

0.001*

Anthropometric data and life habits (Mean±SD)
Weight (kg)

66.21±10.41

71.30±10.25

0.001*

Height (m)

1.62±0.06

1.62±0.06

0.81

Body mass index
Weight gain (kg)

24.93±4.0
5.97±4.20

27.01±3.66
5.86±3.63

0.001*
0.82

36 (59)
64 (105)

46% (55)
54% (61)

3.37±2.9

3.72±2.8

Physical activity (% and n)
Active
Sedentary
Subjective data from LPP (Mean±SD)
VAS

Categorical variables are expressed as relative and absolute frequencies. The quantitative variables are expressed as mean±SD. 2T = 2nd trimester; 3T = 3rd trimester;
GA = gestational age; LPP = lumbopelvic pain; VAS = visual analog scale. *statistically significant differences.
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Table 2. Comparison of the variables of gait among pregnant women with and without lumbopelvic pain, considering the gestational trimesters
Variables

2nd Trimester

3rd Trimester

Lumbopelvic Pain

Lumbopelvic Pain

No.
(n=64)

Yes
(n=100)

p-value

No.
(n=34)

Yes
(n=79)

p-value

SW

14.20
(12.52-15.92)

14.70
(12.07-16.17)

0.74

15
(12.40-16.72)

14.90
(12,60-17,20)

0.80

ASL

56.70
(50.65-61.30)

54.80
(48.72-59.97)

0.10

55.05
(48.12-64.82)

55.20
(48.80-59.60)

0.64

SSL

70.50
(61.37-81.02)

68.85
(60.15-77.02)

0.23

72.35
(62.60-80.32)

67.40
(60.50-74.50)

0.04*

SCP

10.50
(5.00-22.75)

12
(6.00-21.50)

0.49

8
(3.00-18.25)

12
(5.00-22.00)

0.14

The variables are expressed as median and interquartile ranges. SW = step width (in cm); ASL = average step length (in cm); SSL = speed step length (in cm/s); SCP
= step length symmetry (in %); *statistically significant differences (<0.05).

Table 3. Comparative analysis of gait variables between women in the
second and third gestational trimesters
Variables

2T
(n=164)

3T
(n=113)

p-value

SW

14.50
(12.32 -16.10)

15.00
(12.55 – 17.00)

0.05

ASL

55.30
(49.60 – 60.17)

55.20
(48.75 – 60.40)

0.76

SSL

69.35
(61.12 – 78.07)

69.10
(60.85 – 76.15)

0.56

SCP

11.50
(5.00 – 22.00)

11.00
(4.00 – 21.00)

0.46

The variables are expressed as median and interquartile ranges. SW = step
width (in cm); ASL = average step length (in cm); SSL = speed step length (in
cm/s); SCP = step length symmetry (in %); 2T = 2nd trimester; 3T = 3rd trimester.

Gait and lumbopelvic pain
A statistically significant difference was only observed for gait velocity (p=0.04) in the third-trimester group when comparing gait
variables between pregnant women with and without lumbopelvic
pain according to the subjective pain assessment (Table 2).
Gait and gestational trimester
No significant differences (p<0.05) were found between the gait
variables comparing pregnant women in the second and third
trimesters. The results of this analysis are shown in table 3.
DISCUSSION
The objectives of this study were comparing gait variables between pregnant women with and without LPP and between the
second and third trimesters. The main results show that there
were no differences when comparing both groups by trimester.
However, in relation to gait, pregnant women in the third trimester with LPP presented lower gait velocity when compared to
pregnant women in the third-trimester without pain.
LPP is considered one of the main syndromes of the gestational
period, affecting more than a third of pregnant women, especially in the third trimester of the gestational period10,11.
Previous studies have suggested that the gait pattern is modulated by the presence and intensity of pain, especially when it is lo-

cated in the lumbar region, pelvic girdle and lower limbs12. Pelvic
pain may lead to gait damage due to coordination problems in
pelvic and torso rotation10,13,14.
No differences were found in gait variables for the group of
pregnant women in the second trimester in the present study.
However, pregnant women in the third trimester with LPP presented reduced gait velocity when compared to those without
pain. This result was similar to that described by Wu et al.14 and
Wu et al.13, who observed that pregnant women with low back
pain had an average gait velocity lower than those who did not
report pain13,14. The authors attributed this finding to the greater
synchronization of the pelvic and thoracic rotations, reflecting in
a smaller dissociation between these body regions14.
A study carried out by Yoo, Shin and Song4 suggests that gait velocity is reduced in pregnant women in the third trimester as a result
of pain and the increased lumbar spine curvature. Moreover, this
reduction is associated with the fact that pregnant women walk
more carefully in order to minimize the risk of falls. The reduced
gait velocity in women with pain complaints may be related to
the overload in the muscular groups involved in the gait phases15.
Pain is the result of a complex interaction between the signaling
and modulation systems of higher centers, associated with individual perception16,17. Thus, it is suggested that the perception
of pain in the group of pregnant women in the third trimester
is more accentuated by the presence of factors such as fatigue,
tiredness and edema (most common at the end of pregnancy),
which may be mainly reflected in the gait velocity18.
No statistically significant difference was observed between
groups comparing gait variables among women in the second
and third gestational trimesters. Different results were found
by Bertuit, Feipel and Rooze19, who compared space-time gait
variables among pregnant, postpartum and non-pregnant women. By analyzing the group of pregnant women, the authors observed a decrease in gait velocity, step length, and cadence, in
addition to increased step width among women in the third trimester compared to those in the second gestational trimester19.
In analyzing the characteristics of lumbopelvic pain, gait and
postural balance among pregnant women in the second and
third trimester, Yoo, Shin and Song4 found that women in the
third trimester had lower gait velocity and cadence compared
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to those in the second trimester. On the other hand, Branco,
Santos-Rocha and Vieira20 suggest that there is a decrease in the
length and increase in step width throughout pregnancy.
Gottschall, Sheedan and Downs21 compared spatiotemporal variables and muscle activation pattern among women in the second
and third gestational trimesters and found that those in the third
trimester presented lower gait velocity, more time in the support
phase and increased step width when compared to those in the
second trimester.
According to literature data, changes in gait spatiotemporal and
angular variables may be related to weight gain during pregnancy22,23, which mainly occurs in the third trimester. During this period, women gain between 11 and 16 kg24,25, which influences the
maternal shape, size, and inertia26. Therefore, we suggest that the
characteristic weight gain in pregnancy would affect the hip, knee
and ankle joints through gravitational and acceleration factors.
This fact would require an adaptation in the inter-segmental moments to fit the shape and inertia of the lower trunk and generate
adjustments, both in posture and in gait during gestation5.
However, no differences in weight gain were observed in this study
when comparing the second and third trimesters. For the sample
studied, the mean weight gain was approximately 6kg. Thus, we
suggest that the absence of statistical difference for gait variables
when comparing both groups can be justified by a smaller value in
weight gain. We also suggest that pregnant women adapt their gait
pattern to maximize stability and control mid-lateral movements5.
CONCLUSION
The results of this study suggest that women in the third trimester with complaints of lumbopelvic pain present reduced gait
velocity when compared to those without LPP. Additionally, we
found that the gait pattern is similar among pregnant women in
the second and third trimesters.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Compare anesthesia techniques with sufentanil and intraoperative infusion of
remifentanil or dexmedetomidine, and to then analyze their associations with the incidence of pain and other complications in
the post-anesthesia care unit.
METHODS: A retrospective analytical observational study conducted in a reference center for bariatric surgery in São Paulo,
São Paulo State, Brazil. Patients (n=120) included in the study
were randomly selected using this site’s anesthesia records for
bariatric surgery. Four 30-patient groups were established: G1
- induction with 0.5 µg.kg-1 sufentanil associated with the continuous infusion of remifentanil; G2 - induction with 0.7 µg.kg-1
sufentanil associated with the continuous infusion of remifentanil; G3 - induction with 0.5 µg.kg-1 sufentanil associated with
the continuous infusion of dexmedetomidine; and G4 - induction with 0.7 µg.kg-1 sufentanil associated with the continuous
infusion of dexmedetomidine. Significance was set at p<0.05.
RESULTS: The incidence of pain in the post-anesthesia care unit
was 52.5% (n=63). It was considered intense in 36.11% of these
cases. The incidence of pain in the post-anesthesia care unit was
lower in patients receiving a continuous infusion of dexmedetomidine relative to those who received remifentanil infusion. Sufentanil dosage in anesthesia induction did not influence the incidence
of pain (G1=G2>G3=G4; p<0.05). The occurrence of respiratory
complications did not differ significantly between the groups.
CONCLUSION: The use of dexmedetomidine proved to be
better for analgesia in the post-anesthesia care unit, and it did
not increase the risk of respiratory complications when compared to the continuous infusion of remifentanil, regardless of
the sufentanil dose used for induction.
Keywords: Anesthesia, Bariatric surgery, Complications, Pain, Safety.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi
comparar técnicas anestésicas com sufentanil em diferentes doses
na indução anestésica e infusão contínua de remifentanil ou dexmedetomidina no intraoperatório para manutenção da anestesia,
relacionando tais fatores à incidência de dor, náuseas e vômitos
no pós-operatório e demais complicações na sala de recuperação
pós-anestésica.
MÉTODOS: Estudo observacional analítico retrospectivo realizado em pacientes obesos (n=120). Os pacientes incluídos foram
selecionados aleatoriamente e constituíram 4 grupos de 30 pacientes cada: G1 - indução com sufentanil 0,5 µg.kg-1 associado
à infusão continua de remifentanil; G2 - indução com sufentanil
0,7 µg.kg-1 associado à infusão contínua de remifentanil; G3 indução com sufentanil 0,5 µg.kg-1 associado à infusão contínua
de dexmedetomidina; G4 - indução com sufentanil 0,7 µg.kg-1
associado à infusão contínua de dexmedetomidina. Considerou-se como critério de significância valor de p<0,05.
RESULTADOS: A incidência de dor na sala de recuperação pós-anestésica foi de 52,5% (n=63) e, entre esses, em 36,11% dos
casos foi considerada intensa. A incidência de dor foi menor nos
pacientes que receberam infusão de dexmedetomidina comparado àqueles que receberam infusão de remifentanil. A dose de sufentanil na indução anestésica não influenciou na incidência de
dor (G1=G2>G3=G4) (p<0,05). A ocorrência de complicações
respiratórias não apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos.
CONCLUSÃO: O uso de dexmedetomidina apresentou vantagem em relação à analgesia na sala de recuperação pós-anestésica,
sem aumento no risco de complicações respiratórias, quando
comparado à infusão contínua de remifentanil, independentemente da dose de sulfentanil utilizada na indução.
Descritores: Anestesia, Cirurgia bariátrica, Complicações, Dor,
Segurança.
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INTRODUCTION
In obese patients, adequate postoperative analgesia aims to
provide comfort, early mobilization, and improved respiratory function. Anesthesia in obese patients requires special care
and knowledge of the physiological alterations and their repercussions on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of
anesthetics.
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Postoperative pain, nausea, and vomiting are relevant events since
they lead to discomfort and contribute to greater morbidity1-3. In
the post-anesthesia care unit (PACU), managing postoperative pain
is essential for the respiratory system to be able to adapt after the deflation of the pneumoperitoneum, as well as for more comfortable,
safer, and earlier patient recovery. The choice of anesthesia technique
and the types of drugs used may be important for better managing
postoperative pain. Administering sufentanil as the anesthesia induction opioid in morbidly obese patients has not been associated
with respiratory complications, decreased oxygen saturation in pulse
oximetry, or postoperative nausea and vomiting (PONV) in the
PACU, and it has been found to reduce the incidence of pain when
compared with other opioids used in general anesthesia4.
Dexmedetomidine is an innovative drug regarding sedation and analgesia. Its main qualities are faster onset and the ability to allow for
rapid titration, enabling the variation in the depth of analgesia and
sedation. In addition, it is synergistic with other commonly used
anesthetics and exhibits a low incidence of side effects and minimal
respiratory depression. Anesthesia with dexmedetomidine is indicated for patients with morbid obesity because it decreases the consumption of anesthetics, contributes to cardiovascular stability, and
decreases the incidence of pain, thus promoting early postoperative
recovery5. However, the difference between the continuous infusion
of dexmedetomidine and the infusion of remifentanil intraoperatively and its relationship with the incidence of pain and respiratory
complications in the PACU has yet to be assessed.
Thus, the objectives of this study were to compare anesthesia
techniques with sufentanil at different doses at anesthesia induction and continuous intraoperative infusion of remifentanil or
dexmedetomidine for maintenance of anesthesia, and to then
analyze their associations with the incidence of pain, PONV, and
other complications in the PACU.
METHODS
A retrospective analytical observational study was conducted by
the Anesthesiology Department of São Luiz Hospital, in São
Paulo, Brazil, a reference center for obesity surgery.
The patients included in this study (n=120) were randomly selected using the above mentioned department’s anesthesia records on
video-laparoscopic bariatric surgery, in which data on the anesthesia technique and pharmaceuticals used were recorded. The cases
were analyzed using medical charts identified only by their numbers. Information on anesthesia techniques was obtained from the
anesthesia chart in order to form the groups, while the outcomes
involving pain, nausea, vomiting, and complications in the PACU
were obtained from the PACU patient records. Case numbers
were randomly selected from the surgeries performed between October 2016 and May 2017. The cases were divided into 4 groups
according to anesthesia technique reported. Each group had 30
randomly selected patients, for a total sample of 120 patients.
Standard institutional anesthesia protocol
All patients were assessed in a preanesthesia consultation, when
data on their weight (kg) and height (cm) were collected to estimate the body mass index (BMI) (kg/m2).
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The anesthesia technique adopted and included in the study was
general balanced anesthesia with sevoflurane in a concentration
sufficient to maintain the bispectral index (BIS) between 40 and
60. The minimum alveolar concentration (MAC) for sevoflurane
required was 1.5%. As part of a previously established routine of
the anesthesiology department, the patients were administered
40 mg parecoxib, 40 mg pantoprazole, and dexamethasone at
a dose of 0.1 mg.kg-1 of adjusted body weight (ABW) up to a
maximum of 10 mg, intravenously.
In the operating room, monitoring consisted of electrocardioscope,
pulse oximeter, automated non-invasive blood pressure measurement with an appropriate cuff covering 75% to 100% of the arm,
and capnograph with a gas analyzer and BIS values. Patients were
in a supine position on the operating table with a discreet 10-degree head elevation. All patients received mechanical prophylaxis
for venous thromboembolism during surgery and pharmacological
prophylaxis postoperatively. After peripheral puncture and preoxygenation with 100% oxygen, anesthetic induction was conducted.
Controlled ventilation was performed in a closed loop with a flow
rate of up to 2 L.min-1, tidal volume of up to 8 mL.kg-1 ABW, up to
50% FiO2, and a respiratory rate sufficient to maintain the expired
CO2 fraction between 35 and 40 mmHg.
Study groups
The entire healthcare routine was identical for all patients in the
four groups since it followed a previously established protocol.
Monitoring and anesthesia techniques were also the same except
for the continuous infusion of dexmedetomidine or remifentanil
to keep the patient under anesthesia, which varied according to
the doses of sufentanil used in anesthesia induction.
Induction initiated with oxygenation with a face mask, followed
by intravenous induction with the sequential administration of
the following drugs: 0.5 or 0.7 µg.kg-1 (actual weight) sufentanil,
propofol (2 to 3 mg.kg-1), and rocuronium (1 mg/kg of ideal
weight). Both doses of sufentanil were included in the institutional protocol, and the choice was made by the anesthesiologist
and then duly registered in the anesthesia chart. All patients were
monitored with a TOF watch in order to keep a post-tetanic
count under 5 (deep neuromuscular block). Blocker follow-up
administration was gauged according to TOF results. Additional
doses corresponded to 15% of the initial dose until reached deep
block. Neuromuscular block was reverted with sugammadex for
all patients according to TOF results. The study groups for comparison were as follows:
• Group 1 - induction with 0.5 µg.kg-1 (actual weight) sufentanil
and continuous infusion of remifentanil hydrochloride at doses
sufficient to maintain adequate anesthesia and individualized for
each case (0.1 to 0.3 µg.kg.min-1) without the use of boluses of
other opioids;
• Group 2 – induction with 0.7 µg.kg-1 (actual weight) sufentanil and continuous infusion of remifentanil hydrochloride at
doses sufficient to maintain adequate anesthesia and customized
for each patient (0.1 to 0.3 µg.kg.min-1) without the use of boluses of other opioids;
• Group 3 – induction with 0.5 µg.kg-1 (actual weight) sufentanil and continuous infusion of dexmedetomidine: initial bolus of
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1 µg.kg-1 administered over 10 min, followed by maintenance of
0.4 to 0.7 µg.kg-1.h-1 based on adjusted body weight;
• Group 4 – induction with 0.7 µg.kg-1 (actual weight) sufentanil and continuous infusion of dexmedetomidine: initial bolus of
1 µg.kg-1 administered over 10 min, followed by maintenance of
0.4 to 0.7 µg.kg-1.h-1 based on adjusted body weight.
The continuous infusion of both solutions was turned off 10
minutes before the end of the pneumoperitoneum.
Adjusted body weight was estimated with the following formula:
ideal weight plus (0.4 x overweight). Ideal weight was estimated using height (m) (m2) subtracted from 100 for men or 105 for women.
The variables studied were age, sex, weight, height, BMI, heart
rate (HR), non-invasive blood pressure (NIBP), oxygen saturation (SO2), axillar temperature (°C), PETCO2 values by capnography, anesthesia time (time between anesthesia induction and
extubation in min), awakening time (time between the end of
surgery and extubation in min) and postoperative complications
(pain, PONV, and respiratory repercussions in the PACU). Data
regarding the variables HR, NIBP, PETCO2, temperature, and
SpO2 were examined before starting the induction, and every 10
min until the end of the anesthesia procedure.
Near the end of the procedure (20 minutes prior), all patients received dipyrone 2000 mg, ondansetron hydrochloride dihydrate
at a dose of 0.1 mg.kg-1 of ABW up to the dose of 8 mg, and
morphine at a dose of 100 µg.kg-1 of ABW, intravenously. Before the anesthesia induction, previous hydration was conducted
with 10 mL.kg-1 Ringer’s lactate solution for all patients. Intraoperatively, the infusion of liquids was 5.0 mL.kg-1.h-1.
Post-anesthesia recovery
In the PACU, all patients were monitored with an electrocardioscope, pulse oximeter, thermometer and automated non-invasive
blood pressure measurement. Patients in the PACU were assessed
at four different 15-minute intervals: M1 – PACU admission; M2
– 15 min after admission; M3 – 30 min after admission; and M4
– 45 min after admission. At all intervals, patients were assessed
regarding the occurrence of pain and its intensity (using a 0-10
numeric rating scale) as well as PONV and its intensity (1-4 scale).
O2, HR, and NIBP were also assessed by the medical and nursing
team at all intervals. Numeric Rating Scale (NRS), 11 points (zero
to 10), with point zero representing no pain and point ten (10) the
worst possible pain. The remaining numbers represent intermediate intensities of pain (1, 2, 3 and 4 = mild (25); 5 and 6 = moderate; 7, 8 and 9 = strong. Sedation scales have not been evaluated.
Upon admission to the PACU, patients were assessed to determine their need for supplemental oxygen. M1 comprises the assessment of pulse oximetry without supplemental oxygen. All
patients presenting pulse oximetry results of less than 94% received supplemental oxygen through a face mask with oxygen
flow (5 L/min). The rescue morphine dose in case of pain in
the PACU was 30-50 µg.kg-1 according to the assessment by the
PACU anesthesiologist assistant. For patients presenting PONV
in the PACU, dimenhydrinate 30 mg was used as a supplementary drug. All patients were classified as high risk for venous
thromboembolism and received chemoprophylaxis medications
in the postoperative period and antithrombotic device during
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the surgery. Aldrete-Kroulik index was measured on admission
and at discharge from PACU.
Exclusion criteria
This study did not include chronic opioid users, reoperations,
patients allergic to any of the analgesics/anesthetics analyzed,
drug users, surgery combined with other surgical procedures,
total intravenous anesthesia, anesthesia combined with neuraxial
blockades, and patients anesthetized with adjuvant postoperative
analgesia medications not included in the standard institutional
protocol. All patients included whose charts were not completely
or clearly filled out were replaced by the following patient (based
on case number).
This study was approved by the Research Ethics Committee
(CEP - 72405417.7.0000.0087/2017) and is in compliance
with the Declaration of Helsinki.
Statistical Analysis
Statistical analysis was performed with the Stata/SE software for
Windows, version 9.0 (Stata Corp., College Station, Texas, USA).
The sample (n=120/ 4 groups) was estimated to detect a difference of at least 15% in the incidence of pain among the groups
studied considering a test power of 80%, alpha 0.05%. The binomial test for two proportions was used to calculate the study
size based on Silva et al.3. Categorical variables were presented
as absolute values and percentages, while numeric variables were
represented as average and standard deviation or median and 2575th percentiles, as indicated. Histograms and the Shapiro-Wilk
test were used to analyze the symmetry of the distribution of the
data. Comparisons between groups’ pain scores and scales were
made using the nonparametric Kruskal-Wallis test, followed by
Dunn’s post-test if the p-value<0.05. The Chi-square test was
used for categorical variables, and Chi-square partitioning was
adopted when the p-value was less than 0.05. Significance was
set at p<0.05, with a 95% confidence interval.
RESULTS
Patients in the study had a mean age of 31.18±11.15 years. The
mean BMI was 41.26±9.19 kg/m2. Of all cases, 72.5% were female. The average anesthesia time was 76.92±31.36 min, and
the average time between the end of surgery and extubation
was 15.18±8.26 min. Most patients underwent gastric bypass
(86.67%), while the others underwent gastric sleeve surgery. No
statistically significant difference between the groups was found
in relation to weight (kg), age (years), BMI (kg/m2), temperature
(°C) surgery time (min), or surgical technique used (p>0.05). Intraoperatively, no statistically significant difference between the
groups was observed in relation to heart rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, or PETCO2 values as determined by
capnography (p>0.05). Median awakening time (period between
end of surgery and extubation) was 15 (10-20) min; in G1 it was
10 (10-15) min, in G2 it was 10 (15-20) min, in G3 it was 15
(10-16) min, and in G4 it was 17.5 (14.25 -27.5) min. There
was no statistically significant difference between the groups, and
G4>G1 (p<0.05).
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The incidence of pain on the PACU was 52.5% (n=63), and
36.11% of the patients who reported pain exhibited severe pain
(defined as an 8 to 10 score on the numeric rating scale). The
groups showed a statistically significant difference in relation
to the incidence of pain in the PACU, which was lower among
patients receiving a continuous infusion of dexmedetomidine
(G3=43.33%; G4=33.33%) relative to those receiving remifentanil infusion (G1=70%; G2=63.33%) (p<0.05). Sufentanil dosage in anesthesia induction did not influence the incidence of pain
(G1=G2>G3=G4). The incidence of PONV was 31.93%, and
symptoms were intense in 15% of these cases. No statistically significant difference was found between the study groups regarding
the occurrence of PONV (p>0.05) (Table 1). For patients presenting pain and PONV in the PACU, there was no statistically
significant difference in relation to intensity scores between the
study groups (p>0.05) (Table 2). Other possible factors were considered as possibly being associated with the occurrence of pain in

the PACU apart from anesthesia technique, but no statistically significant association was observed with gender (p=0.34), age (years)
(p=0.34), surgical technique (p=0.10), or surgery time (p=0.70).
The occurrence of oxygen saturation less than 90% as determined by pulse oximetry upon admission to the PACU and
without supplemental oxygen occurred in 57% of the cases.
Oxygen saturation between 85% and 90% with supplemental
oxygen during the period in the PACU occurred in 28.33% of
the cases. None of the cases had a recorded saturation less than
85% with supplemental oxygen or a need for positive pressure
ventilation or reintubation due to hypoxia. Discharge from the
PACU in a period greater than 90 minutes due to pain, PONV,
or drowsiness occurred in 16.67% of the cases. No statistically
significant difference between the study groups was found in relation to the occurrence of respiratory complications (Table 3).
The frequency of delayed discharge from the PACU exceeding
90 minutes did not differ between the groups (p>0.05).

Table 1. Comparison between the groups regarding the incidence of pain in the post-anesthesia care unit after anesthesia for bariatric surgery
Groups
PACU Outcome

G1

G2

G3

G4

No

30(9)

36.67(11)

56.67(17)

66.67(20)

Yes

70(21)

63.33(19)

43.33(13)#

33.33(10)

p-value*

Occurrence of Pain

0.01

Pain intensity

0.03

Absent/mild

36.67(11)

43.33(13)

60(18)

70(21)

Moderate/severe

63.33(19)

56.67(17)

40(12)#

30(9)

No

66.67(20)

70.00(21)

63.33(19)

70.00(21)

Yes

33.33(10)

30.00(9)

36.67(11)

30.00(9)

Occurrence of PONV

0.88

Values expressed in % (n). *Chi-square test. G1 = induction with 0.5 µg.kg-1 sufentanil associated with the continuous infusion of remifentanil; G2 = induction with
0.7 µg.kg-1 sufentanil associated with the continuous infusion of remifentanil; G3 = induction with 0.5 µg.kg-1 sufentanil associated with the continuous infusion of
dexmedetomidine; G4 = induction with 0.7 µg.kg-1 sufentanil associated with the continuous infusion of dexmedetomidine. #Partition Chi-square test: incidence of
pain: (G3=G4) < (G1=G2). PACU = post-anesthesia care unit; PONV = postoperative nausea and vomiting.

Table 2. Comparison between the groups in relation to the intensity of pain in the post-anesthesia care unit (numerical scale) and scale of postoperative nausea and vomiting symptom intensity after anesthesia for bariatric surgery
Groups
Scales

G1

G2

G3

G4

p-value*

Pain (1-10)

6.5(6-7.75)

6(5-7)

7(5.5-8)

6(5-7)

0.45

PONV (1-4)

2(1-3)

3(1-4)

2(1-2)

2(1-3)

0.84

Values expressed as medians (25-75th percentiles). *Kruskal-Wallis analysis of variance: G1=G2=G3=G4. G1 = induction with 0.5 µg.kg-1 sufentanil associated with
the continuous infusion of remifentanil; G2 = induction with 0.7 µg.kg-1 sufentanil associated with the continuous infusion of remifentanil; G3 = induction with 0.5
µg.kg-1 sufentanil associated with the continuous infusion of dexmedetomidine; G4 = induction with 0.7 µg.kg-1 sufentanil associated with the continuous infusion of
dexmedetomidine. PACU = post-anesthesia care unit; PONV = postoperative nausea and vomiting.

Table 3. Comparison between the groups in relation to respiratory complications and delayed discharge from the post-anesthesia care unit after
anesthesia for bariatric surgery
Groups
PACU outcome
SO2 less than 94% upon admission and without supplementary O2
SO2 between 85-90% in the PACU with supplemental O2
Discharge from the PACU after more than 90 minutes

G1

G2

G3

G4

p-value*

33.33(10)

40(12)

60(18)

56.67(17)

0.11

20(6)

36.67(11)

26.67(8)

30(9)

0.54

23.33(7)

10(3)

13.33(4)

20(6)

0.49

Values expressed in % (n). *Chi-square test. G1 = induction with 0.5 µg.kg-1 sufentanil associated with the continuous infusion of remifentanil; G2 = induction with 0.7
µg.kg-1 sufentanil associated with the continuous infusion of remifentanil; G3 = induction with 0.5 µg.kg-1 sufentanil associated with the continuous infusion of dexmedetomidine; G4 = induction with 0.7 µg.kg-1 sufentanil associated with the continuous infusion of dexmedetomidine. G1=G2=G3=G4. PACU = post-anesthesia care unit.
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Comparative analysis of remifentanil versus dexmedetomidine in the
incidence of pain in a post-anesthesia care unit after bariatric surgery

DISCUSSION
The incidence of postoperative pain following bariatric surgery
in patients undergoing general anesthesia is a factor to be considered in the choice of anesthetics to be used intraoperatively. This
study assessed the institution’s standard anesthesia technique and
evaluated whether using dexmedetomidine as an adjuvant would
benefit morbidly obese patients intraoperatively as well as postoperatively in terms of the most prevalent complications in the
PACU. In this study, the continuous infusion of dexmedetomidine intraoperatively contributed to a reduced incidence of pain
in the PACU, without any repercussions involving respiratory
complications.
Developing an anesthesia and analgesia protocol in bariatric surgery is challenging due to the particular aspects of pain treatment
in obese patients3. The polymorphism of the gene involved in the
pharmacokinetics and pharmacodynamics of opioids may be a
factor to justify an individualized antalgic therapy and to explain
the different pain scores in obese patients receiving the same analgesic therapy. One study6 has identified 3 types of polymorphisms in the mu opioid receptor, with no difference between
genders. Associating drugs with other mechanisms of action and
analgesic potential guarantees multimodal and more effective
analgesia with better outcomes in the recovery, as observed with
the use of dexmedetomidine. However, there was still a high incidence of pain, regardless of the anesthetic technique. A systematic and effective assessment in the PACU is essential due to
the existence of this individualized response to anesthetics,. This
allows for the early identification of patients who are more sensitive to pain and avoids an overdose of analgesics in those with a
more effective response to the use of opioids.
The spinal cord has been suggested as the likely main site of analgesic action of α-2 adrenergic agonists such as dexmedetomidine.
These drugs seem to have analgesic effects on the spinal cord and
supraspinal areas. Dexmedetomidine can also provide antinociception through non-spinal mechanisms7. Thus, anesthesia with
dexmedetomidine provides analgesia in places other than those
reached by opioids alone and is, therefore, a potential adjuvant
for analgesic control.
Dexmedetomidine has been used in general anesthesia to reduce
the use of opioids and thus reduce the incidence of respiratory depression. One surgical center performed more than 2,000
bariatric procedures using a perioperative infusion of dexmedetomidine. This drug was found to be cardioprotective and neuroprotective, presented good hemodynamic stability, and reduced
the need for opioids and volatile agents8. When compared to
fentanyl, dexmedetomidine seemed to offer better postoperative
analgesia and mitigated changes in blood pressure9.
In two groups of adolescent patients undergoing general anesthesia for bariatric surgery (with and without an infusion of
dexmedetomidine as an adjunct to the intraoperative anesthesia
technique), pain scores were significantly lower in the group that
received dexmedetomidine. The analgesic effects influenced the
pain scores on the first postoperative day and reduced the need
for rescue opioids in this period10. A published meta-analysis on
the effects of dexmedetomidine on the perioperative period in
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obese patients showed a reduction in the need for postoperative
analgesics and found it to be a safe and effective adjunct in obese
patients11. In spite of a reduction in the incidence of PONV with
the use of dexmedetomidine determined in the meta-analysis,
this effect was not observed in our study.
Remifentanil in continuous infusion is routinely used in anesthesia for obese patients due to its short duration of action
and good hemodynamic stability. Its pharmacokinetics does not
seem to change in obese patients; therefore, to avoid excess, doses
should be estimated based on ideal body weight12. In a study
comparing intraoperative remifentanil and dexmedetomidine,
the dexmedetomidine group exhibited a greater need for rescue
analgesia in the first 24h, a finding which differs from our results. However, the methodology was also different, and patients
received epidural for analgesia, which influenced the need for
rescue analgesia. The study12 also observed that the continuous
intravenous administration of remifentanil offered 8 to 10 minu
tes of advantage over the infusion of dexmedetomidine at the
moments of eye-opening, resumption of spontaneous breathing,
and orotracheal extubation in morbidly obese patients under a
standardized anesthetic technique. This reduction in awakening
time was observed in our study, with a longer awakening time
in patients undergoing anesthesia with dexmedetomidine and
sufentanil at a dose of 0.7 µg.kg-1. Nevertheless, this advantage
shows no clinical relevance.
Postoperative hypoxia is one of the major complications of surgical interventions in patients with morbid obesity. Dexmedetomidine can be used safely in patients with a high risk of complications. Studies in animals have shown that it not only reduces the
need for anesthetics but also has an intrinsic anesthetic property;
it is therefore indicated for intraoperative maintenance of anesthesia13,14. The current study found a low incidence of respiratory
complications, and no hypoxia-related events with a need for
positive pressure ventilation were observed. This low incidence
can be explained by the ability of the teams to perform the surgery in a reference center and with a shorter surgery time, which
leads to lower rates of morbidity. In this case series, surgery time
was predominantly limited to 75 minutes, a variable which was
not found to be associated with postoperative pain in the PACU.
In bariatric surgery, deep relaxation has advantages for surgeon
and patient. Compared to the moderate neuromuscular blockade,
deep neuromuscular blockade produced stable and improved surgical conditions with less postoperative pain15. Deep neuromuscular blockade was used in all patients, and this may be a factor
that contributed equally among groups to reduce pain score in the
PACU. However, intraabdominal pressure (pneumoperitoneum)
was maintained in 15mmHg, which limited the result of the deep
neuromuscular blockade to decrease the incidence of pain15.
Although a previous study16 found reduced recovery times in the
PACU, the current study groups exhibited no differences when
delayed discharge from the PACU and recovery time longer than
90 minutes were considered. Dexmedetomidine did not delay
patient discharge since its sedative potential is greater than that
of remifentanil.
One of the limitations of this study is that it did not assess inhalational anesthetic consumption or the reduction in its use
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when associated with dexmedetomidine. Analgesic medication
quantities and rescue doses in the PACU were also not assessed,
as only the first pain score reported by patients in the PACU was
considered as an outcome.
CONCLUSION
The use of dexmedetomidine in anesthesia maintenance was
compared to that of remifentanil. Regardless of the dose of sufentanil used in induction, dexmedetomidine exhibited an advantage to pain management in the PACU, which, in turn, reflected
positively on postoperative progress. In addition, dexmedetomidine proved to be safe in terms of intraoperative cardiovascular
stability and complications, and for respiratory complications in
particular, in the PACU.
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Association between temporomandibular disorder symptoms and
demographic, dental and behavioral factors in the elderly: a populationbased cross-sectional study
Associação entre sintomas de disfunção temporomandibular e fatores demográficos,
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: To assess the prevalence of temporomandibular dysfunction symptoms and the associated factors in the elderly of a city in southern Brazil.
METHODS: A cross-sectional observational study performed
in residential homes, with probabilistic cluster sample, interviewed and examined 287 seniors aged from 65 to 74 years in
the city of Cruz Alta, state of Rio Grande do Sul, Brazil. The
Fonseca Anamnestic Index was used for temporomandibular
dysfunction analysis, as well as a structured questionnaire for socioeconomic conditions and an oral health clinical examination.
Either Chi-square or Mann-Whitney tests assessed associations
between the dependent and independent variables and presented
by frequency distribution. Uni- and multivariate analyses were
performed to verify the association between temporomandibular dysfunction risk and explanatory variables. For all statistical
analyses, a 5% significance level was adopted.
RESULTS: The prevalence of temporomandibular dysfunction
symptoms was 55.1%. In the final multivariate model, age ≥70
years (RP=0.674; 95% CI: 0.516 - 0.881) showed as a protection factor against temporomandibular dysfunction, and the average of tooth loss (RP=1.022; 95% CI: 1.004 - 1.039) showed
as a risk factor for temporomandibular dysfunction in relation to
their respective controls.
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CONCLUSION: The findings of the present study showed a
high prevalence of temporomandibular dysfunction symptoms.
Age and tooth loss were associated with higher risk of temporomandibular dysfunction. The results suggested the need for
improvement in oral health conditions of the elderly and the
importance of further epidemiological studies about temporomandibular dysfunction in this population.
Keywords: Aging, Oral health, Prevalence, Risk factors, Temporal joint dysfunction syndrome.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Avaliar a gravidade dos sintomas de disfunção temporomandibular e seus fatores em idosos
de uma cidade do sul do Brasil.
MÉTODOS: Estudo observacional transversal de domicílios residenciais, com amostra probabilística por conglomerado, entrevistou
e examinou 287 idosos, com idade entre 65 e 74 anos da cidade Cruz
Alta, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. O Índice Anamnésico de
Fonseca foi utilizado para avaliação da disfunção temporomandibular,
além de um questionário estruturado para condições socioeconômicas
e um exame clínico de saúde bucal. As associações entre a variável
dependente e a independente foram avaliadas pelos testes de Qui-quadrado ou Mann-Whitney, apresentadas por meio da distribuição
de frequências. As análises uni e multivariada foram realizadas para verificar a associação entre a disfunção temporomandibular e as variáveis
exploratórias. Para todas as análises, o nível de significância foi de 5%.
RESULTADOS: A prevalência de sintomas de disfunção temporomandibular foi de 55,1%. No modelo multivariado final, a
idade ≥70 anos (RP=0,674; 95% IC: 0,516 - 0,881) apresentou-se como fator de proteção para disfunção temporomandibular e
a média de perda dentária (RP=1,022; 95% IC: 1,004 - 1,039)
apresentou-se como fator de risco para disfunção temporomandibular em relação a seus respectivos controles.
CONCLUSÃO: Os resultados demonstraram alta prevalência de
sintomas de disfunção temporomandibular. A idade e a média de
perda dentária foram associadas à disfunção temporomandibular. Os resultados sugerem melhorias nas condições de saúde bucal dos idosos e a importância de estudos epidemiológicos sobre
disfunção temporomandibular nessa população.
Descritores: Envelhecimento, Fatores de risco, Prevalência, Saúde
bucal, Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular.
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, o envelhecimento populacional deixou de ser
uma característica apenas dos países desenvolvidos. Nesse sentido, a
Organização Mundial de Saúde (OMS)1 estima que o Brasil terá a sexta maior população de idosos em um curto período. Portanto, é fundamental observar as particularidades inerentes a esse ciclo de vida2,
pois elas efetivamente representam um grande impacto socioeconômico para o país e um desafio para os gestores de políticas públicas3-5.
Com o avanço do processo do envelhecimento, as mudanças morfofisiológicas acontecem no organismo de forma mais acelerada, o que
aumenta a predisposição a doenças. Essas alterações também podem
afetar o sistema estomatognático (SE), incluindo as articulações
temporomandibulares (ATM). Dentre essas mudanças estão as disfunções temporomandibulares (DTM), que compõem um grupo
de doenças que afeta os músculos mastigatórios e demais estruturas
relacionadas ao SE. Alguns estudos reportam a DTM como a segunda maior causa de lesões musculoesqueléticas, com um papel importante na ocorrência de dor orofacial (DOF) e na incapacitação das
atividades diárias6. A etiologia das DTM é multifatorial e dinâmica.
Isso inclui estresse emocional, interferências oclusais, perda dentária, má posição dos dentes, atividades parafuncionais, distúrbio dos
músculos mastigatórios e até mesmo uma combinação de um ou
mais fatores7,8. Os sinais e sintomas mais comuns da DTM são dor
nos músculos mastigatórios ou na ATM, ruídos articulares, sensibilidade em toda a musculatura do SE e cervical, cefaleia, capacidade
limitada dos movimentos mandibulares e desvios nos padrões de
movimento. A dor é o sintoma mais frequente da DTM, com maior
prevalência na musculatura mastigatória do que nas articulações.
Em relação aos idosos, cerca de 12% apresentam dor muscular, e
5% dor articular, sendo que a DOF pode comprometer a funcionalidade e pode impactar a qualidade de vida (QV)9,10.
Ao longo do tempo, foram conduzidos estudos para avaliar a etiologia, a prevalência e as formas de tratamento das DTM11-14. No
entanto, parece não existir um consenso, especialmente com relação
à sua prevalência. Isso pode ser atribuído às metodologias aplicadas, aos métodos de diagnóstico utilizados e a outros motivos15,16.
Diante disso, alguns instrumentos foram desenvolvidos para avaliar,
diagnosticar e estimar a prevalência da DTM, dentre os quais está o
Índice Anamnésico de Fonseca (IAF)17. Trata-se de um instrumento desenvolvido no Brasil, validado e utilizado com frequência em
estudos epidemiológicos brasileiros. Ele é útil em estudos epidemiológicos conduzidos em grandes populações18 por sua simplicidade e
seu menor tempo de aplicação.
Os estudos com base domiciliar demonstram prevalência da DTM
entre 3319,20 e 63%21,22, e um dos principais fatores determinantes é a
condição de saúde bucal. No Brasil, as condições de saúde bucal dos
idosos são precárias, com alta média de perda dentária, bem como o
percentual de idosos com necessidade de reabilitação com prótese23.
Isso pode causar um desequilíbrio no funcionamento do sistema mastigatório e acarretar DTM24,25. Além disso, existem outros fatores associados à DTM em idosos, como precárias condições socioeconômicas
e de saúde geral26-28. Deve-se destacar as grandes diferenças regionais
em relação à saúde bucal observadas no Brasil23. Nesse contexto, é importante conhecer a gravidade dos sintomas de DTM e seus fatores de
risco entre os idosos das diferentes regiões brasileiras.
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O objetivo do presente estudo foi avaliar a prevalência de sintomas
de DTM e seus fatores associados em idosos de uma cidade da região Sul do Brasil.
MÉTODOS
Estudo observacional transversal de domicílios residenciais, que
entrevistou e examinou idosos com idade entre 65 e 74 anos29 na
área urbana de Cruz Alta. O município está localizado no norte
do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A cidade conta com uma
população de aproximadamente 62.821 habitantes30. Desses, 3.730
enquadram-se na faixa etária entre 65 e 74 anos, sendo 42% do sexo
masculino e 58% do sexo feminino. Mais de 95% da população vive
na área urbana. O Índice de Gini, em 2010, foi 0,541931.
Realizou-se um cálculo amostral levando em consideração a população de idosos de 65 a 74 anos, assumindo um erro alfa de 5%, a um
nível de confiança de 95%, uma expectativa de prevalência da DTM
moderada/grave de 19%21 e uma taxa de atrição de 15%, totalizando
um número amostral de 273 idosos.
Uma amostra probabilística por conglomerado foi conduzida para
visitar 300 domicílios. A cidade, que possui 68 bairros ou vilas, foi
dividida em cinco áreas, numeradas de zero a 4, conforme o número de habitantes idosos de cada bairro ou vila e o percentual de
idosos na área. Um total de 17 bairros ou vilas foi sorteado (25%),
de forma aleatória, de acordo com o número de vilas ou bairros
constantes na área, obedecendo à proporcionalidade de idosos
(Tabela 1). Cada vila ou bairro sorteado foi dividido em quarteirões, que foram numerados. Os quarteirões foram sorteados de
forma aleatória simples. As esquinas dos quarteirões sorteadas foram numeradas de um a quatro, e um novo sorteio foi conduzido
para determinar o ponto de partida da primeira entrevista. Após
a primeira entrevista, as visitas seguiram no sentido horário até a
conclusão do trabalho previsto. Quando necessário, novos quarteirões foram sorteados para contemplar o número aproximado de
domicílios a ser visitado.
Os critérios adotados para inclusão no estudo foram os de indivíduos com idade entre 65 e 74 anos e residentes nos domicílios dos
bairros ou vilas sorteados. O presente estudo incluiu indivíduos com
condição física, médica e mental que possibilitassem sua realização.
Se no domicílio houvesse mais residentes que se enquadrassem nos
critérios de elegibilidade, também seriam incluídos no estudo. Edifícios residenciais poderiam incluir apenas um apartamento no estudo. No caso de ausência no dia do levantamento de dados, duas
novas tentativas seriam realizadas por domicílio. Foram excluídos
do estudo domicílios comerciais e desabitados, pessoas visitantes no
domicílio e Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).
Foi aplicado um questionário estruturado que incluiu dados sociodemográficos, comportamentais, dentre outros, obtidos por meio da
utilização de blocos de perguntas do instrumento PCATool-SB Brasil32. O instrumento utilizado para avaliação da DTM foi o IAF17. As
condições de saúde bucal foram avaliadas pela contagem de dentes
e pela verificação do uso e da necessidade de prótese dentária. Os
exames clínicos de contagem de dentes e do uso e da necessidade de
prótese foram realizados com o auxílio de espátula de madeira, sem
o uso de iluminação artificial e sem o auxílio de espelhos. A contagem dos dentes foi realizada excluindo-se o terceiro molar.
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Tabela 1. Número de habitantes idosos de cada bairro
Área

0
1
2
3
4
Total

População total de idosos
com mais de 60 anos residentes nos bairros ou vilas
>301
Entre 301 e 202
Entre 201 e 102
Entre 101 e 52
≤51

% de idosos na
área

Número de
bairros ou vilas

12,90
19,68
29,20
26,32
11,90
100,00

1
5
14
24
24
68

Os indivíduos foram examinados e entrevistados nos meses de julho
e agosto de 2016, por equipes compostas de um entrevistador e um
examinador de saúde bucal. Os examinadores foram previamente
treinados para garantir a uniformidade na coleta de dados. O treinamento consistiu em aulas teóricas e discussão sobre as perguntas do
questionário, bem como em explicações sobre os exames de saúde
bucal. Antes da coleta de dados foi realizado um treinamento com a
aplicação do questionário e com o exame de saúde bucal em pacientes nas clínicas da Faculdade de Odontologia da Universidade de
Passo Fundo (UPF). A reprodutibilidade interexaminador do exame
clínico foi verificada em 5% dos examinados, escolhidos por sorteio
aleatório. O índice Kappa para a necessidade de prótese e para a
contagem de dentes foi de 1 e de 0,85, respectivamente.
A variável dependente foi prevalência de sintomas de DTM, por meio
do instrumento IAF. O instrumento classifica os indivíduos pela gravidade dos sintomas como: sem DTM, DTM leve, DTM moderada
e DTM grave. Para a análise dos dados, os idosos foram categorizados
em três grupos: sem DTM, DTM leve e DTM moderada/grave. As
variáveis independentes incluíram condições sociodemográficas, aspectos comportamentais e condições de saúde bucal e geral.
A idade foi dicotomizada em dois grupos, um com idade ≤69 anos
e outro com idade ≥70 anos. Essa divisão foi baseada na mediana da
idade encontrada nessa amostra. A etnia/cor da pele foi categorizada
como branca ou não branca. O grupo não branco incluiu os idosos
que se referiram como sendo da cor negra, amarela, parda ou indígena. O nível educacional foi categorizado como escolaridade baixa,
que inclui idosos com, no máximo, ensino fundamental completo,
incluindo os analfabetos; escolaridade média, para aqueles com ensino médio incompleto ou completo; e escolaridade alta, para os
idosos com ensino superior incompleto ou completo.
A necessidade de prótese foi categorizada em sim, para necessidade de
algum tipo de prótese, e não, para os idosos sem nenhuma necessidade
de prótese. O uso de prótese em edêntulos foi categorizado da seguinte
maneira: dentados, os idosos que possuíam dentes independentemente do uso de próteses parciais, edêntulos usuários de duas próteses totais e edêntulos usuários de apenas uma prótese total ou não usuários
de prótese total. O item fumo foi categorizado em dois grupos, um
com idosos sem nenhum histórico com fumo e outro com idosos que
atualmente fumam ou que já fumaram. Os problemas de saúde foram
categorizados em dois grupos, um com idosos que referiram não ter
ou não saber se tinham problemas de saúde e outro grupo com idosos
que disseram ter algum problema de saúde. O uso de fármacos foi
categorizado em dois grupos, um com idosos que relataram o uso de
um ou mais fármacos e outro que referiram não fazer uso.
O presente estudo foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética da
Universidade de Passo Fundo (UPF). Todos os idosos leram e assina-

Número de
bairros ou de vilas
sorteados
1
2
3
6
5
17

Número de
domicílios sorteados
por vila ou bairro
39
30
29
14
6

Número total de
domicílios por área
39
60
87
84
30
300

ram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes
de participarem do estudo.
Análise estatística
A análise dos dados foi realizada com o uso do pacote estatístico
SPSS 21 (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos). As associações entre
a variável dependente e as independentes foram avaliadas pelos testes
de Qui-quadrado ou Mann-Whitney, apresentadas por distribuição
de frequências. As análises uni e multivariadas foram realizadas utilizando-se regressão de Poisson com variância robusta para verificar a
associação entre a variável dependente e as variáveis independentes.
Apenas aquelas variáveis que apresentaram p<0,20 na análise univariada foram incluídas no modelo multivariado. A manutenção
das variáveis independentes no modelo final foi determinada pela
combinação de valor de p<0,05 e análise de modificações de efeito.
As análises de multicolinearidade entre as variáveis independentes
foram realizadas e nenhuma foi observada.
RESULTADOS
Um total de 287 idosos foram entrevistados e examinados em 260
domicílios, dos 292 domicílios visitados. A taxa de resposta do
presente estudo foi de 89,04%. Em 32 domicílios houve recusa de
participação no estudo (Figura 1). A média de idade da amostra
foi de 69,30±3,52 anos, dos quais 102 (35,5%) foram do sexo
masculino e 185 (64,5%) do sexo feminino. Quanto à etnia/cor da
pele, 196 (68,3%) declararam-se brancos e 91 (31,7%) relataram
ser não brancos. Em relação ao nível educacional, 190 (62,6%)
apresentaram baixa escolaridade, sendo que, desses, 17 (5,9%)
declararam-se analfabetos. Cerca de 60% dos idosos eram casados,
enquanto cerca de 40% estavam divididos entre solteiros, divorciados ou viúvos. Declararam-se aposentados 76,3% dos idosos.
Algum tipo de problema de saúde foi observado em 86,4% dos
idosos, além disso, aproximadamente 42% reportaram histórico
de exposição ao fumo (Tabela 2).
Foram diagnosticados 158 (55,1%) idosos com sintomas de DTM,
sendo que desses, 120 (41,8%) com DTM leve, 29 (10,1%), moderada e 9 (3,2%) grave. Para a análise dos resultados, 129 (44,9%)
idosos foram considerados sem DTM, 120 (41,8%) com DTM
leve e 38 (13,3%) com DTM moderada/grave. A idade (p=0,036)
e o relato de algum problema de saúde geral (p<0,001) (Tabela 2)
foram significativamente associados com DTM. Não apresentaram
significância estatística com sintomas de DTM o sexo (p=0,392), a
cor da pele (p=0,429), o nível educacional (p=0,236), a necessidade
de prótese (p=0,246) e o acesso ao dentista nos últimos 12 meses
(p=0,281) (Tabela 3).
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Cálculo amostral: 273 idosos com idade entre 65 e 74 anos

Número de domicílios a visitar com idosos com idade entre 65 e 74 anos = 300

Número de domicílios visitados com idosos com idade entre 65 e 74 anos = 292

Total de domicílios com idosos com idade entre 65
e 74 anos com pelo menos uma entrevista = 260

Número total de recusas de participação em domicílios
com idosos com idade entre 65 e 74 anos = 32

Número total de domicílios com
nova data para visita = 5

Motivo de não participação no estudo: desconfiança
de assinar o TCLE, receio de cobrança de dívidas,
medo por se tratar de época de campanha eleitoral,
desconfiança em expor informações pessoais e por
compromisso agendado e não querer marcar nova data

Número total de idosos com idade entre 65
e 74 anos participantes do estudo = 287
Figura 1. Fluxograma do estudo

TCLE = Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Tabela 2. Características demográficas da amostra e distribuição de frequência das exposições em relação ao desfecho disfunção temporomandibular entre idosos com idade entre 65 e 74 anos, Cruz Alta, 2016
Variáveis

Sem DTM
(n=129; 44,9%)

DTM leve
(n=120; 41,8%)

DTM moderada/grave
(n=38; 13,2%)

n (%)

n (%)

n (%)

≤69

58 (45,0)

73 (60,8)

22 (57,9)

≥70

71 (55,0)

47 (39,2)

16 (42,1)

Idade (anos)

0,036*

Sexo

0,392*

Masculino

51 (39,5)

40 (33,3)

11 (28,9)

Feminino

78 (60,5)

80 (66,7)

27 (71,1)

Não branco

46 (35,7)

34 (28,3)

11 (28,9)

Branco

83 (64,3)

86 (71,7)

27 (71,1)

Alta

77 (59,7)

88 (73,3)

25 (65,8)

Média

28 (21,7)

18 (15,0)

6 (15,8)

Baixa

24 (18,6)

14 (11,7)

7 (18,4)

Casado

69 (53,5)

76 (63,3)

20 (52,6)

Solteiro

15 (11,6)

10 (8,3)

6 (15,8)

Divorciado

18 (14,0)

10 (8,3)

4 (10,5)

Viúvo

27 (20,9)

24 (20,0)

8 (21,1)

103 (79,8)

87 (72,5)

29 (76,3)

Etnia/cor da pele

0,429*

Escolaridade

0,236*

Situação conjugal

0,587*

Aposentadoria
Sim
Não
Média de perda dentária (Média±DP)

Valor de p

0,396*
26 (20,2)

33 (27,5)

9 (23,7)

18,71±8,90

20,77±7,24

19,63±8,41

Necessidade de prótese

0,313#
0,246*

Não

49 (38,0)

53 (44,2)

20 (52,6)

Sim

80 (62,0)

67 (55,8)

18 (47,4)
Continua...
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Tabela 2. Características demográficas da amostra e distribuição de frequência das exposições em relação ao desfecho disfunção temporomandibular entre idosos com idade entre 65 e 74 anos, Cruz Alta, 2016 – continuação
Variáveis

Sem DTM
(n=129; 44,9%)

DTM leve
(n=120; 41,8%)

DTM moderada/grave
(n=38; 13,2%)

n (%)

n (%)

n (%)

Não

92 (71,3)

83 (69,2)

26 (68,4)

Sim

37 (28,7)

37 (30,8)

12 (31,6)

Edentulismo

0,909*

Uso de prótese em edêntulos

0,573*

Dentados

92 (71,3)

83 (69,2)

26 (70,3)

Edêntulos com duas próteses

34 (26,4)

31 (25,8)

8 (21,6)

3 (2,3)

6 (5,0)

3 (8,1)

Sim

66 (51,2)

55 (45,8)

14 (36,8)

Não

63 (48,8)

65 (54,2)

24 (63,2)

Não fumantes

51 (39,5)

50 (41,7)

20 (52,6)

Fumantes e ex-fumantes

78 (60,5)

70 (58,3)

18 (47,4)

Edêntulos sem prótese ou somente com uma prótese

Valor de p

Acesso ao dentista nos últimos 12 meses

0,281*

Exposição ao fumo

0,353*

Algum problema de saúde

0,001*

Sim

102 (79,1)

108 (90,0)

38 (100,0)

Não/não sabe

27 (20,9)

12 (10,0)

0 (0,0)

Não/não sabe

27 (20,9)

18 (15,0)

5 (13,2)

Sim

102 (79,1)

102 (85,0)

33 (86,8)

Uso de fármaco

0,355*

n = valor absoluto; % = valor relativo; *teste Qui-quadrado; # teste de Mann-Whitney; DP = desvio padrão.

Tabela 3. Modelo de análise univariada associando exposições em relação à disfunção temporomandibular entre idosos com idade entre 65 e
74 anos, Cruz Alta, 2016
Variáveis

DTM leve
Razão de prevalência (IC 95%)

Valor
de p

≤69

Ref.

0,014

≥70

0,715 (0,546 – 0,936)

DTM moderada/grave
Razão de prevalência (IC 95%)

Valor
de p

Ref.

0,165

Idade (anos)
0,669 (0,379 – 1,180)

Sexo
Masculino

Ref.

Feminino

1,152 (0,872 – 1,522)

0,320

Ref.

0,246

1,449 (0,774 – 2,713)

Etnia/cor da pele
Não branco
Branco

Ref.

0,231

1,197 (0,892 – 1,608)

Ref.

0,450

1,272 (0,682 – 2,373)

Escolaridade
Alta

Ref.

Ref.

Média

1,062 (0,612 – 1,842)

0,830

0,782 (0,295 – 2,074)

0,620

Baixa

1,448 (0,932 – 2,248)

0,099

1,085 (0,520 – 2,265)

0,827

Situação conjugal
Casado

Ref.

Solteiro

0,763 (0,461 – 1,246)

0,294

1,271 (0,584 – 2,770)

Ref.
0,546

Divorciado

0,681 (0,405 – 1,147)

0,149

0,809 (0,308 – 2,127)

0,668

Viúvo

0,898 (0,646 – 1,249)

0,522

1,017 (0,495 – 2,091)

0,963

Sim

Ref.

0,153

Ref.

0,634

Não

1,222 (0,928 – 1,607)

Aposentadoria
1,170 (0,612 – 2,238)
Continua...
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Tabela 3. Modelo de análise univariada associando exposições em relação à disfunção temporomandibular entre idosos com idade entre 65
e 74 anos, Cruz Alta, 2016 – continuação
Variáveis

DTM leve
Razão de prevalência (IC 95%)

Valor
de p

DTM moderada/grave
Razão de prevalência (IC 95%)

Valor
de p

1,017 (1,000 – 1,034)

0,051

1,010 (0,977 – 1,043)

0,563

Não

Ref.

0,317

Ref.

0,109

Sim

1,140 (0,882 – 1,474)

Média de perda dentária
Necessidade de prótese

1,578 (0,904 – 2,755)

Edêntulo
Não

Ref.

Sim

1,054 (0,800 – 1,389)

0,708

Ref.

0,729

1,111 (0,612 – 2,020)

Uso de prótese em edêntulos
Dentados

Ref.

Ref.

Edêntulos com duas próteses

1,006 (0,746 – 1,355)

0,971

0,864 (0,425 – 1,758)

0,688

Edêntulos sem prótese ou somente com uma prótese

1,406 (0,863 – 2,289)

0,171

2,269 (0,951 – 5,412)

0,065

Sim

Ref.

0,402

Ref.

0,127

Não

1,117 (0,862 – 1,448)

Acesso ao dentista nos últimos 12 meses
1,576 (0,878 – 2,830)

Exposição ao fumo
Não fumantes

Ref.

Fumantes e ex-fumantes

0,731

1,047 (0,807 – 1,358)

Ref.

0,153

1,502 (0,860 – 2,625)

Uso de fármaco
Não/não sabe

Ref.

Sim

0,254

1,250 (0,852 – 1,834)

Ref.

0,307

0,639 (0,271 – 1,508)

DTM = disfunção temporomandibular; IC = intervalo de confiança.

A idade esteve significativamente associada com maior razão de prevalência de DTM leve. A idade mais elevada (≥70 anos) demonstrou
ser um fator protetor para DTM leve quando comparada com indivíduos sem DTM. Idosos com idade ≥70 anos tiveram uma razão
de prevalência de 28,5% menor quando comparado com idosos
com até 69 anos (p=0,014). Nenhuma das variáveis independentes
apresentou-se significativamente associada com DTM moderada/
grave (Tabela 4).
As seguintes variáveis foram incluídas no modelo multivariado inicial:
idade, escolaridade, estado civil, aposentadoria, média de perda dentária, necessidade de prótese e uso de prótese em edêntulos. No modelo final, apenas a idade e a média de perda dentária permaneceram
associados à DTM leve. Idade elevada (≥70 anos) demonstrou ser um
fator protetor contra DTM leve. Os idosos com idade mais avançada
tiveram 32,6% menor razão de prevalência quando comparado com
idosos com até 69 anos (p=0,004). A perda dentária demonstrou ser
um fator de risco para DTM leve quando comparada a idosos sem

DTM. A cada dente perdido, o indivíduo apresenta 2,2% maior razão
de prevalência (p=0,013). Nesse modelo, nenhuma associação estatisticamente significativa foi observada para DTM moderada/grave.
DISCUSSÃO
A avaliação dos sintomas da DTM é importante, pois torna possível
o reconhecimento precoce dos portadores, o que pode ajudar na
prevenção e/ou no controle da sua cronicidade e possíveis degenerações. Isso é particularmente importante nos idosos, pois essa faixa
etária vem aumentando nas últimas décadas. Além disso, os dados
do presente estudo podem auxiliar no planejamento de políticas de
saúde pública.
Em 158 (55,1%) idosos foi detectado algum sintoma de DTM. Os
resultados deste estudo demonstraram alta prevalência de sintomas
de DTM e tiveram características semelhantes a outras pesquisas que
utilizaram o IAF, tanto em estudos com base domiciliar11,15 quanto

Tabela 4. Modelo de análise multivariada associando exposições em relação à disfunção temporomandibular entre idosos com idade entre 65
e 74 anos, Cruz Alta, 2016
Variáveis

DTM leve
Razão de prevalência (IC 95%)

Valor de p

DTM moderada/grave
Razão de prevalência (IC 95%)

Valor de p

Ref.

0,004

Ref.

0,121

Idade (anos)
≤69
≥70
Média de perda dentária

0,674 (0,516 – 0,881)
1,022 (1,004 – 1,039)

DTM = disfunção temporomandibular; IC = intervalo de confiança.
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0,638 (0,361 – 1,125)
0,013

1,015 (0,983 – 1,048)

0,375

Associação entre sintomas de disfunção temporomandibular
e fatores demográficos, odontológicos e comportamentais
em idosos: um estudo transversal de base populacional

em outros desenvolvidos em universidades ou centros de convivência19,20,33, nos quais existe uma tendência de prevalência ao redor de
50%, independentemente da gravidade. Do mesmo modo, estudos
transversais que utilizaram outros instrumentos e/ou exames clínicos também reportaram prevalências semelhantes20,22,34-36. Em geral,
independentemente do desenho do estudo e dos instrumentos utilizados, a prevalência da DTM revelou-se elevada entre os idosos.
Os estudos epidemiológicos apontaram alta prevalência da DTM.
No entanto, estima-se que o número de pessoas que realmente necessitam de algum tipo de tratamento gire em torno de 10 a 15%.
Esse percentual abrange, em geral, as pessoas portadoras de sintomas de DTM moderada/grave7,17. No presente estudo, a prevalência de sintomas de DTM moderada/grave foi de 13,3%. Esses
resultados são semelhantes a outros trabalhos, independentemente
do instrumento utilizado15,19,22. Esses indivíduos deveriam estar em
algum tipo de tratamento com o objetivo de reduzir a dor, aumentar
a amplitude articular, prevenir novas lesões, reduzir morbidades e
melhorar a QV37,38. As más condições de saúde bucal estão entre as
principais causas da DTM. No presente estudo, a perda dentária foi
associada ao maior risco da DTM leve. De fato, algumas pesquisas
confirmam que a perda dos dentes naturais tem sido considerada
como um dos principais fatores de risco para DTM24,25,39, visto que
vários problemas bucais se relacionam diretamente com a falta de
dentes naturais. Dados do último levantamento nacional demonstraram que os idosos com idade entre 65 e 74 anos apresentaram
uma média de 25,29 dentes perdidos e uma prevalência de 54%
de edentulismo23. Além disso, a maioria dos idosos brasileiros ainda
necessita de reabilitação com algum tipo de prótese40. Embora não
tenha havido associação estatisticamente significativa com DTM, a
necessidade de prótese é resultado direto das perdas dentárias, e provavelmente um dos fatores associados com DTM.
Da mesma forma, a idade foi estatisticamente associada à prevalência de sintomas de DTM. Ter idade ≥70 anos foi um fator de
proteção para DTM leve. Esses resultados foram semelhantes a outras investigações que associaram a idade mais avançada como um
fator protetor para DTM19,22. Com relação à idade, acredita-se que
as pessoas mais velhas tendem a desenvolver melhor resiliência no
SE, adequando-se às alterações decorrentes do envelhecimento5,41.
Além disso, no decorrer do processo de envelhecimento, os idosos,
na sua maioria, tendem a se conformar com a deterioração de sua
saúde e, dessa forma, acreditam que os problemas bucais são uma
consequência inevitável do envelhecer4,42. No presente estudo, apenas indivíduos idosos com idade entre 65 e 74 anos foram incluídos,
tendo por base os critérios recomendados pela OMS para estudos
epidemiológicos em saúde bucal29. Essa estratégia é recomendada,
pois permite comparações entre diversos estudos, além de tornar a
estratégia amostral viável.
Em contrapartida, a presente pesquisa não encontrou associação
estatisticamente significativa entre sexo e sintomas de DTM. Esses
resultados foram semelhantes aos de outras pesquisas que observaram que as diferenças de sexo em relação à DTM não foram tão
importantes para os grupos etários mais velhos24,43. Alguns estudos
têm associado o nível educacional e a renda com DTM11,14, embora
o nível educacional não tenha, neste trabalho, sido associado com
DTM. No entanto, a perda dentária pode ser utilizada como um
proxy do nível educacional e da renda. É importante ponderar que
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a escolaridade e a renda estão inseridas entre os principais fatores
determinantes da perda dentária. Com relação aos condicionantes
socioeconômicos, deve-se destacar o baixo nível educacional dos
idosos da cidade de Cruz Alta. A média entre homens e mulheres,
a média de indivíduos brancos e não brancos e o nível educacional
dos idosos neste estudo são semelhantes aos observados no último
censo nacional para essa cidade30. Além disso, os examinadores foram treinados para coleta dos dados de modo a respeitar um padrão.
Com relação ao IAF17, a literatura demonstrou algumas vantagens,
entre elas, a simplicidade para a avaliação baseada na percepção, o
menor tempo de aplicação, um menor custo, sendo útil para utilização em estudos epidemiológicos envolvendo grandes populações18.
O IAF não é um instrumento de diagnóstico, é utilizado para fazer
um rastreamento da DTM, permitindo classificar o indivíduo ainda
em estágio precoce, como portador de sintomas compatíveis com a
DTM. De outro lado, esta pesquisa apresentou algumas limitações.
A primeira delas refere-se ao desenho transversal, que não permite
avaliar a temporalidade das associações entre DTM e as variáveis
exploratórias. Além disso, não foram clinicamente avaliados os sinais e os sintomas da DTM e a capacidade mental de resposta dos
idosos. Apesar das limitações, o delineamento do estudo permite a
generalização de dados para comparações com outros estudos com
base domiciliar com amostra representativa.
O interesse em conhecer a prevalência da DTM na população idosa
vem aumentando, principalmente nas últimas décadas. Isso ocorre
porque a DTM tem um papel importante na ocorrência de DOF
e na incapacitação das atividades diárias6. Embora a literatura disponibilize vários estudos epidemiológicos, não existe um consenso
quanto à sua prevalência e os seus fatores de risco. Essas diferenças na
prevalência podem ser causadas pelo delineamento dos estudos, pela
heterogeneidade dos métodos de diagnóstico, pela falta de representatividade das amostras, entre outras razões15,16. De qualquer forma,
um dos aspectos importantes deste trabalho se traduz no melhor
entendimento da relação entre o envelhecimento e a saúde bucal,
especialmente em relação à DTM.
CONCLUSÃO
No presente estudo, verificou-se alta prevalência de sintomas de
DTM, com predomínio do grau leve. A idade e as perdas dentárias
foram associadas com a DTM. Os resultados sugerem a necessidade
da melhoria nas condições de saúde bucal dos idosos e evidenciam a
importância de mais estudos epidemiológicos sobre a prevalência da
DTM nessa população.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: To evaluate the prevalence and factors associated with neuropathic pain in cancer
patients
METHODS: A prospective cross-sectional study conducted
from August 2016 to July 2017, with 267 cancer patients above
18 years of age, with pain. Diabetic patients and patients with
previous chronic pain unrelated to the current neoplasia were
excluded. The demographic and disease information was obtained from the medical records and directly with the patient. The
Douleur Neuropathique en 4 questions questionnaire and the
numeric pain scale were later applied.
RESULTS: The prevalence of neuropathic pain in the study population was 53%. The average age of patients was 55.3 years.
Of the 267 patients, 76% were female. There was no significant
difference in the occurrence of neuropathic pain among gender,
age, histological type of cancer and type of treatment. Of the
patients, 35.5% who underwent chemotherapy had neuropathic
pain, and there was no statistical difference between the types
of chemotherapy performed. Twenty-four patients who reported
pain at the radiotherapy site were diagnosed with neuropathic
pain. Of the total, 63 patients who reported pain at the surgical site, 36 were classified with neuropathic pain. An increasing
trend of neuropathic pain was observed when treatments were
associated. The intensity of this pain was reported as moderate
to severe by the majority of patients in the various types of treatment: chemotherapy, radiotherapy, and surgery.
CONCLUSION: When compared to other studies, a high prevalence of neuropathic pain was observed in more than half of
the patients evaluated.
Keywords: Chemotherapy, Douleur Neuropathique en 4 questions, Neuropathic pain, Oncologic pain, Pain.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Avaliar a prevalência e os
fatores associados à dor neuropática em pacientes oncológicos.
MÉTODOS: Estudo transversal prospectivo realizado no período de agosto de 2016 a julho de 2017. Participaram 267 pacientes oncológicos maiores de 18 anos que apresentavam dor, e
excluídos os pacientes diabéticos e portadores de dor crônica pregressa sem relação com a neoplasia atual. Foram obtidas informações demográficas e sobre a doença no prontuário e diretamente
com o paciente. Posteriormente foi aplicado o questionário Douleur Neuropathique en 4 questions e a escala numérica da dor.
RESULTADOS: A prevalência da dor neuropática na população
de estudo foi de 53%. A idade média dos pacientes foi 55,3 anos.
Dos 267 pacientes, 76% eram do sexo feminino. Não houve diferença significativa de ocorrência de dor neuropática entre os sexos, idade, tipo histológico do câncer e o tipo de tratamento. Dos
pacientes, 35,5% que realizaram quimioterapia tinham dor neuropática, não havendo diferença estatística entre os tipos de quimioterapia realizada. Vinte e quatro pacientes que referiam dor no
local do tratamento radioterápico apresentaram o diagnóstico de
dor neuropática. Do total, 63 pacientes que referiam dor na área
cirúrgica, 36 foram classificados com dor neuropática. Observou-se tendência crescente de dor neuropática quando os tratamentos
foram associados. A intensidade dessa dor foi referida como moderada a intensa pela maioria dos pacientes nos diversos tipos de
tratamento: quimioterapia, radioterapia e cirurgia.
CONCLUSÃO: Quando comparada a outros estudos, foi observada alta prevalência de dor neuropática, em mais da metade dos
pacientes avaliados
Descritores: Dor, Dor neuropática, Dor oncológica, Douleur
Neuropathique en 4 questions Questionnaire, Quimioterapia.
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INTRODUÇÃO
A dor é um dos sintomas mais temidos para os pacientes portadores
de câncer. Pode ser secundária ao tumor, às metástases e aos tratamentos executados1,2 e, do ponto de vista fisiopatológico, é classificada em nociceptiva, neuropática ou mista3. A dor neuropática (DN)
é definida como uma dor que ocorre como consequência direta de
uma lesão ou de doenças que afetam o sistema somatossensitivo4.
A DN tem prevalência aproximada de 7 a 8% na população oncológica5,6. Entretanto, a falta de conhecimento médico sobre o tema
e métodos apropriados para a avaliação da DN corroboram para o
subdiagnóstico dessa entidade nosológica1,4. Em recente meta-análise, foram utilizados testes diagnósticos para identificação da DN,
sendo encontrada prevalência em torno de 31%7.
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Sobre as causas que podem induzir à DN nos portadores de câncer, pode-se incluir o tratamento cirúrgico, devido à lesão de fibras
sensitivas da pele, concomitante à inflamação local, resultando em
sensibilização neuronal8,9. A quimioterapia pode acarretar neuropatia periférica por alterações metabólicas, estruturais e autoimunes, que causam lesão axonal nos nervos periféricos, principalmente os mais distais9,10. Com relação à radioterapia, essa intervenção
promove lesão neuronal devido a processos inflamatórios e fibrogênicos, acrescidos de alterações vasculares que propiciam isquemia8. Além disso, a DN pode resultar da invasão direta nas fibras
nervosas pelo tumor7.
Com relação ao diagnóstico da DN, ele é baseado na história clínica
e no exame físico detalhado, juntamente a métodos como, neuroimagem e eletroneuromiografia11. Como a dor é uma entidade individual, subjetiva, não havendo sinais e sintomas patognomônicos
da DN, é indicada a associação de instrumentos auxiliares triadores,
como o Douleur Neuropathique en 4 questions (DN-4), para diferenciar a dor nociceptiva da neuropática11,12.
O questionário DN-4 pode identificar a DN11-13, por meio de perguntas objetivas, relacionadas à característica da dor, sintomas associados e exame físico simplificado, direcionando o tratamento
adequado dessa entidade nosológica10. Contudo, esses instrumentos de triagem não devem ser usados isoladamente como critério
diagnóstico, uma vez que não podem substituir a avaliação clínica
detalhada12.
Devido ao número crescente da população com doenças oncológicas, associado ao aumento da sobrevida desses pacientes, secundário
aos avanços científicos e tecnológicos7, o presente estudo objetivou
identificar a prevalência da DN e os seus fatores associados em pacientes oncológicos.
MÉTODOS
Foi realizado um estudo observacional prospectivo do tipo transversal no setor de Oncologia dos Hospitais Barão de Lucena e Instituto
de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), na cidade
do Recife, no período de agosto de 2016 a julho de 2017. Todos os
participantes assinaram do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Tendo em vista a falta de informações concordantes sobre a
frequência da DN na população oncológica, o tamanho da amostra foi calculado utilizando-se a fórmula conservadora, correspondente a um nível de confiança de 95% (n=1,962 x 0,25/e2, onde
e: margem de erro adotado). Nesse estudo foi escolhida uma margem de erro de 6%. Dessa forma, o tamanho da amostra foi de
267 pacientes. Foram incluídos no estudo portadores de doença
oncológica maiores de 18 anos que apresentavam dor, e excluídos
os pacientes diabéticos e portadores de dor crônica pregressa sem
correlação à neoplasia atual.
A partir de informações obtidas no prontuário e diretamente com
o paciente, inicialmente foi respondido um questionário para a
avaliação dos dados demográficos e de informações acerca do tipo
histológico do câncer e do seu tratamento. Em seguida, foi observado se a dor reclamada pelo paciente estava relacionava ou não
ao local das intervenções realizadas, como procedimento cirúrgico e radioterapia, ou em extremidades associadas aos efeitos de
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quimioterápicos. A seguir, para cada resposta positiva de dor, foi
aplicado o DN-4, com o objetivo de identificar a presença de DN.
Por último, empregou-se a escala numérica da dor para avaliar a
intensidade em cada região em que o paciente referia o sintoma.
Solicitou-se que o participante quantificasse um valor de zero a 10.
Para fins de análise estatística, a dor foi categorizada como leve (13), moderada (4-7) e intensa (8-10).
O DN-4 é um instrumento auxiliar para distinguir a DN da não
neuropática. É validado para a língua portuguesa e apresenta alta
sensibilidade, especificidade e precisão preditiva positiva. Esse questionário é constituído por 10 itens relacionados às caraterísticas da
dor não nociceptiva. Contempla 7 questões sobre os sintomas e características da dor, e 3 relacionadas ao exame físico. Uma pontuação
≥4 pontos corroboram o diagnóstico de DN.
Em relação aos sintomas, foi questionada a presença de queimação,
sensação dolorosa de frio, choque térmico, formigamento, alfinetada, agulhada, adormecimento e coceira. No que se refere ao exame
físico, a sensibilidade tátil foi avaliada por algodão e a sensibilidade
dolorosa com um instrumento pontiagudo. A presença de dor também foi avaliada realizando a escovação da área dolorosa. A cada
resposta positiva foi atribuído um ponto, e não foi contabilizado
nenhum valor para a resposta negativa.
O estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Pernambucana de Saúde (CAEE: 57436116.2.0000.5569).
Análise estatística
Foram construídas tabelas de distribuição de frequência das variáveis, que foram categorizadas e codificadas. Os dados categóricos
foram resumidos através de frequências absolutas e relativas; os dados numéricos (idade), através de média e desvio padrão. As comparações de proporção entre grupos foram avaliadas com o teste de
Qui-quadrado de Pearson ou teste Qui-quadrado de tendência. A
comparação das médias de idade entre os grupos de pacientes com
e sem DN foi realizada através do teste t de Student para amostras
independentes. Em todos os testes adotou-se o nível de significância de 0,05. A análise estatística foi realizada com o software Stata
12.1SE.
RESULTADOS
A prevalência da DN na população estudada foi 53,3% (IC95%:
46,6% a 59,65%). A amostra avaliada apresentou média de idade de
55,3±12,6 anos. Ao se analisar os pacientes identificados com sintomas de DN, não houve associação dessa dor com o sexo, a idade e o
tipo histológico do câncer (Tabela 1).
Com relação aos tratamentos instituídos, dos 238 pacientes da
amostra, 228 realizaram quimioterapia, 77 radioterapias e 145 cirurgias. Importante detalhar que muitos pacientes se submeteram a
mais de um tratamento para a doença oncológica. Estudando a DN
e a associação com os tratamentos realizados, não houve associação
entre o tipo de tratamento (quimioterápico, radioterápico e cirúrgico) com a presença e a intensidade da DN (Tabela 2).
Dos 228 pacientes que realizaram tratamento quimioterápico, 121
(53,7%) relatavam dor nas extremidades. Essa dor foi identificada
como DN em 81 pacientes com dor nas extremidades, dos quais
50,62% apresentavam DN em membros superiores e inferiores si-
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Tabela 1. Relação entre o tipo de câncer, sexo e idade com a presença de dor neuropática
Dor neuropática
Tipos de câncer
Mama

Valor de p

Sim
n (%)

Não
n (%)

60 (61,9)

37 (38,1)

Próstata

5 (38,5)

8 (61,5)

Trato gastrointestinal

32 (50,8)

31 (49,2)

Ovário

6 (42,9)

8 (57,1)

Útero

8 (53,3)

7 (46,7)

Neoplasia hematológica

8 (61,5)

5 (38,5)

Pulmão

3 (23,1)

10 (76,9)

Outros

4 (40,0)

6 (60,0)

Masculino

28 (49,1)

29 (50,9)

Feminino

98 (54,1)

83 (45,9)

Idade (anos)

DN

n

0,158

Sexo
0,560
Média (DP)

Sim

44

53,3 (12,0)

Não

50

55,4 (12,3)

0,91

Tabela 2. Associação entre tratamentos realizados com presença e intensidade da dor neuropática
Tratamento

Queixa de dor
n

n (%)

DN

Valor p

Intensidade da dor

Sim

Não

Leve

Moderada

Intensa

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

Radioterapia

77

40(52)

24(31,1)

16(20,7)

Cirurgia

145

63(43)

36(24,8)

27(18,6)

Quimioterapia

228

121(53,07)

81(35,5)

40(17,5)

0,389

DN no local da radiação

5 (20,8)

13(54,2)

6 (25,0)

DN no local da cirurgia

10 (27,8)

18(50,0)

8 (22,2)

DN em membros

15 (18,5)

48(59,3)

18 (22,2)

Apenas superiores

0(-)

12(75,0)

4 (25,0)

Apenas inferiores

9 (37,5)

9(37,5)

6 (25,0)

Ambos

6 (14,6)

27(65,9)

8 (19,5)

Valor de p

0,831

DN = dor neuropática.

multaneamente. Importante frisar que 29,73% (24) dos pacientes
identificados com DN exibiam dor apenas em membros inferiores e
19,75% (16) unicamente nos superiores. A intensidade da DN nas
extremidades foi referida pelos participantes como leve por 18,5%,
moderada por 59,3% e intensa por 22,2% (Tabela 2). No que se
refere à associação do tipo de quimioterapia realizado e à presença
de neuropatia periférica, não houve diferença estatística (Tabela 3).
Tabela 3. Associação entre o tipo de quimioterapia e a ocorrência de
dor neuropática
Dor neuropática
Tipo de quimioterapia
Neoadjuvante

Sim

Valor de p

Não

n (%)

n (%)

11(25)

33(75)

Adjuvante

38(41,3)

54(58,7)

Paliativa

32(34,8)

60(65,2)

0,174

Dos 77 pacientes que referiam dor no local do tratamento radioterápico, 24 (31,1%) apresentaram sintomas de DN. Essa dor foi classificada por mais de dois terços dos pacientes como de intensidade

moderada a intensa (Tabela 2). É importante destacar que 13 desses
pacientes também realizaram cirurgia na mesma região.
Com relação ao procedimento cirúrgico, dos 145 pacientes que realizaram cirurgia, 63 (43%) apresentaram queixa álgica. Ao se aplicar
o DN-4 nesses pacientes, identificou-se a dor como neuropática em
36 dos participantes, correspondendo a 24,8% do total dos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico. Analisando a intensidade da
dor caracterizada como neuropática, observou-se que a maioria dos
pacientes relatou esse sintoma como de moderado a intenso na região avaliada (Tabela 2).
Quando foram observados os indivíduos que realizaram um único
tratamento para a doença de base, observou-se que dos dois pacientes
que receberam exclusivamente radioterapia, apenas um foi identificado como portador de DN no local da radiação. No que se refere ao
procedimento cirúrgico, quatro participantes foram submetidos somente a esse tipo de tratamento, e três deles apresentaram sintomas de
DN ao se aplicar o DN-4. Do total de pacientes estudados, apenas 68
se submeteram unicamente à quimioterapia, dos quais 20 obtiveram
pontuação superior a quatro quando foi aplicado o DN-4, identificando, dessa forma, a presença de dor com característica neuropática.
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À medida que os tratamentos para o câncer foram associados (quimioterapia, radioterapia e cirurgia), houve aumento significativo no
percentual de pacientes com sintomas de DN (Tabela 4).
Tabela 4. Associação entre número de tratamentos realizados e presença de dor neuropática
Número de
tratamentos realizados

Dor neuropática
Sim
n (%)

Não
n (%)

1

24 (32,4)

50 (67,6)

2

64 (55,7)

51 (44,3)

3

38 (77,6)

11 (22,4)

Total

126 (52,9)

112 (47,1)

Valor de p

<0,001

DISCUSSÃO
Neste estudo, a prevalência de DN em adultos portadores de doença
oncológica foi de 53%. Esse resultado foi superior ao encontrado em
recente meta-análise que observou prevalência de DN de 31,45%7,
e no estudo de Oosterling, Boveldt e Verhagen15, que, ao empregar
o questionário DN-4, identificou prevalência de 19% de DN. Essa
diferença encontrada no presente estudo pode ser explicada pelo fato
de ter sido empregado apenas o DN-4 como meio de triagem.
Outra justificativa da alta prevalência de DN é a dificuldade de acesso, da população estudada, aos serviços diagnósticos e às intervenções terapêuticas em tempo hábil, como justifica outro autor7, que
encontrou nos pacientes em esquema de cuidados paliativos uma
frequência de DN superior à encontrada em pacientes ambulatoriais. Ainda é relatado que o início tardio do tratamento oncológico
pode aumentar essa prevalência16, uma vez que a ocorrência de DN
está relacionada a estágios mais avançados da doença oncológica6,8.
Outro resultado do presente estudo é que aproximadamente mais
de dois terços dos pacientes incluídos eram do sexo feminino e, esse
dado, está em concordância com o alto percentual de câncer de
mama da amostra. Um estudo que identificou que as mulheres mais
novas, em geral, são mais suscetíveis a DN8. Entretanto, os presentes
resultados não identificaram associação significativa entre a presença
desse sintoma e o sexo, nem com as diferentes faixas etárias.
Este estudo não identificou associação da DN com os tipos de tratamentos realizados, em discrepância a outros estudos que indicaram
maior associação de comprometimento neuropático nos indivíduos
que são submetidos à quimioterapia8,15. Porém, não foram avaliados
os esquemas quimioterápicos realizados que, sabidamente, interferem
no risco de disfunção do sistema nervoso central6,8,10. Um dado importante encontrado é que aqueles pacientes que realizaram maior
número de intervenções (quimioterapia, radioterapia e cirurgia), apresentaram proporção significativamente maior de sintomas característicos de DN. Esse resultado denota que a justaposição de intervenções
pode aumentar o risco para o desenvolvimento de DN8,16-18.
É reconhecido que o desenvolvimento da neuropatia periférica
induzida pela quimioterapia é influenciado pela dose, pelo efeito cumulativo e pela classe do agente quimioterápico empregado,
principalmente quando o quimioterápico é da classe dos alcaloides, taxanos e derivados da platina8,10,15-17. No presente estudo não
foram avaliadas essas variáveis, o que pode explicar a ausência de
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diferença significativa encontrada ao se pesquisar a associação de
DN e quimioterapia.
Dos pacientes que se submeteram ao tratamento quimioterápico,
mais de um terço apresentou quadro compatível com o diagnóstico de DN. Os resultados foram semelhantes ao relatado por outros
autores8,10. A presença de DN em ambas as extremidades ocorreu
em mais da metade dos sujeitos que realizaram quimioterapia. Com
relação à intensidade da DN, mais de 70% a classificaram como moderada ou intensa. É sabido que a quimioterapia pode resultar em
disfunção neuronal devido à toxicidade mitocondrial, ao aumento
do TRPV1, à alteração do receptor N-metil D-Aspartato, entre outras. Essas alterações fazem parte da gênese da DN periférica18.
No que se refere à prevalência da DN no local da radioterapia,
31,1% dos pacientes que realizaram esse tratamento foram identificados com esses sintomas. Esse resultado foi superior ao descrito em
outro estudo que observou prevalência de 10 a 15%8. Essa dor foi
referida como moderada ou intensa pela grande maioria dos pacientes. Mais uma vez, torna-se importante lembrar que houve concomitância de tratamentos realizados (54,1% desses pacientes se submeteram à cirurgia) explicando a ocorrência da DN e, até mesmo,
a intensidade relatada pelos pacientes. Logo, a sobreposição desses
dois tratamentos não possibilitou que se distinguisse se a DN resultou do tratamento radioterápico ou da cirurgia, sendo mais provável
que tenha sido resultante de ambas.
Com relação ao procedimento cirúrgico, a frequência da DN no
local da cirurgia foi 24,8%, resultado esse que se encontra em consonância com outros estudos5,6,8. A DN foi relatada como intensa por
metade dos pacientes. Esse dado pode ser explicado pelo fato de a
maioria dos pacientes submetidos à cirurgia também terem realizado
outros tratamentos para a doença oncológica, principalmente radioterapia, como no caso dos tumores de mama e de próstata.
Com relação ao questionário DN-4, em recente revisão sistemática,
a versão em português foi a mais satisfatória dentre as versões não
francesas11. Ele é um questionário de triagem da DN10, de fácil e
rápida execução, sendo esse o motivo do seu emprego neste estudo13.
Apesar de trazer resultados importantes sobre a prevalência da DN
nos pacientes oncológicos, este estudo apresenta algumas limitações.
A primeira é que a DN foi avaliada apenas com um instrumento, o
DN-4. A segunda é que os pacientes excluídos com diabetes mellitus
(DM) e portadores de dor crônica poderiam ter dor secundária à
doença oncológica e/ou aos tratamentos instituídos. E, finalmente,
a limitação mais importante é não ter estudado a classe dos quimioterápicos, quantificado o número de ciclos aos quais os pacientes
foram submetidos, e o tempo decorrido entre o início do tratamento e o aparecimento dos sintomas álgicos. Ademais, ter sido feita a
correlação entre os tratamentos radioterápicos e cirúrgicos com o
aparecimento dos sintomas de dor.
CONCLUSÃO
Neste trabalho, foi observada alta prevalência da DN que foi referida
como moderada a intensa pela maioria dos entrevistados.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The search for healthcare services for the treatment of temporomandibular disorders
and orofacial pain has increased in the last decades due to the
higher access to information and demand for treatment. The objective of this study was to analyze the profile of the service of
caring for patients with temporomandibular disorders and orofacial pain of a university service over 10 years.
METHODS: The quantitative data on temporomandibular disorders and orofacial pain care were collected from the School of
Dentistry of Ribeirão Preto, from the Sistema de Informatização
de Clínicas Odontológicas da Universidade de São Paulo (ROMEU) for a period of 10 years (2006 to 2016). The data included
the total of patients assisted, discharges, absences, referrals to other
disciplines, occlusal splints, self-management orientations, speech therapy and physiotherapy, low-intensity laser therapy sessions
and electromyography tests. The data were descriptively analyzed.
RESULTS: There was an increase in the number of patients
assisted over the years, in addition to an increase in discharges
and reduction of referrals to other disciplines. There was also
increased use of pain education procedures and in the number of
speech therapy and physiotherapy provided. The occlusal splints
followed the increase in the number of patients assisted.
CONCLUSION: Over 10 years there was an increase in the
number of patients assisted, an increasing appreciation of the
practices directed at pain education, self-management orientations, and multidisciplinary action. Also, the occlusal splint was
shown to be a therapeutic option still widely used in dentistry.
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A busca por serviços de
atendimento a pacientes com disfunção temporomandibular e
dor orofacial tem crescido nas últimas décadas em função do
maior acesso à informação e maior demanda por tratamento. O
objetivo deste estudo foi analisar o perfil de atendimento a pacientes com disfunção temporomandibular e dor orofacial de um
serviço universitário ao longo de 10 anos.
MÉTODOS: Foram coletados dados quantitativos do atendimento de disfunção temporomandibular e dor orofacial da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto a partir do Sistema de
Informatização de Clínicas Odontológicas da Universidade de
São Paulo (ROMEU) relativos a um período de 10 anos (2006
a 2016): total de pacientes atendidos, altas, faltas, encaminhamentos para outras disciplinas, placas oclusais, orientações de
automanejo, terapias fonoaudiológica e fisioterapêutica, sessões
de laserterapia de baixa intensidade e exames de eletromiografia.
Os dados foram analisados de forma descritiva.
RESULTADOS: Houve um aumento no número de pacientes
atendidos ao longo dos anos, além de um aumento das altas e redução de encaminhamentos para outras disciplinas. Foi também
verificado um aumento crescente dos procedimentos de educação em dor e do número de atendimentos fonoaudiológicos e
fisioterapêuticos. As placas oclusais acompanharam o aumento
de atendimentos.
CONCLUSÃO: Ao longo de 10 anos houve um aumento de
atendimentos, uma crescente valorização de práticas voltadas
para educação em dor, orientações de automanuseio e atuação
multidisciplinar, além disso a placa oclusal se mostrou uma opção terapêutica ainda bastante utilizada na odontologia.
Descritores: Dor orofacial, Serviços de saúde, Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular.
INTRODUÇÃO
O termo disfunções temporomandibulares (DTM) representa um
conjunto heterogêneo de alterações musculoesqueléticas das quais
os subtipos mais comuns incluem desordens dolorosas, como dor

Perfil de atendimento de um serviço de disfunção
temporomandibular e dor orofacial de uma universidade pública
brasileira: o que mudou em 10 anos? Estudo retrospectivo

miofascial e artralgia, desarranjos internos e desordens degenerativas das articulações temporomandibulares (ATM). O quadro
considera ainda o impacto da dor crônica sobre a vida do sujeito,
relacionando os fatores psicológicos, como a depressão, e os psicossociais, como prejuízos em atividades de vida diária e tendência ao
abuso de fármacos1.
Ainda não se conhece uma relação de “causa-efeito” com as DTM,
mas sim fatores predisponentes e de manutenção, e fatores de piora e
de melhora. Para cada paciente, os diferentes fatores são como peças
de um quebra-cabeça que ao se conseguir montar, por vezes com a
contribuição de exames complementares, encontra-se o diagnóstico,
possibilitando a escolha das modalidades de tratamento pertinentes.
Antigamente, as hipóteses diagnósticas eram baseadas principalmente em aspectos biomecânicos que envolviam a relação entre a
oclusão dentária e a posição anatomofisiológica das ATM2,3. Consequentemente, os tratamentos eram propostos visando a diminuição
do impacto oclusal sobre o funcionamento das ATM e estruturas
associadas, pois acreditava-se ser esse o principal “remédio” para a
DTM dolorosa4.
Atualmente há um consenso de que os tratamentos conservadores e
reversíveis são a melhor opção para o tratamento em primeira instância, já que a DTM dolorosa é uma condição clínica com características de flutuação e remissão espontânea de sinais e sintomas.
Dentro dessa perspectiva, modalidades terapêuticas como placas
interoclusais estabilizadoras, exercícios mandibulares, fisioterapia,
terapia farmacológica, terapia miofuncional orofacial, educação em
dor e orientações de automanuseio, são escolhas que apresentam efetividade na redução do sintoma doloroso e melhora na mobilidade
mandibular, com evidência científica comprovada5.
Ao se considerar a presença de diferentes fatores associados às DTM,
o Serviço de Oclusão e Desordens da ATM (SODAT), local de coleta
de dados desta pesquisa, contempla o vínculo do ensino e da pesquisa
com a sociedade, abrangendo áreas multiprofissionais, como a odontologia, a fonoaudiologia, a fisioterapia, a psicologia, dentre outras.
A investigação do perfil de atendimento de serviços públicos voltados para a área de DTM e dor orofacial (DOF) tem ganhado importância nos últimos anos devido à grande incidência na população,
além do impacto na qualidade de vida e dos gastos relacionados a
dias de trabalho perdidos e ao tratamento desses pacientes6. Além
disso, a avaliação destes serviços voltados para o manuseio das DOF
contribui de forma significativa para melhor compreensão das características epidemiológicas e para o planejamento de estratégias de
ensino e assistência voltadas para uma maior efetividade no controle
dos sinais e sintomas6-8.
O objetivo deste estudo foi demonstrar o perfil de atendimento a pacientes com DTM e DOF de um serviço universitário ao longo de
10 anos, a fim de compreender as mudanças na prática do cuidado
em função de uma série histórica.
MÉTODOS
Estudo retrospectivo, longitudinal, descritivo. Os dados quantitativos foram coletados a partir do Sistema de Informatização de Clínicas Odontológicas da Universidade de São Paulo (ROMEU) relativos a um período de 10 anos (de 2006 a 2016). Os procedimentos
realizados nas clínicas de graduação, pós-graduação e extensão são
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inseridos no ROMEU de forma sistematizada, a fim de possibilitar
a avaliação e o planejamento das ações em saúde.
Os dados analisados no presente estudo foram contabilizados anualmente, a fim de verificar tendências do serviço ao longo dos 10 anos
avaliados. Foram coletados os dados absolutos relacionados a:
• Número total de primeiras consultas, que representa o acesso dos
pacientes ao serviço, sendo que cada paciente, com um número específico de prontuário, foi contabilizado apenas uma vez no ano, ou
seja, apenas a primeira consulta foi contabilizada e não as consultas
de retorno. Além disso, ao longo dos anos, enquanto os pacientes
frequentaram o serviço, não foram contabilizados como pacientes
novos, já que o objetivo desta análise foi verificar o acesso dos pacientes da Atenção Básica a este serviço de atendimento secundário;
• Ausências nos atendimentos, ou seja, as faltas com e sem justificativa nos dias de retorno, que representam a assiduidade ao serviço;
• Altas totais e parciais, que se referem à finalização do tratamento e
representam a resolutividade dos casos por este serviço;
• Encaminhamentos para outras disciplinas, que possam ter ocorrido em diferentes momentos do tratamento: no início, quando a
necessidade de atendimento do paciente não era compatível com o
objetivo do serviço e indica um encaminhamento inadequado realizado pelo cirurgião-dentista da Atenção Básica; durante e após o
tratamento, que indicam uma necessidade complementar de atendimento odontológico e áreas afins;
• Número de placas oclusais estabilizadoras, confeccionadas ao longo do ano;
• Orientações de automanuseio, que representam estratégias de cuidados caseiros desempenhados pelo próprio paciente, com o objetivo de aprendizado, mudança de comportamento e alívio do quadro
doloroso;
• Sessões de fisioterapia, que englobaram os procedimentos de aplicação de laserterapia de baixa intensidade, estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), ultrassom e terapias manuais;
• Sessões de terapia fonoaudiológica, que incluíram os procedimentos de terapia miofuncional orofacial;
• Exames de eletromiografia de superfície dos músculos masseteres
e temporais anteriores, com o objetivo de complementação da avaliação muscular em protocolos de pesquisa desenvolvidas por esta
instituição de ensino.
A escolha das variáveis analisadas foi com o intuito de contemplar o
objetivo de analisar o perfil de atendimento do serviço de DTM e
DOF, em consonância com as informações disponíveis no sistema
informatizado utilizado nesta instituição de ensino e assistência. É
relevante ressaltar que este estudo não se utilizou de informações
contidas nos prontuários dos pacientes, portanto, as informações
detalhadas não foram analisadas, como por exemplo, os tipos de
diagnósticos encontrados.
Análise estatística
Os dados de caráter quantitativo, coletados a partir do sistema informatizado “ROMEU”, foram organizados em planilhas Excel
como variáveis absolutas, ano a ano (de 2006 a 2016). Foi realizada
a análise descritiva dos dados por meio da contagem em função das
categorias de procedimentos já descritos. A partir do resultado dessa
compilação de dados, foram elaboradas figuras de dispersão para a
análise da série histórica em cada categoria de procedimento.
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RESULTADOS
Ao longo dos 10 anos avaliados, pode-se observar um aumento no
número total de registros de acesso de pacientes ao serviço (total
de primeiras consultas), em especial a partir de 2012, com crescente aumento até 2016. O número de altas também aumentou
ao longo do tempo, dados esses compatíveis com o aumento no
total de primeiras consultas. Já o número de faltas, apesar de apresentar um ligeiro aumento a partir de 2011, não apresentou um
crescimento tão evidente quanto os dados descritos anteriormen-

te. Inversamente aos demais, o número de encaminhamentos para
outras disciplinas reduziu de forma progressiva nos anos avaliados
(Figura 1).
Quanto às modalidades de tratamento, observou-se aumento de
registros para a instalação de placas interoclusais estabilizadoras,
tornando-se mais evidente a partir de 2012 e com valores máximos
em 2016. Da mesma forma, as orientações de automanuseio demonstraram igualmente um crescente aumento nessa série histórica
analisada, com início desse aumento a partir de 2010 e valores máximos também em 2016 (Figura 2).
Número de altas nos atendimentos

Número de altas

Número de pacientes

Total de pacientes atendidos

Número de encaminhamentos para outras disciplinas

Número de faltas

Número de encaminhamentos

Número de faltas nos atendimentos

Figura 1. Total de primeiras consultas, ausência de pacientes nos atendimentos, número de altas do tratamento e encaminhamentos para outra dis
ciplina ao longo dos 10 anos avaliados

Placas oclusais

Orientações de automanuseio

Figura 2. Número total de placas interoclusais estabilizadoras e orientações de automanuseio ao longo dos 10 anos avaliados
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O número de atendimentos relativos às sessões de terapias fonoaudiológicas e fisioterapêuticas flutuou ao longo dos anos devido à
variação na disponibilidade de profissionais da área no serviço, que
acontece em uma faculdade de odontologia. Os exames de eletromiografia de superfície também flutuaram com o passar do tempo em função da ocorrência de pesquisas envolvendo esse exame
complementar da atividade muscular. É relevante considerar que os
atendimentos do serviço de DTM e DOF analisados ocorrem concomitantemente ao desenvolvimento de pesquisas científicas, o que
justifica tais flutuações. Além disso, a eletromiografia de superfície,
com o passar dos anos, passou a ser utilizada como uma fonte de informações complementares, e não como uma forma de diagnóstico
das DTM (Tabela 1).
Tabela 1. Quantidade de registros dos procedimentos realizados ao
longo dos 10 anos avaliados
Anos

Laserterapia
de baixa
intensidade

Fisioterapia

Exames de
eletromiografia
de superfície

Terapia
fonoau
diológica

2006

111

111

118

174

2007

276

278

20

79

2008

108

108

5

222

2009

164

166

93

373

2010

219

221

55

368

2011

106

106

8

82

2012

118

118

18

159

2013

442

484

63

531

2014

266

294

89

470

2015

192

194

67

502

2016

162

192

84

327

DISCUSSÃO
O Serviço de Oclusão e Disfunções da ATM existe há mais de 25
anos na FORP/USP e ao longo dos anos, o desenvolvimento científico foi moldando as suas características. Antes mesmo de sua existência formalizada, havia a preocupação em se diagnosticar as dores,
as alterações biomecânicas e funcionais de pacientes encaminhados à
área de oclusão para que um tratamento fosse planejado de modo a
contemplar as queixas dos mesmos. Por sua própria trajetória histórica enquanto disciplina odontológica, a visão “oclusionista” que se
tinha sobre o tratamento das DTM vislumbrava proporcionar uma
biomecânica ideal e possível do sistema estomatognático em cada
caso, considerando a oclusão dentária e as ATM como protagonistas
no cenário da “cura”2-4 e a reabilitação miofuncional orofacial como
fator de estabilidade do sistema estomatognático9.
Na análise retrospectiva realizada observou-se que o total de pacientes atendidos aumentou ao longo do tempo. Atribuiu-se a essa variação, a sistematização dos registros informatizados, principalmente
a partir do ano de 2012. O número de ausências de pacientes nos
atendimentos segue a mesma linha de raciocínio. Há uma falsa impressão de que os pacientes faltaram mais no decorrer do tempo,
mas na verdade esse número foi mais elevado nos últimos anos devido à maior consistência de registros. E o número de altas também
aumentou pelo mesmo motivo. Já o número de encaminhamentos
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para outras disciplinas, diminuiu. A interpretação realizada é de que
a demanda para atendimento tem sido mais bem direcionada pelos
serviços de Atenção Básica e, portanto, com menos necessidade de
redirecionamentos a outras especialidades, ficando os encaminhamentos limitados aos casos com necessidades conjuntas de tratamentos em outras áreas da saúde.
Quanto às modalidades de tratamento, o aumento no número de
instalação de placas oclusais ao longo dos anos também foi atribuído
à sistematização desses registros informatizados de procedimentos
e atendimentos. O aumento no número de orientações de automanejo aos pacientes com DTM e DOF foi visto como real, pois
passaram a ser empregadas como técnica efetiva de tratamento mais
consistentemente a partir de 2012, com validade e efetividade demonstradas na literatura10,11.
Moura et al.6 realizaram uma análise retrospectiva de prontuários de
pacientes atendidos em um serviço de DTM de uma universidade
pública brasileira e obtiveram resultados semelhantes. Os tratamentos mais adotados foram a placa oclusal (27,6%) e o aconselhamento
(22,6%). Da mesma forma, os autores encontraram um número
baixo de encaminhamentos para outras disciplinas relacionadas à
DTM, corroborando os resultados deste estudo, que verificou uma
redução desses encaminhamentos ao longo dos anos, que pode indicar uma maior assertividade e conhecimento dos cirurgiões-dentistas
da Atenção Básica em diagnosticar e direcionar esses pacientes para
centros especializados em DTM e DOF, gerando menor número de
encaminhamentos indevidos.
Alguns pacientes procuram o serviço em busca da placa oclusal, pois
foram orientados pelo dentista da Atenção Básica que esse seria o
tratamento realizado, ou em função das informações da mídia. Um
estudo realizado em 2015 investigou o conhecimento acerca do
diagnóstico e manuseio das DTM de uma amostra significativa de
dentistas em função aos anos de formado. Os autores encontraram
que para a maioria dos investigados a placa oclusal é a opção de
tratamento mais bem estabelecida dentro da odontologia e a mais
utilizada, sendo que opções adicionais de manuseio das DTM foram pouco mencionadas. Além disso, quanto maior o tempo de formado, mais voltadas para práticas oclusionistas era a atuação destes
dentistas8. Tais informações são compatíveis com os resultados do
presente estudo, pois enfatizam que apesar das novas possibilidades
de controle das DTM que têm surgido na área odontológica, a placa
oclusal ainda é uma terapia bastante utilizada. Porém, as orientações
de automanuseio e de controle de fatores desencadeantes e de piora
têm aumentado ao longo dos anos (Figura 2), evidenciando uma
maior compreensão acerca da fisiopatologia, das comorbidades e dos
fatores emocionais associados às DTM.
De acordo com Michelotti et al.12, em um curto período, as orientações em relação à condição de dor e de automanuseio são mais
efetivas do que a placa oclusal, entregue sem qualquer orientação,
na redução da dor muscular espontânea de pacientes com DTM.
Portanto, a literatura já sinaliza que os dispositivos interoclusais utilizados de maneira isolada parecem não ser a opção com melhor
custo-benefício.
A atuação multidisciplinar envolvendo a fisioterapia e a fonoaudiologia, mesmo que dependendo de flutuações anuais que envolvem
as dificuldades relacionadas à demanda de profissionais atuantes no
campo da DOF, é de grande relevância e mostra uma tendência de
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crescimento nos últimos 10 anos, o que evidencia uma mudança na
prática odontológica e nos modelos de assistência à dor crônica. O
dentista, um profissional historicamente formado para uma atuação
isolada e solitária em seu consultório, encontra na DTM e na DOF
uma área na qual é impossível trabalhar de maneira tecnicista e isolada, já que essas condições extrapolam o território bucal e demandam
raciocínio clínico em conjunto com profissionais de outras áreas.
Essa vivência multidisciplinar tem se consolidado ano a ano neste
serviço. A demanda de pacientes com DTM para áreas correlatas
como a fisioterapia e a fonoaudiologia ocorre, principalmente, devido aos encaminhamentos e solicitações dos dentistas envolvidos,
que percebem, durante a avaliação clínica, a necessidade de manejo
dos aspectos funcionais que podem estar relacionados ao quadro de
DTM e DOF13,14. A convergência de estímulos para o núcleo trigeminal e a sobrecarga funcional, seja no sistema estomatognático ou
na região cervical, justificam a importância desses profissionais na
equipe de atendimento15.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Precise estimates about
the prevalence of low back pain in college students, especially
in physiotherapy students, are necessary to evaluate their development landscape, producing global health indicators for the
investigated group and preventing habits that can accelerate the
generation of the pain incapacitation process. Therefore, this study aimed to analyze the factors associated with low back pain in
physiotherapy students.
METHODS: A total of 410 undergraduate students were surveyed, answering questionnaires relating to socio-demographic
data, health aspects, lifestyle and the Nordic Questionnaire for
Musculoskeletal Symptoms to determine the presence of low
back pain.
RESULTS: The prevalence of low back pain reported in the last
year was 56.3% (95% CI: 51.5-61.2) and was associated with
social class A and B, having an occupation, visited the doctor in
the last 12 months, self-report of low back pain and to the year
in course.
CONCLUSION: There was a high prevalence of low back pain
in university students, so it is suggested that some measures are
incorporated to understand the magnitude of the effects caused
by this pain, and consequently find the best preventive and intervention strategies.
Keywords: Low back pain, Musculoskeletal pain, Prevalence,
Risk factors, Students.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Estimativas precisas de prevalência de dor lombar em universitários, especialmente em estudantes de fisioterapia, são necessárias para avaliar o seu panorama
de desenvolvimento, produzindo indicadores globais de saúde
para o grupo investigado e prevenindo hábitos que possam acelerar a geração do processo de incapacitação pela dor. Portanto,
este estudo teve como objetivo analisar os fatores associados à dor
lombar em estudantes de fisioterapia.
MÉTODOS: Foram pesquisados 410 universitários, sendo aplicados questionários referentes a dados sociodemográficos, aspectos de saúde, estilo de vida e o Questionário Nórdico para Sintomas Osteomuscular para determinar a presença de dor lombar.
RESULTADOS: A prevalência de dor lombar relatada no último
ano foi de 56,3% (IC95%: 51,5-61,2) e associou-se estatisticamente com classe social A e B, possuir ocupação, visitar o médico
nos últimos 12 meses, autorrelato de dor lombar e ao ano do curso.
CONCLUSÃO: Houve alta prevalência de dor lombar nos universitários. Assim, sugere-se que sejam tomadas algumas medidas
com intuito de compreender a dimensão dos efeitos que essa dor
provoca, e consequentemente encontrar meios para melhores estratégias preventivas e de intervenção.
Descritores: Dor lombar, Dor musculoesquelética, Estudantes,
Fatores de risco, Prevalência.
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INTRODUÇÃO
A dor lombar (DL) é caracterizada como uma dor referida abaixo
da margem das últimas costelas e acima das linhas glúteas inferiores,
com ou sem dor nos membros inferiores1,2 sendo que apenas 10%
das lombalgias têm causa específica relacionada a uma determinada
doença3.
A lombalgia é um dos mais difundidos problemas de saúde pública
enfrentados pelo mundo industrializado. Constitui um pesado ônus
para os sistemas nacionais de saúde e de previdência em termos de
diagnóstico, tratamento, absenteísmo e aposentadoria prematura4,5.
Acrescente-se a isso o impacto psicossocial causado pelo prematuro
afastamento de pessoas, ativas sob os demais aspectos, de suas atividades cotidianas6.
Meucci, Fassa e Faria7 e Nascimento e Costa8 demostraram que a
prevalência de dores lombares em adultos jovens varia de 13,0 a
30%, e estima-se que essa condição pode atingir até 65% das pessoas
em geral anualmente, e até 84% das pessoas em algum momento da
vida. Furtado et al.5 relataram uma prevalência de DL de 29,3% em
estudantes universitários com idade de 18 a 29 anos.
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Apesar desses números, um diagnóstico específico sobre as possíveis
causas da DL não é determinado entre 90 e 95% dos casos, uma vez
que a DL apresenta caráter multifatorial. Todavia, existem autores
que relacionam a presença da DL a um conjunto de causas, como
fatores sociodemográficos, estado de saúde, estilo de vida e fatores
ocupacionais5,9-11.
Considerando a presença de DL como uma causa que limita a aptidão física, emocional e cognitiva de um indivíduo, especialmente em
estudantes universitários12 se faz necessário o estudo de estimativas
precisas de prevalência em universitários, em especial em estudantes
de fisioterapia, para avaliar o panorama de desenvolvimento da DL
produzindo indicadores globais de saúde para o grupo investigado,
e prevenindo hábitos que possam acelerar a geração do processo de
incapacitação pela dor.
O objetivo deste estudo foi analisar os fatores associados à DL em
estudantes universitários.
MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória, descritiva, de corte
transversal.
A amostragem foi do tipo probabilística aleatória simples, considerando um total de 445 estudantes matriculados no período
pesquisado. O cálculo da amostra foi estimado assumindo-se uma
prevalência de 45,2%13, erro máximo de 5% para um intervalo de
significância de 95% e usado um fator de correção para o desfecho
do desenho de 1,5. A amostra foi aumentada em 30%, pressupondo a taxa de não resposta, e para controlar fatores de confusão, resultando em um total de 400 universitários.
Os critérios de inclusão da pesquisa foram alunos do curso de fisioterapia, de ambos os sexos, com idade entre 18 a 44 anos que aceitaram participar da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE).
Os critérios de exclusão foram gestantes, estudantes com dores ou
lesões musculoesqueléticas por doenças infecciosas, onco-hematológicas, genéticas e traumáticas recentes, e aqueles que não aceitaram
participar da pesquisa. A coleta de dados ocorreu nos meses de maio
a junho de 2017.
Para a avaliação da DL (variável dependente) foi utilizado o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO)14, versão validada
e adaptada para língua portuguesa15. Para o estudo, a DL foi definida
como dor ou desconforto nos últimos 12 meses não relacionado à trauma ou dor menstrual, com duração mínima de um dia, associada ou
não com irradiação para um ou ambos os membros inferiores6,11.
Foram investigadas também outras variáveis, independentes, nos seguintes blocos de informações.
• Sociodemográficas e econômicas: sexo, faixa etária, estado civil,
raça/cor, religião, renda familiar, classe social (ABEP - Associação
Brasileira de Empresas de Pesquisa – 2016 – www.abep.org), local
de moradia, número de residentes no domicilio, possuir filhos, ocupação, escola, curso e ano do curso;
• Estilo de vida: prática de atividade física, consumo de álcool, uso
de drogas ilícitas, estado nutricional;
• Aspectos autorreferidos de saúde: plano médico de saúde, foi ao
médico nos últimos 12 meses, morbidades, satisfação com o sono,
autopercepção de saúde e estresse.
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O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa
da Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão (FACEMA)
com o CAAE no 61597016.0.0000.8007 e parecer nº 1.947.138.
O estudo obedeceu à resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde e Declaração de Helsinque da Associação Médica Mundial.
Análise estatística
Os dados foram organizados e tabulados utilizando o SPSS versão
18.0 para Windows (SPSS Inc. Chicago, IL 60606, EUA).
Na análise univariada aplicou-se os procedimentos de estatística
descritiva. Na análise bivariada utilizou-se o teste Qui-quadrado de
Pearson (χ²).
Para a análise multivariada foi utilizada a regressão de Poisson com
variância robusta dos erros-padrão16 com todas as covariáveis de interesse que apresentaram p<0,20 na análise bivariada.
Para isso foram criados três modelos multivariados adotando uma
entrada hierárquica17 de variáveis, no qual as correlações significativas (dor lombar e variáveis independentes) foram ajustadas por
fatores de confusão: primeira entrada, variáveis sociodemográficas,
econômicas e ocupacionais (sexo, classe social e ocupação); segunda
entrada, modelo ajustado por variáveis sociodemográficas, econômicas, ocupacionais e estilo de vida (atividade física); terceira entrada,
modelo ajustado por variáveis sociodemográficas, econômicas, ocupacionais, estilo de vida e ano do curso.
Foram calculadas as razões de prevalência brutas e ajustado (RP)
com seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%) e significância obtida pelo teste de Wald.
Em todas as análises realizadas utilizou-se um nível de significância
de 5%.
RESULTADOS
O número final de estudantes pesquisados foi 410. A prevalência
de DL no último ano foi de 56,3% (IC95%:51,5-61,2), na última semana foi de 27,1% (IC95%:22,8-31,4). A DL que motivou
consulta com profissional foi de 8,0% (IC95%:5,4-10,7), enquanto
que 14,9% (IC95%:11,4-18,3) dos pesquisados foram impedidos
de realizar suas atividades normais no último ano por causa da dor.
Do total de entrevistados, 72,9% eram do sexo feminino, 43,2%
estavam em uma faixa etária de 21-24 anos, com idade média
22,8±5,0 anos, 81,2% eram solteiros/divorciados e 51,2% estavam
no 3° e 4° ano do curso (Tabela 1).
A tabela 2 apresenta dos dados relacionados com estilo de vida e
aspectos de saúde.
No que se refere à DL, as seguintes variáveis estiveram associadas a
sua ocorrência na análise bivariada: classe social (p=0,017), ano do
curso (p=0,011), prática de atividade física (p=0,022), ter ido ao médico nos últimos 12 meses (p<0,001) e DL autorreferida (p<0,001)
(Tabelas 1 e 2).
Na análise multivariada através da regressão de Poisson (Tabela 3),
observou-se um aumento da prevalência de DL nos estudantes da
classe A e B (RPaj=1,25), que foram ao médico nos últimos 12 meses
(RPaj=1,40), autorreferiram DL como pouco frequente (RPaj=2,29),
frequentemente (RPaj=2,80) e sempre (RPaj=3,13), e naqueles
que estavam no terceiro (RPaj=1,52), quarto (RPaj=1,52) e quinto
(RPaj=1,66) ano do curso.
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Tabela 1. Prevalência de dor lombar nos últimos 12 meses de acordo com as características socioeconômicas e demográficas dos universitários
participantes da pesquisa. Caxias, MA, 2017
Variáveis

Total
n

%

Dor lombar
(%)

RP

IC95%

Sexo

0,214

Masculino

111

27,1

51,4

1,0

Feminino

299

72,9

58,2

1,13

0,92-1,39

Faixa etária (anos)

0,658

17-20

139

33,9

53,2

1,0

21-24

177

43,2

58,2

1,06

0,89-1,26

25 ou +

94

22,9

57,4

1,03

0,84-1,25

Solteiro/divorciado

333

81,2

55,9

1,0

Casado/união estável

77

18,8

58,4

1,05

76

18,5

50,0

1,0

Negra

74

18,0

59,5

1,07

0,87-1,32

Parda

260

63,4

57,3

1,05

0,88-1,25

Estado civil

0,680
0,85-1,29

Raça/cor
Branca

Valor de p*

0,442

Prática de alguma religião

0,239

Não

105

25,6

51,4

1,0

Sim

305

74,4

58,0

1,13

0,92-1,39

Renda familiar (SM)

0,277

Menor 1

49

12,0

44,9

1,0

1-2

243

59,3

56,4

1,01

0,84-1,19

3-5

95

23,2

60,0

1,09

0,90-1,32

Mais de 5

23

5,6

65,2

1,17

0,86-1,60

CeD

170

41,5

49,4

1,0

AeB

240

58,5

61,3

1,24

Classe social

0,017
1,03-1,49

Local de moradia

0,394

Pais ou parentes

268

65,4

59,0

1,0

Pensão ou amigos

69

16,8

47,8

0,82

0,63-1,07

Sozinho

12

2,9

50,0

0,88

0,50-1,57

Outros

61

14,19

55,7

1,04

0,81-1,32

Até 3

196

47,8

55,6

1,0

1,0

4 ou +

214

52,2

57,0

1,03

0,86-1,22

Não

338

82,4

55,6

1,0

Sim

72

17,6

59,7

1,07

Não

222

54,1

59,9

1,0

Sim

188

45,9

52,1

0,87

67

16,3

37,3

1,0

2º

67

16,3

55,2

0,98

0,77-1,23

3º

100

24,4

60,0

1,09

0,90-1,31

4º

110

26,8

60,0

1,09

0,91-1,31

65,2

1,19

0,98-1,46

Número de residentes domicílio

0,776

Possui filhos
0,87-1,33

Possui ocupação

0,113
0,73-1,04

Ano do curso
1º

0,011

5º

66

16,1

Total

410

100,0

SM = salário mínimo (R$ 937,00), *teste Qui-quadrado de Pearson; RP = razão de prevalência bruta; IC95% = intervalo de confiança de 95%.
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Tabela 2. Estilo de vida, uso de serviços de saúde e condições de saúde dos universitários participantes da pesquisa. Caxias, MA, 2017
%

Dor lombar
(%)

RP

n

Total

IC95%

Sim

162

39,5

49,4

1,0

Não

248

60,5

60,9

1,23

Não

203

49,5

59,1

1,0

Sim

207

50,5

53,6

0,91

Não

357

87,1

56,6

1,0

Sim

53

12,9

54,7

0,97

0,74-1,26

Baixo peso

43

10,5

55,8

0,99

0,75-1,32

Eutrófico

274

66,8

55,1

1,0

Sobrepeso

80

19,5

60,0

1,08

0,88-1,33

Obesidade

13

3,2

61,5

1,10

0,71-1,70

Não

386

94,1

56,7

1,0

Sim

24

5,9

50,0

0,88

Não

337

82,2

56,1

1,0

Sim

73

17,8

57,5

1,03

Não

102

24,9

41,2

1,0

Sim

308

75,1

61,4

1,49

Nenhuma

339

82,7

54,3

1,0

1

35

8,5

62,9

1,18

0,92-1,53

2 ou +

36

8,8

69,4

1,26

1,00-1,60

Muito satisfeito

34

8,3

50,0

1,0

Satisfeito

121

29,5

56,2

1,01

0,83-1,20

Nem satisfeito/nem insatisfeito

112

27,3

58,0

1,04

0,86-1,26

Insatisfeito

101

24,6

57,4

1,03

0,84-1,25

Muito insatisfeito

42

10,2

54,8

0,97

0,73-1,29

47

11,5

59,6

1,0

Muito boa

64

15,6

59,4

1,06

0,85-1,33

Boa

166

40,5

53,6

0,92

0,77-1,10

Regular

64

15,6

55,3

0,97

0,81-1,18

Ruim

47

11,5

80,0

1,43

1,04-1,98

13

3,2

53,8

1,0

Raramente

61

14,9

52,6

0,73

0,54-0,98

As vezes

196

47,8

55,6

0,98

0,82-1,16

Frequentemente

75

18,3

62,7

1,14

0,93-1,39

Sempre

65

15,9

64,6

1,18

0,96-1,45

Prática de atividade física

0,022
1,02-1,48

Consumo de álcool

0,262
0,77-1,08

Tabagismo

0,798

Estado nutricional

0,861

Uso de drogas ilícitas

0,519
0,58-1,33

Plano médico de saúde

0,821
0,82-1,28

Foi ao médico nos últimos 12 meses

<0,001
1,16-1,91

Morbidades

0,157

Satisfeito com o sono

0,941

Autopercepção saúde
Excelente

0,513

Considera-se estressado
Nunca

0,254

Dor lombar autorreferida

<0,001

Nunca

41

10,0

22,0

1,0

Raramente

65

15,9

40,0

0,67

0,49-0,92

Pouco frequente

98

23,9

53,1

0,92

0,75-1,14

Frequentemente

125

30,5

69,6

1,38

1,17-1,62

Sempre

81

18,9

70,4

1,33

1,12-1,58

*Teste Qui-quadrado de Pearson; RP = razão de prevalência bruta; IC95% = intervalo de confiança de 95%.
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Tabela 3. Análise multivariada através de regressão de Poisson para os fatores independentes associados à dor lombar nos últimos 12 meses
Variáveis

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

RP (IC95%)

RP (IC95%)

RP (IC95%)

Sexo
Masculino

1,0

1,0

1,0

Feminino

1,13 (0,92-1,38)

0,97 (0,80-1,17)

0,95 (0,79-1,15)

Classe social
CeD

1,0

1,0

1,0

AeB

1,25 (1,05-1,50)

1,26 (1,06-1,50)

1,25 (1,05-1,47)

Não

1,0

1,0

1,0

Sim

0,86 (0,72-1,02)

0,83 (0,70-0,98)

0,80 (0,67-0,95)

Sim

1,0

1,0

Não

1,09 (0,91-1,31)

1,08 (0,90-1,30)

Possui ocupação

Pratica atividade física

Foi ao médico nos últimos 12 meses
Não

1,0

1,0

Sim

1,42 (1,13-1,80)

1,40 (1,11-1,76)

Morbidades
Nenhuma

1,0

1,0

1

1,06 (0,82-1,39)

1,01 (0,78-1,31)

2 ou +

1,13 (0,91-1,41)

1,09 (0,87-1,37)

Dor lombar autorreferida
Nunca

1,0

1,0

Raramente

1,77 (0,94-3,32)

1,71 (0,92-3,21)

Pouco frequente

2,33 (1,28-4,22)

2,29 (1,27-4,12)

Frequentemente

2,89 (1,61-5,17)

2,80 (1,57-4,99)

Sempre

3,14 (1,75-5,63)

3,13 (1,75-5,61)

Ano do curso
1º

1,0

2º

1,35 (0,95-1,91)

3º

1,39 (1,02-1,89)

4º

1,52 (1,11-2,09)

5º

1,66 (1,20-2,28)

RP = razão de prevalência; IC95% = intervalo de confiança de 95%; Modelo-1 = modelo ajustado por variáveis socioeconômicas (sexo, classe social e ocupação);
Modelo-2 = modelo ajustado por variáveis socioeconômicas, estilo de vida e saúde; Modelo-3 = modelo ajustado por variáveis socioeconômicas, estilo de vida,
saúde e ano do curso.
Obs: Os dados em negrito representam razão de prevalência e intervalos de confiança estatisticamente significativos pelo teste Wald.

O fato do estudante possuir ocupação configurou-se, na pesquisa, como um fator de proteção diminuindo em 20% a prevalência de DL.
DISCUSSÃO
Considerando-se o fato da DL ser definida como um sintoma, e
não uma doença, os estudos investigativos necessitam muito das informações e recordações dos sujeitos que participam das pesquisas.
As frequências dos desfechos podem apresentar resultados diferentes
conforme as definições admitidas, pois as formas de coleta de dados
apresentam variação nos diferentes estudos11,18-21.
O recente interesse na pesquisa sobre a prevalência da DL na população brasileira pode ser em consequência do reflexo no custo fi-

nanceiro que essa condição tem imposto nos últimos anos entre os
serviços de saúde e seguridade social20,22.
No presente estudo, a prevalência de DL no último ano foi de
56,3%, observando-se uma semelhança quando comparada a outras pesquisas. Em estudo conduzido por Matos et al.20 a prevalência de dor relatada pela população na coluna vertebral no último
ano foi de 71,5%, sendo que a região mais afetada foi a coluna
lombar, representando uma prevalência de 52,8% no ano. Em outra pesquisa realizada por Bejia et al.23 utilizando trabalhadores,
observou-se uma variação da prevalência anual equivalente a esse
último estudo citado (52,1%).
Já em pesquisa realizada por Andrusaitis, Oliveira e Barros Filho24
com motoristas de caminhão do estado de São Paulo, observou-se
uma prevalência de 59%. Outra pesquisa conduzida por Falavigna
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et al.25 com estudantes dos cursos de fisioterapia e medicina da Universidade de Caxias do Sul (Rio Grande do Sul) atingiu uma prevalência de 66,8% anualmente, apresentando uma discreta alteração
quando comparada às já descritas.
Cavalcante Filho et al.26 conduziram um estudo com adolescentes
(11 a 18 anos) de uma escola privada em uma cidade do estado de
Piauí, onde foi observada elevada prevalência de DL (78%).
Em um estudo populacional realizado por Noll et al.27 com crianças
e adolescentes de 11 a 16 anos foi constatada uma prevalência de
dor nas costas nos últimos três meses de 55,7%. Pesquisa de Silva
et al.28 com 395 estudantes de todas as séries do curso de medicina
da Universidade de Taubaté observou prevalência de dor crônica de
35,69%, os quais definiram como persistente por mais de 6 meses.
Em revisão sistemática realizada por Nascimento e Costa8 no Brasil,
foi evidenciada, nos diferentes estudos utilizados, uma prevalência
da DL maior que 50%, discordando da pesquisa de Almeida et
al.29, desenvolvida com adultos maiores de 20 anos, residentes no
Município de Salvador (Bahia), que obteve prevalência de 14,7%.
Em estudo conduzido por Fernandes et al.30 com trabalhadores da
indústria plástica do Município de Salvador (Bahia), a prevalência
anual de DL foi de 28,9%.
Na análise bivariada, dentre os elementos estatisticamente relevantes
ligados à DL, evidenciou-se que as variáveis significativas foram: classe
social, ano do curso, prática de atividade física, ter ido ao médico nos
últimos 12 meses e DL autorreferida. Entretanto, a variável prática de
atividade física perdeu sua significância na análise multivariada.
Ainda em relação aos fatores de risco, não foi encontrada associação
estatisticamente significativa com a variável sexo, porém, em estudo realizado por Ferreira et al.31 concluíram que o sexo feminino
apresentou maior prevalência, uma vez que as mulheres, cada vez
mais, combinam a execução das atividades domésticas com o trabalho fora de casa, tornando-se mais propensas a cargas ergonômicas,
principalmente repetitividade, posição viciosa e trabalho em grande
velocidade.
Outro fator que favorece essa prevalência é o fato do sexo feminino
apresentar algumas características anátomofuncionais (menor estatura, menor massa muscular, menor massa óssea, articulações mais
frágeis e menos adaptadas ao esforço físico extenuante, maior peso
de gordura) e ligadas à modulação no sistema nervoso, o que pode
colaborar para o surgimento e maior intensidade das dores32-35.
Em estudo realizado no Brasil, conduzido por Malta et al.18 constatou-se uma prevalência de dor crônica na coluna de 15,5% (IC95%
14,7–16,4) em homens e 21,1% (IC95% 20,2–22,0) em mulheres.
Em relação à classe social, pode-se perceber que a prevalência de DL
aumentou em 25% na classe A e B quando comparada a C e D,
contrapondo estudo de Almeida et al.29 que verificou a classe social
como um fator de proteção para lombalgia.
A variável ocupação foi considerada um fator de proteção para DL,
reduzindo a prevalência em 20%. Esse resultado pode ser justificado
pelo fato de que durante a execução de suas tarefas, os indivíduos podem estar se movimentando, mesmo que seja a pequenos esforços,
como por exemplo uma caminhada de casa até o trabalho. Consequentemente, isso fará com que eles não permaneçam dentro de
suas residências desenvolvendo hábitos sedentários.
Contrariando o estudo de Andrusaitis, Oliveira e Barros Filho24 no
qual relatam que ocupações em que o trabalhador permanece muito
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tempo sentado seriam um fator positivamente associado à lombalgia. Em seu estudo, Silva, Fassa e Valle35 também demonstraram que
ocupações em que os indivíduos passam muito tempo levantando
peso ou realizando movimentos repetitivos, aumentam a probabilidade de desenvolvimento da DL.
Na presente pesquisa não houve associação entre a prática de atividade física e DL. Entretanto, Oliveira, Salgueiro e Alfieri36 afirmam
que esse tipo de atividade seria um fator de prevenção, pois atuaria
fortalecendo a musculatura em geral, contrapondo pesquisa conduzida por Dijken et al.37 que mostrou que a associação da lombalgia
com praticantes de atividade física é mais comum em indivíduos
que possuem trabalhos fisicamente exigentes.
Para Malta et al.18 a variável prática de atividade física no trabalho,
intensa ou pesada e, também, a atividade física pesada no domicílio,
estiveram associadas à prevalência de dor crônica na coluna. Ferreira
et al.31 afirmam, ainda, que a atividade física pesada não é considerada benéfica para a saúde, pois ocasiona fadiga, sobrecarga muscular e
das articulações, levando a uma série de problemas osteomusculares.
Ter ido ao médico nos últimos 12 meses aumentou em 40% a prevalência de DL. Isso pode ser explicado pelo fato de que indivíduos
que procuraram médico foram aqueles que apresentavam alguma
disfunção osteomuscular. Essa pode ter sido a causa da procura, enquanto aqueles que não visitam o médico há anos podem apresentar
relato pouco frequente.
O relato autorreferido de DL, no presente estudo, aumentou a
prevalência de DL. Fonseca e Serranheira38 afirmam que a prevalência dos sintomas musculoesqueléticos em diferentes áreas
anatômicas num período de 12 meses é elevada (84%), atingindo
principalmente a região lombar (65%). Já Serranheira, Pereira e
Santos39 relataram que o valor de prevalência de autorreferência
para a região lombar foi de 55,4%.
Na presente pesquisa, o avançar dos anos no curso teve uma relação
direta com o aumento na prevalência de DL. Por se tratar de uma
pesquisa realizada em estudantes universitários da área da saúde, o
resultado obtido pode ser uma consequência da sobrecarga de tarefa,
fato que pode impossibilitar a prática de atividade física levando à
adoção de posturas inadequadas27,28.
Corroborando com o estudo de Dominguez et al.40 realizado com
acadêmicos e funcionários de um centro universitário que relata
a ideia de que fatores psicológicos como estresse, insatisfação, angústia, desmotivação e sobrecargas psíquicas, comuns em populações que buscam o incessante aperfeiçoamento profissional numa
sociedade competitiva, podem gerar processos dolorosos na região
lombar41.
A DL, durante a fase acadêmica, pode afetar diretamente a qualidade de vida dos universitários, e consequentemente provocar um
menor desempenho acadêmico, visto que o ano do curso oportuniza
o aparecimento de problemas que afetam a coluna lombar26-28.
A lombalgia é uma causa que afeta milhares de indivíduos. Contudo, os achados considerados de risco para essa população apontam
para a necessidade da implementação de novos serviços para a promoção de saúde, visando medidas complementares que atuem na
minimização desse quadro doloroso.
Como o presente estudo foi realizado somente em universitários, o
resultado não pode ser extrapolado; e pelo seu caráter transversal,
não se pode inferir casualidade.

Prevalência e fatores associados a dor lombar em estudantes de fisioterapia

CONCLUSÃO
Houve alta prevalência de DL nos universitários pesquisados, apresentando associação significativa com a classe social, ocupação, ter ido ao
médico nos últimos 12 meses, DL autorreferida e ano do curso.
Sendo assim, mais informações sobre a prevalência de DL ainda se
fazem necessárias com o intuito de compreender a dimensão dos
efeitos que essa dor provoca, e consequentemente encontrar meios
para uma melhor estratégia preventiva e de intervenção.
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Pain, click and crepitation as factors associated with temporomandibular
dysfunction in Parkinson’s disease
Dor, estalido e crepitação como fatores associados à disfunção temporomandibular na doença
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Parkinson’s disease leads to mandibular movements that affect the masticatory cycle
and induce orofacial pain, one of the main clinical alterations
found in temporomandibular dysfunction. Thus, the present
study aimed to analyze the possible factors associated with temporomandibular dysfunction and to verify the frequency of the
dysfunction in this population.
METHODS: This was a cross-sectional study in which the
participants were evaluated using the Diagnostic Criteria for
Temporomandibular Dysfunction research, used to classify the
temporomandibular dysfunction and to obtain by physical examination and self-report the variables studied.
RESULTS: A total of 139 people with Parkinson’s disease were
evaluated. Of these, 77 met the eligibility criteria, with 70%
of the sample being male, with an average age of 62±9 years;
Parkinson’s disease diagnosis time of 6±4 years and with 71%
of the sample in the moderate stage of Parkinson’s disease. No
significant associations were found between age, gender, time
and stage of the disease with temporomandibular dysfunction.
Of the variables analyzed, the significant results showed that the
presence of pain (OR=10.92, 95% CI=2.25-59.93, p<0.001) has
a greater chance of developing temporomandibular dysfunction,
crepitation (Kappa=0.34, p<0.004) reflects moderate accuracy
in the classification of temporomandibular joint disorder and
the click (negative predictive value=77%, p<0.032) increases the
probability of having temporomandibular dysfunction.
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CONCLUSION: Therefore, in this study, the frequency of the
temporomandibular dysfunction was 30%, and it was observed
that the factors associated with the dysfunction in people with
Parkinson’s disease were: pain, click, and crackle.
Keywords: Facial pain, Noise, Parkinson’s disease, Referred pain,
Temporomandibular joint disorders.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A doença de Parkinson leva
a movimentos mandibulares que afetam o ciclo mastigatório e
induzem a dor orofacial, uma das principais alterações clínicas
encontradas na disfunção temporomandibular. Sendo assim, o
presente estudo objetivou analisar os possíveis fatores associados
à disfunção temporomandibular e verificar a frequência da disfunção nessa população.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo de corte transversal,
no qual os participantes foram avaliados com o Critério de
Diagnóstico para pesquisa em disfunção temporomandibular, utilizado para classificar a disfunção temporomandibular
e obter, através do exame físico e autorrelato, as variáveis
estudadas.
RESULTADOS: Foram avaliadas 139 pessoas com doença de
Parkinson. Dessas, 77 encontraram-se dentro dos critérios de
elegibilidade, sendo que 70% da amostra era do sexo masculino, com média de idade de 62±9 anos, tempo de diagnóstico
da doença de Parkinson de 6±4 anos e com 71% da amostra
no estágio moderado. Não foram encontradas associações significativas entre a idade, sexo, tempo e estágio da doença com
a disfunção temporomandibular. Das variáveis analisadas,
os resultados significativos mostraram que a presença de dor
(OR=10,92; IC95%=2,25-59,93; p<0,001) representa uma
maior chance de desenvolver a disfunção temporomandibular, a crepitação (Kappa=0,34; p<0,004) reflete uma precisão
moderada na classificação do transtorno da articulação temporomandibular e o estalido (valor preditivo negativo=77%;
p<0,032) aumenta a probabilidade de ter a disfunção temporomandibular.
CONCLUSÃO: Neste estudo, a frequência de disfunção temporomandibular foi de 30% e verificou-se que os fatores associados
à disfunção em pessoas com doença de Parkinson foram dor, estalido e crepitação.
Descritores: Doença de Parkinson, Dor facial, Dor referida, Ruídos, Transtornos da articulação temporomandibular.

Dor, estalido e crepitação como fatores associados à
disfunção temporomandibular na doença de Parkinson

INTRODUÇÃO
O envelhecimento da população tem levado a um num novo perfil
epidemiológico, com o aumento de doenças crônicas e degenerativas. Dentre elas está a doença de Parkinson (DP), que é uma síndrome clínica do sistema nervoso central (SNC), tipicamente associada
com a perda de neurônios dopaminérgicos da porção compacta da
substância nigra do mesencéfalo. Tal perda acarreta os seguintes sintomas motores: tremores de repouso, bradicinesia, rigidez muscular
e instabilidade postural1.
Ela é considerada a segunda doença mais comum entre indivíduos
maiores de 60 anos, surgindo 36 mil novos casos por ano no Brasil2,3.
Afeta ambos os sexos, mas com maior frequência nos homens e ocorre
em todos os países, grupos étnicos e classes socioeconômicas4,5.
A DP é classificada segundo estágios, de acordo com a escala de
Hoehn e Yahr6, indicando o estado geral do paciente, classificando-o em estágio leve (I), no qual as pessoas apresentam manifestações
unilaterais (tremor, rigidez e bradicinesia) e capacidade para viver de
forma independente. Estágio moderado (II e III), no qual os sinais
da doença são bilaterais, aliados a possíveis anormalidades da fala,
postura fletida e marcha anormal, somados aos distúrbios do equilíbrio, contudo, os pacientes ainda são capazes de viver de forma independente. Os estágios IV e V correspondem às formas mais graves
da doença, nas quais os pacientes necessitam de muita ajuda ou estão
presos ao leito/cadeira de rodas7.
Esses sintomas podem levar a inúmeras manifestações orofaciais, tais
como ausência de expressão facial, com uma face característica em
“máscara”; redução da taxa de piscar; tremores na testa, pálpebras,
lábios e musculatura da língua. A DP leva a movimentos mandibulares que afetam o ciclo mastigatório, ação importante na fragmentação de alimentos em partículas menores, preparando-as para a
deglutição e a digestão. A referida doença também induz a dor orofacial8, sendo essa uma das principais alterações clínicas encontradas
na disfunção temporomandibular (DTM).
A DTM é definida como um conjunto de distúrbios articulares e
musculares, causada por lesões na morfologia ou funcionalidade do
sistema temporomandibular, de etiologia multifatorial e dinâmica9.
Suas principais alterações clínicas são dor de cabeça, dor no pescoço,
dor na região da articulação temporomandibular (ATM), limitação
de abertura da boca, cansaço muscular, desvio da abertura da boca e
ruídos articulares10.
Por ser uma doença multifatorial, caracterizada por um conjunto
de sinais e sintomas, existem diferentes instrumentos para a sua
avaliação, organizados sob formas de: questionários11, índices anamnésicos12 e clínicos13, e critérios de diagnósticos14. Cada um desses
instrumentos apresenta vantagens, desvantagens e limitações, bem
como aplicabilidades distintas para uso clínico e do pesquisador.
Com base nessas considerações, o objetivo deste estudo foi analisar os
possíveis fatores associados à DTM na DP e verificar a frequência da
DTM nessa população a fim de estabelecer estratégias terapêuticas.
MÉTODOS
Trata-se de um estudo de corte transversal, realizado no período de
novembro de 2016 a julho de 2017, em pessoas com DP recrutadas
no ambulatório de Neurologia do Hospital das Clínicas (HC), em
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parceria com o Programa de Extensão Pró-Parkinson da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Para definir o tamanho da amostra foram feitos cálculos baseados nos
conceitos e fórmulas disponíveis na literatura, utilizando os parâmetros: intervalo de confiança 95%; precisão 5%; alfa 5% e beta 20%.
A proporção esperada de DTM em DP foi 20,33%15. O tamanho
considerado da população foi 300 pessoas cadastradas no ambulatório de Neurologia do HC. Como resultado, determinou-se uma
amostra de 137 pessoas.
Os critérios de inclusão foram: 1) diagnóstico clínico de DP idiopática nos estágios de 1 a 3 da escala de Hoehn e Yahr; 2) ambos
os sexos; 3) sob o efeito do fármaco antiparkinsoniano (fase “on”);
4) pessoas com dentes ou em uso de próteses dentárias; 5) pessoas
orientadas e aos cuidados dos familiares.
Os critérios de exclusão foram: 1) pessoas com outras doenças neurológicas associadas à DP; 2) nível cognitivo insatisfatório; 3) pessoas
desdentadas em ambos os arcos dentários e 4) que realizaram algum
tipo de cirurgia na mandíbula ou cirurgia para a DP.
As variáveis estudadas foram dor, apertamento/rangido noturno,
apertamento/rangido diurno, mordida desconfortável/não habitual,
rigidez pela manhã e zumbido nos ouvidos foram obtidas por meio
de perguntas. Já o estalido e a crepitação foram avaliados através do
exame físico encontrado no Critério de Diagnóstico de Pesquisa
para Distúrbios Temporomandibulares (RDC/TMD), traduzido e
validado para utilização no Brasil14.
Inicialmente, foi realizado o contato com as pessoas com DP do
ambulatório de Neurologia do HC/UFPE e passadas as informações
sobre a pesquisa. Aos que aceitaram participar foram aplicados os
critérios de elegibilidade. Em seguida, eram avaliados com o instrumento RDC/TMD14.
A avaliação iniciava pela triagem cognitiva realizada com o instrumento Mini-Exame do Estado Mental (MEEM). Os pontos de
corte dependeram da escolaridade da pessoa: analfabetos/baixa escolaridade - 18 pontos, e 8 anos ou mais de escolaridade - 26 pontos16.
Quanto à classificação dos sinais e sintomas da DP foi utilizada a
versão original da escala de Hoehn e Yahr6. Essa escala permite a
classificação de cada indivíduo em 5 estágios de gravidade: estágio 1
indica incapacidade leve; os estágios 2 e 3 indicam incapacidade moderada e os estágios 4 e 5 indicam incapacidade grave. Os pacientes
encontravam-se em fase “on”, ou seja, fazendo uso de fármacos de
rotina, levodopa e/ou agonistas dopaminérgicos, conforme prescrição médica.
Os sinais e sintomas da DTM foram avaliados utilizando a versão
brasileira do RDC/TMD, que é o padrão-ouro para esse tipo de
avaliação. Composto por dois eixos, permitindo uma mensuração
de achados físicos no eixo I e a avaliação do status psicossocial no
eixo II, incluindo a autopercepção da saúde oral17. O eixo I consiste
em um exame clínico intra e extraoral, que envolve a análise dos
movimentos mandibulares e dos sons das articulações, bem como
a palpação dos pontos dolorosos nos músculos mastigatórios. Já o
eixo II consiste em um questionário psicossocial composto por 31
itens. O diagnóstico foi determinado com a ajuda de uma chave de
correção baseada em dados de ambos os eixos18.
Os diagnósticos obtidos são divididos em três grupos: grupo I- diagnósticos musculares (dor miofascial com abertura limitada); grupo
II- deslocamentos de disco (deslocamento de disco com redução,
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deslocamento de disco sem redução com abertura limitada, e deslocamento de disco sem redução e sem abertura limitada); e grupo
III- artralgia, artrite, artrose (artralgia, osteoartrite e osteoartrose da
ATM). Desse modo, um único indivíduo pode apresentar múltiplos
diagnósticos18.
No entanto, como regra para o diagnóstico, a um indivíduo poderá
ser atribuído no máximo um diagnóstico muscular (grupo I); e no
máximo um diagnóstico do grupo II e um do grupo III, para cada
lado. Os diagnósticos dentro de qualquer grupo são mutuamente
exclusivos. Isso significa que, em princípio, um indivíduo pode receber desde um diagnóstico zero (sem condições diagnosticáveis) até
cinco diagnósticos (um diagnóstico muscular, mais um do grupo II
e um do grupo III, para cada lado)18.
Treinamento dos examinadores
As avaliações foram realizadas por uma equipe formada por cirurgião-dentista, fisioterapeuta e alunos de graduação e pós-graduação, que
passaram por treinamento e nivelamento. Devido às características
clínicas da amostra, os questionários foram administrados em formato
de entrevista. As perguntas foram sempre lidas na mesma ordem e
as opções de resposta para cada pergunta foram apresentadas. Cada
participante em potencial recebeu uma breve explicação sobre os objetivos da pesquisa, e os elegíveis passaram pelo questionário.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (CAAE:
59421416.9.0000.5208). Todos os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Análise estatística
Foram utilizadas estatísticas descritivas e contagens de frequência
para caracterizar a amostra. Primeiro, a amostra foi estratificada de
acordo com o diagnóstico de DTM para estudar a associação conforme as variáveis demográficas (idade, sexo, tempo de doença e evolução da DP). Em segundo lugar, avaliou-se a associação entre cada
possível par de variáveis. O odds ratio (OR) do Qui-quadrado (X2)
com intervalo de confiança (IC) de 95% foi aplicado à análise e foi
utilizado o software Statistica 13.2 com nível de significância de 0,05.
Em relação ao diagnóstico de DTM foram empregadas as análises
de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP), valor
preditivo negativo (VPN) e o grau de concordância por meio do
coeficiente de Kappa para avaliar a acurácia das variáveis: estalido,
crepitação e dor.
A sensibilidade foi considerada como a capacidade das características clínicas (dor, estalido e crepitação) em identificar corretamente
aqueles com DTM; e especificidade foi considerada como a capacidade das variáveis, quando ausentes, de afastarem a DTM. Diferente da sensibilidade e especificidade, o VPP e o VPN dependem da
prevalência da disfunção na amostra. O VPP indica a proporção de
pessoas com DTM entre os que apresentaram o teste positivo das
variáveis; e o VPN é a proporção de sadios (sem DTM) entre os
negativos ao teste das variáveis preditoras. Portanto, quanto maior a
prevalência da doença na população testada, maior é o VPP e menor
o VPN; quanto menor a prevalência da doença na população testada, menor é o VPP e maior o VPN19.
Para avaliar o grau de concordância entre as variáveis estudadas e o
diagnóstico de DTM foi aplicado o coeficiente de Kappa, caracteri-
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zado como uma medida de associação usada para descrever e testar o
grau de concordância (confiabilidade e precisão) na classificação da
disfunção. Os diferentes níveis de concordância são: <zero: não existe concordância; zero – 0,20: concordância mínima; 0,21 – 0,40:
concordância razoável; 0,41 – 0,60: concordância moderada; 0,61 –
0,80: concordância substancial; 0,81 – 1,0: concordância perfeita20.
RESULTADOS
Um total de 139 pessoas foram convidadas no setor de Neurologia
do HC. Após a exclusão daqueles que não preencheram os critérios
de elegibilidade, a amostra final foi composta por 77 indivíduos
(Figura 1).
Dos 77 participantes avaliados, 60% eram do sexo masculino com
média de idade de 62±9 anos. O tempo médio decorrido desde o
diagnóstico da DP foi de 6±4 anos e, de acordo com a escala Hoehn
e Yahr, 71% encontrava-se no estágio moderado da DP (Tabela 1).

Indivíduos entrevistados
n=139

Não avaliados (n=18)
Recusa a participar (n=9)
Cirurgia para DP (n=7)
Cirurgia mandibular (n=4)
Deficiência auditiva (n=1)

Recrutados para
avaliação inicial
n=121

Excluídos (n=44)
Nível cognitivo insatisfatório (n=5)
Dentes faltantes (n=29)
Estágio avançado da DP (n=10)
Amostra Final
n=77
Figura 1. Fluxograma de seleção da amostra

Tabela 1. Características da amostra
Variáveis

n

Média ± Desvio padrão

Idade (anos)

62±9

Tempo de diagnóstico da DP
(anos)

6±4

Sexo (homem/mulher)

(46/31)

Escolaridade (anos)

8±4

Renda (SM)

10±11

½a1

7

1a2

35

2a3

12

3a5

13

5 a 10

6

15 a 20

1

NI

3

Hoehn e Yahr

2±1

Leve (1)

22

Moderado (2 e 3)

55

DP = doença de Parkinson; SM = salário mínimo; NI = não soube informar.
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A frequência de DTM na amostra foi de 30%, o que corresponde a
23 indivíduos que apresentaram sinais e sintomas predisponentes ao
aparecimento da disfunção, separados em grupos do RDC/TMD
(Figura 2).
A distribuição da associação entre DTM e as variáveis foi em idade,
sexo, tempo de doença e evolução da DP e estão expressas na tabela
2. Apesar da maior frequência da desordem no sexo feminino, na

idade menor que 60 anos, no tempo de doença menor que 10 anos
e no estágio moderado da DP, não houve diferenças significativas
para as variáveis estudadas.
As associações entre as variáveis estudadas e a DTM estão expressas na tabela 3. Houve associação significativa com as variáveis dor
(p=0,001, OR=10,92, IC95%=2,25-59,93), estalido (p=0,032, OR=3,21,
IC95%=1,00-10,4) e crepitação (p=0,004, OR=5,3, IC95%=1,53-18,7).

A

B

n=7 (30%)

n=54
(70%)
n=23
(30%)

0

Grupo III

Sem DTM

n=9 (39%)

Grupo II

Com DTM

Grupo I

n=7 (30%)

20

40

60

0

5

10

Figura 2. A) Frequência de pessoas nos grupos com e sem disfunção temporomandibular; B) Distribuição nos grupos de acordo com as caraterísticas do Critério de Diagnóstico de Pesquisa para Distúrbios Temporomandibulares
Grupo I: dor; Grupo II: estalido; Grupo III: crepitação.

Tabela 2. Associação entre disfunção temporomandibular e as variáveis idade, sexo, tempo de doença e estágio da doença de Parkinson
Idade (anos)
<60

Com DTM

Sem DTM

Total

13

18

31
46

>60

10

36

Total

23

54

Com DTM

Sem DTM

Total

12

19

31
46

Sexo
Feminino
Masculino

11

35

Total

23

54

TD (anos)

Com DTM

Sem DTM

Total

1├--┤10

20

47

67

11├--┤20

3

7

10

Total

23

54

Com DTM

Sem DTM

Total

Leve

6

16

22

Moderado

17

38

55

Total

23

54

Estágio

Valor de p=0,077
OR = 0,98
IC95 = 0,85-7,99

Valor de p=0,207
OR = 2,01
IC95 = 0,66-6,09

Valor de p=1,000
OR = 0,993
IC95 = 0,20-5,45

Valor de p=1,000
OR = 0,83
IC95 = 0,24-2,82

TD = tempo de doença; DTM = disfunção temporomandibular; OR = odds ratio; IC = índice de confiança.

Tabela 3. Associação entre disfunção temporomandibular com as variáveis estudadas
Dor

Com dor

Sem dor

Total

Com DTM

9

14

23

Sem DTM

3

51

54

Total

12

65

Valor de p=0,001*
OR=10,92
IC95=2,25-59,93
Kappa=0,33
Sens.=0,39
Esp.=0,90
VPP=75%
VPN=78%
Continua...
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Tabela 3. Associação entre disfunção temporomandibular com as variáveis estudadas – continuação
AN
Com DTM

Com AN

Sem AN

Total

8

15

23
54

Sem DTM

10

44

Total

18

59

Com AD

Sem AD

Total

5

18

23
54

AD
Com DTM
Sem DTM

6

48

Total

11

66

Com estalido

Sem estalido

Total

12

11

23
54

Estalido
Com DTM
Sem DTM

7

47

Total

19

58

Zumbido

Com zumbido

Sem zumbido

Total

Com DTM

9

14

23

Sem DTM

24

30

54

Total
Crepitação

33

44

Com crepitação

Sem crepitação

Total

Com DTM

9

14

23

Sem DTM

5

49

54

Total

14

63

Com MNH

Sem MNH

MNH
Com DTM

13

10

23

21

33

54

Total

34

43

Com RM

Sem RM

Total

5

18

23
54

Com DTM
Sem DTM

6

48

Total

11

66

Valor de p=0,14
OR=2,3
IC95=0,68-8,08
Valor de p=0,032*
OR=3,21
IC95=1,00-10,4
Kappa=0,25
Sens.=0,48
Esp.=0,78
VPP=48%
VPN=77%
Valor de p=0,80
OR=0,8
IC95=0,26-2,42
Valor de p=0,004*
OR=5,3
IC95=1,53-18,7
Kappa=0,34
Sens.=0,48
Esp.=0,85
VPP=58%
VPN=79%

Total

Sem DTM

RM

Valor de p=0,14
OR=2,3
IC95=0,68-8,08

Valor de p=0,21
OR=2,04
IC95=0,68-6,18

Valor de p=0,28
OR=2,22
IC95=0,50-9,71

DTM = disfunção temporomandibular; AN = apertamento noturno; AD = apertamento diurno; MNH = mastigação não habitual; RM = rigidez matinal; OR = odds ratio;
IC = índice de confiança; Sens. = sensibilidade; Esp. = especificidade; VPP = valor preditivo positivo; VPN = valor preditivo negativo; *p<0,05.

DISCUSSÃO
A DTM engloba uma variedade de sinais e sintomas musculares e
articulares, caracterizando-se por dor e/ou alteração funcional (disfunção) do sistema estomatognático9. Dentre os estudos de frequência
de DTM não existe um consenso entre os autores quanto à presença
em idosos. Alguns indicam frequência de sintomas similares entre várias faixas etárias21, outros apontam baixa prevalência em idosos, com
incidência maior entre 20 e 45 anos22–24, enquanto que outros têm
observado elevada prevalência de DTM em pessoas idosas23,25. Nesta
pesquisa, não foram encontrados dados significativos quanto à associação entre a idade e a presença de DTM. No entanto, foi observada
maior frequência em pessoas não idosas, com média de idade de 52
anos, corroborando pesquisa de Guarda-Nardini et al.26 que observaram um pico da frequência de DTM na idade em torno dos 52 anos.
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A frequência de DTM em pessoas com DP na presente amostra
foi de 30%, e mesmo não sendo encontrada uma associação significativa entre possuir a disfunção e o sexo, a maior frequência foi
verificada nas mulheres. Esse resultado corrobora um recente estudo
que avaliou a presença da disfunção em 42 pessoas com DP e encontrou frequência de 23,08% maior nas mulheres27. Isso é decorrente
do fato de as mulheres apresentarem uma flacidez generalizada dos
tecidos, aumento dos níveis de estrógenos, tornando, assim, as articulações mais flexíveis e frouxas28.
Bakke et al.29 observaram que as funções orofaciais dos indivíduos
com DP podem estar comprometidas devido à gravidade dos sintomas motores, que também podem exercer uma influência sobre a
ocorrência de DTM nessa população. O que corrobora os resultados
desta pesquisa que observou um aumento na frequência da DTM
de acordo com o estágio da doença, embora não tenha encontrado

Dor, estalido e crepitação como fatores associados à
disfunção temporomandibular na doença de Parkinson

associação significativa. O tempo de diagnóstico da doença mostrou
não ter associação com a presença da disfunção na população estudada. Porém, não foram encontrados estudos na literatura que tenham
realizado similar associação entre essas variáveis para discussão.
A média em anos de escolaridade mostra que os sujeitos do estudo
se encontram no ensino fundamental, com renda de 1 a 2 salários
mínimos por mês. Tal característica enquadra a amostra no grupo de
pessoas que apresentam maior probabilidade de serem diagnosticadas com DTM, tendo em vista que ao investigarem a correlação entre os dados sociodemográficos e a presença da disfunção em idosos
não institucionalizados, os pesquisadores encontraram correlação
significativa para sexo, escolaridade e renda30,31.
As variáveis dor, estalido, crepitação, apertamento/rangido noturno,
apertamento/rangido diurno, mordida desconfortável/não habitual,
rigidez pela manhã e zumbido nos ouvidos foram avaliadas quanto à sensibilidade, que indica a capacidade do teste diagnóstico de
identificar corretamente os pacientes. Quanto à especificidade, que
é caracterizada como a capacidade de identificação dos sadios, é um
teste útil quando se pretende confirmar um diagnóstico que é sugerido por testes menos específicos19.
Os valores obtidos de sensibilidade foram menores para as variáveis estudadas em comparação com a especificidade (dor=94%,
estalido=78% e crepitação=85%), sendo capazes de informar que
aqueles que não apresentarem essas variáveis no teste diagnóstico,
não serão classificados nos grupos da DTM. Devido à baixa frequência de DTM na amostra, o VPN (dor=78%, estalido=77% e
crepitação=79%) obteve índices maiores para as variáveis estudadas
em relação ao VPP, expressando maior probabilidade de uma pessoa
com o teste negativo para dor, estalido e crepitação não ter a DTM.
No entanto, apesar da literatura descrever que apertamento/rangido
noturno, apertamento/rangido diurno, mordida desconfortável/não
habitual, rigidez pela manhã e zumbido nos ouvidos são fatores associados à DTM32-35, nesta pesquisa não foi observada essa correlação.
A dor foi avaliada através do autorrelato obtido a partir da questão
3 do eixo II do questionário RDC/TMD: “Você sentiu dor na face,
em locais como na região das bochechas (maxilares), nos lados da cabeça,
na frente do ouvido ou no ouvido, nas últimas 4 semanas”? Foi observada associação significativa com DTM (OR=10,92, IC95%=2,2559,93). Portanto, aqueles que apresentam dor têm 10,92 vezes maior
chance de ter a disfunção. Essa variável obteve concordância razoável
(Kappa=0,38) quanto a classificar a amostra com a disfunção.
Dantas et al.36, ao avaliarem pessoas na faixa etária de 41 a 60 anos,
atendidos no Serviço de Controle da Dor Orofacial, observaram que
a queixa principal na ATM era a dor (44%). Além disso, Torres,
Campos e Fillipini10 também avaliaram a principal alteração clínica
encontrada na DTM e observaram que é a dor na região da ATM e
a dor muscular, seguidas de cansaço, limitação da abertura da boca,
desvio da abertura e ruídos articulares. Esses dados não corroboram
os achados desta pesquisa, que ao classificar a amostra com DTM
nos grupos do RDC/TMD, não obteve como queixa principal a dor
(30% - grupo I).
O estalido e a crepitação foram avaliados através do exame físico
encontrado no eixo I, durante a abertura e fechamento em máxima intercuspidação habitual, no qual um ruído articular (estalo ou
crepito) seja reprodutível em dois de três movimentos executados
na mandíbula37. Observou-se associação significativa entre apre-
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sentar um estalo na ATM com a presença de DTM (OR=3,21,
IC95%=1,00-10,37). Sendo assim, pessoas que apresentam estalido
têm 3,21 vezes maior chance de ter a DTM em comparação com
quem não apresenta esse sinal. Essa variável apresentou fraca precisão (Kappa=0,25) na classificação da disfunção, não corroborando
estudos38,39 que, ao avaliarem os sons da ATM com a morfologia
da articulação, confirmaram que estalidos e crepitações podem estar
correlacionados aos sinais de morfologia anormal das articulações.
Além disso, o Grupo-II do RDC/TMD (deslocamento do disco),
caracterizado com a presença do estalido, obteve maior porcentagem
(39%) na amostra, corroborando estudos que, ao avaliarem a prevalência de sinais e sintomas de DTM em adultos40 e idosos25, observaram que a percepção de ruídos articulares na ATM representou 71,5
e 38%, respectivamente. No entanto, tais estudos não esclarecem
que ruídos foram observados. Além disso, não foram encontradas
pesquisas que avaliassem a temática em pessoas com DP.
A crepitação apresentou associação significativa com a DTM
(OR=5,3, IC95%=1,53-18,7). Portanto, pessoas que apresentam
crepitação têm 5,3 vezes maior chance de ter a DTM. Essa variável
apresentou confiabilidade razoável (Kappa=0,34) na classificação da
disfunção, corroborando o estudo de Guarda-Nardini et al.26, que
avaliaram as diferenças relacionadas com a idade no diagnóstico de
transtorno temporomandibular e observaram que, com o aumento
da idade, o sintoma da DTM mais presente é a crepitação, obtendo
valor médio de 27,03% para idade entre 38 e 56 anos, e 23% para
acima de 56 anos. Esse achado também está de acordo com a porcentagem de 30% encontrada nesta pesquisa para o Grupo III do
RDC: artralgia, artrite e artrose, que é caracterizada pela presença
da crepitação.
O presente estudo possuiu as limitações próprias de um estudo
transversal, que apenas permite a criação de associação, e não permite conclusões sobre casualidade, além do fato de não alcançar o
n amostral calculado. Assim, trabalhos futuros devem ser redigidos
com o n total para a obtenção de resultados significativos com outras
variáveis, bem como estudos longitudinais devem ser realizados para
determinar as relações de causa e efeito entre a DP e DTM.
CONCLUSÃO
Verificou-se que a frequência da DTM na amostra foi de 30% e que
os fatores associados foram: dor, estalido e crepitação. Esses dados
ajudam na busca de melhores estratégias terapêuticas para a população estudada.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Fibromyalgia is a highly relevant theme for research considering its impressive 2%
worldwide prevalence, diffuse pain and suffering, largely unknown pathophysiology, scarce odds of cure and, more often than
not, poor symptom control. This study aims to review the main
options of treatment for fibromyalgia, including some novel alternatives.
CONTENTS: The pharmacological treatment for fibromyalgia can be prescribed in monotherapy or combination of drugs,
which comprises antidepressants, muscle relaxants, anticonvulsants, cannabinoids, opioids, N-metil D-Aspartate antagonists,
melatoninergic agonists, peptidergic substances among others.
Non-pharmacological therapies include acupuncture, behavioral (or psychobehavioral) and psychological (or psychotherapy) interventions, physical activity programs, hyperbaric oxygen therapy, ozone therapy, transcranial magnetic stimulation,
stretching exercises associated to low intravenous curare doses,
among others. Treatment modalities are presented according to
possible mechanisms of action, level of scientific evidence and
recommendation.
CONCLUSION: Fibromyalgia therapy should be individualized, and it does not aim the cure. Its objective is to reduce the
subject’s suffering; provide function improvement and, as much
as possible, the individual’s autonomy and quality of life. There is
much in common in most approach recommendations, yet there
are some divergence and changes as knowledge is acquired about
a theme where consensus is far from being achieved.
Keywords: Amytriptiline, Behavioral therapy, Duloxetine, Fibromyalgia, Physical activity programs, Pregabalin, Treatment.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A impressionante prevalência
de 2% da fibromialgia na população mundial, associada ao sofrimento a ela atribuída, à sua fisiopatologia ainda não integralmente
desvendada, ao prognóstico reservado em relação à possibilidade
de cura, e, aos resultados insatisfatórios no controle de seus sintomas, mormente os dolorosos; fazem dela um tema preferencial
para investigação e estudo. O objetivo deste estudo foi apresentar
uma revisão sobre os principais tratamentos sugeridos para os portadores de fibromialgia, incluindo alguns emergentes.
CONTEÚDO: O tratamento farmacológico da fibromialgia
pode ser aplicado em monoterapia ou combinar fármacos, inclusive antidepressivos, relaxantes musculares, anticonvulsivantes,
canabinoides, opioides, antagonistas N-metil D-Aspartato, agonistas melatoninérgicos, substâncias peptidérgicas entre outras.
Os tratamentos classificados como não farmacológicos incluem a
acupuntura, intervenções comportamentais (ou psicocomportamentais), psicológicas (ou psicoterápicas), programas de atividade física, oxigenoterapia hiperbárica, ozonioterapia, estimulação
magnética transcraniana, relaxamento muscular com baixas doses de curare por via venosa associado a alongamento e realongamento, entre outros. Os tratamentos são apresentados e situados
em relação aos respectivos possíveis mecanismos de ação, evidência científica e graus de recomendação.
CONCLUSÃO: O tratamento da fibromialgia é individualizado, e, não propõe sua cura. O objetivo é a redução do sofrimento
de seus portadores, a melhora da funcionalidade, e na medida do
possível, da autonomia pessoal e da qualidade de vida. A maioria
das condutas e recomendações possuem muito em comum, porém não são totalmente congruentes, mostram dinamismo e mudanças à medida em que se acumula conhecimento sobre um assunto sobre o qual o consenso ainda está muito longe de ocorrer.
Descritores: Amitriptilina, Duloxetina, Fibromialgia, Pregabalina, Programas de atividade física, Terapia psicocomportamental,
Tratamento.
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A fibromialgia (FM) é uma síndrome idiopática, ou seja, de etiologia
desconhecida. Sua principal característica é a dor crônica generalizada. A sua distribuição populacional é predominantemente feminina.
A dor da FM não é devida a um aumento da estimulação dolorosa
detectada. Também não é secundária à uma lesão ou doença que
acomete o sistema nervoso somático-sensitivo, e desse modo é classificada como um tipo de dor disfuncional. Parece estar associada à
disfunção do sistema nervoso central (SNC) que confere uma insuficiência aos mecanismos supressores da dor.

255

Br J Pain. São Paulo, 2018 jul-set;1(3):255-62

Oliveira Júnior JO e Almeida MB

Antes mesmo da consagração da FM pela Sociedade Americana de
Reumatologia, em 1990, Goldenberg1 já estabelecia que o diagnóstico
daquela, então condição emergente e até hoje controversa, seria feito
pela exclusão das demais síndromes que evoluem com dores difusas.
A FM, nos dias de hoje, é considerada uma condição bastante frequente (prevalência média de 2% na população geral mundial), dispendiosa e, sobretudo, ainda controversa2.
O melhor tratamento de qualquer dor é aquele que debela sua causa3. No caso da FM, sua condição criptogenética ou primária impede o desejável tratamento etiológico.
Os sintomas incluem além da dor (espontânea, difusa concomitante
e/ou itinerante, presença de hiperalgesia e/ou alodínia, modificada
pela condição emocional), redução da força e/ou desempenho muscular, fadiga, rigidez, estresse elevado, depressão, ansiedade, vigilância exagerada, transtorno da redução da atenção, sono não reparador, entre outros.
O caráter sindrômico da FM, cujas manifestações clínicas não têm
causa conhecida, mas sim a implicação de diversos fatores em sua
fisiopatologia, tem como consequência a ausência de exames diagnósticos objetivos e de tratamento específico.
A compreensão incompleta da fisiopatologia da FM impele à adoção
de opções focadas no gerenciamento e controle de sintomas para
melhorar a função e a qualidade de vida (QV) de seus portadores e
não nas causas subjacentes4-6.
O conhecimento acumulado acerca desta doença possibilitou o desenvolvimento de estratégias terapêuticas de aplicação multidisciplinar e
multiprofissional, embora, permaneçam ainda, insatisfatórias.
INTERVENÇÕES FARMACOLÓGICAS
O tratamento farmacológico permanece como elemento comum na
maioria dos casos de FM7. Diversos fármacos já foram empregados
para o controle dos sintomas da FM. Os antidepressivos provavelmente são os mais utilizados no tratamento de manutenção. Entre
os tricíclicos, a amitriptilina é o fármaco que reúne mais informação
na literatura, inibe a recaptação tanto de noradrenalina como de serotonina, o que em sistemas moduladores descendentes gera analgesia central. Seu nível de recomendação entre diretrizes é elevado,
com tendência a se orientar doses abaixo de 50mg/dia com melhora
não somente da dor, como de fadiga e sono8. O perfil de efeitos
adversos, incluindo ganho de peso, sonolência exagerada e possíveis
alterações de conteúdo de consciência, sobretudo em idosos, tendem
a ser os maiores obstáculos ao uso regular da amitriptilina, uma vez
que possui baixo custo e posologia cômoda.
A ciclobenzaprina, possui uma estrutura semelhante à amitriptilina, o que lhe classifica também como tricíclico. No entanto, não é
conhecida por ter efeitos antidepressivos9. Está disponível em países
como Estados Unidos, Canadá e Brasil, mas não em outros como
o Reino Unido. A ciclobenzaprina foi, inicialmente, lançada como
um fármaco com efeito antipsicótico; e, atualmente, sua prescrição
mais frequente tem como indicação a de relaxante muscular de ação
central. Uma meta-análise do uso desse fármaco em pacientes com
FM relatou que leva à melhora sintomática em um em cada cinco
pacientes10. Os efeitos adversos comumente associados ao uso de ciclobenzaprina são semelhantes aos da amitriptilina. Doses de 1 a
4mg à noite demonstraram melhorar o sono8.
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A amitriptilina e a ciclobenzaprina são recomendadas no tratamento da FM nas diretrizes de 2016 da Liga Europeia Contra
o Reumatismo (European League Against Rheumatism ou EULAR)11 e da Sociedade Canadense de Dor (Canadian Pain Society
ou CPS)8, de 2013.
Os inibidores da recaptação de noradrenalina e serotonina, também
conhecidos como inibidores duais, de modo similar aos tricíclicos,
produzem analgesia central por ação em vias nervosas inibitórias
descendentes. De modo geral, apresentam melhor tolerabilidade e
perfil de efeitos adversos que os tricíclicos.
A duloxetina é o fármaco desse grupo que apresenta melhor evidência de eficácia para o tratamento da FM, habitualmente em dose de
60mg/dia, especialmente quando há morbidade depressiva associada, acompanhada ou não de ansiedade12.
Em que pese a existência de indícios da participação da serotonina
na fisiopatologia da FM, inclusive sendo sua recaptação fator comum de pelo menos parte da ação das classes de antidepressivos já
descritos, os inibidores seletivos apenas da recaptação da serotonina, muito utilizados em passado recente no tratamento da FM, não
encontram amparo para o controle dos sintomas da síndrome em
diretrizes atuais13,14. Apresentam eficácia similar ao placebo, no entanto podem ser usados para tratamento de morbidade psiquiátrica
associada, no contexto da FM8.
Além da duloxetina, outro antidepressivo dual, o milnaciprano, um
inibidor seletivo de recaptação igualitário de serotonina e noradrenalina, também contribui no tratamento dos fibromiálgicos com a
redução da fadiga e sintomas depressivos15-17.
O milnaciprano foi considerado útil nos pacientes que se queixavam
também de dificuldades cognitivas18,19. Os efeitos variados dos duais
em pacientes que sofrem por FM são consistentes com suas diferenças farmacológicas que incluem o efeito noradrenérgico superior do
milnaciprano em relação ao da duloxetina. Outra diferença entre esses dois duais reside no metabolismo, que na duloxetina depende da
via do citocromo P450 2D6, assim como de uma parcela próxima
aos 25% dos outros fármacos comumente utilizados na prática clínica, conferindo uma boa chance de interação. Tal interação farmacológica é agravada pelas possíveis variações genéticas e respectivos
polimorfismos do citocromo. O milnaciprano não é metabolizado
pela referida via, seu metabolismo é mais previsível e sem tanta possibilidade de interação20.
Embora ambos os fármacos tenham bom perfil quanto aos seus efeitos adversos, diferenças importantes podem ser experimentadas por
usuários portadores de FM21,22.
Entre os anticonvulsivantes, a pregabalina e a gabapentina são os
mais usados. Em que pese ambas possuírem similaridade estrutural
com o neurotransmissor ácido gama-aminobutírico (GABA), não
possuem ação nessa via, mas sim em canais de cálcio voltagem-dependentes7,23. Esses anticonvulsivantes se ligam às subunidades
alfa2-delta de canais de cálcio. No entanto, persiste desconhecido
como eles atuam exatamente para benefício das manifestações clínicas na FM23.
O postulado atual mais aceito sugere que nessa síndrome haveria
hiperatividade glutamatérgica que, por sua vez, seria controlada pelo
bloqueio de influxo de cálcio em terminais pré-sinápticos por ação
da pregabalina26. No tratamento da FM existe variabilidade na literatura quanto a recomendações desses fármacos. Cooper et al.27
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consideraram escassa a evidência de benefício da gabapentina em
doses entre 1200 e 2400mg/dia na terapia antálgica para a FM em
comparação ao placebo, embora a maioria dos pacientes tenham
referido sensação de melhora global. Ao passo que existem evidências de melhora da dor, sono e atividades gerais obtidas quando os
portadores de FM utilizam pregabalina em doses diárias entre 300
e 600mg/dia, que foram significativamente superiores aos que receberam placebo7,23-25.
Ambos os fármacos gabapentinóides costumam ser bem tolerados,
em geral tontura e sonolência são os efeitos adversos mais relatados23,27. Quando comparados, a pregabalina possui absorção três
a quatro vezes mais rápida, e maior biodisponibilidade28,29. A gabapentina apresenta situação de saturação de absorção, o que não
ocorre com a pregabalina que apresenta uma cinética linear29. A
administração da pregabalina é mais cômoda, necessitando intervalos maiores de tempo entre as doses; suas doses são menores que as
da gabapentina e destarte se associam a menos efeitos adversos29-32.
Quando o efeito analgésico é analisado, o decorrente do uso da pregabalina é mais intenso que o da gabapentina29,33,34. Ao contrário da
gabapentina cuja indicação para alívio dos sintomas fibromiálgicos
sempre ficou fora da bula, a partir de meados de 2007, os níveis de
evidência científica permitiram à pregabalina ser o primeiro fármaco aprovado para o tratamento dos portadores de FM nos Estados
Unidos da América35.
Apesar da ação em vias inibitórias descendentes ser decisiva na eficácia do tratamento farmacológico da FM, curiosamente os opioides,
de modo geral, não têm boa eficácia no tratamento dessa síndrome.
Isso pode ser explicado, pelo menos em parte, pela baixa atividade
opioide e paucidade de receptores mu em vias nociceptivas moduladoras descendentes em portadores da doença36,37.
A inibição dos sistemas facilitadores e/ou incremento de sistemas
facilitadores da dor são frequente e repetidamente relatados em pacientes que se queixam de dor persistente em que ocorre sensibilização central, como os portadores de FM. No entanto, os efeitos
exatos dos opioides prescritos com frequência na modulação central
da dor ainda são desconhecidos38.
O aumento da atividade opioide endógena foi observada no SNC
de pacientes com FM, e pode, de alguma maneira, estar relacionado
a uma forma de hiperalgesia induzida pelo opioide39. O uso de um
antagonista do receptor opioide como a naltrexona para bloquear a
liberação de opioides endógenos tem sido proposto como uma estratégia de tratamento eficaz em pacientes fibromiálgicos40. Em estudo
duplamente encoberto, randomizado e controlado com placebo em
pacientes com FM, a naltrexona em baixa dose (4,5mg/d) reduziu
a dor e melhorou o humor, mas não alterou a fadiga e o distúrbio
do sono40.
Os efeitos benéficos observados com baixas doses de naltrexona em
fibromiálgicos têm sido explicados pelo envolvimento do antagonismo à microglia, além de bloquear a liberação de opioides endógenos. Os fatores pró-inflamatórios liberados no SNC pela microglia,
que parecem estar anormalmente sensibilizados na FM, podem levar
à facilitação central do processamento da dor31. Esses resultados são
encorajadores e promissores para o uso de baixas doses de naltrexona
como um tratamento da FM. No entanto, mais estudos são necessários para identificar o valor desses mecanismos de ação, particularmente em relação às células da glia.
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Um opioide fraco, como o tramadol, demonstra maior eficácia que
os demais opioides no controle da dor na FM. Possivelmente por
apresentar atividade de inibição de recaptação de aminas além de
ser agonista mu7,42. Diretrizes de tratamento dessa condição recomendam o uso desse analgésico, entretanto é importante levar em
consideração a tolerância e taquifilaxia comumente associadas a seu
uso prolongado8,14.
Anti-inflamatórios não hormonais apresentam indicação bastante
reduzida na FM33. Podem ter alguma utilidade, preferencialmente
em baixas doses e por curtos períodos, em condições reumatológicas
eventualmente associadas8.
Analgésicos comuns também não possuem recomendação de uso
para a FM43. Todavia, alguns, como o acetaminofeno, em alguns
estudos, mostraram indícios de ação central, inclusive em sistema
canabinóide endógeno44. Fármacos com essa propriedade recentemente ganharam interesse por seu potencial de melhora do sono,
dor e apetite. Algumas diretrizes sugerem a possibilidade de seu uso
no caso de dissonia concomitante8. Outras não o recomendam,
apontando necessidade de pesquisa mais aprofundada na matéria e
preocupação com o risco de abuso14.
Os canabinóides foram propostos como fármacos úteis no tratamento da síndrome fibromiálgica pelo seu envolvimento na regulação do processamento da dor e do estresse crônico. Dois canabinóides, a nabilona (na dose de 0,5 a 1,0mg/dia) e o dronabinol (uma
forma sintética de delta-9-tetrahidrocanabinol ou THC; na dose de
7,5mg/dia) reduziram significativamente os níveis de dor, depressão
e ansiedade em portadores de FM, proporcionando-lhes melhora
significativa na QV45-47.
A incidência de efeitos adversos e as taxas de abandono de até 25%
durante os ensaios clínicos sugerem que o uso clínico de nabilona e
dronabinol pode ser limitado45-47.
Acredita-se que os metabólitos hepáticos do primeiro metabolismo
dos canabinóides sejam responsáveis pelos efeitos psicotrópicos.
A entrega transdérmica do éster do ácido D-glicérico de THC,
ZYN001, evita o metabolismo hepático de primeira passagem e
leva a uma rápida hidrólise pelas esterases na pele ao THC48,49. A
avaliação da aplicação transdérmica de ZYN001 em pacientes com
FM deve fornecer um melhor perfil de tolerabilidade para um canabinóide48,50-52.
Na FM, os níveis do protótipo de substância algiogênica, a neurocinina, conhecida como substância P, são elevados no líquido cefalorraquidiano39. No entanto, quando testados, antagonistas dos
receptores de neurocinina em ensaios clínicos em FM e em outras
situações de dor crônica, falharam em demonstrar a eficácia ou forneceram resultados inconsistentes53. A ação da capsaicina nas subunidades tipo 1 dos receptores vaniloides (TRPV1), localizadas nos
nociceptores periféricos, causa liberação de substância P. Essa neurocinina faz parte de um conjunto mais amplo de substâncias algiogênicas e pró-inflamatórias secretadas pelo neurônio pseudounipolar
em suas duas extremidades (nociceptora periférica e medular central). A liberação inicial corresponde a um aumento do desconforto,
com aumento nítido de inflamação neuromediada (neurogênica) na
periferia e aumento presumido de sensibilização no SNC. No entanto, com o tempo, os processos nociceptivos são dessensibilizados
devido à depleção das substâncias referidas, incluindo a chamada
substância P54,55.
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Na dependência da dose e tempo de exposição, a capsaicina pode
causar desde disfunção temporária, degranulação, degeneração hidrópica, degeneração hialina, até necrose neuronal; destarte, nos dias
atuais, a capsaicina é considerada um neurotóxico de fibras finas.
Pacientes com FM refratária a outros tratamentos mostram redução
nos valores das escalas de intensidade de dor, aumento significativo
dos limiares para estímulos dolorosos, melhora do humor e da sensação de fadiga, quando submetidos ao tratamento tópico com capsaicina em concentrações de 0,075% aplicadas 3 vezes ao dia durante
6 semanas)56. Embora a escala analógica visual (EAV) de intensidade
da dor não tenha sido significativamente alterada neste estudo, o
impacto da síndrome nos portadores, conforme determinado pelo
questionário de impacto da FM, foi reduzido, levando a uma melhoria de curto prazo. Esses resultados são compatíveis com a modulação induzida pela capsaicina nos neurônios pseudounipolares que
atingem desde a periferia como o SNC, modificando a somatória
final da ativação e inibição de vários dos mecanismos responsáveis
pelos sintomas da FM.
Os receptores N-metil D-Aspartato (NMDA) do glutamato, particularmente aqueles localizados na região posterior da substância
cinzenta da medula espinhal, são fundamentais na transmissão nociceptiva e na plasticidade sináptica e, portanto, são considerados um
alvo para o tratamento das dores neuropática e disfuncional57. Nos
pacientes que sofrem de FM foram detectados níveis elevados de
glutamato nas principais áreas de processamento de dor do cérebro,
que evoluem com redução significativa concomitantemente ao tratamento que atenua a dor58,59.
Os antagonistas dos receptores NMDA como cetamina, dextrometorfano e memantina, mostraram eficácia em portadores de FM, o
que corresponde a uma atenuação do aumento da atividade glutaminérgica53.
A memantina, em estudo randomizado, duplamente encoberto
controlado por placebo, provocou uma redução significativa na dor
e melhorou a avaliação da QV, mas não forneceu benefícios contra o
estado cognitivo e a depressão em portadores fibromiálgicos50. Esses
pacientes que receberam memantina também mostraram um aumento do metabolismo cerebral com uma correlação entre os valores
de impacto da síndrome em seus portadores colhidas por questionário e os níveis de colina na ínsula posterior60.
Na prática, o uso de antagonistas de NMDA, como a memantina,
é limitado devido ao perfil de efeitos adversos desses fármacos não
bem tolerados pelos fibromiálgicos. Assim sendo, os benefícios dos
anti-NMDA são restritos a apenas um subconjunto de pacientes.
Acredita-se que vários efeitos adversos dos antagonistas do receptor
de NMDA sejam secundários à modificação na função fisiológica
do receptor NMDA no SNC57.
O desenvolvimento de antagonistas específicos do subtipo de receptor
de NMDA (por exemplo, NR2A, NR2C, NR2D) que mantivesse
a função fisiológica enquanto suprimisse a atividade aumentada das
vias glutamatérgicas poderia oferecer uma abordagem de tratamento
preferencial para a FM. Os alvos terapêuticos seriam os pontos responsáveis pelos mecanismos que regulam a atividade do receptor NMDA,
tais como locais de fosforilação e as enzimas relacionadas, como as
quinases interagentes (caseína quinase 2, Src¬NADH desidrogenase,
entre outras), ao invés dos ionóforos, e poderiam oferecer uma abordagem alternativa para melhorar a janela terapêutica57.
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Os níveis de expressão dos mecanismos reguladores do sinal da função
do receptor NMDA foram aumentados nos neurônios da medula espinhal em um modelo de FM em camundongos, onde a hiperalgesia
foi induzida por injeção intramuscular de solução salina ácida59. Os
efeitos analgésicos nesse modelo animal foram associados à redução
da sinalização do receptor NMDA, resultado que pode representar
um novo alvo terapêutico para FM61. A contribuição da atividade do
receptor NMDA nos sintomas da FM também tem sido relacionada à
eficácia dos fármacos gabapentinóides. O tratamento com pregabalina
diminuiu a atividade glutamatérgica na ínsula de pacientes com FM62,
apoiando ainda mais a contribuição da atividade glutamatérgica para a
fisiopatologia dos sintomas da síndrome fibromiálgica e destacando a
modulação como uma abordagem terapêutica de interesse.
A melatonina (N-acetil-5’-metoxitriptamina) e os novos análogos
da melatonina exibiram propriedades analgésicas, além de regular
o sono de forma consistente com o uso potencial como abordagem
terapêutica de condições de dor crônica, como a FM63. A intensidade da dor, o número de pontos dolorosos, a qualidade do sono,
a depressão e a ansiedade foram significativamente melhorados pela
melatonina (3 ou 5mg na hora de dormir) em estudos com FM64,65.
Estudos envolvendo a terapia combinada de melatonina e amitriptilina demonstraram melhora superior dos sintomas em relação à
amitriptilina isoladamente, mas não ao tratamento isolado da melatonina54. Assim, os componentes noradrenérgicos e serotoninérgicos
do sistema endógeno descendente de modulação da dor parecem
ser melhorados pela estimulação concomitante dos receptores melatoninérgicos, o que sugere que a anormalidade do sistema melatoninérgico também pode desempenhar um papel na patogênese
da FM. Corroborando essa teoria, a agomelatina, um análogo da
melatonina com antagonista do receptor melatoninérgico que possui propriedades antagonistas do receptor 5-HT2C da serotonina,
mostrou alívio dos sintomas dolorosos, e melhora da depressão e
da ansiedade, mas não conseguiu melhorar a qualidade do sono em
pacientes fibromiálgicos66,67.
INTERVENÇÕES NÃO FARMACOLÓGICAS
A complexidade da síndrome fibromiálgica inclui fatores psicológicos,
sociais e biológicos que requer uma abordagem biopsicossocial, preferencialmente concomitante, não consecutiva68. Como consequência,
frequentemente são associados aos fármacos de praxe, tratamentos
não farmacológicos como acupuntura, biofeedback, terapias cognitivo-comportamentais, terapia corpo-mente, terapia mente-plena, massagem, exercício, hidroterapia, oxigenoterapia hiperbárica, ozonioterapia, estimulação magnética transcraniana, entre outras.
A técnica milenar da acupuntura parece mais efetiva em benefício
de dores agudas que em crônicas, e consegue reduzir a intensidade
dolorosa em várias condições crônicas, incluindo a FM69. A acupuntura reduz a inflamação, libera opioides endógenos e reduz a ansiedade. Os efeitos analgésicos da acupuntura podem estar associados
ao aumento do teor de adenosina metabolizada a partir do trifosfato
de adenosina (ATP) que ativa os receptores A1 de adenosina.
O ATP foi bem estabelecido como fonte de energia intracelular há
muitos anos. O conceito de sinalização purinérgica foi introduzido,
em 1972, sugerindo que o ATP também pudesse agir como um
agente extracelular de sinalização70. No entanto, esse conceito foi
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rejeitado, aproximadamente por duas décadas, até que o desenvolvimento tecnológico possibilitasse a clonagem e caracterização dos
receptores de ATP e de produtos de sua decomposição no início dos
anos 1990. Assim, a partir de então, o conceito foi aceito e a sinalização purinérgica, atualmente, é considerada um campo em rápida
expansão71. Fármacos relacionados com os receptores purinérgicos
estão sendo desenvolvidos para tratar uma variedade de doenças e
situações de risco (trombofilia, incontinência urinária, xerostomia,
fibrose cística, osteoporose, dor e câncer)72. O envolvimento da sinalização purinérgica nos efeitos benéficos da acupuntura fertilizaram
o campo e levaram a uma intensificação da pesquisa sobre os agora
chamados acupurinos73-75.
Nos pacientes com FM, a acupuntura ofereceu pouca melhora na
dor e na fadiga69.
As intervenções intituladas como terapias comportamentais ou
psicocomportamentais, psicológicas ou psicoterápicas, são métodos não invasivos úteis no tratamento da dor. O biofeedback é um
método psicofísico, um dos ramos de investigação científica da conexão corpo-mente, tendo como vetor que se inicia do corpo. A
psicofisiologia é definida como o campo de estudo que examina as
relações entre as atividades mentais e funções físicas. Interessa-se pelas características mentais que afetam o corpo, assim como as experiências das informações corporais e as alterações induzidas nele pelas
emoções76. A psicofisiologia aplicada é disciplina que se utiliza dessas
informações para propósitos práticos, especialmente a investigação
do controle das funções corporais e problemas de saúde, incluindo
o mental. Psicoterapias e terapias corpo-mente, incluem além das
técnicas de biofeedback (já mencionada), mente-plena (em que os
processos mais psicológicos são acessados e modulados para depois
aproximar com a sensibilidade e outras sensações provenientes do
corpo), relaxamento, incorporam estratégias para melhorar o bem-estar psicológico e físico76.
As intervenções psicoterápicas do tipo mente-corpo e de predomínio mental foram sugeridas para melhorar o funcionamento, a dor e
o humor. Porém, devido à inconsistência na concepção e no delineamento dos ensaios clínicos e demais tipos de estudos, a qualidade de
evidência ainda persiste baixa77. As psicoterapias cognitivo-comportamentais podem ser benéficas em reduzir a intensidade da dor por
até 6 meses, melhorar o humor negativo e reduzir a incapacidade
de portadores de FM. Recentemente, diretriz europeia mostrou que
o biofeedback foi eficaz na redução da intensidade da dor, apesar de
todos os ensaios serem de baixa qualidade. Não houve evidência de
eficácia em termos de fadiga ou sono e a análise de subgrupos sugeriu que qualquer efeito foi limitado à eletromiografia em vez de
biofeedback eletroencefalográfico11,78.
As terapias cognitivo-comportamentais são importantes no tratamento de dores crônicas, e, no caso da síndrome fibromiálgica
não é diferente. As dores crônicas parecem ser influenciadas pelos
processos de aprendizagem e memória, sugerindo que o tratamento pode ser focado também na alteração desses itens. Os métodos
comportamentais e cognitivos, ou uma combinação entre eles, são
especialmente adequados para esse propósito, pois podem modular
especificamente as alterações na função cerebral ou na química do
cérebro, presentes em uma condição de dor específica, enquanto os
tratamentos farmacológicos agem de maneira mais inespecífica. O
treinamento comportamental operacional visa especificamente situ-
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ações em que as queixas são associadas a valores elevados de intensidade da dor. Os objetivos do treinamento cognitivo são: diminuir os
comportamentos de dor em um esforço para extingui-la; aumentar
os níveis de atividade e comportamentos saudáveis relacionados ao
trabalho, lazer e família; redução e manuseio de fármacos; e, mudar o comportamento de outras pessoas significativas79. O objetivo
geral é reduzir a incapacidade diminuindo a dor, e aumentando os
comportamentos considerados saudáveis. Para evitar o aprendizado
de reforço negativo, o fármaco é trocado de um contingente de dor
para um cronograma de tempo fixo, onde o fármaco é administrado
em determinados momentos do dia. O aprimoramento da atividade
e a redução da inatividade e da invalidez serão direcionados com
princípios semelhantes. Estudos mostraram a eficácia desse treinamento em pacientes com FM, bem como outras síndromes dolorosas80-82, e é especialmente eficaz na redução dos comportamentos de
dor. Depois de um tratamento comportamental operante na FM,
foi relatada uma mudança de um processamento motivacional emocional da dor experimental para um processamento discriminativo
mais sensitivo82. Houve uma estreita correlação entre o efeito do
treinamento e a resposta cerebral para os estímulos experimentais
da dor.
O modelo cognitivo-comportamental da dor crônica enfatiza o papel dos fatores cognitivos, afetivos e comportamentais no desenvolvimento e manutenção da dor crônica83. O treinamento cognitivo-comportamental modifica a dor e evita comportamentos, cognições
e emoções para reduzir sentimentos de desamparo e falta de controle
com o objetivo de estabelecer um senso de controle sobre a dor. Várias técnicas são ensinadas aos pacientes para lidar com episódios de
dor, como reestruturação cognitiva, estratégias de enfrentamento da
dor e técnicas de relaxamento e imagética. O manuseio cognitivo-comportamental da dor tem se mostrado um tratamento muito
efetivo para a dor crônica, incluindo a FM84. Considerando que o
tratamento operante especialmente reduz os comportamentos de
dor e também a sua intensidade, a terapia cognitivo-comportamental (TCC) tem um efeito especial sobre os aspectos afetivos e cognitivos da dor81. O TCC parece alterar o processamento encefálico da
dor por meio de conexões alteradas entre sinais de dor, emoções e
cognições, o que leva a um maior acesso a regiões executivas para a
reavaliação da dor85.
As funções reconhecidas como cerebrais superiores podem exercer,
sobre a rede neuronal a elas subordinadas, influências que modificam as de maior saliência. A percepção dolorosa surge através de
uma interação entre a aferência sensitiva e o conhecimento prévio.
Provavelmente, pelo menos duas áreas cerebrais são necessárias para
tal interação: o local onde ocorre a análise dos sinais aferentes e a
que aplica o conhecimento prévio relevante. No cérebro humano,
as imagens funcionais demonstradas desde a última década do século XX, demonstraram que a atenção seletiva modifica a atividade
em áreas de processamento visual precoce, especificamente para o
recurso assistido. As áreas iniciais de processamento também são
modificadas quando o conhecimento prévio permite emergir de um
estímulo sem sentido. Fontes dessa modificação foram identificadas
nos córtices parietal e pré-frontal. A modificação das áreas iniciais de
processamento também ocorre com base em conhecimento prévio
sobre os efeitos sensitivos previstos das próprias ações do sujeito. A
atividade associada à imagem mental se assemelha à associada à pre-
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paração da resposta (para imagens) e atenção seletiva (para imagens
sensitivas), sugerindo que as imagens mentais refletem os efeitos de
conhecimento prévio sobre as áreas de processamento sensitivo na
ausência de sensibilidade ortodrômica normal. Lesões em áreas de
processamento sensitivo podem levar a uma forma de alucinação
sensitiva que parece surgir da interação do conhecimento prévio
com a atividade sensitiva aleatória. Contraposição a esta situação
ocorre em alucinações associadas à esquizofrenia que podem surgir
de uma falha de conhecimento prévio sobre as intenções motoras de
modificar a atividade em áreas sensitivas relevantes. Quando funciona normalmente, esse mecanismo permite distinguir nossas próprias ações das ações independentes de agentes no mundo exterior86.
Utilizando mecanismos moduladores descendentes que respeitam
uma hierarquia funcional de submissão com vetor neocórticofugal,
conhecida em inglês como efeito “top-down”.
Muitos pacientes portadores de FM são fisicamente descondicionados e, portanto, podem obter, de programas de atividade física que
envolvem a ativação de condições analgésicas endógenas, incremento da sensação de bem-estar e melhora da QV87. Em ensaios de exercício aeróbico e resistência, a melhora do treinamento em dor, da
função física e do bem-estar foi observada88. O exercício terrestre ou
aquático foram considerados como igualmente eficazes, no entanto,
em pacientes descondicionados, o exercício em ambiente aquático
pode ser particularmente valioso88,89.
A oxigenoterapia hiperbárica e a ozonioterapia podem induzir mudanças neuroplásticas proporcionando que células remanescentes
após lesões isquêmicas voltem a assumir funções antigas ou até iniciem novas, possibilitando a reparação de funções cerebrais cronicamente comprometidas. Também podem mudar para melhor o
metabolismo cerebral e respectiva função glial para reduzir os sinais
e sintomas de síndromes fibromiálgicas associadas à atividade cerebral anormal90-95.
Estudo de uma população de pacientes portadores de FM submetida à oxigenoterapia hiperbárica resultou em melhora de todos os
sinais e sintomas, com mudanças significativas na redução da dor,
melhora na avaliação de função e QV96. Embora sejam encorajadoras, as publicações favoráveis, tanto sobre a oxigenoterapia hiperbárica como sobre a ozonioterapia, são carentes em qualidade e
ainda insuficientes quanto a fornecerem evidência científica. Ambos
os métodos requerem mais e melhores estudos para reconhecê-los
como um tratamento eficaz para fibromiálgicos.
Há evidências de que a estimulação magnética transcraniana seja
eficaz na redução da intensidade da dor em pacientes com FM, que
levou ao uso dessa abordagem de tratamento há pelo menos uma
década97. No entanto, outros estudos com o tratamento de fibromiálgicos pela estimulação magnética transcraniana falharam em
reproduzir os resultados benéficos obtidos por Hou, Wang e Kang97
questionando a recomendação rotineira desse método98,99.
As dores difusas dos pacientes que sofrem de FM são atribuídas
predominantemente a fontes musculares. Doses baixas de fármacos
relaxantes musculares (curares) adespolarizantes podem ser utilizadas no tratamento preventivo das dores musculares secundárias aos
espasmos transitórios das fibras musculares (fasciculações) observados com os despolarizantes. O uso de curares em doses reduzidas,
administradas de modo fracionado, com monitoramento da função motora ocular extrínseca e de deglutição voluntária, promoveu
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analgesia significativa na maioria dos pacientes fibromiálgicos. A
analgesia obtida foi prolongada quando associada a alongamento e
realongamento dos músculos envolvidos com as queixas álgicas mais
frequentes100.
CONCLUSÃO
O tratamento da FM é individualizado, e exclusivamente sintomático. O objetivo é a redução do sofrimento de seus portadores, a
melhora da funcionalidade, e na medida do possível da autonomia
pessoal e da QV. A maioria das condutas e recomendações, adotadas
e defendidas pelas diretrizes publicadas nos últimos 30 anos, possui
muito em comum, porém, não são totalmente congruentes, mostram dinamismo e mudanças conforme as versões se sucedem. Os
resultados ainda permanecem insatisfatórios.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Temporomandibular
disorder consists of a variety of conditions associated with pain
and dysfunction of the temporomandibular joint, masticatory
muscles and associated structures. Self-care clinical protocols are
commonly used as initial therapy for temporomandibular disorder patients after diagnosis as a conservative and non-invasive
approach. This review aimed to study the self-care techniques in
the literature and its efficacy.
CONTENTS: This was a systematic review of the literature, with a
survey in the databases Science Direct and Pubmed, in addition to
the gray literature, Google Scholar. The following descriptors were
used: “self-care”, “temporomandibular dysfunction” and “counseling”. Articles in English and Portuguese published between 2010
and 2018 were included. Twenty-one articles were selected based
on a series of inclusion and exclusion criteria.
CONCLUSION: There are two main objectives in the treatment
of temporomandibular disorder patients, the reduction of pain
and improvement of function. It was concluded that self-care
therapies are effective in achieving these goals, in addition to being low-tech and non-invasive. Patients who actively participate
in their healing process present faster improvements, by altering
their general perception of pain.
Keywords: Conservative treatment, Protocols, Temporomandibular joint disorders.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Disfunção temporomandibular consiste em uma variedade de condições associadas com dor e
disfunção da articulação temporomandibular, músculos da mastigação e estruturas associadas. Os protocolos clínicos de autocuidado
são comumente usados como terapia inicial do paciente com disfunção temporomandibular, após o diagnóstico, como uma abordagem
conservadora e não invasiva. O objetivo deste estudo foi estudar as
técnicas de autocuidado presentes na literatura e sua eficácia.
CONTEÚDO: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, com um levantamento nas bases de dados Science Direct
e Pubmed, além da literatura cinzenta, Google Acadêmico. Os
seguintes descritores foram utilizados: “autocuidado”, “disfunção
temporomandibular” e “aconselhamento”. Artigos em inglês e
português, publicados entre 2010 e 2018, foram incluídos. Vinte e um artigos foram selecionados com base em uma série de
critérios de inclusão e exclusão.
CONCLUSÃO: Há dois objetivos principais no tratamento do
paciente com disfunção temporomandibular, sendo a redução
da dor e a melhora da função. Concluiu-se que terapias de autocuidado são efetivas em atingir estes objetivos, além de não-invasivas e de baixo custo tecnológico. Pacientes que participam
ativamente no próprio processo de cura apresentam melhorias
mais rapidamente, alterando sua percepção geral da dor.
Descritores: Protocolos, Transtornos da articulação temporomandibular, Tratamento conservador.
INTRODUCTION
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Self-management clinical protocols are commonly used as initial treatment for patients with temporomandibular disorders
(TMD), after adequate diagnosis, as a conservative and non-invasive approach1. They should be simple enough to allow the
patient’s control over the execution and enable healing and/or
prevention of more injuries to the musculoskeletal system. The
main objectives of any treatment for chronic pain consist in reducing pain and improving quality of life2.
The variety of self-care techniques include education; jaw exercises (such as stretching and relaxation); massage; thermal therapy; dietary advice and nutrition; and parafunctional behavior
identification, monitoring, and avoidance1.
It is important for the professional to acknowledge such techniques because the adoption of a self-care protocol may be sufficient therapy for the adaptive and motivated patients, or it may
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be an essential part of a more complex and multidisciplinary
treatment plan3.
The objectives of this present study were to systematically review
the literature about the efficacy and applicability of self-management therapies to TMD patients, as well as orientations, education, and awareness of these patients, and to propose a clinical
protocol.
CONTENTS

Science Direct (n=108)

PUBMED (n=10)

Google Scholar (n=91)

Records identified from the sources
n=209

Eligibility

Identification

The included articles in this review were those concerning conservative and self-care therapies for the treatment of TMD patients. A period filter was applied to only select articles published
between 2010 and 2018. There was also a filter for language and
articles were accepted only in English and Portuguese.
Furthermore, the following exclusion criteria were applied: 1) Irreversible or more invasive treatments; 2) Pharmacotherapy; 3) Studies with children; and 4) Studies with patients with special needs.

Searches were performed in two databases: 1. Science Direct; 2.
Pubmed; and the gray literature, Google Scholar. The last electronic database search was performed on February 27th, 2017.
The selected keywords were: I. Self-management, II. Temporomandibular disorders, and III. Counseling. The first search
included only self-management (I); followed by temporomandibular disorders (II) alone. The searched combinations were:
self-management and temporomandibular disorders (I and II);
and self-management, temporomandibular disorders and counseling (I, II and III).
The elected search was the one that joined the keywords:
self-management, temporomandibular disorders and counseling
(I, II and III), with 209 results.
From the elected survey, these articles were pooled for a series of
inclusion and exclusion steps, as shown in figure 1. The research
presented many results not related specifically to the theme, so
the first step aimed to reduce the total number of articles. First
exclusion step consisted of reading the titles, and the unrelated

n=48

First step of exclusion:
Reading the titles, the unrelated ones were excluded. Exclusion
criteria:
1) Non-conservative therapies
2) Pharmacotherapy
3) Studies with children
4) Studies with patients with special needs

n=36

Second step of exclusion:
Download of the available articles in the electronic databases.
Third step of exclusion:
Duplicate results were excluded.

n=33

Included

Fourth step of exclusion:
The abstract of the remaining articles were read, selecting the
ones that best fit the theme.
Inclusion criteria:
1) Conservative therapies
2) Self-care therapies

Total of articles
included
n=21
Figure 1. Flowchart of the selection of the articles.
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ones were excluded. The second step was the pdf download of
the results, selecting only those that were available at the Federal
University of Paraná database. The third step consisted of removing the duplicate articles from the three databases. As a fourth
and final step, the abstracts of the 33 remaining articles were
read, and those concerning conservative and self-care therapies
were selected, reaching a total of 21 articles.
DISCUSSION
The scope of this systematic review was to synthesize the literature regarding conservative therapies and self-management
guidelines, aiming at a biopsychosocial approach in the treatment of TMD patients.
TMD treatment is not standardized due to the different etiologies and distinct structures that might be affected4. However, the
indication of self-care protocols, in addition to education and
awareness of the patient’s own dysfunction, are powerful tools to
relieve symptoms. Self-care new habits may be all that is required
for those patients that are adaptive and self-motivated, and/or it
also may be part of a more complex multi-modal treatment plan1.
According to Heiskanen, Roine e Kalso5 health-related quality of
life of chronic pain patients improved during a multi-disciplinary
treatment, whereas the factors explaining poor response were not
treatment-related, such as occupation and degree of education.
The main factors that might influence the outcome of a selfcare program are self-efficacy, depression, pain catastrophizing
and physical activity6. These programs rely on a therapeutic alliance between clinician and patient, which requires patient cooperation and clinician commitment, such as monitoring and
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constant evaluation of the dysfunction’s progression, in order to
readapt the therapeutic alternatives1. Other important measures
include chronic pain being recognized as a disease and the adoption of a patient-centered and personalized treatment approach7.
Schiffman et al.8 compared four therapeutic approaches for the
temporomandibular joint closed lock (two of them non-invasive,
and the other two invasives), and found that there was no clinically significant difference. Therefore, educating and providing
the patient with self-care techniques is the proper strategy for
initial care. It empowers the patient to know that they have the
innate ability to heal - and the clinician’s engagement, training
them to do so, is a great facilitating factor1.
The conservative therapy for TMD success rate can reach values
above 90 percent, so there is no need for invasive, irreversible and
high-tech treatments for most of the patients9. Conti, Corrêa
and Lauris10 found that all management strategies were effective
in reducing the reported pain intensity, but patients improved
faster when wearing occlusal devices associated with counseling
and behavior changes. It is unlikely that self-care acts as a unique
therapeutic strategy, however, this kind of self-regulatory behavior influences the overall pain perception1.
The highest evidence of benefit in the treatment of a TMD patient points out to psychological interventions, more specifically
cognitive behavioral therapy - especially when associated with
biofeedback, reducing pain intensity, activity interference, and
depression levels11.
Orientations from the revised literature are shown in table 1.
Based on that, a proposed self-management clinical protocol is
shown in table 2. The intention is to distribute these orientations
to TMD patients.

Table 1. Orientations for the clinician, regarding conservative therapies for the treatment of the temporomandibular disorders patient
Therapy

Authors

Conclusion

Education

Durham et al.1

Diagnosis and “optimistic counseling” (reassurance that TMD is typically benign and self-limiting
in the clear majority of cases). Education should also include TMD’s biopsychosocial etiology; cautions against invasive and irreversible treatments; sleep practices; sensible and time-limited use of
analgesia; avoidance of OTC splints bought without consultation with the dentist; caffeine usage;
anatomy and usual function of TMJ complex and associated musculature.

Michelotti et al.15

Patients that receive extensive information and considerable patient-doctor interaction present faster improvement. Therefore, the psychophysiological mechanisms associated with education and
reassurance reveal positive effects. The improvement is mediated, however, by each patient’s coping skills, mood and emotional state.

Conti et al.16

Education is slightly more effective than only an occlusal appliance in treating spontaneous muscle pain.

Freitas et al.20

Treatment modalities should include counseling and education for self-care and self-regulation,
such as an explanation concerning the role of pain, possible etiological factors of the patient’s TMD,
the relationship between chronic pain and psychosocial distress, and its benign character. A list of
recommendations can be given to patients:
- Encouragement of patients to rest their masticatory muscles;
- Observation and reduction in parafunctional habits;
- Avoidance of excessive mandibular movements;
- Maintenance of soft diet and recommendation to chew carefully;
- Performance of simultaneous bilateral mastication;
- Improvement of posture and sleep onset.
However, education should be associated with posture training and physical therapy programmes,
since counseling and self-management-based therapies provide better results when they are not
used alone. Also, although it represents a conservative low-cost and beneficial treatment for the
relief of signs and symptoms by improving psychological domains and potentially reducing harmful
behaviors, the evidence remains unclear due to the reduced number of controlled and randomized
well-designed clinical trials.
Continue...
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Table 1. Orientations for the clinician, regarding conservative therapies for the treatment of the temporomandibular disorders patient –
continuation
Therapy

Authors

Conclusion

Education

Miernik and
Więckiewicz21

As the natural course of the closed lock is self-limiting, some authors recommend just education and
counseling. It is important to explain the mechanism of disc displacement and the negative effects
of parafunctions on the stomatognathic system, especially the TMJ.

Vernooij, Willson
and Gagliardi22

Single or multifaceted educational interventions may reinforce general information about the condition and lifestyle advice and contribute to positive outcomes.
Information and evidence about the condition, prognosis, what to expect, and its management. Information and advice on how to undertake generic activities such as hygiene, dressing, preparing meals,
transportation. Information and guidance on lifestyle behaviors that support disease management.

Craane et al.17

The study showed that improvement was purely based on the education of the patients, which includes informing and explaining the presumed etiology, the good prognosis of this benign disorder
and reassuring the patient regarding this problem.

Durham et al.1

Jaw (muscle) exercises, relaxation and posture training. Can be implemented by the clinician or by
referral to other health care professions, such as physical or occupational therapists.

Craane et al.17

Exhibits significant improvement over time for pain and impairment. However, there is no evidence
of the clinically important benefit of a single physical therapeutic modality, while combinations of
physical therapeutic modalities seem to be more effective than a single one.

Bouchard et al. 18

For the treatment of non-reducing discs, institute a home exercise program performed for jaw muscle and range of motion.

Campi et al. 19

Stretching, stabilization, coordination and mobilization exercises. Although these treatments are
effective to decrease pain and improve dysfunction associated with TMD, there is still a lack of studies defining effectiveness parameters.

Durham et al.1

Use of heat and /or ice to areas of pain.

Conti, Corrêa
and Lauris10

For painful temporomandibular joint clicking, hot thermotherapy.

de Freitas et al. 20

Apply heat or cold to the most painful masticatory areas.

Miernik and
Więckiewicz21

For the closed lock, the recommended self-care protocol might include thermotherapy (cold or
warm packs) in the initial period of locking.

Giro et al.13

Thermotherapy to promote pain relief, improve muscle tone, and relax mandibular muscles. Patients
should be advised to place moist heat pads on the painful muscle for 15 minutes, 3 times per day.

Durham et al.1

Clinicians should implement a “pain-free diet”, as opposed to a “soft diet”, for a two-week period.
After that, a new review determines whether the individual advances as tolerated to firmer and
chewier consistency foods.

Schiffman et al.8

To the patient minimally inconvenienced by diet, should be recommended a regular diet that, at
worst, avoids tough or hard foods.

Ommerborn
et al.14

Diet counseling for the patient with bruxism.

Mukherjee, Sen
and Sinha12

For the management of orofacial pain, a successful home care program should emphasize a soft
diet. Some patients find eating mild food helpful.

Miernik and
Więckiewicz21

For the closed lock, the recommended self-care protocol might include soft food diet in the initial
period of locking.

Self-exercise

Thermal modalities

Diet and nutrition

Avoid foods of thick consistency.

Martins et al.4
de Freitas et al.

Maintenance of soft diet and recommendation to chew carefully.

Craane et al.17

In their study, patients were advised to use a soft diet and chew bilaterally

Durham et al.

Massage is limited to the anatomic location of the painful or tense affected masticatory muscles.
The most easily accessible to palpation are masseter and temporalis.

Giro et al.13

Self-massage promotes the improvement of local blood circulation and relieves pain and muscle
tension. Patients can be instructed to bilaterally massage the masseter and temporal muscles 3
times per day with circular movements performed using the index, middle, and ring fingers. It was
concluded that the improvement of blood flow in the masticatory muscles and decreased muscle
tension provided by massages followed by exercises and hot pads can reduce pain, which also
contributes to improvement in mandibular function.

Conti et al.16

Instruct the patients to massage painful areas.

Brantingham
et al.23

Considered soft tissue procedures, such as trigger point therapy, transverse friction massage and
therapeutic massage. A typical relaxing massage is focused on reducing muscular tension and
improving circulation.

20

Self-massage

1

Continue...
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Table 1. Orientations for the clinician, regarding conservative therapies for the treatment of the temporomandibular disorders patient –
continuation
Therapy

Authors

Parafunctional be- Durham et al.1
havior monitoring
and avoidance

Conclusion
Orient the patient to identify, monitor, and avoid any parafunctional behavior that exacerbate their
pain.

Mukherjee, Sen
and Sinha12

A reduction in stress/tension-related parafunctional activity can lead to immediate less pain reported
by patients. A successful home care program includes parafunctional habit modification.

Miernik and
Więckiewicz21

It is important to explain the mechanism of disc displacement and the negative effects of parafunctions on the stomatognathic system, especially the TMJ.

Martins et al.4

Their study revealed an improvement in the symptomology, which included modifications in parafunctional activities, greater awareness of the patient and the cognitive placebo effect. Counseling
should include guidance on reducing parafunctional mandibular activities.

Giro et al.13

Parafunctional habits are involved in the development and maintenance of the signs and symptoms
of TMD. Behavioral therapies may help relieve musculoskeletal pain and restore mandibular function
by reducing inflammation, relieving muscle tension, and improving psychological health. Counseling
and self-care approaches include guidance in reducing parafunctional jaw activities.

de Freitas et al.20

A TMD self-management program should orient the patient towards becoming aware of parafunctional habits, such as teeth clenching. Patient must be able to monitor and reduce muscle parafunction
in the head and neck region.

Conti et al.16

In their study, the improvement in pain reported after a 3-month period reflected the importance of
behavioral alterations and the avoidance of deleterious and parafunctional habits in the facial pain
of masticatory origin.

Campi et al.19

A self-care program should include habit reversion techniques and correct jaw use.

Table 2. Self-management clinical protocol for the patient, including techniques and education with the purpose of awareness
Self-management clinical protocol
TMD definition
etiology

and

Temporomandibular disorder (TMD) refers to a group of masticatory system changes characterized by pain in the
temporomandibular joint (TMJ) and/or masticatory muscles, joint sounds, joint movement shifts or limitations. The
etiology of TMDs can be quite varied, and known causes include developmental conditions, trauma, infection, and
autoimmune conditions. However, the etiology most frequently seen in the clinic is at best speculative, and factors
that are frequently held as responsible for pain and dysfunction comprise grinding, clenching and stress.

counse-

TMD is typically benign and self-limiting in the vast majority of cases. It is important to emphasize the good prognosis
of this benign disorder. Patients that receive extensive information and considerable patient-doctor interaction present faster improvement.

Rest of masticatory
muscles

Avoid excessive mandibular movements, such as chewing gums. When your jaw is at rest, your teeth should never
touch - the teeth only touch during chewing and swallowing. The jaw should be kept in the postural position, with the
teeth separated, avoiding an involuntary muscular contraction. To learn the position, repeatedly pronounce the letter
“N” and hold the tongue in this position behind the upper incisor teeth, with the lips in slight contact. Avoid leaning on
your jaw at rest. Limit your maximum buccal opening, especially when yawning or singing.

Soft
diet/Bilateral
mastication

Avoid tough, hard and thick consistency food. Try to eat soft food slowly, in small pieces. Some patients find eating
mild food helpful. Chew carefully and bilaterally, in order not to overload the TMJ.

“Optimistic
ling”

Observation and re- Parafunctional habits exacerbate pain. They are involved in the development and maintenance of the signs and sympduction in parafunc- toms of TMD. Therefore, it is important to identify, monitor and avoid this type of habits. Avoid clenching and/or grindtional habits
ing your teeth. Avoid pen (objects in general) and nails biting. Use some type of reminder to notice any parafunctions
and try to turn them into a non-jaw-related habit. Patient must be able to monitor and reduce muscle parafunction in
the head and neck region.
Improvement of
posture

This is part of a specific physical self-regulation strategy which helps in the management of pain complaints. It involves posture training with a physical therapist, awareness training to improve symmetric head and neck postures and
training in diaphragmatic breathing.

Improvement of sleep

This is also part of a specific physical self-regulation strategy which helps in the management of pain complaints. It
involves instructions for improving sleep onset, position-oriented relaxation training and positioning the pillow supporting the head and neck during sleep.

Use of heat

Apply hot packs to areas of pain, for 15 minutes 3 times per day. Thermotherapy promotes pain relief, improves muscle tone and relaxes mandibular muscles.

Self-massage

Bilaterally massage the masseter and temporal muscles 3 times per day with circular movements performed using the
index, middle, and ring fingers. Self-massage promotes the improvement of local blood circulation and relieves pain
and muscle tension, which also contributes to the improvement in mandibular function.
Continue...
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Table 2. Self-management clinical protocol for the patient, including techniques and education with the purpose of awareness– continuation
Self-management clinical protocol
Jaw muscles exercises, relaxation
and posture training

The therapeutic self-exercise consists in the prescription of muscular contractions and body movements in order to
improve general function and help satisfy the demands of daily life.
· Relaxation exercises: Movements of opening, laterality, protrusion and closing resistance (with the fist as support,
for example).
· Relaxation exercises with diaphragmatic breathing: Exhale completely with one hand resting on the chest and
the other on the abdomen, training to become aware of the mechanism of breathing only by the position and hand
movement. Diaphragmatic breathing should be performed for 5 minutes every day, every 2 hours. However, use this
coordinated breathing the most frequent possible throughout the day.
· Stretching exercises: Open your mouth slowly until you experience an initial sensation of pain. Open a little more
with slight pressure, positioning the thumb in the upper arch, approximately in the region of premolars, and the index
finger in the lower arch, also in the region of the premolars. The technique should be performed every day, every 2
hours, keeping the elongated jaw in position for one minute, six times in a row.
· Coordination exercises: Consist of repeated opening, laterality, protrusion and mandibular retrusion movements.
They must be performed slowly and coordinated, in front of the mirror, 3 times per day.
· Mobilization exercises: Perform mandibular laterality movements to recapture the disc, if possible. Then perform
gentle protrusion and retrusion movements by holding some small object between the teeth.

DIFFICULTIES

REFERENCES

There is a recognized difficulty in the establishment of a reference
standard clinical protocol, or some type of guidelines for specific
interventions, due to a lack of evidence of the efficacy of one
treatment over another1 and also because there are a great variety
of methods used in clinical trials.
Moreover, it is known that having a confirmed diagnosis is a
necessary step towards effective clinical management, which is
particularly difficult for TMD’s, due to the multifactorial etiology of the TMD11. Several patients seek treatment for symptoms of diverse origins, or comorbidities, emphasizing the importance of differential diagnosis9. Orofacial pain management
can be immensely challenging, so the clinician must be well
aware of the variety of etiological factors and characteristics of
these conditions12.
Another barrier is the impact of a wide range of demographic,
clinical, psychological and social factors in the treatment outcome6. Parafunctional habits, neuromuscular and psychosocial
factors are involved in the development and maintenance of
TMD’s signs and symptoms. Hence treatments that take into
account only biomedical factors are often insufficient to promote
long-term improvement13.

1.

CONCLUSION
There are two main objectives established for the treatment of
the TMD patient: the control of pain severity and improvement
of function. Current literature indicates that non-invasive and
conservative therapies, with a good level of scientific evidence,
are effective and more prudent.
Patients present better results when the professional is willing to
inform them completely about their condition. This contributes
to reducing the fear, depression and anxiety that are characteristic of the patient with chronic pain. It becomes the clinician
responsibility to study the self-management therapies in the literature, in order to guide the patient in his individuality and in
the particularities of his clinical case, enabling him in the light of
his own dysfunction.
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Pain relief strategies during immunization
Estratégias para alivio da dor durante a imunização
Viviane Santos Fontes1, Caíque Jordan Nunes Ribeiro1, Rodrigo Assis Neves Dantas1, Maria do Carmo de Oliveira Ribeiro1
DOI 10.5935/2595-0118.20180051

ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Vaccine is the most
common source of pain in childhood, which can lead to the
non-acceptance of immunization. Given that, healthcare professionals must use strategies to manage pain in their practice. The
objective of this study was to analyze the non-pharmacological
therapies used in clinical trials to manage pain during children’s
immunization.
CONTENTS: In this integrative review, we searched the LILACS, Medline, BDENF and Pubmed databases, using the
keywords “Clinical trial,” “Pain management” and “Immunization,” with the Boolean operator AND. After searching and
reading, eight articles were included in this review. The studies
analyzed showed different techniques to manage pain, such as
the use of movies, toys, facilitated position and parents’ training.
CONCLUSION: The interventions studied proved to be beneficial to manage pain, and they can be performed by a professional
or by the parents themselves, supporting the professionals in implementing it in their clinical practice.
Keywords: Child, Clinical trial, Immunization, Pain management.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A vacina é o método mais
comum de causa de dor na infância, podendo levar a não aceitação da imunização. Diante disso, os profissionais da saúde precisam usar estratégias para o manuseio da dor em sua prática. O
objetivo deste estudo foi analisar as terapias não farmacológicas
utilizadas em ensaios clínicos para o manuseio da dor durante a
imunização de crianças.
CONTEÚDO: Nesta revisão integrativa, buscou-se artigos das
bases de dados LILACS, Medline, BDENF e Pubmed, com o
uso dos descritores “Ensaio clínico”, “Manejo da dor” e “Imu-
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nização”, com o operador booleano AND. Após busca e leitura,
oito artigos foram incluídos nesta revisão. Os estudos analisados
evidenciaram diferentes técnicas de manejo da dor como uso de
filmes, brinquedos, posição facilitada e treinamento dos pais.
CONCLUSÃO: As intervenções analisadas, demonstraram-se
benéficas para o manejo da dor, podendo ser conduzidas por um
profissional ou pelos próprios pais, amparando, dessa forma, os
profissionais para sua implementação na prática clínica.
Descritores: Criança, Ensaio clínico, Imunização, Manuseio da dor.
INTRODUÇÃO
A vacina é a fonte mais comum de dor iatrogênica na infância, e uma
considerável fonte de sofrimento para as crianças submetidas ao procedimento, bem como seus pais e o responsável por sua execução1.
No entanto, a dor e o medo associados à agulha tem sido negligenciada até recentemente, principalmente durante a infância. Assim,
os profissionais de saúde precisam incorporar estratégias de manuseio da dor na prática clínica2.
A Associação Internacional para Estudo da Dor define dor como
“uma experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tecidual real ou potencial, ou descrita em termos de tais lesões”.
Além disso, a dor é sempre subjetiva. Cada indivíduo aprende a aplicação da palavra através de experiências relacionadas com lesões no
início da vida3.
O medo de agulha contribui para a não aceitação da vacina4. Existem estratégias comprovadas para controlar a ansiedade e a dor durante a imunização. As intervenções são divididas em: intervenções
durante o procedimento, intervenções físicas e farmacológicas4,5.
No entanto, pouco se discute sobre tais estratégias com o objetivo de
analisar as terapias não farmacológicas utilizadas em ensaios clínicos
para o manuseio da dor durante a imunização de crianças.
CONTEÚDO
Estudo descritivo do tipo revisão integrativa para a identificação das
produções sobre o manuseio da dor durante a imunização de crianças. O método é composto por seis etapas: estabelecer o problema
(questão norteadora), selecionar a amostra, definir as informações a
serem extraídas, analisar os resultados, apresentar e discutir os resultados, e apresentar a revisão6. Seguindo as etapas, foi definida como
questão de pesquisa: quais as terapias não farmacológicas utilizadas
em ensaios clínicos para o manuseio da dor durante a imunização
de crianças?
O levantamento foi realizado a partir das bases de dados: Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),
Base de Dados em Enfermagem (BDENF) e Pubmed, através do
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livre acesso nos websites da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES-Brasil), por meio dos descritores controlados: “Ensaio clínico”,
“Manejo da dor” e “Imunização”, bem como seus equivalentes na
língua inglesa, com o operador booleano AND.
A etapa de coleta de dados foi realizada em junho de 2017, envolvendo a leitura cuidadosa e crítica de resumos e, em seguida, o texto
Busca de dados/artigos (n=4/44)
BDENF (n=0)
Medline (n=26)
LILACS (n=0)
PubMed (n=18)

Estudos com texto completo disponível
(n=34)
Excluídos por duplicidade
(n=15)
Examinados pelo resumo
(n=19)
Excluídos pelo resumo
(n=11)
Artigos selecionados para leitura completa
(n=8)
Excluídos pela leitura completa
(n=3)
Artigos selecionados para revisão
(n=5)
Figura 1. Fluxograma de identificação e seleção de artigos
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completo, aplicando os seguintes critérios: 1) Inclusão – publicações
a partir de 2007; texto completo disponível; idioma inglês, português ou espanhol; pesquisa envolvendo crianças (zero a 12 anos); uso
de terapias não farmacológicas. 2) Exclusão – pesquisa envolvendo
adultos; uso de modelo animal; duplo indexado em bases de dados.
Nessa etapa foram encontrados 44 artigos, como mostra a figura 1.
Após a seleção, os artigos foram sumarizados e documentados de
acordo com o título, autor, revista, ano de publicação e país, e classificados por nível de evidência científica7. Em seguida, realizou-se a
análise crítica dos resultados através da síntese descritiva dos estudos,
exibindo os objetivos, amostra, método, estratégia e principais resultados. Posteriormente, eles foram discutidos e apresentados.
A amostra foi composta por oito ensaios clínicos randomizados, encontrados nas bases de dados Medline e Pubmed, publicados entre
2007 e 2015.
Os estudos foram classificados como nível 2 de evidência científica.
Em relação ao idioma, todos foram escritos em inglês. Desses, cinco
foram conduzidos no Canadá, dois na Turquia, e um nos Estados
Unidos da América (EUA). A tabela 1 apresenta uma síntese dos
artigos incluídos no estudo.
A dor causada pela vacina pode levar a alterações na resposta futura
ao fenômeno doloroso, incluindo o medo de agulhas. Ainda que
existam diferentes intervenções de alívio da dor, essas nem sempre
são utilizadas na prática clínica1. Diante disso, ao analisar os diferentes estudos, evidenciaram-se diferentes estratégias não farmacológicas para o manuseio da dor durante a imunização de crianças.
O envolvimento dos pais durante a imunização foi discutido na
maioria dos artigos (A1, A3, A4 e A5). As evidências demonstraram
que os pais apresentaram grande interesse em aprender as intervenções de alívio da dor durante a vacinação infantil8. As intervenções
com os pais envolveram treinamento inicial, com orientações da
equipe de enfermagem.
Os pais que recebiam algum tipo de orientação ou treinamento,
conseguiam envolver-se em mais técnicas de distração, encorajamento e promoção de enfrentamento durante o procedimento9,10.
O uso de ferramenta educacional para orientação dos pais foi abordado em A3 e A4. Dentre as técnicas educativas, destacam-se o uso

Tabela 1. Síntese dos estudos incluídos
Nº

Objetivo/Amostra

Método

Estratégia

Principais resultados

A1

Avaliar o impacto da implementação de panfleto
e vídeo em clínicas pediátricas ambulatoriais baseadas em hospitais.
160 díades (pais e filhos).

As clínicas pediátricas
ambulatoriais foram aleatorizadas em dois grupos
(grupo controle – cuidados padrões, grupo intervenção – revisão de panfleto e vídeo).
Material: panfleto e vídeo
educativo.

Grupo controle – os pais que frequentaram a clínica não tiveram nenhum
tipo de material educativo;
Grupo intervenção – os pais das crianças que frequentaram a clínica, revisaram um panfleto e um vídeo sobre o
tratamento da dor durante a vacinação.
Dois meses após a primeira vacina
eles retornaram e nenhuma atenção
foi atraída para os panfletos e vídeo.

Os pais que estiveram no grupo intervenção, aumentaram o uso de intervenções para o gerenciamento da
dor, porém, o nível de dor infantil neste
grupo não foi menor.

A2

Avaliar o nível de dor dos
recém-nascidos durante
as vacinações contra a
hepatite B realizadas na
posição facilitada e na
posição clássica de retenção.
60 recém-nascidos.

Os recém-nascidos foram aleatorizados em dois
grupos (grupo controle –
cuidados padrões, grupo
intervenção – posição facilitada).
Material: posição facilitada de dobra.

Grupo controle – a vacinação foi realizada na posição reta;
Grupo intervenção – a vacinação foi
realizada na posição facilitada de dobra.

Os escores de dor dos lactentes no
grupo de intervenção foram menores
do que no grupo controle.
Enquanto 50% dos lactentes no grupo
de tratamento não apresentavam dor,
93,4% dos lactentes no grupo controle apresentavam dor intensa.
Continua...
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Tabela 1. Síntese dos estudos incluídos – continuação
Nº

Objetivo/Amostra

Método

Estratégia

Principais resultados

A3

Avaliar a usabilidade e
a eficácia em termos de
aquisição de conhecimento a partir do panfleto e vídeo em pais de
recém-nascidos.
33 mães, algumas acompanhadas pelos parceiros.

Avaliação da usabilidade
dos materiais; entrevistas
individuais e em grupo; e
teste de conhecimento.
Material:
ferramentas
educacionais – panfleto e
vídeo; teste de conhecimento com 10 perguntas
de verdadeiro ou falso.

Foram realizados três grupos de entrevistas, dividida em três fases: linha
de base (questões gerais sobre dor na
vacinação infantil), revisão de panfleto
e revisão de vídeo.
Um moderador facilitou a discussão
usando um guia de entrevista e gravou o discurso.
Em seguida, foi aplicado um instrumento para a avaliação da informação
em saúde e um teste de conhecimento
incluindo 10 perguntas sobre compreensão e adequação de informações,
realizados após a revisão do panfleto
e do vídeo.

Os pais eram receptivos e abertos
para aprender sobre as estratégias de
gestão da dor, queriam acesso às ferramentas educacionais, além de relatar que a credibilidade da informação
era importante.
A maioria dos pais relataram ter entendido todas as informações do panfleto e do vídeo.
O número médio de respostas corretas aumentou de linha de base para
pós-panfleto e de pós-panfleto para
pós-vídeo.
Todos os pais relataram que pretendiam agir com base nas informações
incluídas no panfleto e no vídeo.

A4

Examinar um programa
informatizado de treinamento dos pais, “Bear
Essentials”, para melhorar o conhecimento dos
pais e treiná-los para
ajudar a aliviar a angústia
na imunização em pré-escolares.
90 díades (pais e filhos).

As diádes foram aleatorizadas em três grupos
(grupo controle – cuidado
padrão, grupo intervenção
1 – distração, grupo intervenção 2 – treinamento e
distração).
Material: filmes infantis; programa de treinamento dos
pais – “Bear Essentials”.

Grupo controle – nenhum treinamento
e nenhuma forma de distração;
Grupo intervenção 1 – nenhum treinamento e distração com filme infantil;
Grupo intervenção 2 – treinamento
dos pais através do programa “Bear
Essentials” e distração com filme infantil.

Os pais na condição de treinamento
obtiveram escores significativamente
maiores do que os demais, indicando
maior nível de conhecimento, maior
envolvimento e incentivo à distração.
As crianças, cujos pais participaram
do treinamento, se envolveram mais
nas distrações e respiração profunda.
Porém, não houve diferenças na condição de dor das crianças.

A5

Oferecer
conclusões
mais definitivas sobre a
eficácia e os mecanismos de distração para o
manuseio da dor durante
a infância.
99 crianças.

As crianças foram aleatorizadas em três grupos
(grupo controle – cuidado
padrão, grupo intervenção
1 – distração dirigida pelo
assistente de pesquisa,
grupo intervenção 2 – distração dirigida pelos pais).
Material: brinquedos.

Grupo controle – os pais interagiram
com as crianças, sem treinamento ou
distração;
Grupo intervenção 1 – os pais seguram a criança enquanto o assistente a
distrai utilizando um brinquedo;
Grupo intervenção 2 – os pais seguram a criança e encorajam o uso do
brinquedo.

O nível de distração foi significativamente maior nos dois grupos de intervenção que no grupo de controle.
Porém, a dor das crianças não diferiu
entre os grupos.

de panfletos, vídeos e até mesmo um programa de computador com
informações básicas quanto às opções de manuseio da dor. O emprego dessas técnicas aumentou significativamente o conhecimento dos
pais sobre as intervenções e o nível de confiança para sua execução8.
As técnicas de distração são bastante utilizadas para o gerenciamento
da dor durante a imunização, especialmente com o uso de filmes
infantis e brinquedos (A4 e A5). A utilização de filmes e brinquedos
evidenciaram um aumento no comportamento de enfrentamento
entre as crianças, além de contribuir para a promoção de enfrentamento, entre os pais e a equipe de enfermagem9-11.
As técnicas de posicionamento infantil, durante o procedimento vacinal, foram pouco discutidas nos artigos incluídos nesta revisão. Apenas um deles (A2) abordou o uso da posição facilitada de dobra para
a imunização de recém-nascidos. O uso da posição facilitada é um
método simples, barato e não invasivo, que contribui para o alívio da
dor devido à vacinação, facilitado os cuidados com recém-nascidos12.
CONCLUSÃO
A análise dos estudos abordou inúmeras intervenções para o alívio
da dor durante a vacinação, sejam elas conduzidas por um profissional ou pelos próprios pais. As diversas intervenções trazem abordagens de distração, especialmente com brinquedos e filmes infantis.
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Os estudos ainda evidenciaram a importância da participação dos
pais durante o procedimento, após treinamento ou ferramenta educacional com panfletos, vídeos ou programas educativos, além de
explanar os benefícios da posição facilitada em recém-nascidos.
O conhecimento obtido através deste estudo, revelou que a implementação das diversas técnicas de alívio da dor se mostrou benéfica
para o manuseio da dor em crianças de diferentes idades, amparando os profissionais para sua utilização na prática clínica.
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Analgesic efficacy of the association of cryotherapy and transcutaneous
electrical nerve stimulation
Eficácia analgésica da associação da crioterapia e da estimulação elétrica nervosa transcutânea
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Cryotherapy and
transcutaneous electrical nerve stimulation are physiotherapeutic resources widely used for the treatment of pain, due to their
analgesic actions proved by scientific evidence. The concomitant
use of these two therapeutic modalities in clinical practice is becoming more and more recurrent, justified by the assumption
of boosting the analgesic effect. However, some physiotherapists
disagree with this practice and believe that the simultaneous use
of cryotherapy and transcutaneous electrical nerve stimulation
nullifies its effects. The objective of this study was to carry out a
bibliographic review of studies on the effects of the simultaneous
use of cryotherapy and transcutaneous electrical nerve stimulation in pain treatments.
CONTENTS: We selected articles published between 20062018 in the databases Scielo, LILACS, Medline and PubMed.
The selection was based on the crossing of the keywords: transcutaneous electrical nerve stimulation, cryotherapy and analgesia.
The final sample consisted of 6 articles.
CONCLUSION: The results of the analysis of the selected articles showed that, as already scientifically proved, the effects
of cryotherapy and transcutaneous electrical nerve stimulation
alone have their analgesic efficacy. However, most of the studies
did not demonstrate a significant improvement in pain with the
associated use of transcutaneous electrical nerve stimulation and
cryotherapy compared to the isolated use of these physiotherapeutic resources, reinforcing the need for further research to elucidate the issue.
Keywords: Analgesia, Cryotherapy, Transcutaneous electrical
nerve stimulation.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Crioterapia e estimulação
elétrica nervosa transcutânea são recursos fisioterapêuticos amplamente utilizados para o tratamento da dor, devido a suas ações
analgésicas comprovadas por evidências científicas. Torna-se cada
vez mais recorrente o uso concomitante dessas duas modalidades
terapêuticas na prática clínica, justificando-se com o pressuposto
de potencialização do efeito analgésico. No entanto, alguns fisioterapeutas discordam dessa prática e acreditam que o uso simultâneo da crioterapia com a estimulação elétrica nervosa transcutânea leva à anulação dos seus efeitos. O objetivo deste estudo foi
realizar uma revisão bibliográfica de estudos sobre os efeitos do
uso simultâneo da crioterapia e da estimulação elétrica nervosa
transcutânea nos tratamentos para dor.
CONTEÚDO: Foram selecionados artigos publicados entre os
anos 2006-2018 nas seguintes bibliotecas e bases de dados: Scielo,
LILACS, Medline e Pubmed. A seleção foi baseada no cruzamento
dos descritores: estimulação elétrica nervosa transcutânea, crioterapia e analgesia. A amostra final foi composta por 6 artigos.
CONCLUSÃO: O resultado da análise dos artigos selecionados
mostrou que, como já comprovado cientificamente, os efeitos
da crioterapia e da estimulação elétrica nervosa transcutânea isoladamente têm sua eficácia analgésica. Entretanto, a maioria dos
estudos não demonstrou melhora significativa da dor com o uso
associado da crioterapia com estimulação elétrica nervosa transcutânea comparado ao uso isolado dos recursos fisioterapêuticos, reforçando a necessidade de mais pesquisas que elucidem a questão.
Descritores: Analgesia, Crioterapia, Estimulação elétrica nervosa transcutânea.
INTRODUÇÃO
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A dor foi conceituada pela Associação Internacional para Estudos da
Dor (IASP) como uma “experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos”.
Trata-se de um sintoma comum a inúmeras condições patológicas,
cuja ocorrência é cada vez mais frequente em decorrência dos novos
hábitos de vida, do decréscimo da tolerância ao sofrimento pelo homem moderno, do prolongamento da vida dos indivíduos em geral,
e dos pacientes com afecções clínicas naturalmente fatais1.
Dentre os recursos de eletrotermofototerapia utilizados na fisioterapia para o tratamento da dor, destacam-se a crioterapia e a estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS)2.
A crioterapia é uma técnica em que se utiliza o frio, com a finalidade
de absorver calor do tecido corporal em que está sendo aplicado,
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tendo como consequências a diminuição do metabolismo, efeitos
anti-inflamatórios e analgésicos. Estudos demonstram que o mecanismo de ação analgésico da crioterapia envolve a redução na velocidade de condução das fibras nervosas pela transmissão assincrônica
nas fibras da dor, liberação de endorfinas e inibição dos neurônios
espinhais, além de um aumento no período refratário, o que leva à
redução gradativa na transmissão de impulsos nos nervos sensitivos3.
A TENS consiste em uma corrente elétrica terapêutica utilizada
como recurso fisioterapêutico que induz analgesia, sendo introduzida no tecido corporal humano através da pele por meio de eletrodos4. Estudos propõem que a TENS promova a analgesia através do
mecanismo do portão, ou Teoria das Comportas (TC), e através da
liberação de opioides endógenos. A TC propõe que a TENS promove analgesia pela ativação das fibras nervosas Aβ aferentes, que
são de grosso calibre, mielinizadas e de rápida condução, sem ativar
as fibras nociceptivas de diâmetro menor (fibras A-delta e C). Desse
modo, há inibição da atividade de neurônios nociceptivos no corno
dorsal da medula pela atividade das fibras A-beta5. Além disso, estudos demonstram que a TENS de baixa frequência ativa receptores
endógenos na medula espinhal e tronco encefálico levando a analgesia em nível motor e temporalmente mais prolongada6.
A TENS pode ser classificada em quatro modalidades: convencional, acupuntura, breve-intensa e burst. As formas mais utilizadas são a convencional (alta frequência e baixa intensidade) e
acupuntura (baixa frequência e alta intensidade). Tais modalidades
apresentam mecanismos de modulação de dor diferentes. Estudos
demonstram que a aplicação da TENS convencional estimula preferencialmente fibras nervosas de maior diâmetro (Aβ, fibras nervosas periféricas aferentes que transmitem informação de estimulação mecânica de baixa intensidade), modulando a dor em nível
medular, explicado pela TC7,8. Na modalidade de TENS acupuntura, estimulam-se fibras de menor diâmetro (Aδ, fibras nervosas
periféricas aferentes que transmitem estimulação mecânica e dor
rápida), modulando a dor em nível supraespinhal pela liberação de
opioides e neuromediadores endógenos suprimindo a transmissão
e percepção dos estímulos nocivos7,9.
Frequentemente, observa-se na prática clínica fisioterapêutica o uso
simultâneo da crioterapia e da TENS com o objetivo de induzir a
analgesia, e potencializar o efeito analgésico. Entretanto, alguns profissionais acreditam que com o uso associado dessas duas modalidades terapêuticas, seus efeitos se anulam.
O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão bibliográfica sobre o
uso simultâneo da crioterapia e da TENS nos tratamentos para dor,
uma vez que é necessária fundamentação científica que justifique
esse uso.

CONTEÚDO
O desenvolvimento da presente revisão foi realizado em etapas, 1)
Estabelecimento da questão norteadora; 2) Seleção dos artigos baseada nos critérios de inclusão e exclusão; 3) Análise dos estudos
selecionados; 4) Interpretação dos resultados.
Os critérios de inclusão foram artigos em português cadastrados nas
bibliotecas e bases de dados eletrônicas Scientific Eletronic Library Online (Scielo, Medline, LILACS e Pubmed. Os artigos originais, disponibilizados em texto completo, publicados em periódicos classificados
pelo Qualis de extratos A e B da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal em Nível Superior (CAPES) no período de 2006 a fevereiro
de 2018 que tivessem os seguintes Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS): TENS, crioterapia, analgesia. Teses, dissertações, livros e capítulos de livros foram excluídos da pesquisa e os que não correspondiam à temática proposta. Foram analisadas as referências bibliográficas dos artigos selecionados e incluídos artigos relevantes.
Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão preestabelecidos, a amostra foi representada por 6 artigos. Para a apuração dos
dados, elaborou-se um instrumento com as seguintes variáveis: autores, tipo de estudo, amostra, ano de publicação, principais resultados
e conclusões. A análise dos artigos procedeu-se de modo descritivo, e
os resultados foram apresentados em forma de tabela.
O resultado da pesquisa nas bases de dados reuniu o total de 93
artigos. Foi encontrado um total de 5 artigos na base de dados Scielo, 11 na BIREME, 8 no LILACS, 55 no Pubmed e 14 artigos no
Medline.
Após uma análise criteriosa dos artigos, e excluindo-se os artigos em
repetição ou que não satisfaziam a temática a ser analisada, 6 artigos
foram selecionados para compor a revisão da literatura por estarem
condizentes com os objetivos do trabalho (Figura 1). A caracterização dos artigos está apresentada na tabela 1.

BIREME
11

Scielo
5

LILACS
8

Medline
14

Pubmed
55

4 artigos repetidos entre
as bases de dados
87 artigos excluídos
por incompatibilidade
com o tema
6 artigos selecionados
Figura 1. Diagrama de fluxo dos estudos incluídos e excluídos

Tabela 1. Artigos selecionados para a amostra final
Autores

Tipos de estudo

Objetivos

Amostras

Tempo de Intervenção

Conclusões

Maciel et
al.10

Estudo transversal com delineamento quase experimental

Avaliar os efeitos da
aplicação isolada e associada da TENS e da
crioterapia sobre o limiar de dor induzida
por pressão em sujeitos
saudáveis.

40 voluntários saudáveis, sendo 20 homens
e 20 mulheres. Divididos
em 4 grupos: Crioterapia, TENS e Criotens e
Placebo

Todos os sujeitos foram submetidos à
intervenção, em dias
alternados aos três
protocolos.

O estudo demonstrou que
as técnicas de crioterapia,
TENS e criotens foram eficazes no limiar de dor. Contudo, a crioterapia se destacou
tendo o efeito analgésico
mais prolongado.
Continua...
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Tabela 1. Artigos selecionados para a amostra final – continuação
Autores

Tipos de estudo

Objetivos

Amostras

Tempo de Intervenção

Conclusões

Abreu,
Santos e
Ventura11

Estudo clínico

Avaliar a efetividade
analgésica do uso da
TENS e da crioterapia
isoladas e associadas
no alivio da lombalgia
crônica.

6 pacientes com dor
lombar crônica. Divididos em 3 grupos: Crioterapia, TENS e TENS +
crioterapia.

Cinco dias de atendimento, sendo a técnica analgésica aplicada por 20 minutos.

As três modalidades de terapia utilizadas, foram eficazes
em aliviar a dor lombar. A
terapia combinada não teve
efeitos
significativamente
maior que as demais.

Ribeiro,
Monteiro
e Abdon12

Estudo
experi- Averiguar o efeito da
mental prospec- crioterapia e da TENS
tivo
simultaneamente no tratamento da lombalgia

12 pacientes do sexo
feminino e com diagnóstico de lombalgia. Divididos em grupos sendo o
grupo A (TENS), grupo B
(crioterapia) e no grupo C
(Criotens).

Oito
atendimentos,
em dois dias da semana, aplicando-se
30 minutos das terapias isoladas ou combinadas, seguidas de
alongamentos.

Os resultados sugerem que
a utilização da TENS e da
crioterapia juntos não potencializou os efeitos já obtidos
com a aplicação isolada desses recursos.

Santuzzi
et al.13

Estudo
mental

9 ratos Wistar, com peso
corporal entre 300 e 350
g, divididos em 3 grupos:
submetidos a aplicação
da TENS, crioterapia e a
terapia associada.

TENS (50Hz, 10mÅ)
por cinco minutos,
CRIO
isolada e terapia associada (TA) por 10
minutos.

A associação entre as modalidades analgésicas não invasivas CRIO e TENS atenua
significativamente os efeitos
produzidos pela TENS isoladamente sobre a ANF de
ratos anestesiados.

Macedo
et al.15

Estudo
experi- Avaliar o efeito imediato
mental controlado da TENS convencional
randomizado
em combinação com a
crioterapia no limiar de
dor e tolerância em indivíduos saudáveis.

112 mulheres saudáveis. Única
intervenção
As voluntárias foram di- para coleta dos dados.
vididas em sete grupos:
controle, TENS placebo, TENS convencional,
TENS burst, crioterapia,
crioterapia com TENS
burst e crioterapia com
TENS convencional.

Os resultados sugerem potencialização do efeito analgésico pelo uso da TENS
burst associada à crioterapia. O mesmo não ocorrendo com associação da TENS
convencional.

Farias et
al.2

Estudo observacional, descritivo
do tipo série de
casos

13 voluntárias saudáveis
do sexo feminino, com
idades entre 16 e 20
anos. Foram utilizadas
as três técnicas analgésicas em cada voluntária: TENS, crioterapia e
criotens.

Não foi observado superioridade da Criotens em relação
à crioterapia e à TENS, no limiar doloroso e as três técnicas são igualmente eficazes
no alívio da dor em pessoas
saudáveis.

experi- Avaliar os efeitos da
TENS e da crioterapia,
utilizados isolados ou
juntos, sobre a frequên
cia de potenciais de
ação do nervo femoral.

Comparar o efeito analgésico da TENS, crioterapia e criotens em pessoas saudáveis.

Única
intervenção
para coleta dos dados
que foram realizadas
nos períodos de setembro a outubro de
2007

TENS = estimulação elétrica nervosa transcutânea; ANF = atividade elétrica do nervo femoral.

DISCUSSÃO
Farias et al.2 estudaram o efeito do uso da TENS do tipo convencional (frequência 100Hz; duração do pulso 75µs, durante 20 minutos) e da crioterapia, separadamente e de forma associada, sobre
a sensibilidade dolorosa de voluntárias adultas jovens saudáveis.
Os autores aferiram a sensibilidade dolorosa através do uso de um
adipômetro na prega cutânea tricipital e da escala analógica visual
(EAV) da dor como referência para o início da percepção dolorosa
após a intervenção terapêutica. Os resultados mostraram que não
houve diferença significativa no efeito desses recursos utilizados separadamente ou em associação.
Maciel et al. 10, de modo semelhante, também avaliaram o efeito do
uso da TENS e da crioterapia, de forma isolada e em associação,
sobre o limiar de dor por pressão. Entretanto, utilizou um algômetro de pressão e a EAV como instrumento de avaliação do limiar
de dor induzido por pressão em sujeitos saudáveis, ambos os sexos.
O limiar doloroso foi determinado antes, imediatamente após, bem
como 10, 20 e 30 minutos após a aplicação das técnicas de analgesia.
Os resultados desse estudo demonstraram que a crioterapia, a TENS
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e a CRIOTENS aumentaram o limiar doloroso induzido por pressão. Entretanto, a crioterapia de forma isolada, apresentou um efeito
analgésico mais prolongado.
Outros estudos investigaram a eficácia da associação da crioterapia
com a TENS sobre condições patológicas como, por exemplo, a
lombalgia. Abreu, Santos e Ventura11 investigaram a eficácia analgésica da associação de crioterapia e TENS (criotens) sobre a lombalgia
crônica em mulheres. Para avaliar a dor, utilizaram a EAV antes e
após a aplicação dos recursos. Os autores demonstraram que o uso
da terapia combinada não promoveu melhora significativa em relação às modalidades de terapias isoladas, embora as três modalidades
analgésicas utilizadas tenham se mostrado eficazes em aliviar a dor
lombar crônica das pacientes. Esse estudo corrobora os resultados de
Ribeiro, Monteiro e Abdon12, que também avaliaram os possíveis
benefícios do uso associado da crioterapia e da TENS, simultaneamente, duas vezes por semana durante um mês, em mulheres com
lombalgia. Utilizaram a EAV como instrumento de avaliação, além
de medidas da amplitude de movimento da região lombar através de
goniometria e mensuração da força de músculos que podem estar
comprometidos em casos de lombalgia (ísquios-tibiais, quadrado

Eficácia analgésica da associação da crioterapia e da
estimulação elétrica nervosa transcutânea

lombar, psoas e piramidal). Os resultados desse estudo demonstraram que, embora o uso da TENS e da terapia combinada (criotens)
tenham melhorado significativamente a dor, essa diminuição no
grupo que foi tratado com a crioterapia e a TENS simultaneamente
não foi significativamente maior do que nos grupos que foram tratados com os dois separadamente. Além disso, não houve melhora
significativa na amplitude de movimento, apesar de ter ocorrido melhora da dor, que é um importante fator limitante.
Além dos estudos em humanos, Santuzzi et al.13 avaliaram o efeito da utilização da TENS e da crioterapia, utilizados isoladamente
ou em conjunto, sobre a atividade elétrica do nervo femoral (ANF)
de ratos. Uma vez que os mecanismos fisiológicos de analgesia das
duas modalidades terapêuticas são opostos; enquanto uma reduz a
velocidade de condução nervosa, a outra estimula as fibras nervosas, o objetivo dos autores foi elucidar as questões relacionadas ao
uso dessa terapia combinada sobre a frequência dos potenciais de
ação em nervo femoral. Seus experimentos mostraram que a associação entre as modalidades analgésicas atenua significativamente os
efeitos produzidos pela TENS isoladamente sobre a ANF de ratos,
sugerindo cautela na aplicação simultânea da TENS e da crioterapia
na prática clínica fisioterapêutica. Ademais, para Santuzzi et al.13, a
aplicação terapêutica da crioterapia com TENS reduz a sensibilidade tátil, sendo menos percebida a intensidade ideal da TENS a ser
aplicada. Andrews14 confirma que o gelo pode reduzir a velocidade de condução nervosa e explica que, após aplicado vinte minutos
de crioterapia com TENS, a condução nervosa é reduzida em até
29,4%, reforçando ainda mais a cautela no uso associado desses recursos terapêuticos.
O estudo controlado randomizado de Macedo et al.15 realizado com
112 mulheres jovens saudáveis avaliou o efeito da associação da TENS
burst (frequência 100Hz com frequência de burst 4Hz, duração do
pulso 200µs e alta intensidade) e convencional (frequência 100Hz,
duração do pulso 100µs e baixa intensidade) com a crioterapia sobre
a dor por pressão. As intervenções foram aplicadas durante 25 minutos. O limiar e tolerância à dor na região do epicôndilo lateral foram
avaliados através do uso de um algômetro de pressão antes e após a
utilização das técnicas separadas e em associação. O estudo mostrou
que ambos, limiar de dor e tolerância, diminuíram significativamente nos grupos placebo e controle, mas aumentaram nos grupos que
utilizaram crioterapia, TENS burst e TENS burst associado à crioterapia. Nenhuma alteração foi verificada no limiar e tolerância à dor por
pressão devido ao uso da TENS convencional associado à crioterapia.
Os autores propõem que o uso do gelo não afeta negativamente o
mecanismo de ação analgésico da TENS burst que se dá por meio da
estimulação de fibras nervosas motoras para produzir contração muscular e, assim, induzir a liberação de opioides endógenos.
A estimulação elétrica vem sendo amplamente utilizada na prática fisioterapêutica, diferindo de outros recursos eletroterapêuticos
pela modulação de parâmetros físicos como frequência, duração do
pulso, tipo de corrente e forma da onda16. Em se tratando de tratamento para dor aguda ou crônica, a TENS é uma intervenção não
farmacológica de baixo custo, sem potencial para toxicidade, poucos
efeitos adversos, de fácil utilização, que pode ser utilizada por longos períodos e apresenta efeito analgésico imediato17. A facilidade de
manuseio desse recurso e seu baixo custo faz com que seja bastante
comercializado e possa ser utilizado pelo próprio paciente, podendo

Br J Pain. São Paulo, 2018 jul-set;1(3):274-8

levar à melhora de sintomas secundários, como distúrbios do sono,
condições emocionais e qualidade de vida18. Estudos demonstram
que a eficácia da TENS está relacionada aos ajustes dos parâmetros
de intensidade, largura do pulso e frequência da corrente17. Nas
diferentes frequências e intensidades usadas clinicamente, a TENS
ativa fibras aferentes de grande diâmetro19,20. Os impulsos aferentes enviados ao sistema nervoso central (SNC) ativam um sistema
inibitório descendente para reduzir a hiperalgesia. Desse modo, a
TENS reduz a hiperalgesia através de mecanismos periféricos e centrais. A TENS de alta frequência produz analgesia pela ativação de
mecanismos endógenos inibitórios no SNC envolvendo o opioide
GABA, enquanto a TENS de baixa frequência usa a via inibitória
clássica ativando além de GABA, a serotonina. Ambos, de um modo
geral, ativam vias inibitórias para reduzir a excitação e posterior sensibilização neuronal no corno dorsal da medula espinhal reduzindo,
consequentemente, a dor17. Por mecanismos periféricos, a TENS
pode alterar a excitabilidade de nociceptores periféricos reduzindo
os impulsos para o SNC.
A crioterapia, por sua vez, também se trata de um recurso fisioterapêutico amplamente utilizado quando se pretende alcançar a
analgesia. Dentre os efeitos fisiológicos da crioterapia, destacam-se
diminuição de metabolismo celular e vasoconstrição com consequente redução do fluxo sanguíneo. Observam-se, ainda, redução
de resíduos metabólicos, redução da inflamação, e do espasmo muscular21,22. A analgesia obtida pelo uso da crioterapia se deve ao efeito
de diminuição da velocidade de condução nervosa que, por sua vez,
é consequente à diminuição do metabolismo neuronal e da atividade da bomba de sódio e potássio (Na+/K+), aumentando o limiar
de excitabilidade de neurônios sensoriais no local da aplicação. Além
disso, os efeitos associados à redução do processo inflamatório e edematoso também contribuem para menor sensibilização dos nociceptores presentes no tecido envolvido no processo patológico e álgico
em questão23,24. Herrera et al.25 observaram redução significativa da
velocidade de condução nervosa dos nervos tibial (motor) e sural (sensorial) após a crioterapia. A crioterapia induz efeitos locais e em nível
de medula espinhal através de mecanismos neurológicos e vasculares.
Diante de diferentes mecanismos de analgesia, existe uma intensa
discussão a respeito do possível melhor efeito terapêutico da associação do uso da crioterapia com a TENS, já que um recurso diminui
a velocidade de condução nervosa e o outro faz uso de estímulos
elétricos para evocar impulsos sensoriais e induzir a analgesia pelo
mecanismo das comportas. Desse modo, essa forma de aplicação
parece contraditória, uma vez que os mecanismos fisiológicos se
contrapõem e, teoricamente, se anulariam. Os estudos que abordam
essa temática demonstram, em sua maioria, que não há potencialização de resultados analgésicos com a associação dessas duas modalidades terapêuticas e, paralelamente, não apresentam evidências
suficientemente fortes para garantir que um anula o efeito do outro.
Entretanto, são necessários estudos com melhor confiabilidade metodológica e fundamentação fisiológica dos resultados apresentados
para que esse questionamento possa realmente ser averiguado.
CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo revelaram que o uso da crioterapia com
a TENS são práticas terapêuticas eficazes para o alivio da dor. En-
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tretanto, são necessárias mais pesquisas que comprovem a potencialização dos efeitos analgésicos propostos pelo uso simultâneo das
terapias. Em contrapartida, não se observaram pontos negativos que
invalidem essa prática terapêutica.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Persistent idiopathic facial pain is a chronic disease with neuropathic origin, whose etiology
is usually unknown; it is a medical condition that does not respond
satisfactorily to drug therapy. It is also a disease with a major impact on patient quality of life and difficult to diagnose. This study
aimed to report the diagnosis of a complex, persistent idiopathic facial pain, the pharmacological intervention taken and the adoption
of integrative and complementary practices for the management of
persistent idiopathic facial, as well as the clinical course and the impact of these actions on the patient’s quality of life.
CASE REPORT: A female patient, 52, diagnosed 06 years ago as a
carrier of persistente idiopathic facial pain associated with bruxism
and temporomandibular disorders. The patient presented with a
complaint of orofacial pain which did not meet the diagnostic criteria for temporomandibular disorders. The patient also presented
myofascial and trigeminal neuralgia pain in the left buccal region
which emerged after performing a root canal procedure. The therapeutic plan adopted was based on pharmacological therapy with
pregabalin (450mg) in combination with venlafaxine hydrochloride (150mg), continuously. As additional measures, weekly acupuncture sessions, therapy sessions with psychologists, including
hypnosis and meditation, as well as peripheral nerve and a venous
block during crises and botulinum toxin application were applied.
CONCLUSION: The therapeutic plan adopted led to a considerable improvement in the patient’s quality of life, evidenced by
the reduction in pain intensity and a decrease in the frequency
of painful crises. The need for interdisciplinary monitoring, as it
is a multifactorial disease, as well as for the ongoing training of
various categories of health professionals involved in the treatment of persistent idiopathic facial, given that it is a complication which is rare and difficult to diagnose, is observed.
Keywords: Atypical facial pain, Chronic pain, Facial pain, Pain,
Quality of life.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor facial idiopática persistente é uma doença crônica de origem neuropática cuja etiologia é normalmente desconhecida. É uma condição médica que
não responde satisfatoriamente à farmacoterapia. Também é uma
doença com grande impacto na qualidade de vida do paciente,
e difícil de diagnosticar. O objetivo deste estudo foi reportar o
diagnóstico de dor facial idiopática persistente, complexa, a intervenção farmacológica usada e a adoção de práticas integrativas e complementares para o manuseio da dor facial idiopática
persistente, além do curso clínico e o impacto dessas ações na
qualidade de vida do paciente.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 52 anos,
diagnosticada há 6 anos como portadora de dor facial idiopática
persistente associada a bruxismo e distúrbio temporomandibular.
A paciente apresentou-se com queixa de dor orofacial que não
atendeu os critérios diagnósticos de distúrbio temporomandibular. A paciente também apresentou dor miofascial e neuralgia do
trigêmeo na região esquerda da boca que surgiram depois de um
procedimento de tratamento de canal. O plano terapêutico adotado foi pregabalina (450mg) em combinação com cloridrato de
venlafaxina (150mg), contínuo. Como medidas adicionais, sessões semanais de acupuntura, terapia com psicólogo, incluindo
hipnose e meditação, além de bloqueio do nervo periférico e bloqueio venoso durante as crises e aplicação de toxina botulínica.
CONCLUSÃO: O plano terapêutico adotado trouxe melhora
considerável na qualidade de vida da paciente, evidenciada pela
redução da intensidade da dor e pela diminuição na frequência
das crises dolorosas. Há necessidade de monitoramento interdisciplinar, por ser uma doença multifatorial, e de capacitação constante nas diversas categorias de profissionais de saúde envolvidos
no tratamento da dor facial idiopática persistente, vista ser uma
complicação rara e difícil de diagnosticar.
Descritores: Dor, Dor crônica, Dor facial, Dor facial atípica,
Qualidade de vida.
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The face’s functional and morphological characteristics, combined with the complexity of the pain phenomenon, predispose
it to the existence of innumerable sources of pain. Persistent idiopathic facial pain (PIFP) comprises of a complex pain condition
of neuropathic origin1,2 with its chronic nature highlighted by
its still unknown etiology and its refractoriness to current treatments3. The anatomical and nervous complexity of the head; the
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similarities in signs and symptoms among the pain type affecting
the face, associated with the absence of specific and/or sensitive
instruments, makes it difficult to diagnose PIFP accurately4.
PIFP is composed of persistent facial pain, usually burning, restricted to the hemiface, which doesn’t meet the criteria for neuralgias,
and is not associated with objective neurological signs or the presence of organic lesions in image exams and laboratory studies1,5.
The PIFP’s prevalence in the general population is estimated
at 0.03%, its incidence is still unknown, although among patients undergoing endodontic treatment there is an incidence of
3-6%6. PIFP is not associated with sensory loss or other neurological deficits and is usually related to anxiety and depression,
catastrophizing and poor quality of life7.
PIFP’s pathophysiology is still unknown, which makes treatment difficult and often inefficient. There are few randomized
controlled studies, and most treatment options are based on
open studies. Tricyclic antidepressants such as amitriptyline (50100mg/day) or nortriptyline (20-50mg) are effective if used for
many months. Selective serotonin and noradrenaline inhibitors
(duloxetine, venlafaxine and mirtazapine) are also used but are
often ineffective. Patients benefit from simultaneous psychotherapy to improve their quality of life7.
Pain psychology, from a functional perspective, requires the understanding of pain as a behavioral event, which is the result of
a unique interrelationship between biological and environmental conditions, in such a way that none of them can separately
explain the phenomenon4. Thus, including a psychodiagnostic
evaluation in the therapeutic plan is necessary; noteworthy as
a potentially useful resource, it can be helpful for obtaining the
elements necessary to plan and develop interventions8.
CASE REPORT
Female patient, 52 years old, married and a public servant. Five
years ago, after having a tooth canal performed in the lower left
1st premolar (34) and the lower left 1st molar (36), she had pain
in the left inferior hemiface region, characterized as diffuse,
pulsatile and in shock, low frequency and intensity. The pain
evolved with gradual intensification and irradiation to the upper
left quadrant region, becoming more continuous and burning.
After the pain was established, the patient sought a dental surgeon who discarded the relationship between the pain and the
endodontic treatment. As symptoms persisted, the patient sought
another dental surgeon who indicated laser therapy, and, after
four sessions, her pain was intensified. She also sought a neurologist who requested some imaging tests (Skull and Face X-rays,
Skull Magnetic Resonance), but no abnormality was found, and
the diagnosis of trigeminal neuralgia (TN) was made. He initiated oral pharmacological treatment with daily doses of gabapentin (900mg) and paracetamol (1000mg), without improvement,
even after increasing the dose of gabapentin (3600mg/day).
Three years ago, after an intense pain crisis associated with stress,
she again sought out a dental surgeon and retreated the root canal
in the unit (34). With the persistence of the symptoms, she went
to another dentist specialized in orofacial pain, from whom she
received the diagnosis of bruxism associated with temporoman-
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dibular joint dysfunction (TMJD), and who referred the patient
to a pain specialist who diagnosed PIFP. The patient started using
pregabalin (450mg) in combination with venlafaxine (150mg)
and a complementary treatment consisting of weekly acupuncture
sessions and peripheral blockade. A local inferior alveolar branch
block was performed four times during the seizures, but no response was detected. It was replaced by a venous block with the
use of 2% lidocaine with an initial dosage of 250mg that evolved
to 400mg, with good therapeutic response. Subsequent to the venous blockade, local application of botulinum toxin 200IU was
performed with no improvement in the condition.
The patient referred to the use of psychotherapy, some hypnosis
and meditation sessions, as important contributors to her ability
to deal with her clinical condition and its improvement. During
the physical examination, it was found that sensitivity and motricity were preserved symmetrically in the left hemiface.
During pain crises, the patient reported pain intensity of 10
(continuous visual scale), pulsatile, burning, with the presence of
allodynia and irradiation to the region innervated by the superior alveolar branch, with Douleur Neuropathique en 4 questions
(DN-4) positive for neuropathic pain (6/10). In the periods between crises, the pain was diffuse in the lower left quadrant region and without allodynia. The pain worsened during stress and
improvement was associated with rest and pleasurable activities,
with DN-4 negative for neuropathic pain (3/10).
For the psychodiagnostic part of treatment 6 evaluations were applied: Personal and Professional Life History Interview; DSM-V
open-ended interview for anxiety and depression; LIPP’s Stress
Symptom Inventory for adults (LSSI); Hospital Anxiety and
Depression Scale (HADS); Quality of Life Scale (SF-36); Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI-BR).
The application of LIPP showed that the patient presented physical and psychological symptoms of anxiety, constantly thinking
about her pain, as well as apathy and fatigue. According to the
SF-36, she presented impairments in emotional and social aspects with a high level of pain when performing her daily activities that lead to a negative perception of her health. In addition,
the patient had low sleep quality (analyzed using the PSQI-BR),
which corroborated the increase in pain and stress levels and
compromised her quality of life.
DISCUSSION
PIFP is a disease difficult to diagnosis since many of its symptoms are common to other orofacial syndromes. Thus, it is important to use the process of exclusion, i.e., differential diagnosis,
in designing an effective therapeutic plan, avoiding the application of unnecessary, invasive procedures.
The patient was diagnosed with TN, although the clinical picture presented divergences that should have ruled out this diagnosis. This error is constantly seen among health professionals
due to scarce literature production and the low incidence and
prevalence of the disease.
As mentioned before, a differential diagnosis is challenging,
but possible when a meticulous evaluation of symptoms is performed. Looking closely at other common pathologies one can
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see the differences between PIFP and them9. As with PIFP, TN is
also a rare syndrome, but its pain starts abruptly, occurs in outbursts/paroxysms lasting from seconds to minutes, and is characterized as sharp and a shock with a burning sensation after the
crisis. In PIFP, pain comes on slowly and gradually, it’s continuous and diffuse and has the profile of being penetrating, painful
and paralyzing. PIFP can still occur secondarily to an injury or
pathology of the trigeminal system, making the diagnosis even
more of a meticulous process. The two syndromes also differ in
irradiation: TN normally follows the path of the nerve branches
while PIFP is deep and poorly located and can radiate throughout the face, head and intraoral region2.
PIFP can also be confused with TMJD, a pathology defined by
a set of clinical problems involving both masticatory musculature and the temporomandibular joint (TMJ). TMJD generates
focused pain on the face, more precisely in the masseter region,
mandible, around the TMJ and near the retromolar trigone area.
Thus, the two pathologies can be differentiated by the extensiveness of the pain, in that PIFP is diffuse and undefined and
TMJD occurs in a defined area. In turn, myofascial pain can
be differentiated from PIFP by the presence of sensitive areas,
called myofascial trigger points. These points are located in a
tense muscular band and are able to produce a pattern of local
or referred pain, generally asymmetrical, that may be bilateral9,10.
According to Graff-Radford and Solberg and Vickers and Cousins, PIFP occurs in 3 to 6% of patients who undergo endodontic
treatment. It is known that invasive procedures, including most
dental treatments, can lead to the segmentation of nerve fibers.
Regarding endodontic treatment, some authors affirm that deafferentation may be correlated with the origin of pain reported
by the patient. This can occur due to an accidental or provoked
injury to the nerve fibers, thus causing peripheral obstruction of
an afferent pathway6,11,12.
In this way, the hypothesis that the presence of trauma in the
periapical tissues (e.g., apicoectomy, removal of the pulp tissue,
over instrumentation of the root canals), as well as small traumas
caused by the blockage of the inferior alveolar or mental nerve,
can lead to the deafferentation process13. In cases of over-instrumentation of root canals, the endodontic file will act beyond the
limit of the apical foramen, reaching the periapical region, and
may damage a nerve present in this region. Other possibilities
that may explain the presence of constant pain as presented by
the patient are extra root canals (high prevalence in lower premolars), the professional lacking sufficient anatomical knowledge or
due to an anatomical difficulty present in the root canal system.
Associated with all these mentioned factors, the patient may still
present poor pain modulation, which would be a further stimulus for the continuation of painful symptoms without mediating
neuropeptides, generating neuropathic pain14,15.
The diagnostic criteria for PIFP are: 1) Facial pain, daily and high
persistence; 2) Deep and poorly localized pain restricted to an area
limited to a hemiface; 3) Pain without sensory loss or other physical signs; 4) Face and jaw X-rays without relevant abnormalities16.
Thus, after the exclusion of other pain syndromes described above
(TMJD, TN and myofascial pain), analysis of the imaging tests
and application of the diagnostic criteria for PIFP, the diagnosis

Br J Pain. São Paulo, 2018 jul-set;1(3):279-82

was established. The pharmacological treatment was based on the
use of anticonvulsants (pregabalin 450mg), associated with serotonin and noradrenaline reuptake selective inhibitor antidepressant (venlafaxine 150mg), a standard treatment for neuropathic
pain, according to the IASP. Although PIFP is a painful condition
of complex etiology, often undefined, it has a neuropathic origin7.
Pregabalin was chosen because it has a better pharmacological
profile when compared to Gabapentin. In addition, Pregabalin
has been associated with lower pain levels compared to Gabapentin, despite its higher cost17. The association of anticonvulsants
with tricyclic antidepressants or selective serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors, although also used in the treatment of PIFD, had no clinical evidence7.
An alternative that emerged recently in an attempt to improve
the quality of life of patients with PIFP is the application of botulinum toxin type A (BTX-A). BTX-A can perform as an analgesic by inhibiting the release of substance P and calcitonin, thus
reducing peripheral nociception. It has also been shown to be
safe and efficient in the treatment of refractory TN516. Borodic
and Acquadro18, in a pilot study, treated patients with chronic
facial pain with botulinum toxin in the painful areas, and of the
11 treated patients with TN, 8 showed a reduction of at least
50% in the frequency and intensity of painful episodes, with
results lasting between 2 and 4 months. The therapy used for the
treatment of TN and PIFP are similar19, so it was decided to use
botulinum toxin, but expected positive results weren’t obtained.
Another therapy used in the current case was acupuncture. The
use of acupuncture is an important tool in the management of
PIFP, and it was effective in the present case, in which there was
seen a reduction in pain intensity and improvement of sleep pattern, as well as helping with anxiety. Acupuncture can alleviate
both mechanical hyperalgesia and pain-induced anxiety in a neuropathic pain model in rats, a therapy that can act on both sensory and affective dimensions of pain. Its effect may arise from the
regulation of phosphorylation of extracellular signal-regulated
kinase (p-ERK) in anterior cingulate cortex (ACC) neurons20.
The prevention of PIFP is not commonly used because it is complex and of low incidence. But as patients who develop PIFP
suffer from most psychic disorders, including anxiety, depression, obsessive-compulsive disorder, hysteria and post-traumatic
syndrome, a possible way to prevent the development of the disease is the use of short-acting benzodiazepines before endodontic
procedures or psychotherapy in those with a greater predisposition for developing PIFP2.
In its chronic form, pain ceases to serve the biological function of
giving an alert and, instead, often gives rise to changes in physiological (sleep disturbance, appetite), emotional (depression,
anxiety), behavioral (physical disability, dependence on others)
and social (family conflicts, occupational problems) areas. It is
more difficult to diagnose and treat it when compared to acute
pain21. Its main long-term consequence is the establishment of a
behavioral repertoire depleted and maintained by aversive stimuli (successive attempts to control and avoid pain) and the gradual
reduction of significant life activities. Therefore, work related to
the context of the symptom, before physical rehabilitation, has
been shown to be effective.
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As illustrated in this report, patients with poor outcome during
treatment may experience benefits from meditation, relaxation,
and hypnosis2. In recent years the use of such practices has been
expanding and contributing not only directly to pain management, but also to its psychosocial components. In addition, they
represent low-cost instruments which provide effective results.
As PIFP is a disease that is difficult to diagnose and has a high
impact on the lives of those affected, it is necessary to train all
health professionals who work with orofacial pain. They need
to be trained in order to be prepared to prevent its occurrence,
mainly focusing on dental surgeons, as well as for the establishment of an accurate diagnosis and an effective treatment plan.
Along these same lines, PIFP should be managed by a multi/interdisciplinary team that seeks the establishment of a therapeutic
plan that aims for a reduction in crises and pain symptoms, as
well as the maintenance of patients’ autonomy and quality of
life. This means avoiding iatrogenic procedures, which, without
positive results, end up generating discomfort and suffering in
the patient, contributing to the delay in identification and poor
prognosis in the evolution of PIFP.
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Agradecimentos – agradecimentos a colaboradores entre outros poderão 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 um formato que permita edição (figuras em Excel e tabelas
em Word).

RELATOS DE CASO
2. Relatos de caso que apresentem relevância e originalidade são convidados a serem submetidos à Br J Pain. Devem respeitar um limite de
1800 palavras. Os achados devem ser claramente apresentados e discutidos à luz da literatura científica, citando as referências. Incluir até três
autores. 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 serem 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
A Br J Pain 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 citados trabalhos não publicados e preferencialmente evitar a citação
de resumos apresentados em eventos científicos. Referências mais antigas do que cinco anos deverão ser citadas caso sejam fundamentais para
o artigo. Artigos já aceitos para publicação poderão ser citados com a
informação de que estão em processo de publicação.
Deverão ser citados até seis autores e, se houver mais, incluir após os
nomes, et al. O título do periódico deverá ter seu nome abreviado.
EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS:
Artigos de revistas:
- 1 autor - Wall PD. The prevention of postoperative pain. Pain.
1988;33(1):289-90.
- 2 autores - Dahl JB, Kehlet H. The value of pre-emptive analgesia in
the treatment of postoperative pain. Br J Anaesth 1993;70(1):434-9.
- Mais de 6 autores - Barreto RF, Gomes CZ, Silva RM, Signorelli AA,
Oliveira LF, Cavellani CL, et al. Pain and epidemiologic evaluation
of patients seen by the first aid unit of a teaching hospital. Rev Dor.
2012;13(3):213-9.
Artigo com errata publicada:
Sousa AM, Cutait MM, Ashmawi HA. Avaliação da adição do tramadol
sobre o tempo de regressão do bloqueio motor induzido pela lidocaína.
Estudo experimental em ratos Avaliação da adição do tramadol sobre o
tempo de regressão do bloqueio motor induzido pela lidocaína. Estudo
experimental em ratos. Rev Dor. 2013;14(2):130-3. Errata em: Rev
Dor. 2013;14(3):234.
Artigo de suplemento:
Walker LK. Use of extracorporeal membrane oxygenation for preoperative 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 surfactant. Amsterdam, 2nd ed. Batenburg: Elsevier; 1992. 635-63p.
Teses e dissertações: não são aceitas.
ILUSTRAÇÕES E TABELAS
Todas as ilustrações (incluindo figuras, tabelas e fotografias) devem ser
obrigatoriamente citadas no texto, em lugar preferencial de sua entrada.
Enumerá-las em algarismos arábicos. Todas deverão conter título e 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
correlação mencionada no rodapé. Figuras e tabelas devem ser enviadas
em formato que permita edição, segundo recomendação a seguir:
Formato Digital
A carta de submissão, o manuscrito, e tabelas deverão ser encaminhadas
no formato DOC (padrão Windows Word); figuras em barras ou linhas
deverão ser encaminhadas em Excel (extensão XLS). Fotos deverão ser
digitalizadas com resolução mínima de 300 DPI, em formato JPEG.
O nome do arquivo deve expressar o tipo e a numeração da ilustração
(Figura 1, Tabela 2, por exemplo). Cópias ou reproduções de outras
publicações serão permitidas apenas mediante a anexação de autorização
expressa da Editora ou do Autor do artigo de origem.
Ética:
Ao relatar experimentos com seres humanos, indique se os procedimentos seguidos estavam de acordo com os padrões éticos do Comitê responsável 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:
A Br J Pain 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 Revistas 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 experimentais e não experimentais realizados em seres humanos, em andamento 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 expressões são extensas no texto, a partir da INTRODUÇÃO não precisam
ser repetidas. Após a sua primeira menção no texto, precedida da sigla
entre parêntesis, recomenda-se que suas iniciais maiúsculas as substituam.
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