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EDITORIAL

Therapeutic impact means: relative versus absolute
Médias de impacto terapêutico: relativo versus absoluto
DOI 10.5935/2595-0118.20180054

A criação do termo “significância estatística” foi um grande erro histórico. Não sei quem teve essa péssima ideia.
Significância vem do latim significans, que conota “valor”, “importância”. Quando testamos estatisticamente uma associação, não avaliamos a importância da associação, apenas sua veracidade. Nem podemos afirmar que uma associação “significante” é causal, muito
menos a relevância dessa causalidade. Sendo assim, a significância estatística apenas sugere que seria muito inusitado que tal associação
aparecesse por acaso, se a hipótese nula fosse verdadeira.
Para complicar, a mente humana funciona de forma mais categórica (sim ou não) do que quantitativa. Por exemplo, nos contentamos
com a observação “este tratamento reduz a mortalidade”, e poucas vezes procuramos saber o quanto. Sendo assim, proponho que o
termo “significância estatística” seja com urgência substituído por “validade estatística”.
Ao alcançar validade estatística, mostramos que um fenômeno é verdadeiro. O segundo passo, agora sim, seria avaliar a real significância (relevância) do fenômeno. Para isso precisamos avaliar o efeito relativo e absoluto. Neste artigo, revisaremos o significado e
importâncias dessas medidas.
O TAMANHO DO EFEITO
A mente humana é mais afetiva do que quantitativa. O psicólogo laureado com o Nobel, Daniel Kahneman, descreveu o viés de afeto
(affect bias), que é uma das causas de confundirmos risco com lesão, superestimarmos riscos pequenos e subestimarmos riscos altos.
Aspectos relacionados à emoção (afeto) interferem em nossa percepção da realidade, como já dizia Immanuel Kant.
Temos mais medo de entrar em um avião do que de entrar no banheiro para tomar banho, apesar do risco de morte por queda no
banheiro ser muito maior do que o risco de morte por queda do avião. Tememos mais febre amarela do que gripe, mesmo que o risco
de morte por gripe seja muito maior do que morte por febre amarela.
Ao descrevermos um tratamento, normalmente não quantificamos o benefício intrínseco, apenas o qualificamos. Nos limitamos a
dizer “este tratamento é benéfico” ou “este tratamento reduz mortalidade”. Sim, mas quanto reduz?
Ao faltarmos na quantificação, caímos no risco de supervalorizar tratamentos de moderado impacto ou subvalorizar tratamentos de
alto impacto. E isso vem ligado à forma “afetiva” e não quantitativa de analisarmos as nossas condutas.
COMO MENSURAR O TAMANHO DO EFEITO?
A abordagem tradicional da medicina baseada em evidências enfatiza a redução absoluta do risco e o número necessário a tratar (NNT)
como as principais medidas de tamanho de efeito, em detrimento da redução relativa do risco e do risco relativo.
É comum dizermos, “o relativo engana, o que vale é o absoluto”. Eu mesmo costumo usar o exemplo da herança. Se ganhei 50% da
fortuna de um tio (relativo), posso dizer que fiquei rico? Parece muito, mas se a fortuna for 1 real, ganhei apenas 50 centavos. O que
vale é o absoluto.
Porém isso é só uma parte da história. O relativo tem grande importância e é essencial para o pensamento médico. Na verdade, a
redução absoluta do risco (com a qual calculamos o NNT – Number Needed to Treat) não é uma propriedade intrínseca do tratamento, é uma propriedade do paciente que recebe o tratamento. Para um mesmo tratamento, o NNT varia de paciente para paciente, a
depender de seu risco basal. Podemos dizer, assim, que um tratamento não tem NNT, quem tem NNT é aquele tipo de paciente que
receberá aquele tratamento.
Na verdade, a propriedade intrínseca do tratamento é a redução relativa do risco, que tende a ser constante nos diferentes subgrupos
de risco. Análises de subgrupo usualmente não mostram interação entre risco basal e impacto relativo do tratamento.
Um tratamento de pequeno efeito (redução relativa do risco) pode proporcionar uma grande redução absoluta (pequeno NNT) se
aplicado a uma população de altíssimo risco. Da mesma forma, um tratamento de grande efeito, pode ter uma pequena redução absoluta (RAR) se aplicado a uma população de baixo risco. Portanto, a redução relativa (RRR) mostra o tamanho do efeito intrínseco do
tratamento, enquanto a redução absoluta mostra o impacto do tratamento em um certo tipo de paciente, com um certo tipo de risco
basal. Podemos dizer que a RRR traduz o tamanho de efeito e a RAR, o impacto do tratamento. Por isso, devemos mensurar o tamanho do efeito intrínseco do tratamento pela redução relativa do risco, enquanto o NNT é o impacto concreto em um dado paciente.
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Correia LC e Correia VC

Se tivéssemos a chance de saber apenas uma das informações a
respeito de um tratamento, qual escolheríamos: a redução relativa ou redução absoluta?
A relativa, é claro. Pois sabendo a redução relativa, pode-se calcular a redução absoluta de cada paciente individualmente, desde
que saibamos o risco absoluto do paciente.
Por exemplo, digamos que a redução relativa do risco é 33%.
Com base em um escore de risco, estimamos 10% como risco basal do paciente. Assim, a redução absoluta do risco desse paciente
é 33% x 10%=3,3% (NNT = 100/3,3=30).
Como referência para análise, os bons tratamentos apresentam
uma redução relativa do risco em torno de 30 a 40%.
INIBIDOR DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (IECA)
É surpreendente notar que o IECA na insuficiência cardíaca é
um tratamento de pequeno tamanho de efeito. De acordo com
o ensaio clínico SOLVD1,{Yusuf, 1991 #125} a redução relativa
do risco do IECA é apenas 16% menor que a maioria dos tratamentos cardiológicos que funcionam. Quase ninguém se toca
disso, porque a mortalidade da doença é alta, provocando um
bom NNT. Este é um tratamento de pequeno efeito, mas de
impacto razoável devido à gravidade dessa doença.
Se eu digo que a redução absoluta no SOLVD foi 4,5%, isso
parece muito bom. No entanto, a figura muda bastante se, ao
invés de dizer a redução absoluta, mostramos os números de cada
grupo: no grupo placebo, a mortalidade foi 39,7% e isso reduziu
para 35,2%. Percebam que esses dois números não são tão diferentes. Muita gente sem enalapril morre (um pouco mais que 1/3
dos pacientes), mas muita gente continua morrendo com enalapril (um pouco mais que 1/3 dos pacientes). Não muda muita
coisa. Quando olhamos sob essa ótica, vemos que o tamanho do
efeito do tratamento é pequeno.
Além disso, o intervalo de confiança da redução relativa do risco
apresentado por esse estudo de moderado tamanho (2.500 pacientes) é amplo, vai de 5 a 20%. Portanto, esse tratamento pode
oferecer uma redução relativa de risco tão baixa quanto 5%. Já
o extremo superior do intervalo de confiança (20%) não é tão
diferente do que a medida pontual de 16%. Na medida do tamanho do efeito, é importante observarmos a precisão da estimativa
descrita pelo intervalo de confiança.
Não estou aqui querendo reduzir o valor desse importante tratamento na insuficiência cardíaca, até mesmo porque o IECA
também ajuda no controle dos sintomas. Mas é importante termos a perspectiva do tamanho do efeito, ao lado da perspectiva
do NNT.
Essa perspectiva reduz o affect bias a favor do inibidor da ECA, nos
tornando mais “pé no chão” e permitindo uma melhor análise do
trade-off risco-benefício. Ficaremos mais parcimoniosos quando
diante de certos pacientes, como hipotensos (suscetíveis a síncope)
ou com certo grau de disfunção renal. Sem angústia, insistiremos
menos nas altas doses (que poderiam desencadear os episódios de
síncope) quando pensarmos na panaceia de um tratamento.
É muito interessante revisitar esses dados do passado. Na mente
cardiológica, o IECA é uma panaceia. Era 1988, quando eu esta-
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va no segundo ano de medicina e foi publicado o estudo CONSENSUS no New England Journal of Medicine2, ensaio clínico seminal como teste dessa hipótese, sempre citado como respaldo da
eficácia do IECA na insuficiência cardíaca congestiva (ICC). Mas
na verdade, este é um minúsculo estudo (apenas 253 pacientes),
que foi interrompido precocemente com apenas 118 desfechos
(truncado com menos de 200 desfechos é risco de imprecisão).
Aquele estudo mostrava uma redução relativa de risco de 40%.
Foi isso que ficou na mente afetiva dos cardiologistas.
Uma das melhores formas de reter o aprendizado é fazer com que
ele ocorra acompanhado de emoção. Uma criança queimada por
tocar em uma panela quente (trauma) vai aprender, com certeza,
que panela pode queimar a mão. Quando o CONSENSUS foi
publicado, a notícia da redução relativa do risco de 40% veio
como tamanha novidade que, emocionados, retemos essa informação, que ficará para sempre impregnada em nossas mentes.
Depois veio o SOLVD, estudo maior que mostrou um valor mais
preciso de 16% de redução relativa do risco. Mas não foram os
16% (efeito pequeno) que ficaram em nossa memória afetiva,
foram os 40% que emocionaram mais e emocionaram primeiro.
NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS
Há um equívoco do pensamento comum em relação a esses
fármacos. Consideramos que sua maior vantagem está na praticidade de não precisar dos exames de tempo de protrombina.
Normalmente, pensamos que os novos anticoagulantes orais possuem eficácia equivalente à tradicional e barata warfarina. Por
isso, usualmente discutimos as duas opções com o paciente: um
fármaco prático e de alto custo versus outro menos prático e de
baixo custo.
Mas esse pensamento comum desconsidera um fato importante. A maior vantagem desses fármacos não está na praticidade, a
maior vantagem está na superioridade de seu efeito em relação à
warfarina. Na verdade, esses fármacos, quando usados em uma
dose ótima, são muito melhores do que warfarina. Superioridade
esta que é mais importante do que a tão mencionada praticidade.
Na verdade, é muito difícil mostrar superioridade de um tratamento novo em relação a um tratamento tradicional que é eficaz.
E se o tratamento novo for melhor do que o tradicional, essa
superioridade tende a ser de pequena monta. Diferentemente do
habitual, os novos anticoagulantes são muito melhores do que
warfarina. No estudo RELY3, a dose de 150 mg de dabigatran
promoveu uma redução relativa do risco de eventos embólicos de
34% em pacientes com fibrilação atrial, algo que fica no mesmo
nível dos bons tratamentos comparados a placebo. Isso é quase
sem precedentes na comparação de tratamento versus tratamento. Da mesma forma, o estudo ARISTOTLE4 mostra que a apixabana promove uma redução relativa de 21% quando comparado à warfarina.
O que quero dizer é que usar warfarina ao invés de um novo
anticoagulante é o mesmo que optar por um tratamento pior.
Portanto, colocar praticidade versus preço, como o trade-off
principal desse tipo de decisão compartilhada, é um equívoco. O
trade-off correto é eficácia versus preço, e de quebra, essa eficácia
ainda vem com mais praticidade.

Médias de impacto terapêutico: relativo versus absoluto

O enfoque principal da praticidade, em detrimento de evidente
superioridade, é um exemplo de erro pela falta de perspectiva da
redução relativa do risco.
A VISÃO DO PACIENTE
Este artigo revisou os principais conceitos sobre medidas de impacto. Para finalizar, devemos pensar que a medida mais relevante que existe é mais subjetiva e difícil de quantificar. A medida
mais relevante da significância de uma conduta é a felicidade do
paciente com o desfecho final. Não adianta demonstrar uma redução de risco se o paciente termina livre do desfecho, porém
aprisionado em sua insatisfação.
Análises relativas e absolutas de risco não dão todas as respostas.
Primeiro, elas são probabilísticas, não uma garantia. Segundo,
a prevenção do desfecho indesejado pode ser mediada por uma
conduta que traga desconforto, insatisfação ao paciente, se for de
encontro com seus valores.
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No final das contas, o mais relevante é que nossas recomendações
sejam primariamente influenciadas pela preferência do paciente.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Sarcopenia and chronic
pain are geriatric syndromes that negatively impact the lives of the
affected elderly, their families and the routine of health services, as
is the case of long-term care institutions for the elderly. The objective of this study was to verify the relationship between sarcopenia
and chronic pain in institutionalized elderly women.
METHODS: A cross-sectional, population-based study was
carried out in 24 long-term care institutions for the elderly, in
Passo Fundo/RS (December 2016 - June 2017). The population was composed of 161 residents in these places, submitted
to an instrument structured in 23 blocks. In this study, blocks
A (type of institution), B (sociodemographic variables), F (sarcopenia) and G (chronic pain) were used. Blocks A, B and G
were evaluated using the elderly self-report and the block F
through the SARC-F Questionnaire. The statistical analysis
used the descriptive statistics and the chi-square test with Pearson’s relation (p≤0.05).
RESULTS: The sample consisted of 79 elderly women
(81.38±8.79 years). The majority between 80 to 89 years, living
in private institutions, white, widowed and with 1 to 8 years of
education. It was observed that 62% had sarcopenia and 41.8%
chronic pain, and these variables were associated (p=0.033). There was no association between sarcopenia or chronic pain with
age (p>0.05).
CONCLUSION: There was an association between sarcopenia
and chronic pain in institutionalized elderly women. Based on
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this, it is emphasized the importance of interdisciplinary preventive and treatment actions to this audience.
Keywords: Aged, Chronic pain, Health profile, Long-term care
institutions for the elderly, Pain, Sarcopenia.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A sarcopenia e a dor crônica são síndromes geriátricas que impactam negativamente a
vida dos idosos acometidos, dos seus familiares e na rotina dos
serviços de saúde, como é o caso das instituições de longa permanência para idosos. O objetivo deste estudo foi verificar a relação
entre a sarcopenia e a dor crônica em idosas institucionalizadas.
MÉTODOS: Estudo de corte transversal, de base populacional,
realizado em 24 instituições de longa permanência para idosos, no
município de Passo Fundo/RS (dezembro 2016 - junho 2017). A
população foi composta por 161 residentes nesses locais, submetidos
a um instrumento estruturado em 23 blocos. Neste estudo utilizou-se os blocos A (tipo de instituição), B (variáveis sociodemográficas),
F (sarcopenia) e G (dor crônica). Os blocos A, B e G foram avaliados
por meio do autorrelato do idoso e o bloco F por meio do Questionário SARC-F. A análise estatística utilizou a estatística descritiva e o
teste Qui-Quadrado com relação de Pearson (p≤0,05).
RESULTADOS: A amostra foi composta por 79 idosas
(81,38±8,79 anos). A maioria com 80-89 anos, residentes em
instituições privadas, brancas, viúvas e com escolaridade de 1 a
8 anos. Observou-se que 62% apresentaram sarcopenia e 41,8%
apresentaram dor crônica, sendo que houve associação dessas variáveis (p=0,033). Não se observou associação entre a sarcopenia
ou a dor crônica com a faixa etária (p>0,05).
CONCLUSÃO: Houve associação entre a sarcopenia e a dor
crônica em idosas institucionalizadas. A partir disso, ressalta-se a
importância de ações interdisciplinares de prevenção e tratamento destinadas a esse público.
Descritores: Dor, Dor crônica, Idoso, Instituição de longa permanência para idosos, Perfil de saúde, Sarcopenia.
INTRODUÇÃO
O crescente processo de envelhecimento da população não se restringe somente aos países desenvolvidos e estende-se à realidade dos
países ainda em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Isso desencadeia mudanças sociais, econômicas e de saúde, necessitando de
cuidados de longa duração aos idosos que apresentam dificuldade
nas atividades da vida diária e/ou aqueles cuja família não possua
condições financeiras, físicas ou emocionais para prestar tais cuidados, especializados integralmente1.

Sarcopenia e dor crônica em idosas institucionalizadas

Cerca de 100 milhões de pessoas no mundo são acometidas por
algum tipo de dor crônica de caráter osteomioarticular, sendo os
idosos aqueles que sofrem maiores consequências. Planejar, implementar programas preventivos e controlar os sintomas são ações necessárias para manter e promover a funcionalidade e a qualidade de
vida (QV) desses indivíduos2. No Brasil, cerca de 85% dos idosos
apresentam um algum tipo de doença crônica e 10% destes ainda possuem outras afecções concomitantes. A longevidade também
acarreta o aumento do número de idosos com limitações funcionais
e que necessitam de cuidados especiais constantemente3.
Após a terceira década de vida inicia-se o processo de perda das reservas, especialmente óssea e muscular4. A perda de massa, força e função muscular denomina-se sarcopenia, condição estreitamente ligada ao envelhecimento5. Sua etiologia envolve vários fatores, como
aspectos genéticos, aspectos metabólicos, o estilo de vida, fome,
semi-inanição, doenças inflamatórias, atrofia muscular decorrente
da insuficiência neuromuscular, mobilidade reduzida ou hipóxia
crônica, podendo causar lesões gerais no organismo, percebidos ao
longo da vida, e redução da capacidade fisiológica dos sistemas cardiovascular, respiratório, neuromuscular e metabólico5,6. Em linhas
gerais, a sarcopenia é resultante do desequilíbrio entre a degradação
e a síntese de proteínas7 e pode estar associada ao aumento da morbidade e mortalidade em pessoas de meia-idade e idosos8.
Devido à transição demográfica vivida atualmente houve um aumento exacerbado de idosos frágeis necessitando de cuidados especializados9. Em consequência ao comprometimento da capacidade
funcional e às implicações no âmbito familiar, na comunidade, na
saúde pública e na própria vida do idoso, houve um aumento na
procura por instituições de longa permanência para idosos (ILPI),
um local de atendimento integral para idosos, dependentes ou não,
sem condições familiares ou domiciliares de permanência na sua comunidade de origem. Os efeitos da institucionalização nos idosos
causam maior vulnerabilidade e dependência, o que influi negativamente na QV e no seu bem-estar10.
A associação entre incapacidade funcional, sexo e grupo etário demonstra que os idosos mais suscetíveis a desenvolver incapacidades
são as mulheres e os longevos. Assim, as ações preventivas e promocionais de saúde devem ser dirigidas a esses indivíduos. A incapacidade funcional em idosos tornou-se um problema de saúde
pública, gerando impacto para o indivíduo, seus familiares e serviços
de saúde. Identificar tais alterações precocemente e seus fatores relacionados compete aos profissionais de saúde e deve ser incorporada à
rotina dos serviços básicos de saúde em qualquer nível de atenção11.
O objetivo deste estudo foi verificar a relação entre a sarcopenia e a
dor crônica em idosas institucionalizadas.
MÉTODOS
Trata-se de um estudo de corte transversal, de base populacional,
que faz parte de um projeto intitulado “Padrões de envelhecimento
e longevidade: aspectos biológicos, educacionais e psicossociais de
idosos institucionalizados” (PROCAD) desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo.
O estudo foi realizado no município de Passo Fundo, entre dezembro de 2016 e julho de 2017. Esta é uma das cidades mais populosas
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do Rio Grande do Sul, localizada ao norte do estado, distante 293
km da capital, Porto Alegre. A população estimada é de 198.799
mil habitantes, sendo que desses, 22.222 são idosos com 60 anos ou
mais12. Caracteriza-se como importante polo regional de saúde e de
educação, assim como se destaca nos setores da agricultura, comércio e prestação de serviços. O município conta com 24 ILPI, as quais
abrigam cerca de 450 idosos.
Para o cálculo amostral foi utilizada a fórmula “n=Z2.p.(1-p) / e2”,
onde a letra “n” corresponde ao tamanho amostral desejado, a letra
“Z” corresponde ao desvio do valor médio aceitável para alcançar
o nível de confiança desejado (adotado o valor mais comumente
utilizado para esse tipo de cálculo: 1,96), a letra “p” corresponde
à proporção esperada (adotado o valor de 73,3%, levando-se em
consideração os resultados de Reis e Torres, 20111) e a letra “e” corresponde à margem de erro admitida (adotado o valor mais comumente utilizado para esse tipo de cálculo: 0,05). Assim, o tamanho
amostral necessário para responder ao objetivo deste estudo seria de
300 indivíduos.
Os critérios de inclusão foram indivíduos do sexo feminino,
com idade igual ou superior a 60 anos, que residiam em ILPI
na cidade de Passo Fundo/RS. Os critérios de exclusão foram
indivíduos com dor aguda, incapazes de deambular, de verbalizar
ou de realizar os testes propostos (restritos ao leito ou cadeira de
rodas), que estivessem hospitalizados no dia do encontro com
a equipe de pesquisa, portadores de sequelas neuromotoras ou
que estivessem em quadro agudizados de doenças degenerativas.
Foram considerados como perdas os indivíduos elegíveis que se
recusaram a participar ou que não assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As participantes do estudo assinaram o TCLE.
A equipe de entrevistadores foi composta por mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano, graduandos
de cursos da área da saúde, que poderiam ou não ser bolsistas de iniciação científica, todos vinculados a UPF e colaboradores. Todos os
componentes da equipe foram apresentados ao projeto de pesquisa
e passaram por um treinamento prévio, onde receberam orientações
quanto à abordagem ao idoso e informações sobre o questionário,
com instruções e esclarecimento de dúvidas. Todas as etapas foram
supervisionadas e coordenadas por docentes da UPF.
O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário
estruturado pelo grupo de pesquisadores doutores da UPF, em conjunto com profissionais da mesma qualificação da Universidade de
Campinas e da Universidade Católica de Brasília. Ele é composto
por 23 blocos, porém no presente estudo, foram utilizadas as variáveis dos blocos A (tipo de ILPI), B (faixas etárias, cor, estado civil,
escolaridade), F (sarcopenia) e G (dor crônica).
As informações dos blocos A e B foram avaliadas sob forma de entrevista com os responsáveis pelo departamento administrativo das
ILPI. O bloco G, onde consta a informação sobre a ocorrência ou
não de dor crônica, foi analisado por meio do autorrelato dos idosos
(revisado com a equipe de saúde responsável). O bloco F foi realizado por meio do questionário SARC-F, traduzido e adaptado para a
língua portuguesa.
O questionário SARC-F inclui cinco componentes: força (se o indivíduo conseguiria levantar 2,5kg), deambulação (se o indivíduo
conseguiria andar por uma sala ou em seu quarto), levantar de uma
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cadeira (se o indivíduo conseguiria levantar de uma cadeira), subir
escadas (se o indivíduo conseguiria subir um lance de 10 degraus)
e quedas (se o indivíduo sofreu quedas no último ano). Os escores
variam de zero a 2 pontos, sendo que para os quatro primeiros a
Tabela 1. Caracterização da amostra. Passo Fundo/RS, 2017
Variáveis

interpretação é zero = sem dificuldade, 1 = alguma dificuldade e 2
= muita dificuldade ou incapacidade de fazer, enquanto para o último a interpretação é zero = não sofreram quedas no último ano, 1
= caíram 1-3 vezes no último ano e 2 = 4 ou mais quedas no último
ano. Pontuavam para o indicativo de sarcopenia aqueles indivíduos
com 04 pontos ou mais na soma total dos escores dos cinco componentes. O SARC-F apresenta uma excelente especificidade (94,299,1%), porém pouca sensibilidade (3,8-9,9%) para a classificação
de sarcopenia13.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres
Humano da UPF sob parecer número 2.097.278. O estudo está
de acordo com as diretrizes da Resolução 466/2012, do Conselho
Nacional de Saúde, que trata das normas regulamentadoras e dos
aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos, e com a
Declaração de Helsinki.

n

%

60-69

08

10,1

70-79

23

29,1

80-89

34

43,0

90 ou mais

14

17,8

Privadas

42

53,2

Filantrópicas

37

46,8

Branca

70

88,6

Parda

05

6,3

Preta

02

2,5

Não respondeu

02

2,5

Análise estatística
A análise dos dados foi realizada por meio do software estatístico.
Para a caracterização da amostra foi realizada a estatística descritiva
e para o cruzamento dos dados foi realizado o teste Qui-Quadrado
com relação de Pearson, considerando significativo um p≤0,05.

Viúva

50

63,3

RESULTADOS

Solteira

17

21,5

Divorciada/separada

09

11,4

Casada/com companheiro

03

3,8

Analfabeto

13

16,5

01 a 08 anos de estudo

50

63,3

09 anos de estudo ou mais

14

17,7

Não respondeu

02

2,5

Sim

49

62,0

Não

30

38,0

Sim

33

41,8

Não

46

58,2

Faixa etária (anos)

Tipo de ILPI

Cor

Estado civil

Escolaridade

Sarcopenia

Dor crônica

n = valor absoluto; % = valor relativo; ILPI = instituições de longa permanência
para idosos.

Tabela 2. Relação entre a sarcopenia e a dor crônica. Passo Fundo/
RS, 2017
Com dor
crônica

Sem dor
crônica

Valor de p

Com sarcopenia

25 (51,0%)

08 (26,7%)

0,033*

Sem sarcopenia

24 (49,0%)

22 (73,3%)

n = valor absoluto; % = valor relativo; * = diferença estatística.

A população do estudo foi composta por 161 idosos residentes em
ILPI do município de Passo Fundo/RS. Com base nos critérios de
inclusão e exclusão, a amostra envolveu 79 idosas. A idade média
dos indivíduos era de 81,38±8,79 anos (61-100 anos). A tabela 1
apresenta os dados referentes à caracterização da amostra estudada.
Observou-se que a maioria da amostra se concentrou na faixa etária
dos 80-89 anos, residentes em ILPI privadas. Eram predominantemente da cor branca, viúvas e com escolaridade de 1 a 8 anos de
estudos. Ainda, a maioria dos indivíduos apresentou indicativo de
sarcopenia e um expressivo número de indivíduos relatou sofrer de
dor crônica. A tabela 2 apresenta a relação entre a ocorrência de sarcopenia e a dor crônica na amostra estudada.
Observou-se que houve associação entre a sarcopenia e a dor crônica, sendo que os indivíduos com sarcopenia apresentaram maior
prevalência de dor crônica. A tabela 3 apresenta a relação entre a
sarcopenia e a dor crônica com as faixas etárias na amostra estudada.
Não se observou relação entre a sarcopenia e as faixas etárias e nem
entre a dor crônica e as faixas etárias.
DISCUSSÃO
Algumas informações encontradas neste estudo com relação aos aspectos sociodemográficos das idosas institucionalizadas corroboram a
literatura. Observou-se, em fontes prévias, que a população geriátrica

Tabela 3. Relação entre a sarcopenia e as faixas etárias. Passo Fundo/RS, 2017
60-69 anos

70-79 anos

80-89 anos

90 anos ou mais

Valor de p

Com sarcopenia

05 (62,5%)

14 (60,9%)

23 (67,6%)

07 (50,0%)

0,896

Sem sarcopenia

03 (37,5%)

09 (39,1%)

11 (32,4%)

07 (50,0%)

Com dor crônica

05 (62,5%)

08 (34,8%)

16 (47,1%)

04 (28,6%)

Sem dor crônica

03 (37,5%)

15 (65,2%)

18 (52,9%)

10 (71,4%)

n = valor absoluto; % = valor relativo.

290

0,363
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apresenta predomínio do sexo feminino e com baixo nível de escolaridade14,15, este último frequentemente apresentado em estudos de
perfis geriátricos, pois a educação era pouca valorizada na época em
que os idosos de hoje viveram sua infância, principalmente para as
mulheres16. Embora a literatura demonstre que a maioria das instituições brasileiras é de natureza filantrópica, as mulheres predominam
entre os residentes, confirmando a “feminilização da velhice”17.
Os idosos institucionalizados podem apresentar um processo gradativo de deterioração na capacidade funcional e da autonomia, após
a admissão na ILPI15, o que poderia estar relacionado com o surgimento de problemas de saúde, dentre eles a sarcopenia e a dor crônica. Além disso, a literatura aponta que as mulheres idosas apresentaram piores escores de QV em relação aos homens idosos, sobretudo
em aspectos físicos18, tornando de interesse a escolha do tema do
presente estudo direcionado ao público feminino residente em ILPI.
A dor crônica é vivenciada por grande parte dos idosos institucionalizados14, e a sarcopenia acomete a maior parte desses indivíduos. No
Brasil, sua prevalência permeia em torno de 15,4% e é ligeiramente
maior entre as mulheres (16,1%) em relação aos homens (14,4%).
Com relação à idade, há um aumento drástico da prevalência de sarcopenia, sendo de 7,6% para os homens e 7,7% para as mulheres na
faixa etária dos 60 a 69 anos, 19,5% para os homens e 19,4% para
as mulheres na faixa etária dos 70-79 anos e 44,7% para os homens
e 46,6% para as mulheres na faixa etária dos 80-89 anos19. Além dos
descritos, outros fatores como desnutrição, inatividade física, baixos
índices de vitamina D e baixa ingestão de proteína estão relacionados com a sarcopenia20. Em virtude disso, o presente estudo buscou
verificar a ocorrência de sarcopenia e dor crônica em idosas institucionalizadas, e a relação entre essas variáveis.
A perda de massa muscular é considerada fisiológica com o processo
de envelhecimento e isso aponta divergências entre os autores em
classificar a sarcopenia como sendo ou não uma doença. No entanto, a sarcopenia causa uma perda acentuada da massa muscular, provocando uma dependência funcional e interferindo negativamente
na qualidade de vida do indivíduo6. A partir dos 60 anos de idade
ocorre um aumento da prevalência de sarcopenia, e o Brasil torna-se
o segundo país no mundo nesse aspecto. A sarcopenia é frequentemente associada à baixa capacidade física, limitações funcionais,
incapacidade, comorbidades, condição social, maus hábitos de vida
e quedas21, e esse conjunto de fatores também está relacionado à
institucionalização dos idosos.
Um estudo que objetivou investigar os fatores associados à sarcopenia
em diferentes faixas etárias de indivíduos coreanos, verificou que na
faixa etária de 65 anos ou mais houve maior ocorrência de sarcopenia e sua prevalência associou-se com os indivíduos que sofriam com
problemas de mobilidade, dificuldade nas atividades de vida diária e
dor22, o que corrobora o presente estudo onde verificou-se associação
entre a sarcopenia e a dor crônica nas idosas institucionalizadas.
Um estudo apontou para uma prevalência de 73,3% de dor crônica
em idosos residentes numa ILPI1, dado esse que vai ao encontro dos
resultados do presente estudo, onde a maioria dos indivíduos não
relatou sofrer de dor crônica, embora tenha ocorrido um expressivo
número de casos (41%).
Os idosos sujeitos a um quadro doloroso podem excluir-se socialmente e estarem propensos ao sedentarismo, à diminuição da autoestima e ao abandono dos autocuidados. O comprometimento da

Br J Pain. São Paulo, 2018 out-dez;1(4):288-92

capacidade funcional pode resultar em dependência física e mental
e incapacidade de realizar as atividades de vida diária1, reforçando
a ideia de que a sarcopenia possa ser desencadeada em virtude da
inanição do idoso que sofra de dor crônica.
Os resultados presentes corroboram o estudo de Barbosa et al.23,
onde analisou-se 124 idosos institucionalizados e constatou-se
predomínio do sexo feminino, da faixa etária dos 70 a 80 anos, de
indivíduos solteiros, com escolaridade básica e que não praticavam
atividade física regularmente. A dor crônica prevaleceu em 58,1%
da amostra e os idosos longevos apresentaram 70% a mais de chances de relatar dor crônica em comparação aos idosos não longevos.
Acredita-se que a idade elevada encontrada em grande parte dos
estudos realizados em ILPI pode estar atribuída ao aumento de dependência dos idosos em realizar as atividades de vida diária, necessitando, assim, de cuidados integrais de saúde física e cognitiva. Além
disso, idosos que vivem em ILPI apresentam maior quadro álgico e
menor mobilidade quando comparados aos idosos não institucionalizados24. O que sugere que a institucionalização possa ser um fator
determinante para a associação entre a sarcopenia e a dor crônica,
como apontado no presente estudo.
Reforçando o apontamento anterior, um estudo realizado com 75
mulheres idosas não institucionalizadas, randomizadas em um grupo com sarcopenia (n=24) e grupo controle (n=51), identificou que
a dor não foi um fator determinante para o desenvolvimento de sarcopenia na amostra25, dados esses que vão ao encontro do estudo
atual, onde observou-se a associação entre sarcopenia e dor crônica
nas idosas institucionalizadas.
O presente estudo não está livre de apresentar limitações. Por tratar-se de um estudo de grande magnitude, foi necessária uma grande
equipe para realizar a coleta de dados. Dessa forma, os entrevistadores e aplicadores dos testes propostos não foram os mesmos para
coletar os dados de todos os indivíduos incluídos na pesquisa. Para
minimizar possíveis vieses, eles foram treinados e orientados previamente, como explicado na seção “métodos” deste estudo. Além disso, o número abaixo do esperado para o tamanho amostral e a não
diferenciação dos indivíduos por doenças ou outras causas de dor
crônica são fatores que limitam, porém não inviabilizam a geração
de dados incentivando futuras pesquisas dentro desta temática.
CONCLUSÃO
Houve associação entre a sarcopenia e a dor crônica em idosas institucionalizadas. A partir disso, ressalta-se a importância de ações interdisciplinares de prevenção e tratamento destinadas a este público.
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Depressive symptoms in the elderly and its relationship with chronic
pain, chronic diseases, sleep quality and physical activity level
Sintomas depressivos em idosos e sua relação com dor crônica, doenças crônicas, qualidade
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Depressive symptoms
are often experienced by the elderly, being a public health problem. The objective of this study was to verify the relation between depressive symptoms and the presence and intensity of
chronic pain with sleep quality and physical activity level.
METHODS: Research with 385 aged residents in a municipality of Santa Catarina. The Morais adapted questionnaire, the
numerical visual pain scale, and the International Physical Activity Questionnaire were used to assess the level and volume
of physical activity, the Pittsburgh Sleep Quality Index, and the
Geriatric Depression Scale. Data analysis by the Mann-Whitney
U test, Chi-square (X²) and Spearman’s correlation.
RESULTS: Of the 385 aged evaluated, 30.6% had depressive
symptoms. Older people who had depressive symptoms complained more of pain, poor sleep quality and had less physical
activity (p=0.001). The X² values between chronic pain, sleep
quality and physical activity level with presence and absence of
depression symptoms were 25.078, 27.707 and 9.009, respectively (p<0.05), and the correlation between depressive symptoms
and sleep quality was 0.423 (p<0.05).
CONCLUSION: Elderly people with depressive symptoms had
a higher intensity of pain, worse quality of sleep and lower intensity of physical activity. There was an association between the
presence of chronic pain, level of physical activity and quality of
sleep with depression symptoms and moderate correlation between depression symptoms and sleep quality
Keywords: Chronic pain, Depressive symptoms, Elderly, Exercise, Sleep disorders.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Os sintomas depressivos são
frequentemente vivenciados pelos idosos, constituindo-se um
problema de saúde pública. O objetivo deste estudo foi verificar
a relação entre sintomas depressivos e a presença e intensidade da
dor crônica com a qualidade do sono e o nível de atividade física.
MÉTODOS: Pesquisa com 385 idosos residentes em um município catarinense. Utilizou-se o questionário adaptado de Morais,
escala visual numérica da dor, questionário Internacional de Atividade Física para avaliação do nível e volume de atividade física,
escala de avaliação do índice de qualidade do sono de Pittsburgh
e escala de depressão geriátrica. A análise dos dados pelos testes U
de Mann-Whitney, Qui-quadrado (X²) e correlação de Spearman.
RESULTADOS: Dos 385 idosos avaliados, 30,6% apresentaram
sintomas depressivos. Idosos que apresentaram sintomas depressivos possuíam maior queixa de dor, pior qualidade do sono e
menor volume de prática de atividades físicas (p=0,001). Os
valores do X² entre dor crônica, qualidade do sono e nível de
atividade física com presença e ausência de sintomas depressivos foram 25,078, 27,707 e 9,009, respectivamente (p<0,05) e
a correlação entre sintomas depressivos e qualidade do sono foi
de 0,423 (p<0,05).
CONCLUSÃO: Idosos com sintomas depressivos apresentaram
maior intensidade da dor, pior qualidade do sono e menor intensidade de atividade física. Houve associação entre a presença
de dor crônica, nível de atividade física e qualidade do sono com
sintomas depressivos e correlação moderada entre sintomas depressivos e qualidade do sono.
Descritores: Dor crônica, Exercício, Idoso, Sintomas depressivos, Transtornos do sono.
INTRODUÇÃO
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O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. A previsão dos demógrafos é de que no ano 2020 existam cerca de 1,2 bilhões de idosos no mundo, dentre os quais 34 milhões de brasileiros
acima de 60 anos. Uma série de fatores conjugados, entre os quais
o melhor controle das doenças crônicas, a melhora da qualidade de
vida (QV), a redução dos índices de natalidade e fecundidade, entre
outros, tem aumentado a expectativa de vida das populações1.
O Brasil é hoje um “jovem país de cabelos brancos”. A cada ano, 650
mil novos idosos são incorporados à população brasileira, a maior
parte com doenças crônicas e alguns com limitações funcionais. Em
menos de 40 anos, o Brasil passará de um cenário de mortalidade pró-
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prio de uma população jovem, para um quadro de doenças típicas dos
países longevos, caracterizado por doenças complexas e múltiplas que
perduram por anos, com exigência de cuidados constantes, fármacos
contínuos e exames periódicos, o que tem onerado substancialmente o
sistema de saúde e desafiado os pesquisadores, no sentido de estruturar
estratégias para enfrentar essa problemática2.
A depressão é uma das doenças crônicas mais comuns entre os idosos e está entre um dos principais problemas de saúde pública, atingindo cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Além
disso, é causa de incapacidade, contribuindo para o desenvolvimento de outras doenças. Devido a sua importância e ao aumento da
sua prevalência, a depressão foi escolhida pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) para ser o tema da campanha do dia mundial da
saúde de 20173.
Uma revisão sistemática mostrou que a prevalência de depressão é
encontrada em 7,7% dos idosos que buscam a atenção primária,
10,4% daqueles que vivem em comunidade e 14,4% daqueles que
estão no ambiente hospitalar4. Além do mais, é mais comum entre
os idosos com perturbações físicas incapacitantes5. Segundo a pesquisa de Wannmacher6, esses sintomas diminuem a QV e aumentam a mortalidade. De acordo com as estimativas feitas pela OMS7
para o ano de 2020, a doença isquêmica do coração e a depressão são
as duas maiores causas, não só de mortalidade, mas de incapacidade.
Os sintomas depressivos (SD) em idosos estão relacionados a uma
maior dificuldade no tratamento das comorbidades, pior prognóstico e pior QV, devendo ser insistentemente investigados a fim de
proporcionar o tratamento precoce e melhorar o bem-estar dessa
população, já fragilizada pelas inúmeras doenças que os acometem.
Torna-se relevante identificar os SD e relacioná-los com outras variáveis para que se possa intervir com medidas preventivas, evitando
a evolução do quadro para a depressão.
Diante desse cenário, este estudo teve como objetivo verificar a relação entre os SD no idoso e a presença e intensidade de dor crônica
com a qualidade do sono e o nível de atividade física (NAF), bem
como verificar a associação da dor crônica, da qualidade do sono,
do NAF com SD, e correlacionar os SD com o número de doenças
crônicas, o índice de qualidade do sono, o volume de atividade física
e a intensidade da dor.
MÉTODOS
O presente estudo é de caráter quantitativo, transversal e populacional e foi realizado em um município catarinense, no período de
junho a agosto de 2016. Participaram deste estudo idosos de ambos
os sexos, residentes no ambiente urbano desse município.
O estado de Santa Catarina tem uma dinâmica que se reflete em
índices elevados de crescimento, alfabetização, emprego e renda per
capita, significativamente superiores às médias nacionais, garantindo
melhor QV para a população residente, mas com contrastes quanto
ao desenvolvimento socioeconômico de seus municípios. A economia
do município sede da pesquisa está ligada fortemente à agricultura, à
agroindústria, à metalmecânica e às pequenas empresas. O município
possui cultura diversificada, com influências das colonizações italiana
e alemã, mescladas às características locais. Muitos dos descendentes
de colonizadores se fixaram no município e constituem a população
jovem, adulta e, principalmente, a idosa dessa cidade8.
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Para o cálculo amostral, considerou-se a população de 13.606 idosos residentes no município, de ambos os sexos, com 60 anos ou
mais. A amostra do estudo foi calculada pelo programa amostral do
Microsoft Excel®, considerando um intervalo de confiança de 95%
e margem de erro de 5%, totalizando 385 idosos. Os critérios de
inclusão utilizados foram possuir 60 anos ou mais, residir no ambiente urbano do município estudado, e apresentar boa cognição, de
acordo com o Mini-exame do Estado Mental (MEEM)9, conforme
o grau de escolaridade previsto no escore do teste. Os critérios de
exclusão foram idoso ausente de seu domicílio em duas visitas; ser
idoso acamado ou cadeirante.
A coleta de dados foi organizada a partir do mapa censitário do município, no qual constam 38 setores. Foram sorteados aleatoriamente
10 setores censitários. Os mapas desses setores foram impressos para
que os pesquisadores pudessem planejar a coleta a partir das ruas de
cada bairro. A cada duas casas, a primeira foi sorteada. Quando o
local sorteado era um prédio, todas as pessoas acima de 60 anos eram
entrevistadas. Lotes e estabelecimentos comerciais foram excluídos
e, quando sorteados, passou-se ao próximo domicílio – assim sucessivamente, em todas as ruas até atingir a amostra.
Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram o questionário
adaptado de Morais10 para identificar dados pessoais e se o idoso
apresentava ou não dor crônica. Em seguida, a escala visual numérica (EVN) para aferir a intensidade da dor no idoso11. O Pittsburgh
Sleep Quality Questionnaire (PSQI) foi utilizado para avaliar a qualidade do sono12. O International Physical Activity Questionnaire
(IPAQ – versão curta) para verificar o nível de prática de atividades
físicas dos idosos13, e para identificar os SD foi utilizada a Geriatric
Depression Scale (GDS) versão reduzida, com 15 questões14.
Para a aplicação dos instrumentos utilizados na coleta de dados, 14
estudantes foram previamente treinados – dois mestrandos, um estudante do curso de graduação em Medicina e 11 estudantes do
curso de graduação em Fisioterapia – todos integrantes do grupo de
pesquisa em que o estudo estava alocado. A capacitação teve duração
de 20 horas: cinco horas destinadas para o estudo dos instrumentos;
cinco para a aplicação do teste-piloto com 15 idosos, para verificar a
adequação dos instrumentos de coleta; cinco para efetuar a verificação dos resultados do teste-piloto e ajustes necessários para o início
da coleta dos dados oficiais do estudo, e cinco para organizar toda a
dinâmica da coleta de dados.
A coleta foi realizada nos 10 setores censitário sorteados. Cada coletor registrou as coletas realizadas no mapa que recebeu previamente.
A equipe da pesquisa se encontrava toda sexta-feira para digitar no
banco de dados e avaliar o seu andamento, verificar as ruas percorridas e planejar a semana seguinte. A coleta foi realizada no período matutino, vespertino ou noturno, em todos os dias da semana.
Quando, na casa sorteada, havia idoso residente, mas ele não se encontrava no local no momento da visita, o idoso foi procurado em
mais uma data, conforme disponibilidade sugerida pela pessoa que
estava na residência.
Cada idoso localizado em seu domicílio foi informado sobre a finalidade da pesquisa, sua relevância, objetivos, métodos, benefícios
previstos, potenciais riscos e incômodos que poderia acarretar, bem
como sobre a forma como seriam coletados os dados e utilizados
posteriormente. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
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Na sequência, foi aplicado o MEEM, utilizado como um critério de
inclusão, pois faz a triagem quanto à preservação do estado cognitivo
dos idosos. Sua interpretação se deu pelo seguinte escore: 17 pontos
para analfabetos ou menos de quatro anos de escolaridade, 24 pontos
para indivíduos com quatro anos ou mais de escolaridade9. Os idosos
que atingiram esses pontos de corte continuaram na pesquisa, e os
demais foram excluídos por não apresentarem uma boa cognição.
Depois, foi aplicado o questionário de dados gerais de idosos – adaptado de Morais10, instrumento composto pelas informações pessoais
e perguntas referentes à presença de dor e de doenças crônicas autorrelatadas.
Em seguida, foi aplicada a EVN, que auxilia na aferição da intensidade da dor no paciente, em escala que vai de zero a 10. O idoso
classificava sua dor por intensidade, sendo que de zero a três corresponde à “dor leve”, quatro a sete, “dor moderada”, e acima de oito
corresponde à “dor intensa11.
Para a avaliação da atividade física foi aplicado o IPAQ, versão curta, que tem como objetivo estimar qual foi o gasto energético na
realização da atividade física, sendo ela tanto de intensidade moderada, quanto vigorosa, mas sempre levando em consideração as
tarefas diárias, de lazer, de trabalho, entre outras13. Barbosa et al.15
evidenciam que o IPAQ avalia os diferentes aspectos como trabalho,
tarefas domésticas, transporte e lazer, além de estimar o tempo para
a realização dessas atividades, caracterizando o nível de atividade,
entre ativo e sedentário.
De acordo com o resultado obtido, o IPAQ foi dividido e conceituado conforme categorias16:
• Insuficientemente ativo (A e B): indivíduos que realizam até 150
minutos de atividade física semanal;
• Ativos (Ativo A-B e muito ativo): indivíduos que realizam mais de
150 minutos de atividade física semanal.
Na sequência foi aplicado o PSQI, desenvolvido com o objetivo de
avaliar a qualidade do sono em relação ao mês mais recente. Esse
questionário possui 19 questões que são agrupadas em sete componentes, com pesos distribuídos em uma escala de zero a três. As
pontuações desses componentes são somadas para produzirem um
escore global, que varia de zero a 21. Pontuações de zero a quatro
indicam boa qualidade do sono, de cinco a dez indicam qualidade
ruim e acima de dez indicam distúrbio do sono12.
Por fim, para verificar a presença de sintomas de depressão, foi utilizada a GDS versão reduzida, com 15 questões14. O escore final pode
atingir no máximo 15 pontos, sendo que, o escore em que a soma
totalize até 4 pontos, representa ausência de SD, e cinco ou mais
pontos, presença de SD17,18.
O projeto que deu origem a este estudo foi apreciado e aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Instituição de Ensino Superior de origem, sob parecer 2.047.037. Este
estudo assegurou o cumprimento dos princípios éticos da resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
Análise estatística
Para a análise dos dados, utilizou-se a planilha Excel para armazenamento e posterior análise no software estatístico SPSS versão 20.0.
Inicialmente utilizou-se estatística descritiva, sendo que as variáveis
quantitativas foram analisadas por medidas de tendência central e de
dispersão (média e desvio padrão) e, as qualitativas, por frequência
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relativa e absoluta. A normalidade dos dados das variáveis dor, sono,
atividade física e SD foi realizada por meio do teste Kolmogorov-Smirnov e, como não apresentou distribuição normal, a comparação
das medianas e amplitude interquartil foi analisada pelo teste U de
Mann-Whitney em idosos com a presença e ausência de SD, bem
como nos grupos com e sem dor crônica. Para verificar a associação
da dor crônica, da qualidade do sono e NAF com presença e ausência de SD, foi realizado o teste Qui-quadrado – X². A correlação das
variáveis foi obtida pelo teste de correlação de Spearman. O nível de
significância adotado foi p<0,05.
RESULTADOS
Dos 385 idosos entrevistados, 259 eram mulheres. A média de idade
foi 71,12±7,46 anos. Identificou-se 118 pacientes com SD (30,6%)
e dentre os idosos com SD, a maioria era do sexo feminino (86 idosos, 72,9%).
Em relação à dor crônica, 224 idosos relataram presença de dor, dos
quais 74,5% eram do gênero feminino. Quando verificada a graduação da dor através da EVN, constatou-se uma média de 3,46±3,49.
A maior frequência concentrou-se na dor moderada (graduação de
quatro a sete) em 28,1% dos pacientes; seguida pela dor intensa
(graduação de oito a 10) e dor leve (graduação de um a três). A
dor mais prevalente nas mulheres idosas foi a intensa, registrada em
82,4% do grupo.
Encontrou-se 331 (86%) pacientes com doença crônica. Sobre o
número de doenças, houve uma variação de 1 a 6 doenças crônicas
por idoso. A maioria apresentou até 3 doenças autorrelatadas (79%)
(Tabela 1).
Tabela 1. Características gerais dos idosos quanto ao sexo, presença
de doença e dor crônica, intensidade da dor, qualidade do sono e
sintomas depressivos (n=385)
Variáveis
Sexo

Resultados
Masculino (n/%)

126 (32,7)

Feminino (n/%)

259 (67,3)

Doença crônica

Presença (n/%)

331 (86)

Ausência (n/%)

54 (14)

Dor crônica

Presença (n/%)

224 (58,2)

Ausência (n/%)

161 (41,8)

Dor (EVN)

Intensidade da dor (média±DP)

3,46±3,5

Sem dor (n/%)

164 (42,6)

PSQI

Leve (n/%)

39 (10,1)

Moderada (n/%)

108 (28,1)

Intensa (n/%)

74 (19,2)

Índice de classificação do sono
(média±DP)

5,57±3,2

Boa qualidade de sono (n/%)

167 (43,4)

Qualidade do sono ruim (n/%)

194 (50,4)

Distúrbio do sono (n/%)
GDS

24 (6,2)

Escore da GDS (média±DP)

3,64±2,5

Ausência de sintomas
depressivos (n/%)

267 (69,4)

Sintomas depressivos (n/%)

118 (30,6)

EVN = escala visual numérica da dor; PSQI = Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire; GDS = Geriatric Depression Scale.
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Quando comparadas as medianas das variáveis dor, qualidade do sono
e volume de atividade física entre os idosos com presença ou ausência
de SD, os resultados indicam que os idosos que apresentavam SD possuíam maior queixa de dor, pior qualidade do sono e menor volume
de prática de atividades físicas (p=0,001), representado na tabela 2.
A tabela 3 apresenta os dados das medianas das variáveis qualidade
do sono, volume de atividade física e SD em idosos com e sem dor
crônica, demonstrando resultados estatisticamente significativos entre os grupos.
A tabela 4 apresenta as variáveis dor crônica, qualidade do sono e nível
de atividade física em idosos sem e com SD. Os resultados indicam associação estatisticamente significativa da presença de dor crônica, pior
qualidade do sono e menor nível de atividade física com SD.
Tabela 2. Comparação das medianas de intensidade de dor, índice
de qualidade do sono e volume de atividade física em idosos com
presença e ausência de sintomas depressivos
Variáveis

Ausência de
sintomas
n=267
Média±DP

Sintomas
depressivos
n=118
Média±DP

Valor de p

EVN

0,0 (0,0-6,0)

5,0 (1,75-8,0)

0,001†

PSQI

4,0 (3,0-7,0)

7,0 (5,0-10,0)

0,001†

IPAQ

190,0 (100,0280,0)

130,0 (75,0210,0)

0,001†

EVN = escala visual numérica da dor. PSQI = Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire; IPAQ = International Physical Activity Questionnaire; p = Estatística pelo
teste U de Mann-Whitney. † Significância estatística p<0,05.

Tabela 3. Comparação das medianas do índice de qualidade do
sono, volume de atividade física e sintomas depressivos em idosos
com e sem dor crônica
Variáveis

Sem dor crônica
n=161
me (AIQ)

Com dor crônica
n=224
me (AIQ)

Valor de p

PSQI

4,0 (2,5-6,0)

6,5 (4,0-9,0)

0,001†

IPAQ

200 (120-300)

150 (76,25-240)

0,001†

GDS

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

4,0 (2,0-6,0)

0,001†

me = mediana. AIQ: amplitude interquartil (25-75); PSQI = Pittsburgh Sleep
Quality Questionnaire; IPAQ = International Physical Activity Questionnaire; GDS
= Geriatric Depression Scale; p = Estatística pelo teste U de Mann-Whitney. †
Significância estatística p<0,05.

DISCUSSÃO
Um dos principais resultados deste estudo foi a relação entre os SD
e a presença e intensidade da dor crônica. Além disso, os idosos que
relataram dor crônica apresentaram probabilidade 3,36 vezes maior
de ter SD, como observado no teste X2. Uma pesquisa realizada com
172 idosos usuários de uma Unidade Básica de Saúde de Londrina-PR evidenciou que 62,21% apresentaram dor crônica e destes,
56,1% possuíam SD19.
Segundo estudo de Pinheiro et al.20, há elevada prevalência de SD e
ansiedade em pacientes com dor crônica, assim como relação significativa desses sintomas psiquiátricos com alguns tipos e intensidade
de dor. A melancolia intensifica a experiência dolorosa, ou então diminui o limiar da dor21,22. Um ciclo se estabelece em que um distúrbio agrava o outro. O paciente deprimido é menos ativo, restringe o
convívio social, o que pode potencializar os quadros de dor e piorar
os SD, e assim sucessivamente23.
Os resultados do presente estudo também demonstraram que os
idosos com SD apresentaram intensidade da dor significativamente maior, assim como escores maiores da GDS na presença de dor
crônica.
Um estudo que avaliou a associação entre dor e depressão em uma
população de idosos, a partir de informações de idosos que recebem serviços domiciliares em 11 países europeus, de 2001 a 2003,
evidenciou que do total da amostra, 2380 indivíduos apresentaram
dor (59,9%). A depressão foi diagnosticada em 11,3% dos 1596
participantes sem dor e em 19,5% dos participantes com dor
(p<0,001). Comparando por sexo, as mulheres com dor foram
significativamente mais propensas a apresentar SD. Entre as mulheres, a associação entre dor e SD tornou-se progressivamente mais
pronunciada à medida que aumentavam a intensidade da dor, a frequência da dor e o número de locais dolorosos24.
Inúmeros neurotransmissores que atuam no sistema nervoso central (SNC) estão relacionados com a supressão da dor, dentre eles
a serotonina e o NADr25, os quais se encontram diminuídos em
pacientes com SD e dor crônica26. Um estudo de corte prospectivo
de base populacional, com quatro medidas de seguimento ao longo de 13 anos, realizado em Amsterdam com 1528 entrevistados
(idade média de 67,9±8,1 anos), em que se buscou investigar o
efeito da idade e do envelhecimento na associação entre dor e SD,

Tabela 4. Associação entre dor crônica, qualidade do sono e nível de atividade física em idosos com e sem sintomas depressivos
ASD
n (%)

SD
n (%)

Total
n (%)

Estatística X²
Z/p

Presença

133 (49,8)

91 (77,1)

224 (58,2)

25,078/0,001†

Ausência

134 (50,2)

27 (22,9)

161 (41,8)

Variáveis
Dor crônica
Qualidade do sono

Nível de atividade
física

Boa qualidade

139 (52,1)

28 (23,7)

166 (43,4)

Qualidade ruim

116 (43,4)

78 (66,1)

194 (50,4)

Distúrbio do sono

12 (4,5)

12 (10,2)

24 (6,2)

SED

19 (7,1)

11 (9,3)

30 (7,8)

IA

93 (34,8)

58 (49,2)

151 (39,2)

AMA

155 (58,1)

49 (41,5)

204 (53)

Total

267 (100)

118 (100)

385 (100)

27,707/0,001†

9,009/0,011†

ASD = ausência de sintomas depressivos (zero a 4 pontos). SD: sintomas depressivos: (5 ou mais pontos). Estatística X²: teste Qui-quadrado. Z = Resultado do teste
Qui-quadrado. †Significância estatística p<0,05. SED = sedentário. IA = insuficientemente ativo. AMA = ativo ou muito ativo.
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mostrou que a dor e os SD estavam associados ao longo dos 13
anos de seguimento. As características somáticas e psicológicas avaliadas explicaram 40% da covariância entre dor e SD ao longo do
tempo. Quando se lida com pessoas que sofrem de dor e depressão, as intervenções devem ser semelhantes para todos os idosos,
abrangendo fatores somáticos e psicológicos, independentemente
da idade ou do estado de fragilidade27.
Nessa direção, intervenções que conscientizem os idosos para uma
alimentação saudável, prática regular de exercício físicos, atividades
ao ar livre para tomar sol em horários adequados, favorecem o aumento da serotonina e podem minimizar esse ciclo: +SD = + dor
crônica, e vice-versa. O estudo evidenciou fraca correlação entre o
número de doenças, a presença de SD e a frequência de doenças
crônicas autorrelatadas pelos idosos. De acordo com a pesquisa realizada por Duarte e Rego28, dos 1.120 idosos que frequentavam um
ambulatório de geriatria em Salvador-BA, 91% apresentaram entre
1 e 5 doenças crônicas, e destes 23,4% de todos os avaliados foram
diagnosticados com SD, sendo esse quadro mais frequente entre as
mulheres. Verificou-se, também, que havia associação positiva entre o número de comorbidades e o quadro depressivo quando havia
mais de 3 doenças crônicas.
As pesquisas de Teng, Humes e Demetrio29 e de Martínez et al.22
concluíram que os SD estão relacionados com inúmeras doenças, e
que sua presença piora os sintomas de doenças crônicas, bem como
os índices da QV, a aderência ao tratamento e provoca maior morbimortalidade do paciente. Um estudo transversal, realizado com
adultos de 20 a 59 anos na cidade de Florianópolis, identificou a
prevalência de 16,2% de pacientes depressivos, sendo mais frequente em mulheres e entre os mais idosos. Essa pesquisa verificou que
a prevalência de SD foi maior entre aqueles com maior número de
doenças crônicas30.
Outro resultado do estudo foi a moderada correlação entre SD e
a qualidade do sono, assim como os idosos com SD apresentaram
escores significativamente piores de qualidade do sono do que os
que os sem SD. Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística das
Perturbações Mentais – 5ª versão, a alteração no sono é um dos sintomas que fazem parte dos critérios para o diagnóstico de depressão
(DSM-V-tr, 2014). Um número expressivo de pacientes depressivos
queixa-se da deterioração, tanto da quantidade quanto da qualidade
do sono31. Esse sono não reparador acarreta em irritabilidade, dificuldade de concentração e fadiga durante o dia. Além do mais, as
alterações no sono podem ser um indicador de suscetibilidade para
o desenvolvimento de SD32.
Um estudo descreveu que, dentre os fatores causadores de transtornos do sono, estavam as dores (33,1%)33. Ora, a dor interfere na
qualidade do sono de indivíduos idosos, mas, apesar da sua maior
ocorrência na velhice, ela por si só não é causa de distúrbios do sono
– normalmente, essas alterações estão associadas a outras comorbidades e piores escores de QV nos idosos, bem como, de SD.
Quando o padrão do sono de idosos é interrompido, pode-se promover a redução da motivação e indisposição para participar de
atividades sociais e recreativas, prejudicando, consequentemente, o
desempenho nas atividades de vida diária, produzindo quadros de
dependência e diminuição do bem-estar34. Desta forma, os profissionais da saúde devem intervir com ações de promoção da saúde
que minimizem ou previnam os problemas relativos ao sono. Entre

Br J Pain. São Paulo, 2018 out-dez;1(4):293-8

as estratégias, pode-se destacar os exercícios físicos, as técnicas de
relaxamento, as práticas integrativas e complementares, as rodas de
conversa e os grupos de terapias e apoio19.
Quando verificada a associação entre o NAF e o grau de SD, observou-se que o grupo de idosos insuficientemente ativos foi o que
apresentou maior prevalência de SD (49,2%), sendo que, nos idosos
sem SD, 58,1% são ativos e muito ativos. Na comparação entre o
volume de atividade física, os idosos com SD apresentaram volumes
significativamente menores do que os que não apresentam SD.
Uma revisão que avaliou os benefícios da atividade física em pacientes depressivos, produzida por Guimarães e Caldas35 encontrou 15
trabalhos realizados em sete países diferentes (EUA, Holanda, Brasil,
Inglaterra, Japão, Colômbia e Finlândia) que concluíram que a atividade física reduz SD em idosos.
Dentre as explicações mais aceitas para os benefícios do exercício
físico no tratamento dos SD estão o aumento na liberação de catecolaminas como serotonina, noradrenalina e dopamina36 e de endorfinas, que promovem a sensação de bem-estar, aliviando os SD e
produzindo uma sensação de disposição e contentamento37.
Incentivar um estilo de vida saudável, com práticas regulares de atividades físicas, reduz o risco de desenvolvimento de doenças nessa
população38. A promoção da atividade física associada com melhores
condições de vida pode impactar positivamente a melhoria da QV
da população em geral. Dentro desse contexto, a equipe de saúde
precisa planejar as ações, não somente com vistas a tratar as condições clínicas dessa fase da vida, mas para efetivar intervenções com o
objetivo de prevenir, manter e promover a saúde física e psíquica do
idoso para que ele possa desfrutar a vida com longevidade.
CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, verificou-se relação
entre SD com a presença e intensidade da dor, o índice de qualidade
do sono e o NAF. Também se observou que os idosos com dor crônica apresentaram piores índices de qualidade do sono, atividade física
e aumento dos SD. Houve associação entre presença de dor crônica,
baixo NAF e má qualidade do sono entre os idosos com SD.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: It has been proposed
that some individuals with musculoskeletal pain may perceive
themselves as victims of injustice. Perception of injustice can
have a significant impact on several pain-related outcomes, major depressive symptoms, disabilities and absenteeism. The objective of this study consisted of a transcultural adaptation of the
original instrument in English, Injustice Experience Questionnaire into a final version to be used in Brazil.
METHODS: The whole translation process consisted of translation, back-translation and the review by a committee of experts.
The pre-test was applied to 90 participants (41 participants with
chronic musculoskeletal pain). For the psychometric analysis,
the translated version was applied to 120 participants with chronic musculoskeletal pain. The internal consistency was verified
by the Cronbach’s alpha coefficient, and the construct validity
was analyzed using factorial exploratory analysis.
RESULTS: After the conclusion of the pre-test, there were no
difficulties in understanding the translated questionnaire by more
than 20% of the sample. The Cronbach alpha calculation for
the 12 items of the Injustice Experience Questionnaire/Port-BR
was 0.86 [CI (95%) = 0.83 to 0.90; p<0.001].
CONCLUSION: The questionnaire’s Portuguese version proved
to be easily understandable showing good semantic validation.
Nevertheless, further studies should address other psychometric
characteristics of this instrument.
Keywords: Chronic pain, Mood disorders, Pain measurement,
Psychometrics, Questionnaire, Translations.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Tem sido proposto que algumas pessoas com dor musculoesquelética podem desenvolver um
sentimento de injustiça. A percepção da injustiça pode ter um
impacto significativo em uma série de desfechos relacionados à
dor, sintomas depressivos maiores, incapacidades e absenteísmo.
O objetivo deste estudo consistiu em uma adaptação transcultural do instrumento original em inglês do Injustice Experience
Questionnaire para uma versão final a ser utilizada no Brasil.
MÉTODOS: Todo o processo consistiu em tradução, retrotradução e revisão pelo comitê de especialista. O pré-teste foi aplicado a 90 participantes (41 participantes com dor crônica musculoesquelética). Para a análise psicométrica, a versão traduzida
foi aplicada a 120 participantes com dor crônica musculoesquelética. A consistência interna foi verificada pelo coeficiente alfa
de Cronbach e a validade do construto foi analisada por meio de
análise exploratória fatorial.
RESULTADOS: Após a conclusão do pré-teste, não houve dificuldades em entender cada item do questionário traduzido por
mais de 20% da amostra. O cálculo alfa de Cronbach para os 12
itens do Injustice Experience Questionnaire/Port-BR foi de 0,86
[IC (95%) = 0,83 a 0,90; p<0,001].
CONCLUSÃO: A versão em português do questionário mostrou-se facilmente compreensível com boa validação semântica.
No entanto, estudos adicionais devem abordar outras características psicométricas desse instrumento.
Descritores: Distúrbios do humor, Dor crônica, Mensuração da
dor, Psicometria, Questionário, Tradução.
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A dor crônica tem sido considerada como um problema de saúde
pública1. As evidências presentes na literatura destacam que os fatores cognitivos e emocionais, como os pensamentos negativos, o
medo relacionado à dor, a ansiedade e a depressão podem contribuir
para a cronificação2-8.
Entre os fatores cognitivos e emocionais, a percepção de injustiça
se caracteriza quando um indivíduo é exposto a situações nas quais
ocorre violação de direitos humanos básicos, transgressão de status
ou posição, ou perda da equidade9-11. A experiência de sofrimento desnecessário em decorrência das ações de outros e as avaliações
individuais de perdas irreparáveis também podem dar origem a
percepções de injustiça12. A experiência de injustiça é um construto
complexo, que se caracteriza pela avaliação de elementos da gravi-
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dade da perda, do sentimento de culpa, do sentimento de injustiça
e de irreparabilidade da perda. A experiência de injustiça pode ser
considerada como uma fonte de respostas de estresse e sentimentos
negativos para as pessoas com dor crônica2-8.
O Injustice Experience Questionnaire (IEQ) desenvolvido por Sullivan et al.2 para avaliar a experiência de injustiça visa identificar a
interpretação das perdas pessoais como grave e irreparável, e a transferência da culpa de seu sofrimento para outra pessoa2,3. A injustiça
compreende elementos da gravidade da perda propiciada pela lesão
(“A maioria das pessoas não entende como minha condição é grave”), a culpa (“Estou sofrendo por causa da negligência de alguém”),
sensação de injustiça (“Tudo parece tão injusto”) e irreparabilidade
da perda (“ Minha vida nunca mais será a mesma”). A análise fatorial
do instrumento original revela que o IEQ produz dois fatores correlacionados que foram classificados como gravidade/irreparabilidade
de perda e culpa/injustiça2.
As pessoas que interpretam suas situações atuais de saúde com percepções de injustiça podem apresentar uma recuperação mais prolongada14, resultados de tratamento insuficiente2,15-17 e prejuízos na
saúde física18 e como preditor significativo de maior intensidade de
dor, depressão e sintomas pós-traumáticos após a lesão19.
Tendo em vista a influência das experiências de injustiça na cronificação da dor musculoesquelética, e a ausência de um instrumento
capaz de avaliar a experiência de injustiça no cenário brasileiro, o
objetivo do presente estudo foi conduzir um processo de adaptação
transcultural do instrumento proposto para o contexto brasileiro e
ainda apresentar uma versão do IEQ para utilização clínica e futuras
análises psicométricas em diferentes cenários. Este estudo pode contribuir fornecendo um instrumento capaz de avaliar um domínio até
então não pesquisado na população brasileira.
MÉTODOS
O processo de adaptação transcultural foi realizado no Serviço de
Fisioterapia da Clínica Escola do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Campus Realengo e no Hospital
Universitário Gaffrée e Guinle.
O IEQ é composto por 12 itens no qual o entrevistado responde
utilizando uma escala Likert com 5 opções sendo (0) nunca, (1)
raramente, (2) às vezes, (3) frequentemente e (4) o tempo todo.
O escore total do instrumento refere-se à soma de todos os 12
itens indicando que quanto maior o resultado, maior será a experiência de injustiça percebida pela pessoa. O instrumento ainda
abrange duas dimensões denominadas: “culpa e injustiça” (itens
3, 7, 9, 10, 11 e 12) “gravidade e irreparabilidade de perda” (itens
1, 2, 4, 5, 6 e 8)2.
Após a autorização dos autores, a adaptação transcultural foi composta por análise de conteúdo da escala por um comitê de especialistas e um pré-teste, sendo dividida nas seguintes etapas: preparação,
tradução, reconciliação (síntese), retrotradução, revisão da retrotradução, harmonização (comparação das versões retrotraduzidas), correção do texto revisado e por último, relatório final20-22.
O processo de tradução para o português do Brasil foi realizado por
dois tradutores juramentados, independentes e bilíngues (T1 e T2).
Após análise, as versões T1 e T2 originaram a versão T12. A versão
T12 foi retrotraduzida para a língua inglesa por outros dois traduto-
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res bilíngues (RT1 e RT2). Esses dois tradutores não tinham conhecimento da versão original do questionário.
O Comitê de especialistas, composto por dois fisioterapeutas, dois
psicólogos, um assistente social e todos os tradutores envolvidos no
processo realizou a revisão das versões (original, T1, T2, T12, RT1,
RT2 e RT12). Essa etapa permitiu a consolidação das versões, e a
elaboração da versão pré-final do IEQ foi utilizada com o objetivo
de eliminar qualquer item não compreendido por mais de 20% da
amostra23.
O pré-teste foi composto por pessoas com dor musculoesquelética
crônica, selecionadas por demanda espontânea, e um grupo controle
formado por indivíduos sem dor musculoesquelética. Participaram
do estudo pessoas de ambos os sexos, com idade mínima de 18 anos,
com dor musculoesquelética por mais de três meses de origem traumática ou não. Não foram consideradas elegíveis para o estudo as
pessoas com alterações cognitivas que impedissem a realização dos
procedimentos da pesquisa. A pergunta norteadora para esta etapa
era: “Você entendeu a frase”? O participante deveria indicar, em uma
escala visual, um valor mínimo de “0” (“não entendi nada”) e o valor
máximo “5” (“entendi perfeitamente e não tenho dúvidas”). Estabeleceu-se que os três primeiros valores seriam considerados como
indicadores de uma compreensão insuficiente e, nesse caso, a frase
deveria ser revista pela equipe de pesquisa.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CAAE:53993516.8.0000.5268) do Instituto Federal do Rio de
Janeiro.
Análise estatística
Os dados foram tabulados em uma planilha e analisados com o Software SPSS versão 20 para Windows (SPSS Inc., Chicago, Illinois). O
cálculo do tamanho da amostra seguiu os critérios de Kerlinger24 que
recomenda para a inclusão de 10 sujeitos por item de uma escala.
Os 12 itens do IEQ foram submetidos à análise fatorial exploratória (AFE) via componentes principais, seguido pela rotação oblíqua
(Oblimin direta) para verificar o comportamento dos itens frente
suas respectivas variáveis latentes (dimensões). A confiabilidade do
instrumento foi avaliada por meio da análise da consistência interna
dos itens, separadamente para cada dimensão. Para se determinar o
número ótimo de fatores para se reter na análise de componentes
principais e o modelo configural do instrumento, foram utilizados
os seguintes critérios: (1) critério de Kaiser (retenção de fatores com
eigenvalues maiores que 1,0); (2) a “comunalidade” dos itens deveria
ser ≥0,50; (3) a capacidade de interpretação da carga fatorial (para o
item ser retido em um determinado fator, a carga deveria ser ≥0,60
em um fator e ≤0,40 nos demais fatores). A consistência interna foi
avaliada por meio do coeficiente de alfa de Cronbach, sendo desejado valor acima de 0,70 para cada dimensão25.
RESULTADOS
O estudo foi composto por duas etapas com um total de 210 participantes. Inicialmente, o IEQ foi aplicado para avaliação da compreensão e das equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual a 90 indivíduos, sendo 49 indivíduos saudáveis e 41 com dor
crônica. Esse grupo foi composto por 73 mulheres e 17 homens,
com média de idade de 24,6 (DP=6,7; xmin=19; xmáx=51) anos
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para os saudáveis e 60,3 (DP=12; xmin=23; xmáx=83) anos para
os pacientes. No aspecto relacionado à escolaridade, todos os participantes saudáveis possuíam ensino superior incompleto. No grupo de pessoas com dor musculoesquelética, 1 (2,4%) não possuía
instrução formal, 18 (43,9%) possuíam o primeiro grau completo,
15 (36,5%) o segundo grau completo e 5 (12,1%) ensino superior
incompleto.
Na segunda etapa, que consistiu na avaliação psicométrica, participaram120 voluntários com dor musculoesquelética crônica que
não haviam participado da etapa inicial, e por isso desconheciam
o instrumento. Desses participantes, 104 (86,7%) mulheres e 16
(13,3%) homens. A média de idade foi de 62,4 (DP=14,3; xmin=20
- xmáx=92) anos. Em relação ao grau de instrução formal, a maior
parte dos participantes 52 (43,3%) não possuíam instrução formal,
ou possuíam o ensino fundamental incompleto, 23 (19,2%) o fundamental completo e médio incompleto, 34 (28,3%) o médio completo e superior incompleto e 10 (8,3%) o superior completo. Um
participante (0,8%) não declarou seu grau de instrução.
O processo de equivalência semântica formou versões semelhantes,
com mínimas diferenças entre as traduções T1 e T2. Na retrotradução, as versões RT1 e RT2 eram bastante semelhantes entre si, e
em relação à versão original do IEQ. Nenhum item apresentou dificuldade de compreensão por mais de 20% da amostra. O processo
de adaptação transcultural deu origem ao IEQ versão português do
Brasil (IEQ/PORT-BR) (Anexo 1). As etapas da tradução e validação de conteúdo estão apresentadas na tabela 1.
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A inspeção da matriz de correlação revelou a presença de diversos
coeficientes com valores acima de 0,3. A medida de adequação da
amostra de Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) foi 0,86, e o teste de esfericidade de Barlett alcançou significância estatística, apoiando a fatorabilidade da matriz de correlação (χ2 = 488,8; p<0,001). A análise
de componentes principais revelou a presença de três componentes com valores próprios superiores a 1, explicando 41,5%, 9,2% e
8,4% da variância, respectivamente.
A análise do resultado após rotação Oblimin evidenciou um modelo
com três fatores (Tabela 2), capazes de explicar 50,8% da variância
- com a Dimensão 1 (Gravidade e Irreparabilidade) contribuindo
41,5%, e a Dimensão 2 (Culpa e Injustiça) contribuindo 9,2%.
Dentro do modelo estrutural apresentado, a primeira dimensão,
gravidade/irreparabilidade da perda foi responsável por 73,5% da
variância total, e a segunda dimensão, culpa/injustiça, foi responsável por 26,1% da variância total. A análise sugere que as questões
Q9 (“Nada vai compensar tudo o que eu passei”) e Q11 (“Estou preocupado em nunca mais poder alcançar os meus sonhos”) carregam ambas
as dimensões. Além disso, as questões Q8 (“Estou preocupado que o
meu problema não esteja sendo levado a sério”) e Q3 (“Estou sofrendo
por causa da falta de cuidado de outra pessoa”) carregaram em uma
terceira dimensão que julgamos estar relacionada com a percepção
de negligência.
O cálculo alfa de Cronbach para os 12 itens da IEQ-português foi
0,86 [IC(95%)=0,83 – 0,90; p<0,001). Os coeficientes de correlação (r) Item-total variaram entre 0,28 e 0,71 (Tabela 3).

Tabela 1. Apresentação das versões original, traduzida (T12), retrotraduzida e a versão final
Item

Versão original

Tradução (T12)

Retrotradução (RT12)

1

Most people don’t understand A maioria das pessoas não en- Most people do not unders- A maioria das pessoas não enhow severe my condition is.
tende como meu problema de tand how serious my health tende o quanto a minha lesão
saúde é sério.
problem is.
é séria.

2

My life will never be the same.

3

I am suffering because of so- Estou sofrendo por causa da
meone else’s negligence.
negligência de outra pessoa.

I am suffering because of so- Estou sofrendo por causa da falmeone else’s negligence.
ta de cuidado de outra pessoa.

4

No one Should have to live this Ninguém deveria ter que viver
way.
desta maneira.

Nobody should have to live that
way.

Ninguém deveria ter que viver
dessa maneira.

5

I just want to have my life back.

I just want to have my life back.

Eu só quero ter minha vida de
volta.

6

I feel that this has affected me in Eu sinto que isto me afetou de
a permanent way.
maneira permanente.

I think it affected me in a perma- Eu percebo que isso me afetou
nent way.
de uma maneira permanente.
It all seems so unfair

A minha vida nunca será a My life will never be the same.
mesma.

Eu só quero ter a minha vida de
volta.

Versão Final

Minha vida nunca mais será a
mesma.

7

It all seems so unfair.

8

I worry that my conditions not Eu tenho medo de que meu I’m afraid that my health probeing taken seriously.
problema de saúde não seja le- blem is not taken seriously.
vado a sério.

9

Nothing will ever make up for all
that I have gone through.

10

I feel as if I have been robbed of Sinto como se tivessem me I feel like someone has stolen Sinto como se tivessem roubasomething very precious.
roubado algo muito valioso.
me something very valuable
do algo muito precioso de mim.

11

I am troubled by fears that I may Eu estou com medo de que eu
never achieve my dreams.
nunca possa alcançar os meus
sonhos.

I’m worried that I might never
realize again my dreams

Estou preocupado em nunca
mais poder alcançar os meus
sonhos.

12

I can’t believe this has happened to me.

I can not believe this happened
to me.

Eu não posso acreditar que
isso tenha acontecido comigo.

Isso tudo parece tão injusto.

Isso tudo parece tão injusto.
Estou preocupado que meu
problema não esteja sendo levado a sério.

Nada jamais vai compensar Nothing will make up for all that Nada vai compensar tudo que
tudo que eu passei.
I have gone through.
eu passei.

Eu não posso acreditar que
isso aconteceu comigo.
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Tabela 2. Análise dos componentes principais do Injustice Experience Questionnaire em português
Item

Fator 1

Fator 2

Fator 3

Q7

Isso tudo parece tão injusto

0,71

0,07

0,26

Q6

Eu percebo que isso me afetou de uma maneira permanente

0,77

0,17

0,11

Q12

Eu não posso acreditar que isso tenha acontecido comigo

0,66

0,38

0,22

Q10

Sinto como se tivessem roubado algo muito precioso de mim

0,56

0,36

0,36

Q4

Ninguém deveria ter que viver dessa maneira

0,71

0,18

0,08

Q5

Eu só quero ter minha vida de volta

0,56

0,35

0,08

Q1

A maioria das pessoas não entende o quanto a minha lesão é séria

0,06

0,80

0,24

Q2

Minha vida nunca mais será a mesma

0,18

0,78

0,10

Q3

Estou sofrendo por causa da falta de cuidado de outra pessoa

0,03

0,03

0,85

Q8

Estou preocupado que o meu problema não esteja sendo levado a sério

0,33

0,26

0,54

Q9

Nada vai compensar tudo o que eu passei

0,45*

0,53*

0,25

Q11

Estou preocupado em nunca mais poder alcançar os meus sonhos

0,46*

0,48*

0,24

Valores iguais ou acima de 0,50 são indicados em negrito. * Itens com cargas elevadas em mais de um fator.

Tabela 3. Coeficientes de correlação (r) Item-total e alfa Cronbach por fatores
Item
Q1

A maioria das pessoas não entende o quanto a minha lesão é séria

(r)
Item-total

Alfa de Cronbach se o item
for excluído

0,50

0,86

Q2

Minha vida nunca mais será a mesma

0,45

0,86

Q3

Estou sofrendo por causa da falta de cuidado de outra pessoa

0,28

0,87

Q4

Ninguém deveria ter que viver dessa maneira

0,52

0,86

Q5

Eu só quero ter minha vida de volta

0,56

0,85

Q6

Eu percebo que isso me afetou de uma maneira permanente

0,63

0,85

Q7

Isso tudo parece tão injusto

0,50

0,86

Q8

Estou preocupado que o meu problema não esteja sendo levado a sério

0,51

0,86

Q9

Nada vai compensar tudo o que eu passei

0,65

0,85

Q10

Sinto como se tivessem roubado algo muito precioso de mim

0,68

0,84

Q11

Estou preocupado em nunca mais poder alcançar os meus sonhos

0,62

0,85

Q12

Eu não posso acreditar que isso tenha acontecido comigo

0,71

0,84

DISCUSSÃO
O IEQ/PORT-BR é o primeiro instrumento que foi traduzido para
o português com o objetivo de identificar a experiência de injustiça.
A versão original desenvolvida por Sullivan et al.2 foi traduzida e
validada para o espanhol26 e dinamarquês27. O IEQ/PORT-BR mostrou alta consistência interna assim como foi observado no estudo
original2 e na versão em espanhol26.
Na análise fatorial realizada por Sullivan et al.2 e Rodero et al.26, os
resultados foram semelhantes considerando o primeiro componente
avaliado (gravidade/irreparabilidade da perda) explicando 54% do
total da variância e o segundo componente (culpa/injustiça) responsável por 9% da variância total. No presente estudo, não houve
consistência para se considerar o IEQ/PORT-BR contendo duas
dimensões, uma vez que as questões Q3 (“Estou sofrendo por causa
da falta de cuidado de outra pessoa”) e Q8 (“Estou preocupado que o
meu problema não esteja sendo levado a sério”) carregaram para uma
terceira dimensão. É possível que essas duas questões não obtiveram
correlação semântica para se ajustar a nenhum dos dois domínios.
É possível que as duas questões indiquem um terceiro fator para a
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versão em português que estaria relacionado à percepção de negligência. Já as questões Q9 (“Nada vai compensar tudo o que eu passei”)
e Q11 (“Estou preocupado em nunca mais poder alcançar os meus sonhos”) carregaram ambos fatores. É possível que a semântica dessas
questões não tenha permitido uma maior aderência para uma das dimensões na amostra estudada. Tal achado aponta para um comportamento não consistente desse item dentro da estrutura configural
proposta pelo presente estudo, sendo necessário, portanto, futuros
estudos para esclarecimento da real contribuição do item dentro do
modelo proposto pelo presente estudo28.
As diferenças observadas nas análises podem estar relacionadas às
características da amostra do presente estudo que foi composta por
pessoas com dor crônica e diagnóstico de distúrbios musculoesqueléticos como dor lombar, dor cervical, osteoartrite de joelho entre
outras. No estudo de Sullivan et al.2 os participantes haviam sofrido
lesões no trabalho e no estudo de Rodero et al.26, foram incluídas
pessoas com diagnóstico de fibromialgia.
Outro fator que pode explicar as diferenças encontradas quando
comparado com os estudos de Sullivan et al.2 e Rodero et al.26 é
o tamanho da amostra. Apesar do estudo ter respeitado os crité-

Adaptação transcultural do Injustice Experience
Questionnaire para o português do Brasil

rios de Kerlinger24 que recomenda 10 sujeitos para cada item do
instrumento e o valor obtido no teste KMO (0,86) que quando
próximo a 1 indica que o método de análise fatorial é perfeitamente adequado para o tratamento de dados, é possível que uma
amostra maior pudesse refletir diferenças nos resultados da análise
dos componentes.
Na fase de pré-teste, as diferenças na média de idade e escolaridade
não comprometeram na compreensão das questões. Essa característica permite inferir que o questionário pode ser aplicado em diferentes idades e escolaridades sem que haja dificuldades na interpretação
do instrumento. Além disso, a aplicação do IEQ/PORT-BR mostrou-se adequada para a prática clínica no que se refere à capacidade
de compreensão, no tempo de aplicação que variou de 5 a 10 minutos, e à possibilidade de ser autoaplicável.
A disponibilização do IEQ/PORT-BR pode fornecer novas informações relacionadas à influência da experiência da injustiça nas
pessoas com dor musculoesquelética no Brasil. A percepção de injustiça parece ser um fator importante que influencia a experiência
de dor. Em um estudo de Margiotta et al.29 33% apresentaram alto
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escore no IEQ havendo forte correlação com a catastrofização da
dor. O estudo de van Leeuwen et al.30 demonstrou que a injustiça
percebida foi associada tanto à limitação da função quanto à intensidade da dor. Yakobov et al.8, em um estudo prospectivo composto
por pacientes pós-artroplastia de joelho, verificaram que a injustiça
percebida contribuiu significativamente para predizer a variância da
gravidade da dor pós-operatória.
Os resultados do presente estudo podem ser considerados iniciais no
que se refere ao processo de análise psicométrica, sendo necessário
o estudo em outras populações, assim como outros procedimentos
estatísticos como a análise fatorial confirmatória, análises de consistência interna e validação concorrente em diferentes populações.
CONCLUSÃO
O Injustice Experience Questionnaire obtido no processo de adaptação transcultural para a língua portuguesa mostrou-se adequado
para aplicação clínica e investigação da experiência de injustiça na
população do Brasil.

Anexo 1. Injustice Experience Questionnaire para o português Brasil

Nome _____________________________________________________ Idade _________Gênero____________ Data____________
Quando ocorrem lesões elas podem ter um impacto profundo em nossas vidas. Esta escala foi desenvolvida para avaliar como sua lesão tem
afetado sua vida.
A seguir estão listadas 12 afirmações que descrevem pensamentos e sentimentos diferentes que você pode ter quando pensa em sua lesão.
Indique a frequência que você tem estes sentimentos e pensamentos quando você pensa na sua lesão.
0 = nunca 1 = raramente 2 = às vezes 3 = frequentemente 4 = o tempo todo
__________________________________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12














A maioria das pessoas não entende o quanto a minha lesão é séria
Minha vida nunca mais será a mesma
Estou sofrendo por causa da falta de cuidado de outra pessoa
Ninguém deveria ter que viver dessa maneira
Eu só quero ter minha vida de volta
Eu percebo que isso me afetou de uma maneira permanente
Isso tudo parece tão injusto
Estou preocupado que o meu problema não esteja sendo levado a sério
Nada vai compensar tudo o que eu passei
Sinto como se tivessem roubado algo muito precioso de mim
Estou preocupado em nunca mais poder alcançar os meus sonhos
Eu não posso acreditar que isso tenha acontecido comigo
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Results of foot reflexotherapy in acute lower back pain of the nursing
team: controlled randomized clinical test
Resultados da reflexoterapia na dor lombar aguda da equipe de enfermagem: ensaio clínico
randomizado controlado
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Musculoskeletal disorder is characterized by changes in neuromuscular, tendinous
and joint functions that impact the functionality of the affected
areas, especially with pain. The intervention with reflexotherapy
is a non-invasive alternative and allows instant control of acute
occupational low back pain. The objective of this study was to
describe the results of foot reflexology in the relief of acute low
back pain related to the nursing staff job.
METHODS: Double-blind controlled clinical trial. Thirty-six
effective participants were randomly assigned to experimental
and control group. Reflexotherapy was applied for low back pain
in the sample groups in two sessions with a 72-hour interval.
Data collection was performed with the visual analog scale to assess pain before and after the interventions, and a questionnaire
for low back pain at the beginning and end of the study. The data
were analyzed with the following tests: Shapiro Wilk, for sample
normality; Chi-square or Fisher’s Exact, for the association
between categorical variables and t-test.
RESULTS: There was statistical significance with the foot reflexology in the relief of acute low back pain, with p=0.000 for the
visual analog scale and the data of the questionnaire for low back
p=0.0002.
CONCLUSION: Reflexotherapy showed to be effective in reducing the intensity of acute pain among nursing professionals in this
study. The Brazilian Registry of Clinical Trials is RBR-5ndq22.
Keywords: Acute pain, Cumulative trauma disorders, Low back
pain, Nursing team, Occupational risks, Reflexotherapy.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O distúrbio osteomuscular é caracterizado por alterações nas funções neuromusculares,
tendinosas e articulares, que provocam impacto na funcionalidade da área afetada e, principalmente, dor. A intervenção com
a reflexoterapia é uma alternativa não invasiva que possibilita
controle imediato da dor lombar aguda ocupacional. O objetivo
deste estudo foi descrever os resultados da reflexoterapia podal
no alívio da dor lombar aguda relacionada ao trabalho da equipe
de enfermagem.
MÉTODOS: Ensaio clínico controlado, duplamente encoberto.
Trinta e seis participantes efetivos foram randomicamente alocados em grupo experimental e controle. Aplicou-se a reflexoterapia para dor lombar nos grupos amostrais em duas sessões,
com intervalo de 72 horas. A coleta de dados foi realizada com a
escala analógica visual de intensidade na avaliação da dor, antes
e depois das intervenções e questionário para lombalgia, no início e fim da pesquisa. Os dados foram analisados com os testes
Shapiro Wilk, para normalidade da amostra; Qui-quadrado ou
Exato de Fisher, para associação das variáveis categóricas e teste t.
RESULTADOS: Houve significância estatística com a reflexoterapia podal no alívio da dor lombar aguda, obtendo-se p=0,000,
para a escala analógica visual, e nos dados do questionário para
lombalgia p=0,0002.
CONCLUSÃO: A reflexoterapia mostrou-se eficaz na redução
da intensidade dador lombar aguda dos profissionais de enfermagem, neste estudo. O Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos
é RBR-5ndq22.
Descritores: Dor aguda, Dor lombar, Equipe de enfermagem,
Reflexoterapia, Riscos ocupacionais, Transtornos traumáticos
cumulativos.
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Dentre as alterações na saúde dos profissionais atuantes em ambiente hospitalar destacam-se os distúrbios osteomusculares relacionados
ao trabalho (DORT), também denominados transtornos traumáticos cumulativos. Esses distúrbios são alterações na função de estruturas tendinosas, musculares e ósseas do corpo, associadas ou não a
lesões degenerativas provocadas por esforço inadequado, alto nível
de exigência do corpo nas funções realizadas e/ou movimentos repetitivos em atividade laboral1,2.
O DORT pode atingir várias regiões do corpo, como a região de
membros superiores, cervical, membros inferiores e região lombar
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(sendo esta frequente em enfermeiros). O distúrbio pode também
desencadear a manifestação de sinais e sintomas como fadiga, sensação de peso e, principalmente, a dor2. As atividades desenvolvidas
pelos profissionais da enfermagem, no ambiente hospitalar, ocasionam fadiga e lesões na região dorsal, devido às tarefas rotineiras que
requisitam transporte e mobilização de pacientes, caracterizadas pela
repetitividade, além de descomedida mobilidade e que, geralmente,
exigem esforço da região lombar1,3.
Cabe ressaltar que a dor lombar ocasionada por DORT é objeto de
estudo de muitos pesquisadores. A dor é um mecanismo de defesa,
um alerta de lesões ou lesões teciduais, facilitadora do reconhecimento e percepção de desequilíbrios e doenças do corpo4. A identificação desse sintoma nos estudos, geralmente coletada por questionários, contextualiza a necessidade de intervenções profiláticas ou
mesmo estratégias de controle dos agravos de distúrbios decorrentes
de atividades laborais3.
Nessa perspectiva, optou-se pela aplicação da reflexoterapia podal,
uma terapia não invasiva, utilizada para o cuidado da saúde indicada
para disfunções, distúrbios agudos, crônicos e desequilíbrio das funções corpóreas, pois melhora a oxigenação, circulação e nutrição dos
tecidos corpóreos5.
A reflexoterapia é caracterizada como um estímulo em pontos localizados nos pés, mãos e orelhas, correspondentes aos órgãos, vísceras e sistemas, chamados de pontos reflexos. Essa técnica vale-se
das teorias da Reflexologia (Logia- logos de origem grega significa
conhecimento, explicação de; estudo de; reflexo- reflexos) e, quando
esse conhecimento é aplicado para cuidar da saúde, necessita de manipulação (intervenção clínica) nos pontos reflexos. Assim, trata-se
da técnica terapêutica em si e, por isso, para sua nomeação, foi instituído o termo Reflexoterapia4.
Ante esse contexto, o presente estudo, norteou-se pelo objetivo de
descrever os resultados da reflexoterapia podal no alívio da dor lombar aguda relacionada ao trabalho da equipe de enfermagem.
MÉTODOS
Trata-se de um ensaio clínico controlado, randomizado, duplamente encoberto, do tipo antes/depois e de natureza quantitativa. Este
estudo é resultante da etapa 1 de uma pesquisa que, organizada em
duas etapas, é destinada à dissertação de mestrado.
Os participantes foram profissionais da equipe de enfermagem
atuantes no ambiente hospitalar. Os pesquisadores e colaborador da
pesquisa eram qualificados em reflexoterapia e foram, anteriormente
ao recrutamento e intervenção, instruídos para a aplicação do protocolo da pesquisa, tendo em vista a garantia de precisão técnica.
A divulgação foi realizada por cartazes nos murais do Hospital, nos
setores, nos departamentos de enfermagem e redes sociais. Os cartazes apresentavam imagens e textos. As informações também foram
disponibilizadas por meio de Quick response (QR code), para que os
usuários de smartphone não precisassem anotar as informações.
A amostragem foi do tipo probabilística. O tamanho da amostra foi
calculado no programa Open Source Epidemiologic Statistics for Public Health (OpenEpi) 3.03a da Emory University, Escola Rollins de
Saúde Pública, Atlanta, EUA. O cálculo amostral foi realizado com
base nos dados obtidos em um estudo conduzido por Eghbali et al.6
que avaliou os efeitos da reflexologia na intensidade da dor crônica
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em enfermeiros oriundos de unidades hospitalares, e observou um
escore médio de dor no grupo controle de 3,8800±0,9713 e no grupo experimental de 2,7200±0,8907. Considerando um intervalo de
confiança de 95%, poder de 80%, seriam necessários 11 pacientes
em cada grupo. Acrescido de 20% de perdas e recusas, o total da
amostra seria de 27 pacientes.
O recrutamento foi realizado no hospital pelos pesquisadores e colaborador da pesquisa, totalizando 45 participantes. Todos foram
randomizados e alocados em grupos controle (GC) e teste (GE). A
pesquisa iniciou com 28 participantes no GC e 17 no GE. Após a
primeira sessão, 9 participantes foram excluídos da pesquisa (5 por
desistência e 4 por não compareceram aos atendimentos posteriores
ao primeiro para continuidade), todos faziam parte do GC. Assim, o
estudo foi concluído com 36 participantes, sendo 19 mantidos para
o GC e 17 no GE.
A pesquisa ocorreu no período de maio a julho de 2016 e seguiu o
diagrama apresentado na figura 1.
Os critérios de elegibilidade foram: a) ser profissional da enfermagem atuante; b) apresentar dor lombar aguda; c) não apresentar lesões, processos inflamatórios ou infecciosos nos pés. Como critérios
de exclusão: a) estar realizando tratamento específico para alívio da
dor lombar, com outra prática complementar ou estar participando
de outra pesquisa para alívio de dor; b) apresentar distúrbios vasculares em membros inferiores como: úlceras varicosas e/ou trombose.
O estudo está em concordância com a Declaração de Helsinque
da Associação Médica Mundial e respeitou a Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde7 que determina as Diretrizes e Normas
Participantes
elegíveis (47)

Participantes
randomizados (47)

Grupo experimental
(n=17)

Grupo controle
(n=28)

1ª intervenção de
reflexoterapia

1ª intervenção de
reflexoterapia

2ª intervenção de
reflexoterapia

2ª intervenção de
reflexoterapia

3ª intervenção de
reflexoterapia

3ª intervenção de
reflexoterapia

Análise dos
resultados

Análise dos
resultados

9 participantes
excluídos:
5 optaram por
não participar;
4 não
compareceram
aos atendimentos
posteriores

Figura 1. Diagrama do fluxo de participantes durante cada estágio
da pesquisa
Fonte: Elaborado pelos autores.

Resultados da reflexoterapia na dor lombar aguda da equipe
de enfermagem: ensaio clínico randomizado controlado

Regulamentadoras da Pesquisa quando unidade experimental envolvendo seres humanos, por meio de cumprimento das exigências do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Após a entrega do TCLE, iniciou-se a randomização. Um bolsista,
treinado para auxiliar no estudo, organizou a distribuição dos participantes em um dos grupos, de forma aleatória, usando o seguinte
procedimento: foi colocado, dentro de um envelope pardo e lacrado,
um papel com um número (cuja numeração total distribuída foi de
01 a 100); o participante escolhia um dos envelopes que continha
um número, que logo era registrado em uma escala de organização
do pesquisador para iniciar o tratamento (essa escala era preenchida
pelos colaboradores da pesquisa).
Os participantes que escolheram os envelopes que continham números ímpares recebiam o tratamento A (reflexoterapia específica - GE);
os participantes que escolheram os envelopes com os números pares
recebiam o tratamento B (reflexoterapia não específica - GC) para tratamento de dor lombar aguda. Dessa forma, participantes e pesquisadores não tinham conhecimento do grupo ao qual seriam incluídos,
garantindo o sigilo entre eles. Somente quando da aplicação do procedimento é que o tratamento era direcionado para o participante, de
acordo com a checagem do número em que ele fora alocado (procedimento necessário para aplicar o protocolo adequado para GE ou GC).
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A pesquisa ocorreu em três sessões: as duas primeiras de aplicação do
protocolo e a terceira apenas para o preenchimento dos instrumentos de coleta de dados da pesquisa. No primeiro encontro, antes da
intervenção, o participante preencheu os instrumentos para coleta
de dados: o questionário de levantamento das características sociodemográficas e questionário para dor lombar8. Após isso, o protocolo estabelecia que o participante fosse conduzido para a maca e
recebesse o tratamento. Nessa etapa, o participante identificava seu
nível de dor por meio da marcação da escala analógica visual (EAV);
ato contínuo, era submetido ao protocolo de reflexoterapia para dor
lombar. Após o protocolo, solicitava-se novamente a identificação
do nível de dor, mediante a marcação na EAV, totalizando em média
30 minutos por pessoa. Para cada marcação do nível de dor na EAV,
era utilizada uma nova escala, com impressão colorida, para não influenciar as respostas apontadas em cada aplicação, além de garantir
o encobrimento dos dados.
O tempo total entre responder os questionários e receber a prática
de reflexoterapia foi de 40 a 50 minutos. A segunda sessão ocorreu
três dias (72 horas) após a primeira aplicação, seguindo-se o mesmo
procedimento. O tempo para essa sessão foi 30 minutos. O terceiro
encontro ocorreu três dias após a segunda sessão, no qual foi solicitado ao participante apenas o preenchimento do questionário

Protocolo Reflexoterapia - Grupo experimental

Protocolo Reflexoterapia - Grupo controle

Higienização dos pés com álcool e algodão

Higienização dos pés com álcool e algodão

1. Área de coluna: iniciou-se a técnica com movimento firme (pressionando e soltando com o polegar) por toda a área reflexa da coluna.
Essa manobra iniciou-se pelo pé direito. Os movimentos foram realizados por oito vezes durante três séries repetidas.

1. Área de coluna: iniciou-se a técnica com movimento suave (pressionando e soltando com o polegar) por toda a área reflexa da coluna.
Essa manobra iniciou-se pelo pé direito. Os movimentos foram realizados por oito vezes durante três séries repetidas.

2. Área de quadril e pelve: manipulação com pressão simultânea na
parte interna e externa da região pélvica reflexa com movimentos circulares e profundos. Os polegares massageavam simultaneamente
a região calcânea plantar. Os movimentos foram realizados por oito
vezes durante três séries repetidas.

2. Área de quadril e pelve: manipulação com pressão simultânea na
parte interna e externa da região pélvica reflexa com movimentos circulares e superficiais. Os polegares massageavam simultaneamente
a região calcânea plantar. Os movimentos foram realizados por oito
vezes durante três séries repetidas.

3. Área de coluna lombar: foi massageada toda a região reflexa lombar (que abrange a área final do navicular – em cima da articulação
com o tálus – percorrida toda lateral do corpo do tálus e avançando
até a região interna do calcâneo). A manobra foi realizada com movimento e pressão profunda circular em toda a área reflexa lombar
(em cima de todo o trajeto da coluna lombar), com toques firmes e
de cima para baixo. Os movimentos foram realizados por oito vezes
durante três séries repetidas.

3. Área decoluna lombar: foi massageada toda a região reflexa lombar
(que abrange a área final do navicular – em cima da articulação com
o tálus – percorrida toda lateral do corpo do tálus e avançando até
região interna do calcâneo). A manobra foi realizada com movimento
e pressão suave circular em toda a área reflexa lombar (em cima de
todo o trajeto da coluna lombar), com toques suaves e de cima para
baixo. Os movimentos foram realizados por oito vezes durante três
séries repetidas.

4. Área de musculatura lombar: realizado movimento de amassamento
forte, porém sem gerar desconforto, usando as palmas das mãos sobre
a região reflexa da musculatura lombar. Nesse movimento, os artelhos
do participante, eram posicionados contra o polegar do terapeuta (que
se encontrava posicionado na região mediana e plantar do pé). Os movimentos foram realizados por oito vezes durante três séries repetidas.

4. Área de musculatura lombar: realizado movimento de amassamento
suave e com toques superficiais, usando as palmas das mãos sobre a
região reflexa da musculatura lombar. Nesse movimento, os artelhos
do participante, eram posicionados contra o polegar do terapeuta (que
se encontrava posicionado na região mediana e plantar do pé). Os movimentos foram realizados por oito vezes durante três séries repetidas.

5. Coluna lombar e nervo ciático: pressão firme na região plantar de
calcâneo, (abrange região posterior do tálus até chegar na porção
distal da tíbia). Os movimentos foram realizados por oito vezes durante três séries repetidas.

5. Coluna lombar e nervo ciático: pressão suave na região plantar de
calcâneo, (abrange região posterior do tálus até chegar na porção
distal da tíbia). Os movimentos foram realizados por oito vezes durante três séries repetidas.

6. Finalizar a técnica: amassamento forte com as duas mãos, desde a
região reflexa de tórax até a região reflexa de coluna lombar e pelve,
abrange toda a região de osso de calcâneo. Os movimentos foram
realizados por oito vezes durante três séries repetidas.
Todos os procedimentos foram realizados nos dois pés, primeiro realizou-se o protocolo no pé direito e depois no pé esquerdo.

6. Finalizar a técnica: amassamento suave duas mãos, desde a região
reflexa de tórax até a região reflexa de coluna lombar e pelve, abrange
toda a região de osso de calcâneo. Os movimentos foram realizados
por oito vezes durante três séries repetidas.
Todos os procedimentos foram realizados nos dois pés, primeiro realizou-se o protocolo no pé direito e depois no pé esquerdo.

Figura 2. Protocolo de pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores.
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para dor lombar e EAV, não houve intervenção com o protocolo.
O tempo dessa sessão foi 5 minutos. Os horários de atendimento
para intervenção da pesquisa foram agendados previamente com os
profissionais da enfermagem.
Para aplicação do protocolo foram utilizados algodão, álcool a 70%
(para higienização dos pés), lençol descartável de papel sobre toda a
maca para acomodação dos participantes e os instrumentos de coleta
de dados (EAV, questionários para lombalgia e questionário sociodemográfico).
A duração total da pesquisa para cada participante foi de nove dias.
O tempo e a periodicidade das sessões foram baseados em um estudo
clínico que avaliou os efeitos da reflexoterapia para dor lombar crônica
em enfermeiros hospitalares6. O mapa de reflexologia9 aplicado para
identificar os pontos e áreas reflexas é de origem brasileira (Figura 2).
A pesquisa foi realizada em um hospital do Sul do país, sob aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, no ano de 2016, com o
número 1.512.978.
Analise estatística
Para a realização da análise estatística, foi elaborado um banco de dados em planilha do Microsoft Excel, posteriormente exportado para
o software SPSS 20.0. Os resultados foram sumarizados como frequências absolutas (n) e relativas (%) para variáveis nominais, média
e desvio padrão para variáveis numéricas. Para testar a normalidade
da amostra utilizou-se o teste de Shapiro Wilk. O teste do Qui-quadrado ou Exato de Fisher foi aplicado no cálculo de associação entre
variáveis. Como a distribuição dos dados mostrou-se paramétrica,
utilizou-se o teste t no intuito de avaliar as diferenças de médias da
intensidade de dor lombar aguda antes e depois do protocolo de reflexoterapia podal. Adotou-se, neste estudo, o nível de significância
de valor de p<0,05 para um intervalo de confiança (IC) de 95%.
RESULTADOS
Entre os participantes da pesquisa, 88,9% (32) eram do sexo feminino e 11,1% (4) do sexo masculino. Como carga horária de trabalho
semanal, 50% (18) dos participantes apresentavam 30 horas; 2,8%
(1) atuavam 36 horas; 22,2% (8), 40 horas; 2,8% (1), 48 horas;
2,8% (1), 50 horas; 16,7% (6), 60 horas e 2,8% (1), 70 horas semanais. Relativamente à carga horária de trabalho semanal, distribuídas
em horas diárias, 50% (18) trabalhavam 6 horas diárias; 25% (9),
8 horas diárias; 22,2% (8), 12 horas diárias e somente 2,8% (1)
trabalhava 14 horas diárias. Dentre os profissionais participantes do
estudo, 38,9% (14) eram de Unidades de Internação; 30,6% (11),
da Clínica Médica; 16,7% (6), do Ambulatório; 8,3% (3), do Centro de Pesquisa e 5,6% (2) da Emergência.
Na análise das variáveis categóricas de ambos os grupos, obteve-se
como resultado p=0,026 para horas diárias de trabalho e p=0,062
para a carga horária de trabalho semanal. Na análise referente às unidades de trabalho ocupadas pelos profissionais, obteve-se p=0,003.
Das características sociodemográficas dos participantes da pesquisa
no GE, a idade média foi de 48,76±9,82 anos; a carga horária semanal média foi de 38,12±8,67 horas e com a média de 7,65±1,90
horas diárias de trabalho. O tempo de serviço relacionado à profissão atinge a média de 23,35±12,30 anos e o tempo de serviço, no
setor, atinge 17,67±9,46 anos de trabalho. O tempo de deslocamen-
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to de casa para o trabalho e trabalho para casa, atingiu a média de
38,53±24,28 minutos.
No GC, as características sociodemográficas apresentaram a idade
média de 37,05±8,56 anos. A carga horária de trabalho semanal
atingiu a média de 40,84±14,92 horas, sendo a média de horas diárias equivalentes a 8,42±3,09. O tempo de serviço refletiu a média
de 13±8,55 anos de profissão, sendo que, no setor em que atuam,
em média, 9,37±6,66 anos. O GC ainda apresentou que o tempo
de casa para o trabalho ou vice-versa (±21,85), corresponde a 40,53
minutos.
No contexto geral, a média de idade dos grupos foi 42,58±10,81
anos, assumindo uma carga horária semanal de 39,56±12,27 horas de trabalho, com média de 8,06±2,59 horas de atividades diárias. O tempo de serviço relativo à profissão atingiu a média de
17,89±11,59 anos e o tempo de serviço, no setor, a média correspondente a 13,33±9,04 anos. O tempo de deslocamento médio da
casa para o trabalho e vice-versa foi de 39,58±22,72 minutos.
Referente aos resultados imediatos, obtidos com a EAV, após aplicação da reflexoterapia, observou-se que o GC iniciou com média
de 4,42±1,77 na intensidade de dor (p=0,53) e o GE apresentou
média de 4,75±1,48 na intensidade de dor (p=0,14). Após a primeira intervenção com a reflexoterapia, o GC apresentou média
de 4,05±1,75 na intensidade de dor e o GE apresentou média de
0,82±1,18. A diferença estatística imediata, entre os dados do antes e depois da primeira intervenção, foi de p=0,008 para ambos
os grupos p=0,000.
Na segunda sessão (72 horas após a primeira), o GC apresentou média de intensidade de dor de 4,53±1,50 com p=0,07 e imediatamente após a intervenção obteve-se a média 4,26±1,44, com resultado de
p=0,180. No GE registrou-se a média 3,41±1,50 de intensidade de
dor antes da intervenção e, depois da intervenção, obteve-se a média
0,24±0,43, estatisticamente com p=0,000.
Para descrever o efeito mediato, ocorrido do 1º para o 9º dia da pesquisa, utilizaram-se dados obtidos do questionário para dor lombar7.
Como resultado, constatou-se o aumento na média de dor lombar para
o GC (Figura 3), que iniciou com a média de 38,26±3,533 de intensidade da dor e finalizou com 41,84±3,636, resultando em p=0,0101.
Em relação ao GE, a dor lombar iniciou com a média de 40,00±4,264
e finalizou com média 20,76±3,064 mostrando p=0,0002.
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Pontuação total do
questionário de lombalgia
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Figura 3.Pontuação total do questionário de lombalgia de acordo com
os grupos amostrais da reflexologia.
Teste T para amostras pareadas. *p=0,0101; ***p=0,0002.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Resultados da reflexoterapia na dor lombar aguda da equipe
de enfermagem: ensaio clínico randomizado controlado

DISCUSSÃO
Os resultados mostraram que a aplicação da reflexoterapia podal
contribuiu significativamente para o alívio de dor lombar aguda relacionada ao trabalho da equipe de enfermagem, de forma imediata
e mediata. O resultado converge para a teoria de que os estímulos
provocados, pela reflexoterapia, nas terminações nervosas correspondentes aos órgãos e sistemas do corpo, acarretam efeitos de alívio
dos sintomas da dor e outras condições de saúde como ansiedade,
estresse, insônia, promoção de bem-estar e relaxamento4,11,12.
A dor promove impacto negativo na qualidade de vida e no desempenho das atividades profissionais, influenciando diretamente na
produtividade, atenção e qualidade do serviço prestado1,13. Especificamente, a dor aguda tem função fisiológica de alertar e defender o
corpo de lesões, infecções, entre outros, e, por isso, tem importante
papel em preservar a vida14. Assim, a aplicabilidade da reflexoterapia
para aliviar a intensidade da lombalgia, permitiu refletir sobre o incentivo da aplicabilidade da técnica4,15, já na fase aguda, para evitar a
progressão da dor de estágios agudo para crônico14.
O protocolo aplicado no GE apresentou diferença significativa na
redução da intensidade da dor em todas as intervenções. Atribui-se esse resultado à diferença de intensidade do toque reflexológico
promovido nos pontos e áreas, uma vez que todo procedimento no
GC foi realizado com toque superficial e suave, enquanto no GE
a manipulação foi firme e profunda. Estudiosos da área afirmam
que a delicadeza nos movimentos, firmeza na pressão e segurança
na manipulação realizada na reflexoterapia são determinantes para a
obtenção dos resultados4,5,15.
Houve também significância estatística ao considerar as horas diárias
de trabalho (p=0,026) e a unidade de trabalho (p=0,003), o que
levou à reflexão de que a exposição aos movimentos repetitivos tem
mais probabilidade de impacto na jornada diária do que efetivamente o tempo (em anos) de trabalho2,13. As atividades laborais que
frequentemente exigem postura inadequada para assistência, como
administração de fármacos, preparo e cuidados com higiene, conforto, entre outros3,13, são fatores que podem ser determinantes para o
desenvolvimento de DORT.
Diante da evidência de que os movimentos repetitivos podem gerar dor e lesões rapidamente, considera-se que a reflexoterapia podal pode constituir-se em uma alternativa de intervenção imediata,
para contribuir com alívio, prevenção e controle de dor, além de
recuperar e promover a saúde3,12. Tratam-se de ações e procedimentos preventivos mediares e incentivadores do cuidado dos profissionais da enfermagem, para melhores condições de trabalho da
enfermagem1,3. Além disso, intervir terapeuticamente na melhora
do quadro de saúde dos profissionais implica redução de gastos
da instituição para novos contratos, substituições, sobrecarga de
trabalho para os profissionais em exercício e consequente redução
de riscos ocupacionais2,12.
Apesar do interesse dos profissionais em participar da pesquisa, os
imprevistos no setor de trabalho foram fatores limitantes para a aplicação e desenvolvimento da pesquisa. E, embora de amostragem
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pequena, este estudo demonstrou que o protocolo de intervenção
com a reflexoterapia podal, como terapia não farmacológica, teve
resultados significativos para o alívio da dor lombar aguda. Assim,
sugere-se a realização de novos ensaios clínicos controlados, com número maior de participantes, para outras descobertas e novas contextualizações dos resultados.
CONCLUSÃO
Para o âmbito deste estudo, a reflexoterapia podal mostrou significância estatística na redução da intensidade da dor lombar aguda relacionada ao trabalho realizado pela equipe de enfermagem atuante
em hospital. Tanto os resultados imediatos quanto mediatos, oriundos de instrumentos diferentes, asseguram a eficácia da reflexoterapia desde os primeiros momentos de intervenção.
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Influence of pain in strength, resistance and recruitment of trunk muscles
Influência da dor na força, resistência e recrutamento dos músculos do tronco
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Changes in motor control may contribute to muscle recruitment deficits. The objective
of this study was to evaluate strength, resistance, and recruitment
of the trunk muscles.
METHODS: We evaluated 35 women, divided into two groups:
chronic low back pain (LBPG, n=20) and control (CG, n=15).
The clinical conditions, incapacity, level of pain, strength, resistance and the muscles recruitment: internal oblique (IO) and
external oblique (EO), rectus abdominis (RA), lumbar iliocostal
(LI) and lumbar multifidus (LM) were evaluated. MANOVA,
MANCOVA and Kruskal-Wallis were used.
RESULTS: There was no significant difference between groups
in the muscle strength test (p<0.172). The control group showed
the greater capacity for muscle resistance in the muscle endurance test (p<0.001). In muscle recruitment, chronic low back pain
group presented greater muscle activation, which was evident in
the global stabilizing muscles EO and RA (p<0.05).
CONCLUSION: Women with back pain had decreased muscular resistance and greater recruitment of the global muscles when
compared to women with no back pain.
Keywords: Electromyography, Lumbar pain, Muscle strength,
Physical resistance.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Alterações no controle motor podem contribuir para déficits no recrutamento muscular.
Sendo assim o objetivo deste estudo foi avaliar a força, resistência
e o recrutamento dos músculos do tronco.
MÉTODOS: Foram avaliadas 35 mulheres, divididas em dois
grupos: dor lombar crônica (GDL, n=20) e controle (GC,
n=15). Avaliou-se as condições clínicas, incapacidade, nível da
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dor, força, resistência e recrutamento dos músculos: oblíquo externo (OE) e interno (OI), reto abdominal (RA), iliocostal lombar (ICL) e multífido lombar (MUL). Utilizou-se MANOVA,
MANCOVA e Kruskal-Wallis.
RESULTADOS: No teste de força muscular não houve diferença
significativa entre os grupos (p=0,172). O grupo controle demonstrou maior capacidade de resistência no teste de resistência muscular (p<0,001). No recrutamento muscular, o grupo dor lombar
crônica apresentou ativação muscular maior, que ficou evidente
nos músculos estabilizadores globais, OE e RA (p<0,05).
CONCLUSÃO: Mulheres com dor lombar apresentaram resistência muscular diminuída e maior recrutamento nos músculos
globais, quando comparadas às mulheres sem dor lombar.
Descritores: Dor lombar, Eletromiografia, Força muscular, Resistência física.
INTRODUÇÃO
A dor lombar (DL) é definida como dor ou desconforto que pode
acometer a região da coluna lombar, lombossacral ou sacroilíaca e se
manifesta como umas das principais disfunções musculoesqueléticas
da atualidade1-3. Aproximadamente 80% da população sofrerá algum episódio de DL durante a vida, e dentre estes, aproximadamente 62% apresentarão recorrência após um ano2-6. A etiologia da dor
lombar crônica (DLC) e seu curso natural são questões importantes
que ainda não são bem compreendidas, sendo que aproximadamente 90% dos casos de DLC não apresentam etiologia definida ou
identificável, dificultando o tratamento1,5. Estudos foram feitos com
o intuito de avaliar a relação entre a força e a resistência dos músculos extensores do tronco e a DLC, que é um fenômeno relacionado
com a incapacidade a longo prazo1,6.
Uma das hipóteses para a alteração na força e resistência muscular
são as alterações na adaptação neural e consequente modificação no
controle motor7,8. Essa teoria sugere que alterações em diferentes
níveis do sistema nervoso podem resultar na redistribuição da atividade muscular e mudança no comportamento mecânico, que pode
levar a déficits no controle postural dos músculos do tronco6,8,9.
Contudo, essa relação entre força, resistência e recrutamento muscular dos músculos estabilizadores do tronco foi pouco abordada.
Dessa forma, nota-se a importância da avaliação do recrutamento
dos músculos do tronco simultaneamente à avaliação dos parâmetros de força e resistência muscular. Sendo assim, para a avaliação
do sistema muscular é importante dividi-lo em músculos locais e
globais devido às suas funções8,10.
A literatura descreve a eletromiografia de superfície como instrumento que apresenta características que permite avaliar a função dos
músculos do tronco de indivíduos saudáveis e com lesão5,11,12.

Influência da dor na força, resistência e
recrutamento dos músculos do tronco

O objetivo deste estudo foi avaliar a força, a resistência e o recrutamento dos músculos do tronco em mulheres com DLC.
MÉTODOS
Estudo transversal, observacional, realizado com 35 mulheres com
idade entre 30 e 59 anos, das quais 20 compuseram o grupo com
dor lombar crônica (GDL, idade média 46,6±8,34 anos), de acordo
com relato pessoal e localização da dor. O grupo controle (GC) foi
composto por 15 participantes que não apresentavam DL (GC, idade
média 39,8±8 anos). Os critérios de elegibilidade para o GDL foram:
não praticar atividade física e apresentar DLC idiopática recorrente
por, no mínimo, três meses prévios ao estudo. Para o GC foi não praticar qualquer atividade física e não apresentar relato prévio de DL. Os
critérios de não elegibilidade para ambos os grupos foram: compressão nervosa para membros inferiores (MMII), gravidez, histórico de
problemas cardiorrespiratórios graves, discrepância de MMII, doenças reumatológicas, neurológicas ou vestibulares, apresentar cirurgia
na região da coluna lombar, apresentar alteração visual não corrigida
ou não ser capaz de entender a tarefa. Os critérios de exclusão foram:
não conseguir realizar qualquer etapa da coleta de dados ou qualquer
intercorrência relacionada ao procedimento de coleta (n=2).
O cálculo amostral foi obtido por meio do software G*Power, realizado a partir do estudo piloto (dados de cinco participantes em cada
grupo). Para o cálculo amostral foram utilizados valores de tempo do
teste de resistência muscular. Foi utilizado poder de 0,95, probabilidade de erro α de 0,05, tamanho do efeito de 1,614, e estimou-se a
necessidade de 8 participantes por grupo.
O procedimento de coleta de dados consistiu de avaliação clínica, teste de força dos músculos dorsais (TFM), por meio do dinamômetro
dorsal, teste de resistência muscular (TRM), por meio do teste de biering sorensen, sendo este associado à eletromiografia de superfície dos
músculos estabilizadores do tronco. Ademais, foi utilizado o Questionário de Incapacidade de Roland Morris (QIRM). A avaliação clínica
consistiu na coleta de dados sobre dominância dos MMII, utilizado
para a colocação dos eletrodos na avaliação eletromiográfica, e dados
sobre a dor, como sua localização, duração, intensidade, presença de
parestesias e uso de fármaco para dor. A intensidade foi quantificada por meio da escala analógica visual (EAV). A EAV é um método
que quantifica a dor, confiável e de fácil aplicabilidade13. Formada por
uma reta horizontal de 100 milímetros, que na extremidade esquerda
contém as palavras “sem dor/desconforto” e na extremidade direita
as palavras “pior dor/desconforto imagináveis”13. Para mensurar a dor
foi solicitado que a participante assinalasse a dor sentida no momento
da avaliação e a intensidade da dor referida no dia a dia14. Ao final,
ocorreu a mensuração com régua a partir da extremidade “sem dor/
desconforto” para quantificar o teste13,15.
O QIRM é um instrumento que tem o intuito de determinar o grau
de incapacidade em decorrência da presença de DL. Foi traduzido
e validado para o português e é constituído por 24 perguntas de autorresposta16. O QIRM é objetivo, e as participantes devem assinalar
“sim” ou “não” nas opções que melhor representam seu estado atual
com relação à presença de DL e, pode variar entre zero e 24, sendo
zero, participantes sem queixas e, conforme o aumento do resultado,
maior a incapacidade de realizar as atividades, e o resultado máximo
de 24 indica participantes com limitações graves16.
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Após a realização da avaliação clínica, foi realizado o TFM dos músculos extensores do tronco por meio do dinamômetro dorsal (Oswaldo filizona), (Figura 1). No TFM as participantes foram orientadas a posicionar os pés no local determinado e realizar força de
tração na direção da extensão do tronco, não realizar força com os
membros superiores (MMSS) e não fletir os MMII17. O teste foi
realizado por duas vezes no início, e por duas vezes no final da coleta,
para familiarização com a tarefa18. O maior valor da segunda tentativa foi utilizado para análise18. A cada tentativa, as participantes foram estimuladas verbalmente a manter a contração por 4 segundos,
com descanso de 1 minuto1,11.

Figura 1. Teste de força muscular

Para a realização do TRM, as participantes foram posicionadas em
decúbito ventral sobre uma caixa de madeira confeccionada para
esse fim, que foi posicionada sobre a maca. As espinhas ilíacas ântero-superiores (EIAS) foram posicionadas sobre a extremidade anterior da caixa e foram estabilizadas por tiras de velcro na região dos
quadris, joelhos e tornozelos para estabilizar as participantes19. O
tronco foi mantido para fora da superfície de madeira e inicialmente
apoiado sobre uma espuma. Foi orientado o posicionamento dos
MMSS cruzados anteriormente ao tronco durante o teste, sendo definido esse posicionamento como neutro (Figura 2). Após o posicionamento, foi cronometrado o tempo máximo que as participantes
permaneceram na posição neutra do tronco, sem auxílio das mãos.
O teste teve duração máxima de 240 segundos e foi finalizado na
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Figura 2. Teste de resistência muscular

presença de fadiga ou dor que impossibilitasse a sua continuidade19.
O fadigar foi considerado o momento em que as participantes não
conseguissem manter a contração muscular suficiente para manter o
posicionamento horizontal do corpo19. Durante o TRM foram coletados sinais eletromiográficos dos músculos locais e globais no lado
dominante de cada participante. Para isso, foi utilizado o teste de
dominância que consistiu em três testes, subir e descer um degrau,
chutar bola no alvo e teste de deslocamento anterior20.
Para a eletromiografia foram escolhidos os músculos locais: músculo oblíquo interno (OI) e músculo multífido lombar (MUL). E os
músculos globais escolhidos foram: músculo oblíquo externo (OE),
músculo reto abdominal (RA) e músculo iliocostal lombar (ICL). As
participantes foram posicionadas em decúbito dorsal para a localização e colocação dos eletrodos:
• RA: ½ da distância entre o processo xifoide e a cicatriz umbilical,
aproximadamente 3cm lateral à linha média15.
• OI: 2cm medial e inferior a EIAS21.
• OE: 50% da distância entre a região inferior da caixa torácica e
a EIAS21.
Posteriormente, foram posicionadas em decúbito ventral para a localização e colocação dos eletrodos:
• ICL: 6cm lateralmente ao espaço entre o processo espinhoso de
L2- L321.
• MUL: Posicionado na linha que liga a espinha ilíaca póstero-superior e o espaço entre L1-L2 ao nível de L515.
Os músculos das participantes foram localizados e os eletrodos foram posicionados unilateralmente e orientados longitudinalmente
com a fibra muscular, no lado dominante20. Foi realizada a tricotomia na área de colocação dos eletrodos e realizada a abrasão da
pele com gaze para diminuir a impedância, além da limpeza da pele
com álcool21. Foram utilizados eletrodos de superfície de Ag/AgCl,
ativos, com pré-amplificação com ganho de 20 vezes. Foram posicionados em configuração bipolar, com área de captação de 1cm de
diâmetro e distância de 2cm entre eles. O eletrodo de referência foi
posicionado no processo estiloide da ulna no lado dominante12. Para
a captação dos sinais eletromiográficos foi utilizado um módulo de
aquisição de sinais biológicos modelo EMG830c (EMG System®)
de 8 canais, software para coleta EMGLab, processamento e arma-
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zenamento de dados, calibrado com frequência de amostragem de
2000 Hz, ganho total de 2000 vezes (20 vezes no sensor e 100 vezes
no equipamento) e impedância do sistema 109Ω, módulo de rejeição comum > 100 dB e taxa de ruído do sinal <3μV RMS.
Posteriormente, foi coletada a contração isométrica voluntária máxima (CIVM) para normalização do sinal eletromiográfico. O músculo RA foi avaliado com as participantes sentadas sobre a maca, com
joelhos fletidos a 90º, pés apoiados e MMII unidos11. Os MMSS
foram posicionados cruzados em frente ao peito e o tronco levemente inclinado para trás11. Os pés e o tronco foram estabilizados pelos
avaliadores, enquanto as participantes realizaram o máximo de força
para fletir anteriormente o tronco11,15.
Os músculos OI e OE foram avaliados em decúbito lateral com o lado
a ser avaliado para cima11. Os joelhos mantiveram-se fletidos a 90º e
MMII unidos, os MMSS cruzados em frente ao tronco, enquanto os
avaliadores estabilizavam joelhos, quadril, ombro e cotovelos11. As participantes realizaram força no sentido de flexão lateral do tronco11,15.
Os músculos ICL e MUL foram avaliados com as participantes em
decúbito ventral, com os MMII posicionados sobre a caixa, da região
das EIAS até os pés, e o tronco para fora da caixa11,19. As participantes
foram estabilizadas nas regiões dos tornozelos, joelhos e quadris por
tiras de velcro19. Outra tira foi posicionada na região das escápulas
para limitar a extensão do tronco e as participantes foram estimuladas
a realizar o máximo de força na direção da extensão do tronco11,15.
Todas as avaliações da CIVM foram realizadas por duas vezes, com
contração muscular sustentada por quatro segundos e com um minuto de descanso4. Estímulo verbal foi dado durante todo o tempo,
além de orientação no início das avaliações, sobre qual o músculo a
ser avaliado para seu melhor recrutamento, o maior valor foi utilizado para análise dos dados11.
A análise eletromiográfica, durante o TRM, foi feita por meio do
software Matlab®. Foi utilizado filtro passa alta Butterworth de 4ª
ordem com frequência de corte de 20Hz, filtro passa baixa Butterworth de 4º ordem com frequência de corte de 500 Hz. Os valores
de Root Mean Square (RMS) dos músculos foram normalizados pelo
maior valor obtido na CIVM.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP/Marília (protocolo nº1.054.270).
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Influência da dor na força, resistência e
recrutamento dos músculos do tronco

Todas as participantes foram informadas sobre a pesquisa e assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Análise Estatística
A análise estatística foi realizada utilizando o PASW 18.0 (SPSS
Inc., Chicago, USA). Os dados eletromiográficos paramétricos foram apresentados como média e desvio padrão e os não paramétricos como mediana, mínimo e máximo. Foi utilizado o teste de
Shapiro-Wilk para verificação da normalidade. Após a verificação,
foi utilizada a análise de variância multivariada (MANOVA) para
comparar as características dos sujeitos. A idade e o índice de massa
corporal (IMC) das participantes foram utilizados como covariáveis
para a análise dos dados paramétricos, utilizando a análise de covariância multivariada (MANCOVA). Para a análise dos dados não
paramétricos foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. O valor significante adotado foi p<0,05.

RESULTADOS
A média da idade do GC foi 6 anos menor quando comparado ao
GDL, além de apresentar menor IMC. Por isso, a idade e o IMC foram considerados como covariáveis na análise estatística da atividade
eletromiográfica para a comparação dos grupos (Tabela 1).
Com relação à análise de dados da eletromiografia dos músculos
ICL e MUL não foram observadas diferenças significativas na comparação entre os grupos no TRM (p=0,331 eF=1,148) (Tabela 2).
Os músculos RA e OE apresentaram diferença significativa, enquanto o músculo OI não mostrou diferença entre os grupos no
TRM, como pode ser visto na tabela 3.
Os valores dos TFM e TRM estão demonstrados na figura 3. A força muscular não apresentou diferença significativa. Na resistência
muscular, observou-se diferença significativa ao comparar os grupos,
sendo esta diminuída no GDL.

Tabela 1. Características demográficas e da dor das participantes (Média±DP)

Idade (anos)
Índice de massa corporal (kg/m)
Duração da dor lombar (anos)
Dor diária (EAV)
Dor na avaliação (EAV)
Questionário de incapacidade de Roland Morris

GDL (n=20)

GC (n=15)

45,90±8,45
28,42±5,52
8,55±8,86
3,97±2,54
0,85±1,64
4.57±5.30

39,80±8,01
24,19±3,44
-

MANOVA
Valor de p
0,038
0,014
-

MANOVA
Valor de F
4,661*
6,799*
-

GDL = grupo dor lombar; GC = grupo controle; EAV = escala analógica visual; MANOVA = análise de variância multivariada. * diferença significativa (p<0,05).

Tabela 2. Dados de Root Mean Square normalizados dos músculos iliocostal e multífido lombar (Média±DP dos dados paramétricos)
GDL
Média DP
0,77±0,15
0,83±0,16

ICL
MUL

GC
Média DP
0,64±0,17
0,75±0,12

Valor de p

Valor de F

0,175
0,618

1,928
0,253

ICL = músculo iliocostal lombar; MUL = músculo multífido lombar; GDL = grupo dor lombar; GC = grupo controle.

Tabela 3. Dados de Root Mean Square normalizados dos músculos obliquo interno, externo e reto abdominal dos dados não paramétricos
Mediana
0,98
0,51
0,31

OI
OE
RA

GDL
Mínimo
0,3
0,01
0,1

Máximo
6,23
1,32
2,99

Mediana
0,52
0,14
0,2

GC
Mínimo
0,12
0,01
0,08

Valor de p
Máximo
2,5
2,5
4,05

0,053
0,008*
0,009*

OI = músculo oblíquo interno; OE = músculo oblíquo externo; RA = músculo reto abdominal; GDL = grupo dor lombar; GC = grupo controle. *Diferença significativa (p<0,05).
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Figura 3. Box plot demonstrando a mediana, intervalo interquartil e mínimo e máximo nos testes de resistência muscular e força muscular para
ambos os grupos
(a) TRM = teste de resistência muscular (p=0,001); (b) TFM = teste de força muscular (p=0,172); GDL = grupo dor lombar; GC = grupo controle; *Diferença significativa (p<0,05).
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DISCUSSÃO
No TFM, não houve diferença significativa entre os grupos
(p=0,172), contudo o GC apresentou valores superiores na força dos
músculos extensores do tronco. É sabido que a dor diminui a atividade muscular6, e a provável explicação para o não aparecimento de
diferença significativa neste estudo pode estar relacionada ao fato do
GDL apresentar valores elevados de dor diária, associado à presença
de limitações demonstradas por meio do QIRM5, que faz com que
haja restrição de movimentos da região com dor, assim como do
corpo como um todo, e portanto, a melhora da dor pode explicar os
valores elevados de ativação muscular5,6. Ao evitar movimentos que
utilizam a região da coluna lombar, há o favorecimento do sedentarismo, e como consequência, o sobrepeso demonstrado pelo IMC
elevado das participantes com DLC2,22,23. O sobrepeso, e a presença
de maior quantidade de gordura, facilitam a infiltração de gordura
no espaço muscular dos músculos ICL e MUL e esse aumento é
indicativo de atrofia muscular, que leva à diminuição da força dos
músculos extensores do tronco22.
Nos resultados do TRM, observou-se que o GC demonstrou maior
capacidade de resistência muscular, com valores de tempo superiores
ao GDL (p<0,001). Estudos anteriores demonstraram que o TRM
apresenta relação com a dor e prognóstico para o desenvolvimento da DL, sendo que indivíduos que apresentam tempo inferior a
58 segundos têm três vezes mais chances de apresentar DL do que
os que mantiveram por tempo superior a 104 segundos19,23,24. Essa
diferença no TRM pode ser em decorrência do predomínio e prevalência de fibras musculares do tipo II e diminuição das fibras musculares do tipo I no GDL, nos músculos ICL e MUL, que dificulta
a manutenção da postura horizontal durante o TRM e da necessidade desses músculos nas posturas, durante as atividades de vida
diária23,25.
Os resultados eletromiográficos dão informações referentes à atividade neuromuscular6 e o uso de eletrodos de superfície é indicado,
primeiramente devido ao fato de a atividade ser voluntária e por
essa razão é preferível a utilização de eletrodos superficiais26, ademais, a utilização de eletrodos de agulha numa contração sustentada poderia causar desconforto nas participantes. Em virtude do
uso dos eletrodos de superfície em configuração bipolar há alta taxa
de rejeição de modo comum, que tem a função de eliminar ruídos
externos, que resulta num sinal eletromiográfico de melhor qualidade26. Ao analisar os dados eletromiográficos com os dados do
TRM, foi demonstrado que o GC apresentou menor recrutamento
muscular em todos os músculos avaliados. Resultados maiores da
atividade muscular no GDL podem apresentar relação com a quantidade de unidades motoras selecionadas durante a tarefa5,26. Desta
forma, valores menores de ativação muscular do GC podem estar
relacionados à maior quantidade de unidades motoras recrutadas no
momento do teste, com menor valor de amplitude de recrutamento
muscular4-6,26,27. Os níveis maiores de ativação muscular no GDL ficaram evidentes nos músculos OE e RA, considerados músculos estabilizadores globais10, que apresentaram resultados estatisticamente
significativos (p<0,05). Os resultados deste trabalho vão ao encontro
de estudos que demonstraram maior ativação dos músculos globais,
entretanto essa estratégia que tem intuito de aumento da rigidez do
tronco, por meio do aumento da ativação agonista e antagonista,
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faz com que os músculos globais atuem como músculos locais e, em
situações de maior exigência da estabilidade do tronco, apresenta
potencial lesivo e de aumento da dor7-9.
O GC apresentou melhores resultados na resistência e no recrutamento dos músculos nos testes realizados, haja vista que a resistência
é um aspecto do desempenho e de avaliação funcional. As mulheres
que compuseram o GDL apresentaram déficits nas capacidades neuromusculares e o sistema nervoso central utiliza essas informações
para elaborar e corrigir padrões de movimentos nas diversas atividades diárias, ou seja, a dor produz um ambiente propício para o
aparecimento e o desenvolvimento de lesões e dor.
CONCLUSÃO
As mulheres com dor lombar crônica apresentaram resistência muscular diminuída e exigência muscular maior dos músculos globais,
quando comparado às mulheres sem dor. Desse modo, é importante
salientar que o treino de reabilitação deve incluir também o treino de
resistência dos músculos extensores do tronco e enfoque no controle
motor, com o intuito de reorganizar o recrutamento muscular, com
ênfase no sistema local.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Temporomandibular
disorder is a generic term for conditions that affect the temporomandibular joint, mastication muscles and/or associated structures. The multifactor etiology of the temporomandibular disorder
requires multidisciplinary treatment. As constant pain is one of
the main characteristics of this disorder, some patients limit their
movements during physical activities as a defense mechanism to
protect against pain. The present study aimed to determine whether the participation of individuals with the temporomandibular disorder in dance therapy is related to the fear of practicing
physical activities.
METHODS: An exploratory, quantitative study was conducted
with a sample of 35 patients with chronic pain recruited from a
clinic specialized in the diagnosis and treatment of temporomandibular disorder. The participants were allocated to two groups:
active group (n=14) and control group (n=21). The Brazilian
version of the Tampa Scale for Kinesiophobia was used to measure the fear of movement.
RESULTS: Mean age was 46.4 years in the active group and
42.9 years in the control group. The mean kinesiophobia score
(on a scale of 17 to 68) was 39 in the active group and 39.8 in
the control group.
CONCLUSION: The present findings demonstrate no significant difference in terms of the degree of kinesiophobia between
individuals who agreed and declined to participate in the proposed activity (dance).
Keywords: Chronic pain, Dance therapy, Exercise therapy, Fear,
Temporomandibular joint dysfunction syndrome.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O distúrbio temporomandibular é um termo genérico para condições que afetam a articulação temporomandibular, músculos de mastigação e/ou estruturas
associadas. A etiologia multifatorial do distúrbio temporomandibular requer tratamento multidisciplinar. Como a dor constante é uma das características principais desta desordem, alguns
pacientes limitam seus movimentos durante as atividades físicas
como mecanismo de defesa para proteger contra a dor. O objetivo deste estudo foi determinar se a participação de indivíduos
com distúrbio temporomandibular em terapia de dança está relacionada ao medo de praticar atividades físicas.
MÉTODOS: Foi realizado um estudo exploratório e quantitativo com uma amostra de 35 pacientes com dor crônica recrutada em uma clínica especializada no diagnóstico e tratamento de
distúrbio temporomandibular. Os participantes foram alocados
em dois grupos: grupo ativo (n=14) e grupo controle (n=21). A
versão brasileira da Tampa Scale for Kinesiophobia foi usada para
mensurar o medo do movimento.
RESULTADOS: A idade média foi de 46,4 anos no grupo ativo e
42,9 anos no grupo controle. O escore médio de cinesiofobia (na
escala de 17 a 68) foi de 39 no grupo ativo e 39,8 no grupo controle.
CONCLUSÃO: Os resultados não demonstram diferença significativa em termos do grau de cinesiofobia entre indivíduos que concordaram e se recusaram a participar da atividade proposta (dança).
Descritores: Dor crônica, Medo, Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular, Terapia da dança, Terapia do exercício.
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INTRODUCTION
The International Association for the Study of Pain defines pain
as an “unpleasant sensory and emotional experience associated
with potential or real tissue damage…”1. In temporal terms, pain
is classified as either acute neurovegetative changes characterized
by intensity and the need for immediate therapeutic measures)2
or chronic, which lasts beyond the normal tissue healing time
and has the greater involvement of emotional, cultural, socio-affective and psychological factors, thereby requiring multidisciplinary treatment2,3.
The orofacial pain of a temporomandibular origin, which is most
often described as temporomandibular disorder (TMD), is characterized as chronic pain that involves somatic as well as psychological aspects, requiring dentists to have knowledge regarding
the diagnosis and implications of this disorder as well as understand the need for adequate treatment3. The multifactor nature of
TMD and its complex diagnosis requires multidisciplinary inte-
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raction for the subsequent establishment of an intervention protocol4,5. Such therapies generally consist of counseling, needling,
joint infiltration, drug therapy and even surgery, which should
be combined with more conservative therapies6.
It was previously believed that physical exercise should be of high
intensity to have a positive effect on reducing pain. However,
current studies have demonstrated that moderate-intensity aerobic exercise, such as dance, swimming and walking, for at least
ten minutes can activate endogenous pain control mechanisms7,
preventing an increase, and even reducing pain8. However, chronic pain interferes with actives (work, recreation, activities of
daily life and social activities) and emotional anguish (depression, anxiety, and coping behavior). These factors can influence
physical behavior in varied, complex ways, such as the cessation
of activity due to pain, avoiding painful body movements and
specific activities due to emotional problems or fragmenting a
task into steps and performing it more slowly9. Pain can be an
obstacle that prevents individuals from practicing exercises with
greater intensity and can lead to false beliefs, fear or proneness
to avoid physical activities, thereby creating a vicious circle of
inactivity and disability10.
Population-based studies have shown that physically active individuals have a significantly lower risk of developing chronic pain.
Physical exercise adapted to individual practice is recommended
to improve physical fitness and participation in activities of daily
life11. Movements practiced in groups and performed in synchrony, such as dance, have positive effects by promoting social
interaction among strangers and raising the pain threshold12.
The movements employed in dance therapy can constitute a
therapeutic strategy to improve the physical, physiological and
emotional aspects of individuals with TMD. The practice of a
pleasurable, motivating and socializing activity can prevent the
aggravation of an adverse health condition due to a lack of movement and precarious interpersonal relationships and can also
promote positive attitudes, thereby alleviating stress13, which is
associated with TMD14.
Despite these benefits, some patients refuse to make movements.
This could be related to kinesiophobia, which is a term used to
define an excessive, irrational and debilitating fear of making
movement and physical activity due to feelings of vulnerability
to pain or the fear of suffering further injury15. The catastrophization of pain generates fear, making an individual cautious
regarding performing a given movement, which can result in the
aggravation of pain and functional incapacity over time16.
The objective of this study was to evaluate the relationship between kinesiophobia and the refusal of patients with chronic orofacial pain to participate in the activity proposed.
METHODS
An exploratory, quantitative study was conducted over a four-month period in 2015 with a random sample of patients in need
of treatment due to the chronic orofacial pain of a temporomandibular origin. After the diagnosis based on the Research Diagnostic
Criteria for Temporomandibular Disorders, all participants signed
a statement of Free an Informed Consent Form (FICT).
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The Brazilian version of the Tampa Scale for Kinesiophobia was
used, which is composed of 17 items addressing pain and its intensity. The response options are scored as follows: strongly disagree
=1; disagree =2; agree =3, and strongly agree =4. For the determination of the total, the scores for items 4, 8, 12 and 16 need to be
inverted. The minimum score is 17, and the maximum score is 68.
A higher score denotes more kinesiophobia10. The questionnaires
were applied in an individualized setting prior to the initiation of
dance activities without contact with other participants.
The sample consisted of patients who were starting their treatment in the clinic of pain and TMJ dysfunction, so it is a convenience sample. All patients (n=35) agreed to participate and
understood the need for the treatment of orofacial pain of a
temporomandibular origin as well as the different therapeutic
modalities routinely employed at the specialized service, including dance therapy. After explaining about the dance classes,
everyone was invited to attend weekly lessons lasting one hour.
After consent or verbal refusal to participate in the activity the
total sample of 35 patients was allocated into two groups. The
active group (AG) (n=14) was composed of patients who accepted dance therapy as a complementary form of treatment. The
control group (CG) (n=21) was composed of individuals who
declined to participate in dance therapy. Classes were given by
a skilled professional, offered free of charge and encompassed
the theory and movement of dance, with an emphasis on ballroom dancing. Breathing and stretching techniques were taught.
Different ballroom dancing styles were demonstrated, and the
patients then began to practice dance. The one-hour classes were
offered weekly near the time scheduled for the patient’s weekly
visit to the clinic for conventional treatment in such a way as
to not interfere with the other therapeutic modalities employed.
This study was approved by the local ethics committee (CEP
HT/SES/Pr) under process number 1.053.082/2015.
Statistical analysis
The data were submitted for statistical analysis using the SPSS
20.0 Statistics from IBM®. Initially, descriptive analyses were carried out (frequency of variables and central tendency and dispersion measures). The Chi-Square test was used for the distribution of gender and groups (AG and CG). The nonparametric
Mann-Whitney test was used for the categorical variable “group”
and the score on the Tampa Scale for Kinesiophobia. The level of
significance was set to 5% (p<0.05).
RESULTS
Females accounted for much of the sample (32 women and 3
men), and the average age was 44.29 years. Fourteen (40%)
of the 35 volunteers agreed to participate in dance therapy 35
(AG), and 21 declined to participate (CG).
No statistically significant difference regarding gender was found
between the groups (Table 1).
No statistically significant difference between the groups was
found regarding the score on the Tampa Scale for Kinesiophobia
(Table 2). Both groups had mean scores below the cutoff point
considered to indicate fear of movement (42.50 points).
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Table 1. Distribution of patients in different groups according to gender (n=35)
Groups

p-value*

AG

CG

Male

1

2

Female

13

19

Gender

0.805

AG = active group; CG = control group. Source: data from study; *Chi-square
test.

Table 2. Scores on Tampa Scale for kinesiophobia in the study groups
(n=35)
Score on Tampa Scale for kinesiophobia
Mean (SD)

Median

Min.

Max.

AG

39 (7.03)

38.5

28

51

CG

39.81 (6.75)

42.00

27

51

p-value*
0.778

AG = active group; CG = control group. Source: data from the study; * Mann-Whitney study.

DISCUSSION
The present study was conducted to analyze whether the non-participation in dance therapy among patients with a diagnosis
of chronic pain stemming from TMD was due to fear of movement. However, as both the AG and CG had similar kinesiophobia scores, it was not possible to determine whether the fear of
movement was a determinant factor in declining to participate
in the proposed activity.
TMD-associated pain can affect one’s performance on activities
of daily life, psychosocial functioning, and quality of life17. Dance provides a tiring, but pleasant way to exercise that can improve the fitness level and encourage a more active lifestyle18.
Pain intensity and fear of mandible movements play an important role in the decision to seek care for orofacial pain. Accordingly, women with a greater fear of mandibular movements are
more likely to seek care19. In the present study, women predominated in the sample (32/35), possibly due to the predisposition
to chronic pain, especially in the age group of 46.4±4.29 years20.
A study was conducted with two groups that performed exercises,
one of which was also submitted to cognitive-behavioral therapy
under the supervision of a psychologist21. Patients were evaluated
in three stages: prior to treatment, after four weeks of treatment
and 12 months after treatment. No significant difference was
found between groups regarding the degree of kinesiophobia at
baseline. The improvement was seen only after four weeks. The
group submitted to exercise and therapy demonstrated a nearly
10-point improvement and the outcome of treatment after 12
months was 15 levels lower of kinesiophobia.
In contrast, other study22 employed a multidisciplinary program
and found that the degree of kinesiophobia was not significantly
altered between the pre-intervention and post-intervention
evaluations. This is like the results of the present study, in which
declining the proposed activity did not appear to be associated
with a fear of experiencing an increase in pain. This finding also
corroborates the data described in another study, in which a low
positive correlation was found between craniofacial pain and fear
of movement19.
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Although the intervention itself was not evaluated in the present
study, which only investigated the refusal to participate in the proposed activity, the fact that the degree of kinesiophobia remained
similar in both groups underscores the constant challenge healthcare professionals face when attempting to improve the physical
fitness and psychological well-being of patients with chronic pain.
Using a multidisciplinary program similar to the one employed in
the previously cited studies21,22, other study analyzed two groups of
participants, one of which performed 13 progressive, high-intensity activities and the other performed specific activities. Fear was
investigated for the different activities. Although the intensity of
the activities increased when fear decreased, the results were non-significant during and after treatment in both groups23.
A similar study analyzed two groups. One group performed
high-intensity exercises until muscle exhaustion (n=146) and the
other performed no exercises (control; n=154). No statistically
significant difference was found between groups regarding the
fear of movement, even after controlling by gender. Moreover,
more than 60% of the patients in the exercise group were afraid
of movement. In contrast, the volunteers in both groups in the
present study (those who accepted participating in dance therapy
and those who declined to participate) had mean scores on the
Tampa Scale of Kinesiophobia indicative of an absence of fear
of movement: 39.0±7.08 points (median: 38.5) in the AG and
39.81±6.75 points (median: 42.0) in the CG24.
A study was conducted with 40 individuals allocated to two
groups based on gender: males (n=28) and females (n=12). All
participants performed an aerobic activity under the supervision
of a trainer. Even with this division by gender, the degree of kinesiophobia did not differ significantly between the groups (38
for men and 40 for women)25.
Other study26 allocated 32 patients from a physical therapy clinic
to two groups. The CG continued conventional clinical treatment. The intervention group performed physical activities administrated by a physiotherapist divided into three phases: postural exercises, resistance exercises and more intensive activities,
such as pushups, sit-ups, etc. Evaluations were performed before
and after the activities. No difference in kinesiophobia occurred
in the CG, for which the score remained at 40 points. In the
intervention group, the score dropped from 36 before the intervention to 25 after the intervention, which was a statistically
significant difference, despite the absence of a multidisciplinary
approach like that employed27,28.
Previous studies report that dance therapy achieves similar results
in comparison to other physical activities employed to control
chronic pain, as dance promotes physical fitness and improves the
capacity for aerobic activity1. Moreover, there is wide evidence that
dance offers benefits such as an improvement in psychological well-being3,4 enhanced self-esteem5 and a reduction in anxiety6.
The limitations of the present study were the small number of
participants, the lack of commitment on the part of the volunteers who accepted dance therapy and the heterogeneity of the
sample. Future studies in this field should attempt to define the
relationship between specific motivational dimensions and personality traits or different characteristics between individuals who
agree or disagree to participate in a given therapeutic modality.
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CONCLUSION
The present findings showed no significant difference in terms
of the degree of kinesiophobia between individuals who agreed
to dance therapy and those who declined to participate in the
proposed activity. While it was not possible to conclude whether
patients with chronic pain have a fear of movement, when such
a fear is detected, a multidisciplinary team should work to break
down the paradigms of fear and overcome kinesiophobia.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Recent studies show
that religion and spirituality are important for the dialysis patient
since these variables have been shown to influence important aspects of quality of life and to cope with the disease. In addition, spirituality may be effective in coping with chronic kidney
disease and relieving symptoms arising from hemodialysis. The
objective of this study was to evaluate the attitudes towards the
pain in patients with chronic kidney disease on hemodialysis and
its relation with spirituality.
METHODS: This is a co-relational and cross-sectional study of
50 patients with chronic kidney disease on hemodialysis. The
data were collected through an individual interview, using the
sociodemographic characterization questionnaire, Brief Pain Inventory and the Pinto and Pais-Ribeiro Spirituality Scale.
RESULTS: Regarding attitudes facing chronic pain measured by the
Brief Pain Inventory, the lowest mean score was in the “Solicitude”
domain (1.48±1.35) and the highest in “Incapacity” (3.05±1.37).
As for spirituality, the mean scores were 3.80±0.39 and 3.36±0.67
in the beliefs and hope/optimism dimensions, respectively. A positive, moderate-magnitude correlation was observed between the
hope/optimism dimension of the Pinto and Pais-Ribeiro Spirituality
Scale and the solicitude domains (r=0.315, p=0.026) and emotion
(r=0.299, p=0.035) of the Brief Pain Inventory.
CONCLUSION: The relationship between attitudes facing pain
and the level of spirituality of the chronic renal patient was confirmed. Therefore, these aspects should be considered in the care
provided to help in coping with the treatment and the disease.
Keywords: Chronic renal failure, Hemodialysis, Nursing, Pain,
Spirituality.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Estudos recentes trazem que
a religião e a espiritualidade são importantes para o paciente dialítico, já que essas variáveis se mostraram influentes em aspectos
importantes da qualidade de vida e enfrentamento da doença.
Além disso, a espiritualidade pode ser eficaz no enfrentamento da
doença renal crônica e alívio dos sintomas advindos da hemodiálise. O objetivo deste estudo foi avaliar as atitudes frente à dor de
pacientes com doença renal crônica em hemodiálise e sua relação
com a espiritualidade.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo correlacional e transversal,
realizado com 50 pacientes com doença renal crônica em hemodiálise. Os dados foram coletados por meio de entrevista individual, utilizando-se o questionário de caracterização sociodemográfica, Inventário de Atitudes Frente à Dor-Breve e a Escala de
Espiritualidade de Pinto e Pais-Ribeiro.
RESULTADOS: Em relação às atitudes frente à dor crônica,
mensuradas pelo Inventário de Atitudes Frente à Dor-Breve, o escore médio mais baixo foi no domínio “Solicitude” (1,48±1,35)
e o mais elevado em “Incapacidade” (3,05±1,37). Quanto à
espiritualidade, as pontuações médias foram de 3,80±0,39 e
3,36±0,67 nas dimensões crenças e esperança/otimismo, respectivamente. Observou-se correlação positiva, de moderada
magnitude, entre a dimensão esperança/otimismo da Escala de
Espiritualidade de Pinto e Pais-Ribeiro e os domínios solicitude
(r=0,315; p=0,026) e emoção (r=0,299; p=0,035) do Inventário
de Atitudes Frente à Dor-Breve.
CONCLUSÃO: Confirmou-se a relação entre as atitudes frente
à dor e o nível de espiritualidade do paciente renal crônico, logo,
tais aspectos deverão ser considerados na assistência prestada a
fim de auxiliar no enfrentamento do tratamento e da doença.
Descritores: Dor, Enfermagem, Espiritualidade, Hemodiálise,
Insuficiência renal crônica.
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INTRODUÇÃO
A doença renal crônica (DRC) é considerada um grave problema
de saúde pública, com prevalência e incidência crescente1. Pode ser
definida como anormalidade na estrutura ou função renal presente há mais de 3 meses, com implicações para a saúde2 decorrente,
principalmente, da hipertensão arterial sistêmica (HAS) ou diabetes
mellitus (DM)3.
A perda da função renal é lenta e progressiva, acarretando para o
paciente com DRC processos adaptativos. Nos estágios iniciais é as-
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sintomática, entretanto ao atingir 50% de sua capacidade normal, os
sintomas começam a surgir, como anemia leve e nictúria4. Diante do
diagnóstico de uma doença incurável, indivíduos com DRC se vêm
limitados física e emocionalmente.
O indivíduo que realiza hemodiálise é passível de relatar dor5, sintoma que envolve aspectos sensitivos, afetivos, autonômicos e comportamentais6.
O paciente com DRC pode referir diferentes tipos de dor, de intensidade e localização variáveis, podendo estar associada a doenças
ósseas, à perda progressiva da massa muscular, incidência de doenças crônicas debilitantes como o DM, a doenças neurológicas e à
obstrução vascular7. Essa situação pode interferir no seu cotidiano e
comprometer sua qualidade de vida (QV).
Dentre as formas de enfrentamento da dor, a espiritualidade é uma
das estratégias mais importantes e a religiosidade ajuda no seu alívio,
pois aumenta a quantidade de neurotransmissores envolvidos nesse
controle5. A espiritualidade também é considerada como um forte
mecanismo que auxilia em momentos estressores8,9.
A convivência com a doença e o doloroso tratamento desses pacientes geram conflitos existenciais, suscetíveis de provocar angústia
espiritual podendo agravar os sintomas físicos e emocionais e a capacidade para enfrentar a doença.
Estudos recentes trazem que a religião e a espiritualidade são importantes para o paciente dialítico, uma vez que essas variáveis mostraram ser influentes em aspectos importantes da QV e enfrentamento
da doença10. Dessa forma, tendo em vista que a espiritualidade pode
ser eficaz junto ao enfrentamento da DRC e alívio dos sintomas advindos do tratamento de HAS, o presente estudo levantou a seguinte
questão norteadora: as atitudes frente à dor de pacientes com DRC
possuem relação com sua espiritualidade?
A partir desse questionamento, a presente pesquisa teve por objetivo
avaliar as atitudes frente à dor de pacientes com DRC em hemodiálise e sua relação com a espiritualidade.
MÉTODOS
Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, correlacional, de
corte transversal, desenvolvido em uma Unidade de Terapia Renal
Substitutiva do interior do Estado de São Paulo, que no período de
coleta de dados (janeiro a abril de 2016) atendia 199 pacientes.
Considerando os critérios de elegibilidade dos participantes (ter idade
igual ou superior a 18 anos, possuir diagnóstico médico de DRC em
estágio terminal, estar em tratamento hemodialítico e apresentar dor
crônica), consultou-se toda a população alvo. Do total de 199 pacientes atendidos no referido serviço, 50 participaram da pesquisa, sendo
a amostra de conveniência. Dos 149 indivíduos não incluídos no estudo, 10 foram à óbito, 2 foram transferidos de unidade, 8 possuíam
insuficiência renal aguda, 15 possuíam menos de 18 anos, 64 não tiveram interesse em participar da pesquisa e 50 possuíam dor aguda.
Após o consentimento do participante em participar da pesquisa, solicitava-se a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, realizando-se em seguida uma entrevista
individual, em uma sala privativa do próprio serviço, com a aplicação
de um Questionário de Caracterização Sociodemográfica e Clínica,
o Inventário de Atitudes frente à Dor-breve (IAD-breve) e a Escala
de Espiritualidade de Pinto e Pais-Ribeiro (EEPP-R). O questionário
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de caracterização sociodemográfica e avaliação de saúde foi elaborado
especificamente para este estudo e foram incluídas como variáveis sociodemográficas: sexo, idade, estado civil, escolaridade e religião.
O IAD-breve foi elaborado e validado para língua portuguesa em
200611, e avalia as crenças e como elas auxiliam nas atitudes frente à
dor. A versão breve é composta por 28 itens, correspondentes a sete
domínios de crenças e atitudes frente à dor: cura médica (refere-se a
quanto o paciente acredita na cura pela medicina para sua dor), controle, que refere-se a quanto o paciente acredita que pode controlar a
sua dor (sua influência pessoal no controle da dor), solicitude (refere-se
a quanto o paciente acredita que outros, especialmente os familiares,
devem ser mais solícitos quando sente dor, solicitude de outros frente
à pessoa com dor), incapacidade (refere-se a quanto o paciente acredita
que está incapacitado pela dor), medicação (refere-se a quanto o paciente acredita que é o melhor tratamento para dor crônica), emoções
(refere-se a quanto o paciente acredita que suas emoções influem na
sua experiência dolorosa), e dano físico (refere-se a quanto o paciente
acredita que a dor significa que está machucando a si mesmo e que
deveria evitar exercícios). A pontuação do instrumento é feita por uma
escala do tipo Likert de cinco pontos. A resposta corresponde a zero
= totalmente falso, 1 = falso, 2= nem verdadeiro nem falso, 3 = quase
verdadeiro e 4 = totalmente verdadeiro. O escore de cada escala ou
domínio é calculado pela soma dos pontos das respostas de cada item,
dividido pelo número de itens respondidos11.
A EEPP-R foi validada para o contexto brasileiro em pacientes com
DRC em hemodiálise em 201012. É composta por cinco questões
focadas na atribuição de sentido/significado da vida e na construção
da esperança e de uma perspectiva de vida positiva. As respostas são
do tipo Likert, dadas numa escala de quatro alternativas, entre “não
concordo” e “concordo plenamente”. Da análise fatorial resultaram
duas subescalas, uma constituída por dois itens que se referem a uma
dimensão vertical da espiritualidade, denominada de “Crenças”, e
outra constituída por três itens que se referem a uma dimensão horizontal da espiritualidade, denominada “Esperança/otimismo”12. A
pontuação de cada subescala é efetuada através da média dos itens,
como se segue: “Crenças = (Questão1 + Questão2) /2”; “Esperança/
optimismo = (Questão3 + Questão4 + Questão5) /3”12. O ponto
médio (de corte) é de 2,5, sendo que valores inferiores a esse ponto
de corte correspondem a escores baixos e valores superiores a escores
elevados de espiritualidade.
Os referidos instrumentos foram aplicados previamente à sessão de
hemodiálise, ou na sua impossibilidade, nas duas primeiras horas
de tratamento. Considerando a possibilidade de algum dos participantes apresentar problemas visuais e/ou baixo nível instrucional, a
aplicação do instrumento foi por meio de entrevista individual, no
período de janeiro a julho de 2015. O desenvolvimento do estudo
atendeu as normas de Ética em pesquisa envolvendo seres humanos.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Carlos (Parecer nº 794.523/2014).
Análise estatística
Os dados foram digitados em planilha formatada do programa Excel
e transportados para a análise no software Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS para Windows), versão 22.0. Para a análise descritiva dos dados, foram calculadas as medidas de posição (média,
mediana e máxima) e de dispersão (desvio padrão).
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Além disso, foram realizados cálculos correlacionais (coeficiente de
correlação de Spearman) e teste t Student para verificar a correlação
entre a dor e a espiritualidade por meio das referidas escalas. Neste estudo, a magnitude das correlações foi classificada como fraca
(<0,3); moderada (0,3 a 0,59); forte (0,6 a 0,9) e perfeita (1,0)13.

O nível de significância adotado para os testes estatísticos foi de
p-valor ≤ 0,05.
RESULTADOS
O estudo incluiu 50 pacientes, os quais se caracterizaram pela predominância do sexo masculino (58,0%), maioria dos participantes na
faixa etária de 18 a 59 anos (68,0%), a maioria possuía parceiro fixo
(66,0%). Referente à escolaridade, 50% dos pacientes relataram ter
estudado 10 anos ou mais e em relação à religião, a maioria dos participantes professava o catolicismo (60,0%). Os dados da caracterização
completa dos pacientes com DRC estão apresentados na tabela 1.
Com relação às atitudes frente à dor, avaliado por meio do IAD-breve, observa-se na tabela 2 a análise descritiva obtida nos sete domínios: Cura Médica, Controle, Solicitude, Incapacidade, Medicação,
Emoção e Dano Físico. Verificou-se que o domínio Solicitude do
IAD-breve apresentou a pontuação média mais baixa e o escore médio mais elevado foi em Incapacidade.
Com relação ao nível de espiritualidade dos pacientes com DRC, avaliada pela EEPP-R, verifica-se na tabela 3 que o escore médio nas dimensões crenças e esperança/otimismo foi de 3,80±0,39 e 3,36±0,67,
respectivamente, o que significam escores altos de espiritualidade, levando em conta que o ponto de corte da referida escala é de 2,5.
Na tabela 4 verifica-se correlação positiva significativa, de moderada
magnitude entre os domínios do IAD-breve com a subescala esperança/otimismo da EEPP-R: Solicitude (r=0,315; p<0,026) e Emoção (r=0,299; p<0,035).

Tabela 1. Características sociodemográficas e clínicas dos pacientes
renais crônicos (n=50). São Carlos-SP, 2018
Variáveis
Faixa etária (anos)
Sexo
Situação conjugal
Escolaridade (anos)

Religião

n

%

18 a 59

34

68,0

60 ou mais

16

32,0

Masculino

29

58,0

Feminino

21

42,0

Com parceiro fixo

33

66,0

Sem parceiro fixo

17

34,0

Analfabeto

1

2,0

1a4

16

32,0

5a9

8

16,0

10 ou mais

25

50,0

Católico

30

60,0

Evangélico

14

28,0

Testemunha de Jeová

3

6,0

Espírita

2

4,0

Mórmon

1

2,0

Tabela 2. Estatística descritiva dos escores dos domínios do IAD-breve. São Carlos-SP, 2018
Domínios do IAD- breve

Média

Desvio padrão

Mediana

Mínimo

Máximo

Solicitude

1,48

1,35

1,40

0,00

4,00

Emoção

1,81

1,24

1,50

0,00

4,00

Cura médica

2,73

0,87

2,80

0,60

4,00

Controle

2,77

1,15

3,00

0,00

4,00

Dano físico

2,04

1,17

2,30

0,00

4,00

Incapacidade

3,05

1,37

4,00

0,00

4,00

Medicação

2,03

0,95

2,00

0,00

4,00

IAD-breve = Inventário de Atitudes frente à Dor-breve.

Tabela 3. Estatística descritiva dos escores dos domínios da Escala de Espiritualidade de Pinto e Pais-Ribeiro. São Carlos-SP, 2018
EEPP-R

Média

Desvio padrão

Mediana

Mínimo

Máximo

Crenças

3,80

0,39

4,00

2,50

4,00

Esperança/otimismo

3,36

0,67

3,50

1,67

4,00

Total

3,58

0,53

3,75

2,08

4,00

Tabela 4. Coeficiente de correlação de Spearman entre os domínios do IAD-breve e a EEPP-R. São Carlos, 2018
EEPPR
Crenças
Esperança/otimismo
Total

IAD-breve
Solicitude

Emoção

Cura médica

Controle

Dano físico

Incapacidade

r

0,105

0,023

0,187

-0,145

0,057

-0,117

0,036

p

0,467

0,873

0,194

0,314

0,696

0,417

0,806

r

0,315

0,299

-0,081

0,211

-0,024

-0,125

0,123

p

0,026*

0,035*

0,575

0,142

0,870

0,387

0,396

r

0,360

0,317

-0,073

0,113

-0,270

-0,123

0,131

p

0,010*

0,025*

0,613

0,436

0,850

0,394

0,363

*com significância estatística.
IAD-breve = Inventário de Atitudes frente à Dor-breve; EEPP-R = Escala de Espiritualidade de Pinto e Pais-Ribeiro.
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Medicação

Atitudes frente à dor e à espiritualidade dos
pacientes renais crônicos em hemodiálise

DISCUSSÃO
O sexo masculino foi predominante entre os participantes avaliados e a maior parte dos pacientes encontrava-se na faixa etária de
18 a 59 anos (68,0%). Em relação à religião, a maioria dos participantes professava o catolicismo, assemelhando-se a um estudo14
orientado à dor de pacientes com DRC em que a porcentagem
do sexo masculino foi de 57,5% e a prevalência foi de adultos
(51,6%) e a maior parte dos entrevistados (61,4%) relataram ser
católicos. Outra pesquisa15 observou semelhanças nesses resultados, onde o percentual da população entrevistada na etnia branca
teve um destaque de 77,95% da amostra total. Acredita-se que essa
elevada incidência de DRC esteja relacionada com o processo de
envelhecimento, onde ocorre a perda progressiva da reserva renal
fisiológica, e por consequência, as alterações anatômicas e funcionais que ocorrem nos rins.
Referente à situação conjugal, a maioria dos respondentes possuíam
parceiro fixo, o que pode ser observado em outra investigação8 onde
57,7% afirmam serem casados ou terem um parceiro fixo. O resultado demonstrou que a maior parte dos pacientes pode contar
com um possível apoio familiar dentro do lar, sendo de grande importância, uma vez que as doenças crônicas podem afetar o estado
emocional, psicológico e socioeconômico dos pacientes.
Quanto ao nível de escolaridade, verificou-se uma média de
3,60±1,62 anos com variação de 1 a 9 anos, sendo que a maioria
possuía o ensino médio completo. Uma pesquisa8 realizada com pacientes em tratamento hemodialítico obteve dados semelhantes ao
da presente investigação, onde 17,3% apresentaram ensino médio
completo. Cabe salientar que o baixo nível de escolaridade pode influenciar na vulnerabilidade social, podendo assim, comprometer os
cuidados relacionados à saúde dos pacientes com DRC. Essa informação é importante para o profissional de saúde que o assiste, pois,
assim sendo, pode orientar de maneira assertiva, de acordo com as
necessidades e condições de entendimento de cada paciente.
Referente ao IAD-breve verificou-se que o domínio com escore
mais elevado foi o da Incapacidade, que se refere a quanto o paciente
acredita que está incapacitado pela dor sentida, e três dos domínios
apresentaram moderada confiabilidade, sendo eles, Cura Médica,
referente a quanto o paciente acredita na cura pela medicina para
sua dor, Dano físico, referente a quanto o paciente acredita que a
dor significa que está machucando a si mesmo e que deveria evitar
exercícios, e Medicação, que diz respeito a quanto o paciente acredita que é o melhor tratamento para dor crônica. O domínio com
escore médio mais baixo foi o de Solicitude (1,48±1,35), referente
ao respeito e à crença do paciente de que outros, especialmente os
familiares, devem ser mais solícitos quando sente dor.
Uma pesquisa16 realizada com 88 pacientes com DRC em tratamento hemodialítico em uma Unidade Nefrológica do noroeste do Rio
Grande do Sul, buscou compreender os níveis de intensidade de dor
dessa população por meio do Questionário McGill. O autor constatou que durante a sessão, 75% dos pacientes não tiveram dor, 17%
apresentaram dor leve, 4% moderada e 3,4% intensa. No final da
hemodiálise, 58% continuavam sem dor, porém percentuais aproximados de dor leve ou moderada (20,5% e 19,3%) e intensa (2,3%)
demonstraram aumento da intensidade da dor com o decorrer da
hemodiálise, resultado que é consoante com o presente estudo.
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Em relação ao nível de espiritualidade dos participantes avaliados
verificou-se que o escore médio nas dimensões crenças e esperança/
otimismo foram de 3,80±0,39 e 3,36±0,67, respectivamente, significando escores altos de níveis de espiritualidade, considerando-se o
ponto de corte da referida escala de 2,5.
Uma pesquisa17 que buscou verificar a espiritualidade e esperança de
pacientes em tratamento oncológico, obteve nas dimensões crenças
e esperança/otimismo da EEPP-R os escores médios de 2,83±0,93
e 2,76±0,75, respectivamente, indicando também um alto nível de
espiritualidade. Isso considerando o escore médio, já que este varia
de 1 a 4. Portanto, fica demonstrado que a espiritualidade pode ser
fator contributivo na melhora da qualidade de vida desses pacientes,
e a implementação de uma nova política pública deve garantir que
os pacientes recebam o auxílio espiritual nos tratamentos.
Um estudo18 analisou a relação entre esperança e espiritualidade
com pacientes em tratamento de hemodiálise, e concluiu existir relação positiva entre as variáveis, observando-se a média de 3,67±0,62
na subescala de crenças e 3,21±0,53 em esperança/otimismo, valores
semelhantes aos do presente estudo.
O presente estudo pode trazer uma indicação de correlação positiva, de moderada magnitude, com significância estatística entre os
domínios solicitude e emoção do IAD-breve. Além disso, o domínio cura médica correlacionou-se negativamente com a EEPP-R
total com significância estatística, sendo de fraca magnitude, indicando não existir correlação de cura para o paciente com DRC
em tratamento de hemodiálise quando este possui elevado nível de
espiritualidade.
A pesquisa19 realizada com 58 pacientes com DRC em hemodiálise
na Clínica Nefrológica Santo Amaro, em Patos, Paraíba, demonstrou que atitudes religiosas auxiliam os pacientes no enfrentamento
da situação problemática que vivenciam, que inclui a sensação de
dor, melhorando a qualidade de vida da população.
Não foram encontrados na literatura estudos dedicados a compreender a associação da espiritualidade com a dor em pacientes
com DRC. Entretanto, o trabalho20 realizado com 10 idosos de
um programa de treinamento físico que apresentavam sintomas de
claudicação intermitente analisou a percepção sobre a dor durante
a caminhada e como eles utilizaram a espiritualidade para superar
o sintoma doloroso. O estudo concluiu que a fé e a espiritualidade
parecem funcionar como instrumentos de superação da dor durante
a caminhada dos idosos com claudicação intermitente.
CONCLUSÃO
Com base no objetivo proposto e nos resultados obtidos, verificou-se que as atitudes frente à dor e à espiritualidade dos pacientes com
DRC em hemodiálise, participantes do presente estudo, apresentaram correlação positiva significativa entre as dimensões avaliadas.
Além disso, apresentaram correlação positiva significativa, portanto,
a espiritualidade auxilia no modo como os pacientes enfrentam a
dor ocasionada pela doença e o tratamento hemodialítico.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The difficulty of the
nursing staff in assessing pain, the low adherence to the registry
of pain and the quality reported in other studies brings the need
to assess the related factors and one of them can be the lack of
knowledge. The objective of this study was to evaluate the knowledge of nursing students about pain assessment.
METHODS: A cross-sectional, descriptive and quantitative study, conducted in a Higher Education School in Aracaju, Brazil.
The sample was composed of 169 nursing students over the last
period of graduation. The data were obtained through a form
that contained sociodemographic information, questions about
pain assessment, and knowledge sources used.
RESULTS: The scales to assess pain in children and in adults are
known by 70 and 66% of the students, respectively. They reported that pain assessment and the incorrect pain treatment may
impair the clinical picture and aggravate the disease, both in the
child (17.2%) and the adult (15.4%). The rate of correct answers
about pain assessment ranged from 26.6 to 87%. Most of them
use articles to gain knowledge about pain (56.2%). The fact of
having already used a scale to assess the patient’s pain (p=0.045)
showed significant differences in the average of hits.
CONCLUSION: Nursing graduates are aware of the existence
of scales to assess pain, but they do not have the ability to perform them. The prior use of scales promotes learning. The lack of
knowledge about pain impacts on the patient’s health.
Keywords: Knowledge, Nursing students, Pain assessment.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dificuldade da equipe de
enfermagem em avaliar a dor, a baixa adesão ao registro de dor e a
sua qualidade relatada em outros estudos, faz surgir a necessidade
de avaliar os fatores relacionados, podendo ser um deles a deficiência de conhecimento. O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento dos estudantes de enfermagem sobre a avaliação da dor.
MÉTODOS: Estudo transversal, descritivo e quantitativo, desenvolvido em uma instituição de ensino superior em Aracaju, SE, Brasil. A amostra foi composta por 169 acadêmicos de
enfermagem do último período da graduação. Os dados foram
obtidos por meio de formulário que continha questões sociodemográficas, perguntas sobre a avaliação da dor e as fontes de
conhecimento utilizadas.
RESULTADOS: As escalas para avaliação da dor na criança e no
adulto são conhecidas por 70 e 66% dos acadêmicos, respectivamente. Eles relataram que a avaliação e o tratamento inadequado
da dor podem prejudicar o quadro clínico e agravar a doença tanto
na criança (17,2%) quanto no adulto (15,4%). O índice de acertos sobre a avaliação da dor variou entre 26,6 e 87%. A maioria deles utiliza artigos para adquirir conhecimento sobre a dor (56,2%).
Já ter utilizado escala para avaliação da dor do paciente (p=0,045)
apresentou diferenças significativas na média de acertos.
CONCLUSÃO: Os formandos de enfermagem sabem da existência das escalas para avaliação da dor, porém não possuem habilidade para executá-las. A utilização prévia de escalas favorece o
aprendizado. O baixo conhecimento quanto à dor repercute na
saúde do paciente.
Descritores: Conhecimento, Estudantes de enfermagem, Mensuração da dor.
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A dor é uma experiência subjetiva de complexa avaliação e gerenciamento. No entanto, seu alívio é um direito do paciente1. A sensação
dolorosa pode ocorrer devido a cirurgias, lesões, doenças ou procedimentos médicos, causando angústia para o paciente e seus familiares.
Por isso, faz-se necessário que o enfermeiro tenha conhecimento da
fisiologia, avaliação, tratamento e repercussão da dor no paciente2.
A avaliação da dor por meio da utilização de escalas e indicadores
de monitoração apropriados possibilitam mensurar a intensidade e
verificar a eficácia das intervenções3. Diversos instrumentos têm sido
validados para a avaliação da dor em diferentes faixas etárias e condições clínicas. Como as escalas unidimensionais que são indicadas
para identificar e mensurar a dor e são adotadas para obtenção de informações rápidas, bem como as escalas multidimensionais que são
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empregadas para avaliar elementos sensoriais, afetivos e avaliativos
que estão refletidos na linguagem do relato da experiência dolorosa4.
Mesmo a dor sendo um dos mais frequentes motivos da procura dos
serviços de saúde, muitas vezes seu alívio não é alcançado. Apesar
dos avanços na analgesia da dor, ainda há obstáculos relacionados ao
seu manuseio, principalmente quanto à avaliação5.
A dificuldade da equipe de enfermagem em avaliar a dor, a baixa
adesão ao registro de dor e a sua qualidade relatada em outros estudos faz surgir a necessidade de avaliar os fatores relacionados, podendo ser um deles a deficiência de conhecimento durante a formação.
O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento dos acadêmicos
de enfermagem sobre avaliação da dor.
MÉTODOS
Estudo transversal, descritivo e quantitativo, desenvolvido em uma
instituição privada de ensino superior em outubro de 2017, Aracaju,
SE, Brasil.
Foram incluídos na pesquisa todos os acadêmicos de enfermagem
que cursavam o último período do curso. Não houve critérios de
exclusão. A coleta de dados ocorreu após os estudantes serem devidamente orientados sobre a pesquisa e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A amostra inicial estava
prevista para 200 formandos, segundo a instituição, porém 31 deles
se recusaram a participar do estudo. A amostra foi constituída por
169 formandos em enfermagem.
O questionário de coleta de dados foi dividido em três partes com
perguntas sobre o perfil dos acadêmicos; questões sobre avaliação da
dor em crianças e adultos, e as fontes de conhecimento utilizadas pelos estudantes. Esse instrumento foi elaborado pelos pesquisadores
e validado por uma banca composta por três juízes com experiência
na área de estudo antes do início da coleta. Foi realizado um piloto
com cinco participantes para a adequação final do instrumento, e os
dados do piloto foram descartados.
O estudo seguiu as recomendações da Resolução 466/2012
do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Estácio de Sergipe (CAEE:
70838717.0.0000.8079) com parecer 2.269.667.
Análise estatística
Realizou-se uma análise descritiva univariada, procedendo-se à
categorização dos dados extraídos com a obtenção das respectivas
frequências e percentuais, apresentados no formato de tabelas. Foi
realizada uma análise inferencial com o cruzamento entre a proporção de acertos no teste de conhecimento na avaliação da dor com as
variáveis socioeconômicas e fontes de conhecimento. O cruzamento
entre as variáveis qualitativas e quantitativas foi verificado inicialmente através do teste de Shapiro-Wilk se a proporção de acertos
apresentou distribuição normal (p=0,000). Como não foi observado
normalidade, adotou-se testes não paramétricos para a análise. Para
o cruzamento a partir de variáveis com mais de duas categorias foi
utilizado o teste de Kruskal-Wallis, e para as variáveis com duas categorias, o teste escolhido foi o de Mann-Whitney.
Em todos os testes de hipóteses realizados, a conclusão foi obtida através da interpretação do valor de p. Adotando um nível de significância
de 5%, sempre que o valor de p calculado for menor que 0,05 infere-
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-se que há relação entre as variáveis analisadas. O software utilizado foi
o R, versão 3.4.2 e o nível de significância adotado foi de 5%.
RESULTADOS
A amostra foi composta predominantemente por mulheres (90,5%),
com idade entre 20 e 50 anos, estudantes dos turnos noturno (53,3%)
e matutino (46,7%). Mais da metade dos entrevistados não estava ativo no mercado de trabalho (61%). Dentre os economicamente ativos,
71,2% atuavam como técnicos de enfermagem. Quanto aos anos de
experiência, constatou-se que a maioria (18,3%) possuía de 5 a 10 anos,
a maior parte (5,33%) atuava na Unidade de Urgência e Emergência.
Setenta por cento dos entrevistados tinham conhecimento das escalas para avaliação da dor em crianças, sendo a escala de faces a mais
mencionada entre os acadêmicos (40,2%). Outras escalas também
foram citadas, como a numérica (8,3%), escala analógica visual (EAV)
(8,9%), Behavioral Pain Scale (BPS) (0,6%) e Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS) (2,4%). Quanto à quantidade
de escalas conhecidas, 61,3% conhecia apenas uma escala (Tabela 1).
Em relação ao conhecimento de escalas para avaliar a dor em adultos, 66% dos acadêmicos afirmaram conhecer, sendo a escala numérica a mais citada (31,4%), e a menos citada (0,6%) a BPS. Também
foram citadas a de faces (14,2%), EAV (5,9%), e LANSS (8,3%).
Quanto à quantidade de escalas conhecidas, 56,8% afirmou conhecer apenas uma escala (Tabela 1).
Dos acadêmicos, 96,4% afirmaram que a avaliação inadequada da
dor prejudica o quadro clínico do paciente adulto e pediátrico, porém, cerca de 22,7% não especificou o motivo. A razão mais apontada para uma avaliação inadequada da dor prejudicar o quadro
clínico da criança foi por induzir a tratamento inadequado e agravamento da doença (17,2%) e no adulto, pelo tratamento inadequado
e agravamento da doença (15,4%) (Tabela 1).
No que diz respeito ao conhecimento dos acadêmicos sobre avaliação
de dor, o estudo revelou que o maior índice de acertos, 147 (87%),
referiu-se à questão: “o relato de dor da criança deve ser considerado”.
O maior número de respostas incorretas, 108 (63,9%), atribuiu-se à
questão: “a avaliação da expressão corporal isoladamente pode indicar
que a criança está com dor”. Assim, o índice de acertos variou de 26,6
a 87% e o índice de erros ficou entre 4,7 e 63,9% (Tabela 2).
Em relação às fontes de informação utilizadas pelos estudantes para
adquirir conhecimento sobre os métodos de avaliação da dor, a
maioria afirmou buscar conhecimento em artigos (56,2%), seguido de livros (44,4%), somente as informações passadas em aula
(39,1%), videoaulas da internet (33,1%) e cursos de capacitação
(25,4%). Somente 38,5% buscam informações em fonte distinta.
Não houve diferenças na média de acertos com as fontes de informação que são utilizadas pelos estudantes para adquirir conhecimento
sobre os métodos de avaliação da dor (Tabela 3).
As variáveis sociodemográficas, trabalhar, ter formação técnica na
área de enfermagem, anos de experiência em enfermagem, no estágio curricular ter observado escalas de dor no prontuário e ser estimulado a utilizar as escalas de avaliação da dor em crianças ou adultos não apresentaram diferenças significativas na média de acertos.
Apenas aqueles que afirmaram já ter utilizado alguma escala para a
avaliação da dor no paciente apresentaram diferenças significativas
na média de acertos (p=0,045) (Tabela 4).
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Tabela 1. Conhecimento dos acadêmicos de enfermagem sobre avaliação da dor na criança e no adulto, Aracajú, SE, 2017
Variáveis
Escala conhecida para avaliação da dor em criança
Escala de faces.
Escala analógica visual.
Escala numérica.
Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs.
Behavioral pain scale
Sim, mas não especificou qual.
Não conhece.
Não respondeu.
Por que a avaliação inadequada da dor prejudica o quadro clínico do paciente pediátrico
Pelo tratamento inadequado da dor agravando a doença.
Pelo diagnóstico e tratamento inadequado agravando a doença.
Por provocar desconforto.
Pela não identificação da alteração do quinto sinal vital.
Por prejudicar o diagnóstico.
Por provocar a alteração de outros dos sinais vitais.
Por provocar trauma psicológico.
Por provocar sofrimento psicológico e tratamento inadequado.
Sim, mas não especificou o motivo.
Não respondeu.
Escala conhecida para avaliação da dor do adulto
Escala numérica.
Escala de faces.
Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs.
Escala analógica visual.
Behavioral pain scale.
Sim, mas não especificou qual.
Não conhece.
Não respondeu.
Por que a avaliação inadequada da dor prejudica o quadro clínico do paciente adulto
Pelo diagnóstico e tratamento inadequado agravando a doença.
Pelo tratamento inadequado da dor agravando a doença.
Por provocar desconforto.
Por não identificar a alteração do quinto sinal vital.
Por provocar a alteração de outros dos sinais vitais.
Por provocar trauma psicológico.
Pelo tratamento inadequado da dor.
Por provocar sofrimento psicológico e tratamento inadequado.
Sim, mas não especificou o motivo.
Não respondeu.

Frequência

%

68
15
14
4
1
32
33
17

40,2
8,9
8,3
2,4
0,6
18,9
19,5
10,1

28
23
15
10
8
6
3
1
37
32

17,2
14,1
9,2
6,1
4,9
3,7
1,8
0,6
22,7
19,6

53
24
14
10
1
30
35
23

31,4
14,2
8,3
5,9
0,6
17,8
20,7
13,6

25
24
13
9
9
3
5
1
35
38

15,4
14,8
8,0
5,6
5,6
1,9
3,1
0,6
21,6
23,5

Tabela 2. Teste de conhecimento realizado pelos formandos de enfermagem sobre avaliação de dor, Aracajú, SE, 2017

Existem escalas de avaliação de dor específicas para recém-nascido, criança e adultos.
As escalas numérica e de faces podem ser utilizadas para avaliar a dor em crianças a partir de seis anos.
A avaliação da dor pela escala de faces é realizada pela atribuição de cores para representar a intensidade, quanto maior a intensidade da dor.
A avaliação pela escala numérica é realizada atribuindo valores numéricos ao nível de choro.
A avaliação da expressão corporal isoladamente pode indicar que a criança está com dor.
A observação do choro de maneira isolada pode determinar a intensidade dolorosa.
O relato de dor da criança deve ser considerado.
As escalas de avaliação da dor em criança são um instrumento seguro, que permitem identificar não
só a presença, mas também, a intensidade da dor.

Acertos
n
%
119 70,4
83
49,1
72
42,6

Erros
n
%
41
24,3
70
41,4
81
47,9

n
9
16
16

%
5,3
9,5
9,5

65
45
55
147
119

85
108
96
8
30

19
16
18
14
20

11,2
9,5
10,7
8,3
11,8

38,5
26,6
32,5
87,0
70,4

50,3
63,9
56,8
4,7
17,8

NI

NI = não informado.
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Tabela 3. Apresentação das fontes de informação utilizadas e sua comparação com o resultado do discente no teste de conhecimento, Aracajú,
SE, 2017
Frequência

%

Média

Desvio padrão

Mediana

Valor de p
0,701

Informações passadas pelo professor durante as aulas
Não

-

-

54,42

50,00

20,93

Sim

66

39,1

53,52

50,00

19,98

Não

-

-

55,56

50,00

20,28

Sim

75

44,4

52,23

50,00

20,76

Livros
0,476

Artigos científicos
Não

-

-

51,07

50,00

18,03

Sim

95

56,2

56,32

62,50

22,01

0,134

Cursos de capacitação
Não

-

-

54,92

50,00

20,30

Sim

43

25,4

51,52

50,00

21,14

0,648

Videoaulas da internet
Não

-

-

54,36

50,00

21,07

Sim

56

33,1

53,47

50,00

19,49

0,993

Teste Kruskal-Wallis p<0,05.

Tabela 4. Comparação entre a proporção de acertos no teste de conhecimento e as variáveis sociodemográficas e acadêmicas, Aracajú, SE, 2017
Variáveis

Média

Desvio padrão

Mediana

Valor de p

Masculino

55,10

62,50

20,73

0,311

Feminino

44,53

50,00

15,79

20 a 25

53,85

50,00

22,85

26 a 30

50,00

50,00

21,48

31 a 35

58,17

62,50

14,98

36 a 40

55,56

62,50

14,99

41 a 50

59,09

62,50

20,98

Não

52,25

50,00

21,79

Sim

56,94

62,50

18,07

Não

54,02

50,00

21,69

Sim

54,17

62,50

17,55

Menos de 5

56,94

62,50

14,13

5 a 10

58,06

62,50

16,94

11 a 20

55,83

62,50

17,59

Acima de 20

37,50

37,50

Não

53,81

50,00

20,49

Sim

57,41

62,50

18,43

Não

54,58

50,00

20,55

Sim

53,57

62,50

20,91

Não

52,79

50,00

20,63

Sim

58,16

62,50

19,36

Sexo

Faixa etária (anos)
0,500

Trabalha
0,106

Técnico ou auxiliar de enfermagem
0,774

Experiência (anos)
0,629

No estágio curricular foi observado escalas de dor no prontuário
0,285

Foi estimulado a utilizar escalas de avaliação da dor em crianças ou
adultos
0,993

Já utilizou alguma escala para avaliação da dor para avaliar a dor no
paciente

Testes Kruskal-Wallis e Mann-Whitney *p-valor <0,05.
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0,045*
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DISCUSSÃO
O conhecimento do manuseio da dor é essencial nas práticas clínicas
de enfermagem, com impacto direto na saúde do paciente1. Por isso,
a capacidade de avaliar a dor é fundamental3.
Pouco mais da metade dos acadêmicos de enfermagem conheciam
algum instrumento para avaliação de dor no adulto, sendo a mais
citada a escala numérica. Muitos deles tinham ciência de alguma
escala para a avaliação de dor na criança, a mais citada foi a de faces.
Outras escalas também foram citadas como a BPS, EAV e LANSS,
porém em menor quantidade para ambos. A maioria afirmou conhecer apenas um instrumento de avaliação da dor. As escalas de dor
para avaliação em paciente sedado, com dificuldade de comunicação
e multidimensionais ainda são pouco mencionadas, o que é um fator de risco para a avaliação inadequada desses pacientes.
A EAV foi citada como uma opção para avaliar a dor na criança, mas
elas podem ter dificuldade em compreendê-la. Existem instrumentos que empregam recursos visuais mais apropriados para essa faixa
etária6. O estudo mostrou que os formandos de enfermagem podem
ter dificuldade em escolher a escala mais adequada para cada idade.
No teste objetivo de conhecimento dos acadêmicos sobre avaliação
de dor, a maior frequência de acertos foi referente à afirmativa que
o relato de dor da criança deve ser considerado. Fato positivo, pois
o autorrelato é o padrão-ouro para avaliação da dor do paciente7.
O maior número de respostas incorretas está vinculado às afirmativas que a avaliação da expressão corporal e do choro isoladamente
podem ser considerados um indicador da presença, ou determinar
a intensidade de dor na criança. As mudanças na expressão facial,
movimentação corporal e choro ainda são bastante consideradas pelos profissionais da saúde como parâmetro para dor, mas eles não
devem ser usados isoladamente, pois o paciente pode apresentá-los
por outras razões como desconforto, fome ou medo8. Além disso,
mesmo que uma característica isolada confirmasse a presença de dor,
o profissional da saúde não seria capaz de quantificar a intensidade
que é de suma importância para a escolha do fármaco adequado.
Muitos acadêmicos erroneamente consideraram verdadeira a afirmativa de que a avaliação pela escala numérica é utilizada atribuindo
valores numéricos ao nível de choro da criança. E o mesmo ocorreu
na afirmativa de que a avaliação da dor pela escala de faces é realizada
pela atribuição de cores para representar a intensidade de dor. Esse
resultado é incoerente com outro resultado desse estudo, podendo
representar que apesar de ter sido as escalas mais citadas pelos formandos de enfermagem, eles não sabem utilizá-las, conhecendo-as
somente pelo nome.
Na escala numérica, o paciente escolhe um número de um a 10 para
representar sua intensidade de dor. Esses números representam a intensidade da dor de forma crescente9. Já a escala de faces constitui-se
por seis faces, a primeira delas é uma expressão sorridente que vai
se transformando até chegar ao último rosto que é muito triste. A
criança poderá escolher a que mais se identifica4.
A média de acertos foi de pouco mais da metade do total das questões. Este estudo corrobora uma pesquisa com acadêmicos de enfermagem para avaliação do conhecimento sobre dor onde observou-se
que a maioria não conseguiu responder corretamente nem 50% das
questões, principalmente sobre fármacos e avaliação de dor2. Evidencia-se que boa parte dos futuros profissionais de enfermagem
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possuem deficiências no conhecimento básico da etapa fundamental
para o manuseio da dor.
A avaliação da dor é determinante, pois a dor aguda se não tratada aumenta o tempo da ativação de vias neuronais prolongando os
efeitos lesivos como elevação dos sinais vitais, redução na oxigenação
dos tecidos10, prejudica o sono podendo levar à exaustão11, e está
associada com risco de evolução para dor crônica12.
A maioria dos acadêmicos de enfermagem concorda que a avaliação
inadequada da dor prejudica o quadro clínico do paciente, por prejudicar o diagnóstico, tratamento e levar ao agravamento da doença.
Mas eles consideram que a dor tem consequências semelhantes para
adultos e crianças, atribuindo mais sofrimento psicológico ao adulto. Em estudo de Nascimento et al.13 é afirmado que nas crianças,
o impacto da dor pode ser ainda maior pela falta de habilidade em
relatar a sua dor ou pelo modo como percebem a sensação dolorosa.
Portanto, boa parte dos formandos possui uma visão incorreta do
impacto ocasionado pela dor em adultos e crianças. É notório lembrar que o não entendimento exato da dor, influência e prejudica o
seu acompanhamento.
A maioria dos estudantes busca informação sobre dor principalmente em artigos, seguido de livros, professor, videoaulas e cursos de
capacitação. Entretanto, um grande número deles limita-se ao que
é ensinado pelo professor. Resultado semelhante ocorreu em estudo
realizado com acadêmicos de enfermagem de três universidades da
Jordânia, a maioria não tinha buscado fontes de informação sobre
a dor e referiram nunca ter participado de curso14. Tanto os estudantes quanto os profissionais de enfermagem devem buscar o aprimoramento dos seus conhecimentos, pois têm responsabilidades na
gestão da dor15.
Contrariando o senso comum, ter formação técnica ou trabalhar
na área de enfermagem não interferiram no nível de conhecimento.
Talvez esse resultado se deva por esse tema ser de fácil compreensão,
por isso, o tempo destinado ao trabalho não prejudica o aprendizado. Já a formação técnica só colaborará se a avaliação da dor foi ensinada na formação técnica do profissional ou se a instituição aderir
ao uso e realizar educação continuada sobre o tema.
Os estudantes que já utilizaram alguma escala para a avaliação da dor
no paciente apresentaram diferenças significativas na média de acertos sobre a avaliação da dor, ou seja, os acadêmicos que já tiveram a
experiência de aplicar as escalas têm maior conhecimento na avaliação da dor. De acordo com esses resultados, em um estudo realizado
com acadêmicos de enfermagem da Jordânia, os que utilizaram mais
as escalas de avaliação de dor apresentaram significativamente um
maior conhecimento15. Por conseguinte, é necessário que seja aliado
o ensino teórico à experiência prática na formação dos futuros profissionais da saúde.
Quando a dor do paciente hospitalizado tem seu manuseio correto,
ele resulta em menor tempo de internação, evita comorbidades agregadas e melhora o bem-estar dos pacientes e familiares. É indispensável que os profissionais da saúde dominem o conhecimento sobre
dor para nortear as tomadas de decisões na prática clínica16.
CONCLUSÃO
Os formandos de enfermagem sabem da existência de escalas para
a avaliação de dor, mas muitas vezes não possuem conhecimento
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específico para utilizá-las ou para escolher a adequada a cada tipo
de paciente. A utilização prévia de escalas favorece o aprendizado.
O pouco conhecimento dos acadêmicos quanto à dor vai além da
avaliação, repercutindo na saúde do paciente.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The prevalence of
chronic pain has been increasing in the world, and it is considered the most underestimated health care problem impacting the
quality of life. Furthermore, there is little consensus regarding
the burden of chronic pain in Brazil. The present study aimed to
investigate the prevalence of chronic pain in the general Brazilian
adult population, and the socio-demographic, clinical, medical
conditions and pain locations on the body.
METHODS: A cross-sectional Internet-based survey was conducted in a nationally representative sample of Brazil adults to
estimate the prevalence, sociodemographic correlates and characteristics of chronic pain in the Brazilian population. Twenty-seven-thousand and three hundred forty-five (27,345) representative residents were contacted.
RESULTS: From 27,345 individuals, 20,830 (76.17%) presented chronic, recurrent, or long-lasting pain, lasting for at least
6 months. Nearly half of the respondents were 65 years older
(48.15%) and the prevalence was higher in females (84,60%)
than males (16.40%). The prevalence of primary chronic lower
back pain was 59.85%; of primary rheumatoid arthritis was
(59.78%) and primary osteoarthritis pain was 69.02%. Half of
the respondents with chronic pain experienced daily pain, and
average (past 3 months) pain intensity was moderate at 57.28%.
CONCLUSION: Chronic pain affects more than two-thirds of
the population of Brazil. Our findings revealed a high prevalence
and severity of chronic pain and suggested that it is a public
health problem in Brazil. Risk factors are being a woman, advanced age and low levels of household income. There is a need for
improved health policies in Brazil for patients with chronic pain.
Keywords: Brazil, Chronic pain, Epidemiology, Pain, Prevalence.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A prevalência de dor crônica
tem aumentado no mundo e é considerada o problema de saúde mais subestimado, com impacto na qualidade de vida. Além
disso, há pouco consenso em relação à carga da dor crônica ao
sistema de saúde no Brasil. O presente estudo teve como objetivo
investigar a prevalência de dor crônica na população adulta geral
brasileira e as condições sociodemográficas, clínicas, médicas e a
localização corporal da dor.
METODOS: Foi realizado um estudo transversal, em questionário pela internet em uma amostra nacionalmente representativa
de adultos do Brasil, para estimar a prevalência e características
da dor crônica na população brasileira. Vinte e sete mil e trezentos e quarenta e cinco (27.345) residentes representativos foram
contatados.
RESULTADOS: Dos 27.345 indivíduos, 20.830 (76,17%)
apresentaram dor crônica, recorrente ou duradoura com duração
de pelo menos 6 meses. Quase metade dos entrevistados tinham
mais de 65 anos de idade (48,15%) e a prevalência era maior nas
mulheres (84,60%) do que nos homens (16,40%). A prevalência
de dor lombar crônica primária foi de 59,85%; de artrite reumatoide primária foi (59,78%) e dor primária oriunda de osteoartrite foi de 69,02%. Metade dos entrevistados com dor crônica
apresentava dor diária e a intensidade da dor média (últimos 3
meses) era moderada em 57,28%.
CONCLUSÃO: A dor crônica afeta mais de dois terços da população do Brasil. Os resultados deste estudo revelaram alta prevalência da dor crônica. Os fatores de risco são ser mulher, idade avançada e baixos níveis de renda familiar. Há necessidade de melhores
políticas de saúde para pacientes com dor crônica no Brasil.
Descritores: Brasil, Dor, Dor crônica, Epidemiologia, Prevalência
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Chronic pain (CP) is a common problem, as well as its high
prevalence, treatment, and economic costs, generating a negative
impact on physical and psychological health1,2. CP is commonly
regarded as a multidimensional phenomenon that involves physical, psychological, and sociocultural aspects and impacts the
individual’s health and well-being, health care services, and the
society1. Some research groups in different countries have attempted to improve the understanding of the multiple characteristics of CP, including its prevalence.
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Globally, it has been estimated that 25% of adults suffer from
pain and that another 10% of adults are diagnosed with CP each
year. While pain affects all populations, regardless of age, gender,
income, race/ethnicity, or geography, it is not distributed equally
across the globe2. Previous epidemiological studies of the general
population have shown that the worldwide variability in the prevalence of pain could be partially explained by methodological,
racial/ethnic, or cultural differences that ranged from 8.7% in
Singapore3 to 48% in the UK4. In addition, some countries, as
Australia, the UK, and the USA, started to use the convening of
Pain Summits because those national governments have started
to recognize that CP represents one of the main challenges and
priorities for public health5-8.
In low-income and middle-income countries, the prevalence
of pain is consistent with the Global Burden of Disease (GBD)
data, with higher rates in the elderly general population and workers than in the general adult population. 28% of the GBD that
could be averted by surgery and safe anesthesia might also be
related to the CP burden. Trauma, cancer, birth complications,
congenital defects, and other surgical diseases potentially lead to
CP if not treated or if treated inadequately. This meta-analysis
shows the range of CP in low-income and middle-income countries but has fallen short of revealing clear causes for the pain9.
CP represented by conditions such as low back pain and osteoarthritis has recently been highlighted as one of the most prominent causes of disability worldwide by the GBD reviews10.
There is limited information available on CP in Latin America. A
community-based study conducted in Colombia reported that the
prevalence of CP among the local adult population was 31%11. In
Brazil, in Londrina city, the prevalence of CP in the elderly was
51.44%12. In Salvador city, the presence of CP was found in 41.4%
of the population13. In São Luís city, a cross-sectional, population-based study, showed a predominance of CP of 50% in women, age
bracket of 18 to 29 years, and brown skin color14. A São Paulo city
population-based study showed that 28.7% of the surveyed reported pain lasting more than three months15. In the city of Florianópolis, 29.3% of older adults experienced CP16. Recently, in a cross-sectional study based on a population survey in the city of Bauru, a
total number of 600 individuals were interviewed to determine the
prevalence of neck pain and associated factors in adults and found
the prevalence of 20.3%17. While these results are significant, it is
hard to draw conclusions from the results due to the lack of representation in the studies’ sample populations.
This cross-sectional study provided quantitative data on the prevalence and severity of various kinds of CP, the demographic
characteristics of individuals with pain, the impact of pain on
work, and the relationships with CP. This first national population-based study was needed to examine the prevalence of CP
among the Brazilian population and to reconcile the widely variable estimates of the prevalence of CP in Brazil. We conducted
a population-based survey of a representative sample of adults
using an internet-administered survey18.
The demonstration of the prevalence of CP is essential as the era
of global surgery begins, to allow benchmarking of this prevalence in the future as emergency and essential surgery services are
expanded in several countries.
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This study aimed to investigate: (1) the prevalence of CP in the
general Brazilian adult population, and (2) the socio-demographic, clinical, medical conditions responsible for the pain and
body locations of pain.
METHODS
After reading and agreed to the term of Consent electronically,
adults aged 18 years older or more were eligible to participate
in the current study. Participants were recruited through social
media and pain management specialists and associations. The
survey was conducted from September 2015 to July 2016. The
Raosoft software (Federal Way, Washington, USA) was used
to calculate the number of people required to be screened to
detect a 50% prevalence of pain, with a 3% margin of error
(95% power at the 5% significant level). A total of 1,068 people was required. Considering that the study focused on factors
associated with the prevalence of CP, the sample was increased
to 2,136 adults.
Classification of chronic pain
Usually, pain is regarded as chronic when it lasts or recurs for
more than 3 to 6 months19. We used a slightly more restrictive
definition of CP as persistent or regularly recurrent pain with a
duration of more than 6 months18,20.
This study was conducted using a simple online questionnaire
prepared as a Google Forms® survey asking up to 20 questions
in Portuguese adapted from Johannes et al.18: (1)‘‘Do you have
any chronic, recurrent, or long-lasting pain, more than aches
and pains that are fleeting and minor”?/and those with an affirmative response were asked: (2) How long the pain was experienced? Respondents with chronic, recurrent, or long-lasting
pain lasting for at least six months met the study definition
of CP and continued with the survey. In sequence, (3) Gender, (4) Age, (5) Race, (6) Education level, (7) Marital status,
(8) Household income, (9) Region, (10) Employment status/
(11) Internet access, (12) Metropolitan area, (13) Checklist to
capture self-reported physician-diagnosed medical conditions
for the current CP, (14) Body locations of the pain. Those indicating more than one medical condition were asked to (15)
Specify the primary pain concern. Finally, questions about (16)
Duration of primary CP, (17) The frequency of pain, (18) Average pain intensity in the past three months, (19) Worst pain
intensity in the past three months, (20) If they take medication
for the condition. For all respondents, a table was constructed for age, sex, race/ethnicity, education, region, metropolitan
area, Internet accessibility, the frequency of physician-diagnosed pain conditions.
Before the implementation of the survey, a pilot study was carried out using a random age-stratified sample of 100 persons over
a 3-month period. The goal was testing the survey functionality
to evaluate the length of time for questionnaire completion, and
to estimate the response rate.
This study had the approval of the Research Ethics Committee of
the Instituition (CAEE: 46727215.7.0000.5142), Process Number 1.189.406 of 2015.

Prevalence and characteristics of chronic pain in
Brazil: a national internet-based survey study

Statistical analysis
The questionnaire responses were entered into the Microsoft
Excel, and the data were analyzed with SPSS (version 21.0 for
Windows, IBM Corp., Armonk, NY, USA). χ2 tests were used
to test for associations between the sociodemographic variables
and the questionnaire responses. To identify the sociodemographic factors that were associated with CP, odds ratios, 95% CI,
and p values were calculated. Continuous data are reported as
Table 1. Prevalence rates of chronic pain
Groups
Characteristics

Number of
participants

% of
total

27,345

100

No pain

6,515

23.83

Chronic, recurrent, or long-lasting pain

20,830

76.17

Pain with a duration of >6 months

17,553

64.19

Pain for less than six months

1,383

5.06

Pain for at least three months

413

1.51

Pain for less than two months

1,481

5.42

Br J Pain. São Paulo, 2018 out-dez;1(4):331-8

the median and interquartile range (IQR) because variables had
abnormal distribution according to Kolmogorov Smirnov test.
Categorical data are represented as a percentage.
RESULTS
CP was defined as a “yes” answer to the question, “Do you have
any chronic, recurrent, or long-lasting pain, more than aches and
pains that are fleeting and minor”? A total of 20,830 (76.16%)
persons completed the first screening question indicating that
they had chronic, recurrent, or long-lasting pain (Table 1).
Table 2 shows that nearly half of the respondents were 65 years
old, women, white, with a bachelor’s degree or higher education.
CP prevalence significantly increased when respondents have never married, with a household income level of less than R$999 a
month, from the South region of Brazil.
The criteria for CP were met by 17,553 respondents and low
back pain condition, and rheumatoid arthritis diagnosis were the
most cited, respectively (Table 3).
Table 4 shows that the CP site most cited was the lower back,
followed by knee, hand, and shoulder. Additionally, the overall

Table 2. Demographic characteristics of participants
Characteristics

Chronic pain

Without chronic pain

Total sample

17,553 (100)

9,792 (100)

OR (95% CI)

p-value

Gender n (%)
Male

2,879 (16.40)

1,768 (18.06)

Reference

Female

14,674 (84.60)

8,024 (81.94)

1.23 (1.05-1.19)

1,109 (6.32)

477 (4.87)

Reference

<0.001

Age group (years) n (%)
18–24
25–34

1,062 (6.05)

481 (4.91)

0.94 (0.81-1.10)

0.500

35–44

1,546 (8.81)

659 (6.73)

1.01 (0.87-1.16)

0.900

45–54

1,727 (9.84)

738 (7.54)

1.01 (0.87-1.15)

0.092

55–64

3,658 (20.84)

2,843 (29.03)

1.80 (1.60-2.03)

<0,001

65 +

8,451 (48.15)

4,594 (46.92)

1.26 (1.12-1.41)

<0,001

White

14,071 (80.16)

7,923 (80.91)

Reference

Brown

2,854 (16.26)

1,498 (15.30)

0.93 (0.87-0.99)

<0.001

Black

323 (1.84)

211 (2.15)

1.16 (0.97-1.38)

0.097

Race n (%)

Yellow

182 (1.04)

93 (0.95)

0.90 (0.70-1.16)

0.448

Indigenous

123 (0.70)

67 (0.68)

0.96 (0.71-1.30)

0.827

Education level n (%)
Some education

5,932 (33.79)

3,266 (33.35)

Reference

High school

4,629 (26.37)

1,781 (18.19)

0.69 (0.65-0.74)

<0.001

Less than high school

1,898 (10.81)

1,451 (14.82)

1.38 (1.28-1.50)

<0.001

Bachelor’s degree or higher

5,094 (29.02)

3,294 (33.64)

1.17 (1.10-1.24)

<0.001

Marital status n (%)
Married

8,253 (47.02)

3,833 (39.14)

Reference

Never married

5,826 (33.19)

4,471 (45.66)

1.65 (1.56-1.74)

<0.001

Divorced

1,077 (6.14)

579 (5.91)

1.15 (1.03-1.29)

<0.05

Living with a partner

2,397 (13.66)

909 (9.28)

0.81 (074-0.88)

<0.001
Continue...
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Table 2. Demographic characteristics of participants – continuation
Characteristics

Chronic pain

Without chronic pain

OR (95% CI)

p-value

Household income level n (%)
Less than R$999

5,323 (30.33)

3,987 (40.72)

Reference

R$1,000 to R$1,999

5,782 (32.94)

2,483 (25.36)

0.57 (0.53-0.61)

<0.001

R$2,000 to R$4,999

4,765 (27.15)

2,338 (23.88)

0.65 (0.61-0.69)

<0.001

1683 (9.59)

984 (10.05)

0.78 (0.71-0.85)

<0.05

R$5,000 or more
Region n (%)

1,3651 (77.77)

7,359 (75.15)

Reference

North

Southeast

232 (1.32)

103 (1.05)

0.82 (0.65-1.04)

0.103

Northeast

543 (3.09)

334 (3.41)

1.14 (0.99-1.31)

0.063

2,342 (13.34)

1,453 (14.84)

1.15 (1.07-1.23)

<0,001

785 (4.47)

543 (5.55)

1.28 (1.14-1.43)

<0,001

South
Midwest
Employment status n (%)
Working–as a paid employee

5,732 (32.66)

3,431 (35.04)

Reference

Working–self-employed

2,184 (12.44)

1,433 (14.63)

1.09 (1.01-1.18)

<0,05

Not working–on temporary layoff

2,856 (16.27)

1,846 (18.85)

1.08 (1.00-1.16)

<0,05

Not working–retired

2,167 (12.35)

1,483 (15.15)

1.14 (1.05-1.23)

<0,001

553 (3.15)

48 (0.49)

0.14 (0.10-0.19)

<0,001

4,061 (23.14)

1,551 (15.84)

0.63 (0.59-0.68)

<0,001

Yes

17,517 (99.79)

9,780 (99.88)

Reference

No

36 (0.21)

12 (0.12)

0.59 (0.31-1.14)

Not working–disabled
Not working–other
Internet access n (%)

0.118

Metropolitan area n (%)
Non-metro

12,582 (71.68)

7,999 (81.69)

Reference

Metro

4,971 (28.32)

1,793 (18.31)

0.56 (0.53-0.60)

<0,001

OR = Odds ratio; CI = confidence interval; p-value determined by X2 test.

Table 3. Frequency of self-reported physician-diagnosed pain condition or body location of pain among respondents with chronic pain of at least
6 months duration
Pain category (condition or location)

No. with each
pain category†

% of each category
that was primary pain‡

% of each primary pain †category contributing
to the overall point prevalence§

Low back pain

5,343

59.85

18

Osteoarthritis

1,614

69.02

6

Rheumatoid arthritis

5,331

59.78

18

Migraine

2,792

35.60

6

233

21.30

<1

Physician-diagnosed pain condition

Carpal tunnel syndrome
Fibromyalgia

823

54.60

3

Chronic daily headaches or tension-type

833

24.65

1

Diabetic peripheral neuropathy

17

40.09

<1

Ankylosing spondylitis

22

40.12

<1

Cancer-related pain

23

50.13

<1

Psoriatic arthropathy

142

50.79

<1

Postherpetic neuralgia

43

15.24

<1

Trigeminal neuralgia

32

13.18

<1

Others

653

22.65

1

Head

4,232

32

8

Face/mouth (includes jaw)

1,366

11

1

Neck

4,152

10

2

Upper back

4,564

43

11

Mid back

2,655

25

4

Lower back

7,613

35

15

Body location of chronic pain

Continue...
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Table 3. Frequency of self-reported physician-diagnosed pain condition or body location of pain among respondents with chronic pain of at least
6 months duration – continuation
Pain category (condition or location)

No. with each
pain category†

% of each category
that was primary pain‡

% of each primary pain †category contributing
to the overall point prevalence§
1

Body location of chronic pain
937

12

Stomach/abdomen

Chest (includes angina pectoris)

2,044

10

1

Pelvis/groin

1,546

8

1

Hip(s)

4,807

39

11

Knee(s)

6,026

39

13

Ankle

4,344

10

2

Feet

4,565

23

6

Shoulder

5,506

10

3

Elbow(s)

4,108

4

1

Wrist(s)

5,039

35

10

Hand(s)

5,985

19

6

Joints

Other joint

437

0

<1

Hip (other than joint pain)

1,478

1

<1

Leg(s) or feet (other than joint pain)

2,544

8

1

Shoulder (other than joint pain)

1,873

9

1

Arm(s) or hand(s) (other than joint pain)

1,878

25

3

951

33

2

Other

Respondents could check multiple pain conditions and locations; ‡Primary Pain is defined as the pain the respondent would most like to relieve that has lasted at
least 6 months. Respondents could choose only 1 pain condition or location as primary pain; §Percentages were calculated using the number of respondents with
CP for at least 6 months as a denominator.
†

Table 4. Duration, frequency, and severity of primary chronic pain
Characteristics

Number of participants

% total

Duration of primary chronic pain

17,553

100

At least 6 months but less than 1 year

3,562

20.29

1 year or more

13,991

79.71

Daily

8,731

49.74

Not daily, but more days than not

5,282

30.09

2–3 times a week

221

1.26

Once a week

412

2.35

2–3 times a month

722

4.11

Frequency of pain

Once a month

1,016

5.79

Less than once a month

717

4.08

Others

452

2.58

Mild (0–3)

2,435

13.87

Moderate (4–6)

10,055

57.28

Severe (7–10)

5,063

28.84

Average pain intensity in the past 3 months

Worst pain intensity in the past 3 months
Mild (0–3)

925

5.27

Moderate (4–6)

7,656

43.62

Severe (7–10)

8,972

51.11

No

2,543

14.49

Painkiller

4,794

27.31

NSAIDs

7,065

40.25

Others

3,151

17.95

Use of medications for the last pain episode

NSAIDs = Nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
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average intensity of the primary pain in the past 3 months was
moderate, followed by severe and mild. Furthermore, the respondents took more NSAIDs and analgesic medication for the
previously experienced pain, respectively.
DISCUSSION
This study is the first population-based prevalence survey of CP
using cross-sectional Internet-based survey and suggests that
76% of the Brazilian population suffer from chronic pain, and
the most prevalent pain is in the lower back, followed by the
knee, hand, and shoulder.
In comparing our results with other population-based surveys
conducted in Brazil, our overall prevalence is higher to that reported in Salvador city (prevalence of 41.4%) by Sá et al.13, in
São Paulo city (prevalence of 28.7%) by Cabral et al.15 and in
elderly people in the city of Florianópolis (prevalence of 29.3%)
by dos Santos et al.16. The different results from these studies
could be attributed to data collection methods and CP definitions that were different in each of the three published city studies and differed from our Internet-based survey. Nevertheless,
understanding the prevalence, causes and consequences of CP in
the Brazilian population has the potential to improve the allocation and utilization of health care resources and federal and state
public policies in promoting pain management2.
Our results are higher than previous estimates of chronic-pain
prevalence in general population studies. The prevalence of CP
reported in different studies varies a great deal, potentially being
influenced by differences in the survey method, country or the
definition of CP used. In fact, our overall prevalence estimate
is twice higher to that reported by Johannes et al.18 in the U.S.
(prevalence of 30.7%) and Denmark (prevalence of 26.8%)21
with similar CP definition and survey. Higher to that reported in the Chinese population (prevalence of 35.9%) by Chen
et al.22 in Japan (prevalence of 39.3%) by Inoue et al.20 and in
Scotland (prevalence of 50%) by Elliot et al.23 in China, Japan
and Scotland they defined CP using three or more months duration, whereas the U.S. and Denmark used six or more months.
Although the International Association for the Study of Pain
(IASP) definition of CP is 3 or more months duration, we used a
slightly more restrictive definition of CP, as a persistent or regularly recurrent pain with a duration of >6 months18,20. Moreover,
despite our survey of CP being of open access, our participants
were recruited through social media and pain management specialists and associations, and therefore, more respondents with
pain may have been influenced to answer the survey and may
influence the response bias.
Similar to other published research, we observed that the overall
prevalence of CP was higher in females than in males. Research
evidence supports gender-based differences in pain experience,
including a higher prevalence and severity of CP in women24.
Similar results were found in all regional studies in the cities of
São Paulo15, Florianopolis16 and Salvador13.
The present findings provide more evidence that this trend is
universal. The differences have often been explained as having
to do with social and cultural factors and the varying effects of
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different male and female hormones on the body and, recently,
the different types of immune cell to process CP, microglia in
male and T-cell in female mice. This difference was linked to
testosterone, which could make T cells less able to mediate pain
in the males, leading to their use of microglia instead25.
Consistent with other CP surveys26-28; we found an increase in the
overall prevalence of CP with aging. In most studies, the larger
increase in CP prevalence occurs during the fourth or fifth decade of life and might be associated with the progression of degenerative changes in the musculoskeletal system29. Even though, the
evidence for an age-related decrease in pain tolerance threshold
is much weaker than that for an increase in pain threshold30. The
elderly population comprises the fastest growing segment of the
world’s population, and the complexity of pain assessment often
requires a multidisciplinary approach to diagnosis and management. The pain physician should work together with a psychologist or psychiatrist; and the physical therapist should be part of
the team as well, to help with functionality31.
Interesting relationships between CP and family structure were
observed. Previous studies have reported that individuals living
alone, or who are divorced, have a higher prevalence of musculoskeletal pain20,32,33. We found that people living alone report more
CP. Sá et al.13 also found a higher prevalence of CP in divorced and
widowed individuals basically because divorce and widowhood involve social factors that may aggravate the appearance of CP.
CP is more prevalent in less privileged segments of the population, and factors that are associated with a lower socioeconomic level are consistently associated with an increase in CP14.
The relation of poorer socioeconomic status indicators with CP
is a consistent theme in the literature, and in particular, strong
correlations have been observed between unemployment because of disability or health reasons and the presence of CP18,34,35.
In our data, the odds of CP were increased among those in the
lowest level of household income (also reported by previous studies)15,22,36,37. Longitudinal data is necessary to explore the temporal association between work-related disability, income, and
CP to determine whether these are risk factors for or consequences of CP.
CP prevalence was higher in the Midwest, South and Northeastern
regions, although participants with CP in the Southeast region accounted for 77.77% of total CP patients of the Brazilian sample.
The Northeastern region had the lowest CP prevalence rate.
Brazilian Northern and Northeastern regions are classified by
human development index as less favored regions with regard to
life expectancy, education level, and per capita income, as compared to the South and Southeastern regions. Despite this, the
Northeastern region has lower pain prevalence. In a way, these
data are conflicting with the epidemiologic results of the association of CP and socioeconomic factors, where low income and
low education level are risk factors38.
Unemployed showed a higher prevalence of CP, similarly to self-employed compared to paid-employee. The Brazilian constitution considers an employee as any individual providing services, depending on and receiving a salary from an employer on
a regular basis. A self-employed individual is defined as a private person that provides services to one or more companies,
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without employment relations. Although employed people can
suffer from CP, especially work-related lower back pain, unemployment generates concerns in people, especially in relation to
family stability, thereby exacerbating CP39. This can explain the
higher prevalence of CP among unemployed.
Moreover, self-employed means that the service being provided
is sporadic, there is no hierarchical subordination, and there is
no monthly salary. As a self-employed, the individual provides
services at their own costs and risks, without fixed working hours
or subordination, they have no rights to regular benefits, such as
paid vacations, health insurance, meals or transportation. This
can explain the higher prevalence of CP among self-employed.
The main causes of CP in Brazil were back pain, rheumatoid
arthritis, headaches, and osteoarthritis and it is similar to other
CP surveys18,40,41. Furthermore, in agreement with other studies15,42,43, we found that the lower back (35%) is the most common pain location. About 80% of adults experience low back
pain at some point in their life44. Additionally, low back pain is
the most common cause of job-related disability and a leading
contributor to missed work days45. Pain can begin abruptly as a
result of an accident or by lifting something heavy, or it can develop over time due to age-related changes of the spine. Sedentary
lifestyles also can set the stage for low back pain, especially when
a weekday routine of getting too little exercise is punctuated by
strenuous weekend workout46.
Our results are consistent with other inquiries and suggest a considerable public health load of CP in Brazil, with about two-thirds of the population reporting CP that has lasted at least 6
months and about 85% individuals reporting pain of moderate-to-severe intensity in the past 3 months. The high prevalence
of CP and its negative societal burden provide justification for
regarding CP as a public health priority47.
The undertreatment of pain, a persistent problem for underdeveloped countries, only can be reduced with better diagnosis and
treatment applied from a public health framework. Understanding pain as a disease may reduce the burden and its co-morbid
conditions as well as potentially decrease the undertreatment and
misdiagnosis of pain2,48.
Overall, the majority has taken nonsteroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs) (7,065, 40.25%) at the time of the survey for
CP management. NSAIDs are not recommended for long-term
use, and careful surveillance to monitor for toxicity and efficacy
is critical49. Although NSAIDs use was most prevalent across Brazil, 91% in Finland41 or 95% in India50 survey’s respondents were
taking NSAIDs. Hence, the risks from chronic use of NSAIDs
are significant in CP management. They can cause life-threatening ulcers and gastrointestinal bleeding, a side-effect that occurs
more frequently and with greater severity as people age51.
This study does have several limitations. The estimate of CP in
the general population relies on recall of pain status during a
defined period of time and is susceptible to recall bias. Moreover,
pain data were self-reported which can be imprecise and subject
to reporting bias, particularly in elderly respondents (69% were
55 years old or more) who may have communication difficulties
and possible were helped by other members of the house, which
may have influenced their responses. Another aspect is related to
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internet access among the Brazilian population of different social
and economic conditions, living in the different geographical
regions of the country. The questionnaire was online, and the
participants used the internet to answer the questions. Therefore,
99.79% of CP responses was that they have “internet access”.
Furthermore, despite Brazil’s continental dimension and wide
climate diversification, influenced by its geographical configuration, we did not focus on the relationship between CP and the
climate or environmental situation in this study. Finally, there
are no validated tools for assessing self-reported pain, and because pain is a subjective experience, assessments of self-reported
pain intensity, duration, and frequency are considered acceptable. Similarly, we relied on self-reports for diagnoses of medical
conditions, and we were unable to check this information. Nevertheless, the Internet-based survey methodology was an efficient way to reach a large sample of Brazil´s population, with
demographic information available for the entire panel allowing
for comparison of people with and without CP.
CONCLUSION
Our results are generally consistent with other surveys and
suggest a considerable public health burden of CP in Brazil, with
two-thirds of the population reporting CP that has lasted at least
6 months and about a third of individuals reporting pain of severe intensity in the past 3 months. There is a need for improved
pain management policies in Brazil to ensure that patients with
CP receive effective treatment.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The convolutions generated on the patient’s skin with the application of the elastic
bandage reduce the pressure on the mechanoreceptors and thus,
the nociceptive stimulus. The objective of this study was to compare the effect of the elastic bandage application with the application of the medical tape in myofascial pain in the region of the
upper fibers of the trapezius muscle in teachers.
METHODS: Participants were assessed using the McGill-Melzack Pain questionnaire and the numeric pain rating scale, palpation for the detection of trigger points, goniometry for shoulder abduction and lateral neck flexion, and the upper trapezius
muscle strength test. Participants were randomly divided into
two groups. In the first moment, the participants of group A received an application of elastic bandage, with the “Y” technique,
and those belonging to group B received the application of the
same technique, however, using the medical tape. Both groups
were reassessed after teaching class and after 24 hours. Two weeks
later, there was the inversion of the materials used.
RESULTS: The sample consisted of 16 teachers. Group A had
a significant statistical pain reduction, according to the numeric
pain rating scale, between the initial assessment and post-application at the first moment (p=0.00) and at the second moment
(p=0.02). A similar result was found in group B, according to
the numeric pain rating scale, both at the first moment (p=0.01)
and at the second moment (p=0.03). In both groups, there was
pain attenuation with no significance on the effect of the elastic
bandage or the medical tape.
CONCLUSION: The application of elastic bandage has the
same effect that the medical tape in reducing pain.
Keywords: Faculty, Myofascial pain syndromes, Pain, Physical
therapy, Physical therapy modalities.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As circunvoluções geradas na
pele do paciente com a aplicação da bandagem elástica reduzem a
pressão dos mecanorreceptores e assim, o estímulo nociceptivo. O
objetivo deste estudo foi comparar o efeito da aplicação da bandagem elástica com a aplicação de esparadrapo na dor miofascial
na região das fibras superiores do músculo trapézio de professores.
MÉTODOS: Os participantes foram avaliados através do questionário da dor de McGill-Melzack e a escala numérica, palpação para detecção de pontos-gatilho, goniometria de abdução do
ombro e láteroflexão de cervical e teste de força no músculo trapézio superior. Aleatoriamente foram divididos em dois grupos.
No primeiro momento, os participantes do grupo A, receberam
a aplicação de bandagem elástica, com a técnica em “Y” e, os pertencentes ao grupo B, receberam a aplicação da mesma técnica,
entretanto com esparadrapo. Ambos os grupos foram reavaliados
após ministrar aula e após 24 horas. Duas semanas após, ocorreu
a inversão dos materiais utilizados.
RESULTADOS: A amostra foi constituída por 16 professores.
O grupo A apresentou redução estatisticamente significativa da
dor na escala numérica entre a avaliação inicial e pós-aplicação no
primeiro momento (p=0,00) e no segundo momento (p=0,02).
Resultado semelhante foi encontrado no grupo B na escala numérica, tanto no primeiro momento (p=0,01) quanto no segundo
momento (p=0,03). Em ambos os grupos a dor atenuou sem haver
significância para o efeito da bandagem elástica ou esparadrapo.
CONCLUSÃO: A aplicação de bandagem elástica apresenta o
mesmo efeito da aplicação de esparadrapo para a redução do quadro álgico.
Descritores: Dor, Fisioterapia, Modalidades de fisioterapia, Professores, Síndromes da dor miofascial.
INTRODUÇÃO
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A síndrome dolorosa miofascial é uma condição muscular desencadeada por pontos-gatilho (PG), atribuída ao esforço repetitivo,
manutenção de posturas incorretas, distúrbios musculoesqueléticos,
doenças sistêmicas, sedentarismo e distúrbios do sono1,2.
Os professores representam um grupo ocupacional com alta prevalência de dores musculoesqueléticas. As causas são multifatoriais.
Entre elas, cita-se o esforço físico intenso, mobiliário inadequado e
longas horas de trabalho. Também está associada a fatores psicossociais, como alto nível de estresse, baixo apoio social e satisfação
profissional3,4.
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Para o tratamento da síndrome da dor miofascial inclui-se o método
Kinesiotaping®, que utiliza como material uma bandagem elástica
(BE)5,6. Originalmente desenvolvido no Japão, por Kase, tornando-se, nos últimos anos, cada vez mais popular7.
A banda elástica é aumentada até 140% do seu tamanho natural,
igualando assim à elasticidade da pele, sendo que sua espessura e
peso também são comparáveis a mesma. A banda também é hipoalérgica e resistente à água. Igualmente importante é que não
contem fármacos, sendo que todos os benefícios relatados vêm da
elasticidade do material8.
Os efeitos da BE não são totalmente elucidados. A proposta desse
método é que proporciona analgesia, melhora a função muscular
por meio de regulação do tônus muscular, ajuda na função articular,
elimina os bloqueios na circulação sanguínea e auxilia na drenagem
linfática. Os estudos demonstram que é eficaz quando aplicada de
forma única. Esse fato pode ser associado ao efeito placebo. Quando
combinada à fisioterapia, teoricamente forma ideal para o tratamento, não houve diferença significativa7,9-13.
A combinação da capacidade de distensão da BE e a aplicação sobre
o músculo alongado cria circunvoluções na pele do paciente quando
ele retorna à posição neutra. Essas circunvoluções reduzem a pressão
nos mecanorreceptores que estão localizados abaixo da derme, assim
diminui o estímulo nociceptivo14,15. Essas circunvoluções também
aumentam o espaço entre a pele e o músculo, auxiliando nos fluxos
sanguíneo e linfático16.
Há evidência de que a dor é parcialmente mediada por meio de um
mecanismo endógeno do cérebro, denominado sistema nociceptivo
medial, que pode contribuir para o componente emocional da dor.
Esse sistema pode ser influenciado por expectativas do paciente, o
que, por sua vez, reduz a dor por meio da inibição descendente e da
liberação de opioides. Esses resultados sugerem que um placebo tem
um efeito fisiológico verdadeiro17.
Se a BE de fato atua inibindo a via descendente, ou outro mecanismo similar, é possível que a aplicação de esparadrapo forneça estímulo suficiente para ter efeito terapêutico em termos de redução
da dor14.
O objetivo deste estudo foi comparar o efeito da aplicação da BE
com a aplicação de esparadrapo na dor miofascial na região das fibras superiores do músculo trapézio de professores.
MÉTODOS
Estudo aplicado, experimental, qualitativo, quantitativo e descritivo,
realizado no período de março a junho de 2015, com professores de
quatro escolas da rede pública e privada de ensino, situadas na região
metropolitana de Curitiba.
Foram incluídas professoras, que apresentavam PG e queixas álgicas
na região das fibras superiores do músculo trapézio, com idade de
20 a 50 anos, que trabalhavam no mínimo há 2 anos e com carga
horária semanal de no mínimo 25h. Foram considerados critérios de
exclusão as gestantes, as participantes que possuíam alergia ao esparadrapo e apresentavam doenças associadas na área de aplicação da BE.
Foi excluída uma participante que apresentava tendinite do músculo
supraespinhoso e duas que estavam acima da faixa etária. Todos os
voluntários foram esclarecidos quanto aos procedimentos realizados
e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
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O cálculo amostral foi baseado no pressuposto de que para populações com mais de 150 pessoas deve-se utilizar uma amostra de
10% e em populações com menos de 150 pessoas, uma amostra
de 20%. Sabendo que há uma média de 80 professores e que não
é a totalidade que apresenta as características necessárias, a amostra
mínima para o estudo foi de 16 participantes, que representam 20%
da população.
Os participantes foram divididos de acordo com a ordem da realização das avaliações, sendo o primeiro avaliado pertencente ao grupo
A e o segundo ao grupo B, e assim sucessivamente. Durante o intervalo entre as aulas, os participantes foram avaliados de forma idêntica. Foram coletados os dados pessoais (idade, peso, altura, estado
civil). Na anamnese, foi investigada a queixa principal, informações
sobre a atividade profissional e o histórico da dor, utilizando, para
isso, o questionário da dor de McGill-Melzack18 e a escala numérica
(EN). O PG foi identificado através da palpação como um ponto
circunscrito, que apresenta espontaneamente ou a digito-pressão,
hipersensibilidade, bandas tensas e dor referida. Para a mensuração
da amplitude de movimento (ADM) de flexão lateral da cervical,
utilizou-se o programa Goniometer Pro Preview instalado no telefone
Galaxy S5, marca Samsung. Com a participante sentada, cabeça em
posição neutra, o aparelho foi posicionado sobre o processo espinhoso da sétima vértebra cervical para estabelecer o 0° articular e, em
seguida, foi solicitado o movimento desejado. Para mensurar o movimento de abdução do ombro, também foi utilizado o programa
citado, onde a participante estava sentada, membros superiores em
posição anatômica e o aparelho foi posicionado na região distal e anterior do antebraço. Por fim, foi aplicado o teste de força no músculo
trapézio superior, utilizando os princípios da escala de Oxford19.
No primeiro momento, o grupo A recebeu a aplicação da BE, de
acordo com o Manual de Aplicação8. As participantes do grupo B,
no primeiro atendimento, receberam a aplicação da mesma técnica
descrita, entretanto com esparadrapo. No término da aula e no dia
seguinte, todas as voluntárias foram reavaliadas seguindo os mesmos
procedimentos da avaliação. Duas semanas após a primeira aplicação, o grupo A recebeu a aplicação com esparadrapo, e o grupo B,
a BE, do mesmo modo como no primeiro momento, e foram reavaliados. Vale ressaltar, que as participantes da pesquisa não foram
informadas sobre qual material estava sendo aplicado, apenas foram
orientadas que estava sendo colocado uma fita na região.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, sob o parecer número 987.607 e respeitou
a integralidade a resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12.
Análise estatística
Os dados foram tabulados e em seguida foram tratados estatisticamente utilizando-se o software SPSS 20.0. A normalidade das variáveis
foi testada utilizando o teste Shapiro-Wilk. Para as comparações intragrupos, utilizou-se o teste de Friedman quando os dados não se apresentaram dentro dos padrões de normalidade, e o teste ANOVA para
variáveis com normalidade dos dados. Os testes de pós-significância
utilizados foram de Wilcoxon e Tukey HSD. A comparação entre os
grupos A e B foi realizada após o cálculo das diferenças entre os três
momentos de avaliação (pré-pós, pré com 24h após; pós com 24h).
Para a comparação entre os grupos foram utilizados os testes Mann-Whitney (distribuição não normal dos dados) e t de Student para
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amostras independentes (distribuição normal dos dados). Foi adotado
o valor de p igual ou menor que 0,05 para significância estatística.
RESULTADOS
A amostra foi composta por 16 participantes. Nos dados demográficos da população em estudo, a diferença estatística entre os grupos foi
encontrada somente no peso (p=0,04). Todos os participantes eram
dominantes à direita e apresentavam banda tensa ou PG desse lado.
A tabela 1 mostra que o grupo A reduziu a dor (McGill e EN) de
forma significativa. No teste pós-significância, a variável McGill
apresentou diferença estatisticamente significativa entre a avaliação
inicial e pós-aplicação (p=0,04) e entre a avaliação inicial e pós-24h
(p=0,03) na primeira aplicação, com uso de BE. Já na segunda aplicação, com esparadrapo, houve redução da dor entre a avaliação inicial e pós-24h (p=0,03).
A EN apresentou diferença estatisticamente significativa entre a avaliação inicial e pós-aplicação (p=0,01) e entre a avaliação inicial e
pós-24h (p=0,01) na primeira (BE) aplicação. Na segunda aplicação, com esparadrapo, houve redução da dor entre a avaliação inicial e a avaliação pós-aplicação (p=0,04) e entre a avaliação inicial e
pós-24h (p=0,04).
Na detecção do PG e da tensão da banda muscular, nos três momentos de avaliação, a tensão muscular diminuiu em relação à avaliação
inicial, porém, o PG estava presente na avaliação pós-aplicação e
pós-24h na totalidade das participantes.
Outra questão levantada pelas participantes foi a sensação de que a
dor aumentou no membro contralateral à aplicação. Vale salientar que
duas participantes referiram que a aplicação de esparadrapo foi mais
eficaz, enquanto o restante do grupo não manifestou preferência.
Na comparação dos três momentos de avaliação do grupo B, também ocorreu redução estatisticamente significativa da dor (McGill
e EN) (Tabela 2). A variável McGill apresentou diferença estatística entre a avaliação inicial e pós-24h (p=0,02) e entre avaliação

pós-aplicação e pós-24h (p=0,02) no primeiro atendimento, com
uso de esparadrapo. Já na segunda aplicação, com BE, a diferença
ocorreu entre a avaliação inicial e pós-24h (p=0,03).
A EN apresentou diferença significativa entre a avaliação inicial e
pós-24h (p=0,01) na primeira aplicação (esparadrapo). A segunda
aplicação (BE), também apresentou diferença entre a avaliação inicial e pós-aplicação (p=0,04) e entre a inicial e 24h após (p=0,03).
Foi encontrado resultado semelhante ao grupo A em relação à presença de PG e banda tensa após a aplicação. No que se refere à percepção da participante, quatro delas afirmaram que o esparadrapo
proporcionou um resultado mais efetivo e rápido. Em contrapartida, duas preferiram a BE.
A tabela 3 apresenta a média das diferenças da comparação entre os
momentos de avaliação para os grupos A e B. Na primeira aplicação,
onde o grupo A recebeu BE e o grupo B esparadrapo, foi encontrada
uma diferença estatística significativa na inclinação lateral da cervical
à direita, entre a avaliação inicial e pós aplicação, e entre a avaliação
inicial e pós 24 horas. Já na segunda aplicação, nenhuma variável
apresentou diferença.
O grupo B, na primeira aplicação, apresentou uma evolução mais
efetiva na mensuração da inclinação lateral da cervical à direita entre
a avaliação inicial e pós-24h, sendo que o grupo A regrediu em relação a essa variável no momento acima citado.
A tabela 4 apresenta a comparação entre o grupo A e o grupo B,
considerando o tipo de aplicação, BE ou esparadrapo. Na aplicação
de BE, a variável que apresentou diferença estatística significativa
foi a EN, entre a avaliação inicial e pós-aplicação. Já na aplicação
de esparadrapo, as variáveis que apresentaram diferença estatística
foram goniometria da inclinação lateral da cervical à direita, entre a
avaliação inicial e pós-aplicação, e entre inicial e pós-24h e, goniometria da inclinação lateral da cervical à esquerda, entre a avaliação
inicial e pós-aplicação.
Percebe-se que tanto no momento BE como esparadrapo, o grupo
A apresentou redução da dor (McGill e EN) maior que o grupo B.

Tabela 1. Avaliação da dor e goniometria do grupo A (n=8)
Primeira aplicação
Avaliação inicial

Avaliação pós-aplicação

Avaliação pós-24h

Valor de p

McGill

10,50±6,21

8,75±6,88

3,38±3,34

0,00 a *

Escala numérica

5,50±1,41

4,25±1,49

2,75 ±1,98

0,01 b *

Ombro direito

162,75±14,06

163,88±11,00

160,38±9,02

0,83 b

Ombro esquerdo

159,50±15,21

154,38±13,51

157,75±10,67

0,74 b

Cervical direita

27,38±5,60

29,50±5,18

33,13±3,04

0,07 b

Cervical esquerda

30,63±6,93

31,38±5,55

33,50±4,78

0,60 b

McGill

6,38±4,66

4,00±3,55

3,50±4,28

0,01 a *

Escala numérica

4,13±1,64

3,13±1,36

2,25±1,67

0,03 a *

Ombro direito

160,63±12,29

164,38±11,24

164,75±12,14

0,75 b

Ombro esquerdo

155,50±14,07

153,50±15,30

157,75±16,46

0,27 a

Cervical direita

30,38±5,45

32,25±7,05

34,63±4,21

0,34 b

Cervical esquerda

32,63±5,15

32,25±8,01

35,00±5,68

0,65 b

Goniometria

Segunda aplicação

Goniometria

Fonte: dados da pesquisa.
a
Friedman; b ANOVA; *p<0,05.
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Tabela 2. Avaliação da dor e goniometria – Grupo B (n=8).
Primeira aplicação
Avaliação inicial

Avaliação pós-aplicação

Avaliação pós-24h

Valor de p

McGill

10,50±6,21

8,75±6,88

3,38±3,34

0,00 a *

Escala numérica

5,50±1,41

4,25±1,49

2,75±1,98

0,01 b *

Ombro direito

162,75±14,06

163,88±11,00

160,38±9,02

0,83 b

Ombro esquerdo

159,50±15,21

154,38±13,51

157,75±10,67

0,74 b

Cervical direita

27,38±5,60

29,50±5,18

33,13±3,04

0,07 b

Cervical esquerda

30,63±6,93

31,38±5,55

33,50±4,78

0,60 b

McGill

6,38±4,66

4,00±3,55

3,50±4,28

0,01 a *

Escala numérica

4,13±1,64

3,13±1,36

2,25±1,67

0,03 a *

Ombro direito

160,63±12,29

164,38±11,24

164,75±12,14

0,75 b

Ombro esquerdo

155,50±14,07

153,50±15,30

157,75±16,46

0,27 a

Cervical direita

30,38±5,45

32,25±7,05

34,63±4,21

0,34 b

Cervical esquerda

32,63±5,15

32,25±8,01

35,00±5,68

0,65 b

Goniometria

Segunda aplicação

Goniometria

Fonte: dados da pesquisa.
a
Friedman; b ANOVA; *p<0,05.

Tabela 3. Avaliação Intergrupo – comparação das diferenças entre os grupos A e B nos dois momentos de aplicação

Segunda aplicação

Primeira aplicação

Avaliações

Diferença após com a inicial

Diferença 24h com a inicial

Grupo A

Grupo B

Valor
de p

Grupo A

Grupo B

Valor
de p

Grupo A

Grupo B

Valor
de p

McGill

-5,50±5,35

-1,75±2,49

0,13 a

-7,625±6,63

-7,125±6,88

0,88 b

-2,125±5,19

-5,38±7,58

0,15 a

Escala
numérica

-2,12±0,83

-1,25±1,04

0,08 b

-3,25±1,83

-2,75±2,05

0,62 b

-1,125±2,17

-1,50±2,14

0,73 b

Abdução do
ombro direito

-1,25±8,99

1,13±8,29

0,59 b

1,88±9,26

-2,375±10,29

0,40 b

3,13±5,67

-3,5±8,33

0,08 b

Abdução
do ombro
esquerdo

2,12±11,33

-5,125±8,43

0,17 b

-0,5±14,05

-1,75±8,28

0,83 b

-0,5±14,05

-1,75±8,28

0,83 b

Inclinação
lateral direita

4,00±4,96

-2,5±3,55

0,01 a *

1,50±5,07

-6,5±6,97

0,02b *

-2,5±3,55

-4,00±4,96

0,28a

Inclinação
lateral
esquerda

1,63±3,25

1,63±3,25

1,00 b

0,13±5,03

0,13±5,03

1,00 a

-1,5±6,52

-1,50±6,52

1,00 a

McGill

-5,25±6,41

-2,38±3,02

0,41a

-7,25±7,01

-2,88±3,00

0,14 b

-2,00±4,57

-0,50±0,93

0,87 a

Escala
numérica

-2,75±2,43

-1,00±1,07

0,09 b

-2,75±3,11

-1,88±1,89

0,51 b

0,00±1,77

-0,88±1,25

0,35 a

Abdução do
ombro direito

5,88±14,11

3,75±8,21

0,92 a

7,75±10,51

4,13±8,46

0,46 b

1,88±11,70

0,38±3,25

0,92 a

Abdução
do ombro
esquerdo

2,50±12,54

-2,00±10,64

0,45 b

1,50±11,66

2,25±11,93

0,90 b

-1,00±8,65

4,25±5,44

0,17 b

Inclinação
lateral direita

2,38±2,97

1,88±6,56

0,53 a

1,13±5,99

4,25±3,01

0,21 b

-1,25±5,31

2,38±5,53

0,34 a

Inclinação
lateral
esquerda

-1,88±2,10

-0,38±4,21

0,63 a

1,00±2,39

2,38±3,16

0,34 b

2,88±2,23

2,75±4,40

0,94 b

Fonte: dados da pesquisa.
a
Mann-Whitney, b t de Student para amostras independentes; *p<0,05.
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Tabela 4. Avaliação intergrupos – comparação das diferenças entre os grupos A e B para aplicação de bandagem elástica e esparadrapo

Grupo B

Grupo A

Avaliações

Diferença após com a inicial

Diferença 24h com a inicial

Diferença pós-24h

Grupo A

Grupo B

Valor
de p

Grupo A

Grupo B

Valor
de p

Grupo A

Grupo B

Valor
de p

McGill

-5,50±5,35

-2,38±3,02

0,24 a

-7,62±6,63

-2,87±3,00

0,09 b

-2,12±5,19

-0,50±0,93

0,41 b

Escala numérica

-2,12±0,83

-1,00±1,07

0,03
b
*

-3,25±1,83

-1,87±1,89

0,16

-1,12±2,17

-0,87±1,25

0,78 b

Abdução do
ombro direito

-1,25±8,99

3,75±8,21

0,26 b

1,87±9,26

4,12±8,46

0,26 b

3,13±5,67

0,38±3,25

0,25 b

Abdução do
ombro esquerdo

2,12±11,33

-2,00±10,64

0,46 b

-0,50±14,05

2,25±11,93

0,67 b

-0,50±14,05

4,25±5,44

0,39 b

Inclinação lateral
direita

4,00±4,96

1,87±6,56

0,48 b

1,50±5,07

4,25±3,01

0,21 b

-2,50±3,55

2,38±553,

0,07 a

Inclinação lateral
esquerda

1,63±3,25

-0,37±4,21

0,31 b

0,12±5,03

2,38±3,16

0,42 a

-1,50±6,52

2,75±4,40

0,28 a

McGill

-5,25±6,41

-1,75±2,49

0,23 a

-7,25±7,01

-7,13±6,88

0,97 b

-2,00±4,56

-5,38±7,58

0,19 a

Escala numérica

-2,75±2,43

-1,25±1,04

0,14 b

-2,75±3,11

-2,75±2,05

1,00 b

0,00±1,77

-1,50±2,14

0,17 a

Abdução do
ombro direito

5,88±14,11

1,13±8,29

0,66

7,75±10,51

-2,38±10,29

0,07

1,88±4,00

-3,50±8,33

0,29 a

Abdução do
ombro esquerdo

2,50±12,54

-5,13±8,43

0,18 b

1,50±2,00

-1,75±8,28

0,53 b

-1,00±8,65

-1,75±8,28

0,86b

Inclinação lateral
direita

2,38±2,97

-2,50±3,55

0,00
a
*

1,13±5,99

-6,50±6,97

0,03
b
*

-1,25±5,31

-4,00±4,96

0,30 b

Inclinação lateral
esquerda

-1,88±2,10

1,63±3,25

0,03
a
*

1,00±2,39

0,13±5,03

1,00 a

2,88±2,23

-1,50±6,52

0,06 a

a

b

b

Fonte: dados da pesquisa.
a
Mann-Whitney, b t de Student para amostras independentes; *p<0,05.

DISCUSSÃO
Os resultados demostraram que a BE e o esparadrapo reduzem a
dor (McGill e EN) e não há diferença estatisticamente significativa
entre ambos.
De acordo com a hipótese proposta por Simons, a região em torno
do PG está em um estado isquêmico, resultando em falta de oxigênio e glicose para o metabolismo. Após o relaxamento do PG,
o fluxo sanguíneo para o tecido é ativado, permitindo a perfusão
de oxigênio para que o músculo esquelético possa recuperar a homeostase20,21.
O mecanismo de ação da BE está correlacionado a essa hipótese
pelo fato de a mesma elevar o espaço subcutâneo, o que levaria ao
aumento da circulação e remoção do calor produzido pela inflamação. E, devido à redução da pressão nos nociceptores, a sensação de
dor diminuiria2.
O estímulo aferente, que é promovido tanto pela aplicação de BE
como de esparadrapo, pode ser citado como outro mecanismo de
ação. Conforme a Teoria da Comporta de Melzack e Wall, a velocidade do estímulo proprioceptivo é maior, inibindo, dessa forma,
a transmissão de sinais nociceptivos ao nível espinhal em condições
de dor musculoesquelética crônica, conduzindo à atenuação da experiência dolorosa11,22-24.
Resultado semelhante foi encontrado com a aplicação de BE em pacientes com PG latente no músculo esternocleidomastoideo, sendo
que ocorreu redução da dor e aumento da amplitude de movimento
da articulação quando comparado ao grupo controle, que não recebeu atendimento1.

Para que ocorra a elevação do espaço subcutâneo, melhora da circulação sanguínea e consequentemente redução da dor, é necessário que a BE seja aplicada com o músculo em alongamento para
gerar circunvoluções14. Porém, um estudo obteve redução similar
na intensidade da dor e na incapacidade em pacientes tratados
conforme o manual de tratamento do Método Kinesiotaping e
aqueles que receberam a aplicação de BE sem tensão, e não criando circunvoluções15.
Comparando novamente a aplicação de BE com e sem tensão, a diferença estatisticamente significativa existiu apenas até o terceiro dia,
o que indica que os potenciais benefícios da aplicação da bandagem
são imediatos. Em relação à mensuração da dor e incapacidade, não
foram encontradas diferenças entre os grupos13.
Esses estudos corroboram os resultados encontrados, pois na aplicação de esparadrapo, as circunvoluções não foram geradas e ambos
os materiais reduziram a dor (McGill e EN) de forma significativa,
remetendo-se esse fato ao efeito exteroceptivo.
Em relação à amplitude de movimento da articulação, o músculo
com PG apresenta-se rígido, com os sarcômeros encurtados, que
ocasionam a restrição do movimento. Quando tratada a dor miofascial, a função muscular deve aumentar, as fibras musculares relaxam
e, por conseguinte, a redução da rigidez muscular e o aumento da
amplitude de movimento são de se esperar25-27.
Não foi encontrada alteração estatisticamente significativa na
amplitude de movimento na pesquisa. Isso pode ser explicado
pelo fato de o PG estar presente na totalidade dos participantes
após a aplicação dos materiais, embora a sensação dolorosa tenha
reduzido.
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O estudo apresentou limitações quanto ao tamanho da amostra e
sugere-se para futuras pesquisas utilizar o algômetro para determinar
a sensação dolorosa.

11.
12.

CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo demonstraram que a aplicação de BE
apresentou o mesmo efeito da aplicação de esparadrapo para a redução do quadro álgico e aumento da amplitude de movimento. São
necessários estudos futuros para elucidar os efeitos clínicos da BE,
visto que o mecanismo de ação, conforme o criador da técnica, são
as circunvoluções. Porém, com a aplicação de esparadrapo, elas não
são geradas e foram encontrados resultados positivos.

13.
14.
15.

16.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The prevalence of the
fibromyalgia syndrome has been estimated in some Brazilian cities and regions, and previous population-based studies investigating this prevalence, as well as the profile of medical consultations are unknown.
METHODS: This study used the database constructed by a previous study of authors to identify the prevalence of chronic pain
in Brazil. The cases that reported pain for more than 6 months
and with a diagnosis of fibromyalgia were selected. The studied
descriptive variables were age, intensity and frequency of pain,
pain interference in self-care, walking, working, social life, sexual life, sleep quality, if pain causes sadness or depression or
influences the emotional aspects. The total sample was evaluated
by rheumatologists and pain-expert doctors.
RESULTS: Thirteen cases from the initial database were selected
since they reported the diagnosis of the prevalence of the fibromyalgia syndrome representing 2% of the initial study population,
average age 35.8 years (9.8). The predominance of the fibromyalgia
syndrome was in females (n=11). Pain intensity was 7.3 (2.4), the
frequency and duration of pain were constant in the majority of the
sample (n=9). Most of the cases report a serious pain interference
with sleep (n=8), many said that pain interferes with the work (n=5),
irritability (5) and finally, some report that pain has a moderate interference in self-care (n=5), walking (n=6), social life (n=6), sexual
life (n=5) and causes moderate sadness or depression (n=5).
CONCLUSION: The prevalence of the fibromyalgia syndrome
was estimated in 2% of the Brazilian population, based on secondary data of a study on chronic pain prevalence in Brazil. The
data was collected in 2015-2016. The most reported complaints
were intense and daily pain that interferes with sleep.
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A prevalência de síndrome de
fibromialgia já foi estimada em cidades e regiões pontuais do Brasil, desconhece-se estudos anteriores de base populacional que investiguem a prevalência, assim como o perfil de consultas médicas.
MÉTODOS: Este estudo utilizou dados secundários ao banco de
dados construído por uma pesquisa prévia para identificar a prevalência de dor crônica no Brasil. Foram selecionados os casos que
responderam sentir dores há mais de 6 meses e com diagnóstico
de fibromialgia. As variáveis analisadas de forma descritiva foram:
idade, intensidade e frequência da dor, interferência da dor no
autocuidado, na caminhada, no trabalho, na vida social, na vida
sexual, na qualidade do sono, se dor causa tristeza ou deprime ou
influencia os aspectos emocionais. A totalidade da amostra foi avaliada tanto por reumatologistas como por especialistas em dor.
RESULTADOS: Treze casos do banco de dados inicial foram selecionados por afirmarem ter recebido o diagnóstico de síndrome
de fibromialgia, representando 2% da população do estudo inicial, idade média de 35,8 anos (9,8). A predominância de síndrome de fibromialgia foi no gênero feminino (n=11). Intensidade
de dor de 7,3 (2,4), a frequência e duração da dor é constante
na maioria da amostra (n=9). A maioria dos casos relata muita
interferência da dor no sono (n=8), alguns classificam que a dor
interfere muito no trabalho (n=5), irritabilidade (5) e finalmente, alguns relatam que a dor interfere moderadamente no autocuidado (n=5), caminhada (n=6), vida social (n=6), vida sexual
(n=5) e causa moderamente tristeza ou deprime (n=5).
CONCLUSÃO: A prevalência da síndrome de fibromialgia foi
estimada em 2% da população brasileira pelo viés de dados secundários de um estudo de prevalência de dor crônica no Brasil
cujo dados foram coletados em 2015-2016. As queixas relatadas
pela maioria dos casos foram de dor intensa e diária e com interferência da dor no sono.
Descritores: Dor constante, Dor intensa, Prevalência, Síndrome
de fibromialgia, Sono.
INTRODUÇÃO
As dores crônicas são reconhecidas como um problema de saúde
pública. A elevada prevalência e indicadores de aumento nas incidências de dores crônicas, como a síndrome de fibromialgia (SFM)1
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geram questionamentos sobre diagnóstico, abordagem terapêutica
e intensidade dos sintomas relatados pelos pacientes2. O custo econômico e o desgaste social agregado às necessidades das pessoas que
sofrem com condição crônica dolorosa generalizada, como a SFM,
impacta negativamente em diversos países do globo, assim como no
Brasil. Estima-se que a incapacidade física e emocional gerada pela
dor está entre as 10 causas de maior impacto socioeconômico em
países desenvolvidos e em desenvolvimento3.
A prevalência da SFM é estimada em torno de 2,5% da população4,
embora estudos recentes tenham demonstrado um incremento nessa prevalência para 5% das mulheres nos Estados Unidos5 e 4,7% da
população de alguns países da Europa6. A SFM não é a dor crônica
de maior prevalência mundial, nem brasileira. Contudo, é foco de
muitas pesquisas e estudos devido ao quadro clínico complexo e por
ser onerosa ao sistema de saúde. Estima-se que um paciente com
SFM gere custos diretos de 2 a 3 vezes mais do que outros pacientes
com dores crônicas, no Canadá7 e nos Estados Unidos8, respectivamente. O custo direto em saúde envolve o número de consultas
médicas, de exames laboratoriais e de imagem; fármacos e outros
tratamentos. Os custos indiretos também são representativos ao
ônus socioeconômico e são mensurados pelos dias de afastamento
do trabalho, perda de produtividade, aposentadorias por invalidez,
entre outros.
No Brasil, além da variabilidade na manifestação clínica da SFM,
enfrentam-se grandes distâncias geográficas, diferentes heranças históricas e realidades sociais distintas entre os estados e as regiões do
país9. Além disso, a desigualdade social se repercute no acesso à saúde, seja quanto ao diagnóstico ou quanto ao tratamento.
Investimentos para a elaboração de políticas públicas fundamentam-se sobre as necessidades populacionais identificadas por estudos epidemiológicos. E, por outro lado, a implementação de programas de saúde são planejadas de acordo com as características da
população que sofre de SFM. Pesquisas básicas ou experimentais
são igualmente norteadas por essas características de estudos populacionais; seja para a elaboração ou validação de tratamentos
farmacológicos, protocolos de exercícios, aplicação de técnicas e
métodos específicos de diferentes áreas da saúde. A complexidade
dos estudos com a população que sofre de SFM deve-se tanto à
variabilidade de sua manifestação clínica (dor difusa intensa, déficit em mecanismos de modulação da dor, distúrbios do humor
e do sono, alterações digestivas, sintomas cognitivos, fadiga entre
outros) quanto à dificuldade de acesso ao diagnóstico e à variabilidade de necessidades da população.
Estudos brasileiros estimam a prevalência de SFM em torno de
2,5%4. Desconhece-se estudos anteriores de base populacional que
investiguem a prevalência, e a quais especialidades médicas os pacientes recorrem e quais seus sintomas de maior queixa. Em estudo
prévio, observou-se a prevalência da dor crônica na população brasileira10.
O objetivo deste estudo foi descrever o perfil da população brasileira
com SFM.
MÉTODOS
Foram utilizados dados secundários de um estudo prévio para identificar a prevalência de dor crônica no Brasil10. O cálculo amostral para
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o banco de dados do estudo de prevalência da dor crônica utilizou os
seguintes parâmetros: população adulta (18 anos ou mais) estimada
em 143 milhões, prevalência do desfecho (20%), erro amostral de 4
pontos percentuais e intervalo de confiança de 95% (n=385). O tamanho de amostra obtido foi multiplicado por dois em razão do delineamento do estudo, acrescido de 30% de perdas previstas. A amostra foi
estimada em 1000 pessoas, estendida a 1011 e distribuída pela densidade demográfica de cada estado da federação e Distrito Federal. A
amostra foi randomizada de um banco de dados privado com mais de
um milhão de números de telefone celular. De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, 73% da população brasileira tem
um número de aparelho celular10. O banco de dados foi construído
de novembro de 2015 a fevereiro de 2016, por entrevista telefônica,
utilizando o questionário validado em português10. Os dados secundários utilizados foram os casos que afirmaram presença de dor crônica
por mais de seis meses e que responderam ter sido diagnosticados por
um (ou mais) médicos com o diagnóstico de SFM. As variáveis independentes para a descrição do perfil epidemiológico e de utilização
de serviços de saúde foram as características sociodemográficas (idade,
gênero), caracterização da dor por frequência, intensidade, crises de
dor aguda, localização da dor, interferência da dor no autocuidado, na
caminhada, no trabalho, na vida social, na vida sexual, na qualidade
do sono, se a dor causa tristeza ou deprime ou influencia os aspectos
emocionais. Também foram avaliados quais os médicos que consultam os pacientes com dor.
Análise estatística
A análise dos dados foi descritiva, média e desvio padrão para as
variáveis contínuas, número de casos e porcentagem em função do
gênero para as variáveis discretas e categóricas. Os dados foram analisados no sistema SPSS versão 20.0 para Windows.
RESULTADOS
No banco de dados do estudo original foram entrevistados 723 participantes dos 1101 telefonemas realizados, 304 responderam ter
dor crônica e 13 relataram ter o diagnóstico de SFM. Esses correspondem a 2% da amostra total, sendo 2 casos do gênero masculino
e 11 do gênero feminino, estabelecendo uma relação por gênero de 1
homem para 5,6 mulheres (1:5,6). Sessenta e nove por cento (n=9)
dos participantes responderam consultar médico reumatologista, seguidos de 23% que consultam médico especialista em dor. Apenas
uma participante relatou ser acompanhada por mais de um médico. Quinze por cento dos participantes (um do gênero feminino e
outro do gênero masculino) fizeram terapia como estratégia para o
tratamento da dor, enquanto 69% (n=9) destacaram o tratamento
farmacológico como estratégia. Um paciente relatou não seguir tratamento algum e outro respondeu realizar outras estratégias (entre
fisioterapia, Pilates, uso de órteses etc.). Na tabela 1 apresentam-se
as características da dor e a interferência da dor nas atividades de
vida diária. A maioria dos casos relatou muita interferência da dor
no sono (n=8), alguns classificaram que a dor interfere muito no
trabalho (n=5), irritabilidade (5) e finalmente, alguns relataram que
a dor interfere moderadamente no autocuidado (n=5), caminhada
(n=6), vida social (n=6), vida sexual (n=5) e causa moderamente
tristeza ou deprime (n=5).

A prevalência da fibromialgia no Brasil – estudo de base populacional com
dados secundários da pesquisa de prevalência de dor crônica brasileira

Tabela 1. Características dos casos com síndrome de fibromialgia
– Banco de dados de estudo com banco de dados populacional –
Brasil (2015-2016)10
Gênero
masculino
(n=2)

Gênero
feminino
(n=11)

Total

34,5±10,6

36,1±10,1

35,8±9,8

7,5±0,7

7,3±2,6

7,3±2,4

Frequência da dor/semanal
(dias) (% e n)
Menos de um dia
1-2
3-4
5-7

0 (0)
0 (0)
50 (1)
50 (1)

0 (0)
18 (2)
9 (1)
72 (8)

0 (0)
15 (2)
15 (2)
69 (9)

Duração das crises de dor*
(n-12) (% e n)
Breve
Poucas horas
Um dia
Constante

0 (0)
50 (1)
0 (0)
50 (1)

0 (0)
18 (2)
0 (0)
72 (8)

0 (0)
23 (3)
0 (0)
69 (9)

Interferência da dor no autocuidado (% e n)
Não
Pouco
Moderado
Muito

50 (1)
0 (0)
50 (1)
0 (0)

9 (1)
27 (3)
36 (4)
18 (2)

15 (2)
23 (3)
38 (5)
15 (2)

Interferência da dor na caminhada* (% e n)
Não
Pouco
Moderado
Muito

0 (0)
0 (0)
50 (1)
0 (0)

9 (1)
0 (0)
45 (5)
27 (3)

7 (1)
0 (0)
46 (6)
23 (3)

Interferência da dor no trabalho (% e n)
Não
Pouco
Moderado
Muito

0 (0)
0 (0)
50 (1)
0 (0)

0 (0)
9 (1)
27 (3)
45 (5)

0 (0)
7 (1)
31 (4)
38 (5)

Interferência da dor na vida
social (% e n)
Não
Pouco
Moderado
Muito

0 (0)
50 (1)
0 (0)
0 (0)

0 (0)
18 (2)
45 (5)
18 (2)

0 (0)
23 (3)
38 (5)
15 (2)

Dor causa irritabilidade (% e n)
Não
Pouco
Moderado
Muito

50 (1)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

9 (1)
0 (0)
36 (4)
45 (5)

15 (2)
0 (0)
31 (4)
38 (5)

Dor causa tristeza ou deprime (% e n)
Não
Pouco
Moderado
Muito

50 (1)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

9 (1)
9 (1)
45 (5)
27 (3)

15 (2)
7 (1)
38 (5)
23 (3)

Dor afeta a vida sexual (% e n)
Não
Pouco
Moderado
Muito

50 (1)
50 (1)
0 (0)
0 (0)

18 (2)
9 (1)
45 (5)
18 (2)

23 (3)
15 (2)
38 (5)
15 (2)

A dor interrompe o sono (% e n)
Não
Pouco
Moderado
Muito

0 (0)
0 (0)
0 (0)
50 (1)

0 (0)
27 (3)
9 (1)
54 (6)

0 (0)
23 (3)
7 (1)
62 (8)

Idade média (DP)
Intensidade de dor (DP)

* Tempo aproximado da duração das crises de dor.
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DISCUSSÃO
A prevalência da SFM na população brasileira foi de 2% com proporção de 1 homem para cada 5,5 mulheres. Esses resultados são
equivalentes a estudos anteriores realizados em regiões pontuais do
Brasil, como em São Paulo4. Contudo, ao ser comparado a estudos
mais recentes, apresentam valor de prevalência inferior aos Estados
Unidos e países europeus6,7. Estima-se que a atualização nos critérios
de classificação da SFM, assim como o aumento na aceitação do
diagnóstico possam influenciar diretamente no aumento dos valores
indicados de prevalência.
A SFM tem seus critérios de classificação estabelecidos pelo American
College of Rheumatology11 e esses são amplamente discutidos no Brasil
em grupos de reumatologistas12 e grupos de estudos da dor13. A maioria dos casos deste estudo relatou consultar - principalmente - médicos
reumatologistas, seguidos por médicos especialistas em dor. Nesse caso,
também aplica-se o viés de informação e a condição social e geográfica
para o acesso ao serviço de saúde e ao diagnóstico. No Brasil, o acesso
aos serviços de saúde é por vezes escasso em algumas regiões do país,
assim como a desatualização de alguns profissionais em regiões afastadas
dos grandes centros, visto que os critérios diagnósticos da SFM sofrem
atualizações11,14,15 e geram muitas discussões entre os clínicos e pesquisadores12. Assim como a limitação para acesso ao diagnóstico, o plano
de tratamento e acesso à medicação também dificultam o prognóstico
dessa população. A fim de otimizar o planejamento de novas práticas de
tratamento para essa população, verificou-se que a dor constante, em
intensidade elevada e os distúrbios do sono são as principais queixas da
maioria dos casos investigados. A presença da dor constante é redundante aos critérios diagnósticos. Embora a grande maioria dos casos relate
consultar médicos, os dados contradizem expectativas de dores em menores intensidades ou menos frequentes ao serem tratados. Reconhece-se que o sucesso do tratamento depende de vários fatores, além do
acesso ao médico especialista, cita-se: (a) acesso ao fármaco, (b) acesso ao
fisioterapeuta, psicólogo e a outros profissionais de saúde, (c) manejo da
dor por tratamento unimodal versus multimodal, (d) comunicação entre paciente, médico e demais profissionais de saúde que acompanham
o paciente com SFM, (e) recursos financeiros do paciente para ter acesso
a fármacos, e às consultas com os profissionais que o atendem, (f) disponibilidade de fármacos e de profissionais de saúde especializados no
tratamento da dor, (g) adesão ao tratamento farmacológico, ao processo
terapêutico e à reabilitação16-19.
Os distúrbios do sono são outro sintoma recorrente, entre os entrevistados deste estudo, cuja maioria descreve que a dor interfere muito
na qualidade do sono. Os distúrbios do sono estão diretamente relacionados à sensibilidade álgica dos pacientes20, seja por distúrbios no
metabolismo neuroendócrino proporcionado a cada fase do ciclo do
sono, ou pelas interrupções do sono causadas pela presença de dor corporal, ou ainda por sintomas emocionais e cognitivos que dificultam
iniciar o sono. Para o tratamento da SFM, as diretrizes18,19 recomendam mudança de hábitos (higiene do sono, prática regular de exercício
físico, técnicas de respiração e relaxamento), fármacos indutores do
sono, relaxante muscular entre outros. A dor e o sono devem seguir
abordagem multidisciplinar, desde a avaliação da qualidade do sono
(por exemplo: polissonografia, questionários validados, discurso do
paciente, respiração, apneia, roncos), do ambiente para dormir (por
exemplo: luminosidade, ruídos, colchão). A prática de exercício físico
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regular e orientado está incluída nas diretrizes de tratamento da SFM
tanto por seu efeito sobre o sono, quanto na dor e no humor17,21. Os
aspectos da esfera relacional e afetiva à interferência da dor e aspectos da vida laboral e social tendem a apresentar maior impacto para
a população do gênero feminino no presente estudo. A dor provoca
sentimentos de depressão, causa irritação e afeta a vida sexual, o que
parece compatível com o que estudos17 vêm preconizando, ou seja,
que quanto mais houver interferência da dor em diferentes aspectos
da vida mais acentuadas serão as queixas relacionadas a áreas citadas.
A participação social é uma variável que ganha destaque em pesquisas,
sobretudo após a publicação da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade em 2001 pela Organização Mundial de
Saúde22. Estudos qualitativos e programas de tratamento multi ou
interdisciplinar suportam o impacto negativo da dor na participação
social na população com SFM17,23. Considera-se como participação
social a possibilidade de organizar festas, receber amigos ou familiares,
sair esporadicamente à noite para encontrar pessoas ou ir ao teatro/
cinema/lazer, praticar atividades de lazer, ter concentração no trabalho e em outras atividades, desenvolver atividades que exigem força
física ou raciocínio lógico, conseguir equilibrar atividades domésticas,
laborais e de lazer, entre outos24. Embora nos resultados deste estudo
não haja uma tendência ao comprometimento da participação social
e laboral, considera-se necessário avaliar cada caso para ajustar o plano
de tratamento ao paciente.
A interferência da dor na vida sexual também apresenta distribuição
similar entre as categorias avaliadas. Contudo, estudos anteriores25,26
realizados sobretudo com a população de gênero feminino, demonstram um impacto da FM com a atividade sexual quando comparado
com uma população equivalente em idade/género. Além da dor difusa, distúrbios do sono, baixo nível de atividade física, fadiga, depressão e ansiedade também estariam relacionadas à disfunção sexual em
pessoas com SFM25. Estima-se que mais de três quartos das mulheres
com SFM tenham algum problema sexual, onde a depressão, ansiedade e sensibilidade são os sintomas de maior associação com o comprometimento na atividade sexual. A atividade física teria um comportamento protetor ao risco de interferência da dor na atividade sexual27.
O manejo de sintomas da SFM vai além da dor. Conforme já descrito, as diretrizes de tratamento da SFM expandem os tratamentos
ao objetivo de redução da dor. Dentro desse contexto multifatorial,
pesquisadores brasileiros desenvolveram um aplicativo (ProFibro)
para a promoção de saúde, auxiliando os pacientes no manejo do
autocuidado. Nos resultados do presente estudo, o autocuidado
apresenta uma variação entre as categorias, porém essa variável permanece um desafio somado ao tratamento dos pacientes. Destaca-se a necessidade de auxiliares (tecnológicos ou não) para facilitar a
promoção de autocuidado como: monitoramento do sono, programas de exercício, monitorar humor entre outros como a prática da
gratidão proposta pelo aplicativo ProFibro28.
CONCLUSÃO
A prevalência da síndrome de fibromialgia foi estimada em 2% da
população brasileira, através de dados secundários a um estudo de
prevalência da dor crônica.
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2017;22(4):1055-64.
de Souza JB, Grossmann E, Perissinotti DMN, de Oliveira Junior JO, da Fonseca PRB,
Posso IP. Prevalence of chronic pain, treatments, perception, and interference on life activities: Brazilian population-based survey. Pain Res Manag. 2017;2017:4643830.
Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles MA, Goldenberg DL, Katz RS, Mease P, et al. The American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia and measurement of symptom severity. Arthritis Care Res. 2010;62(5):600-10.
Heymann RE, Paiva ES, Martinez JE, Helfenstein M Jr, Rezende MC, Provenza JR, et al. New
guidelines for the diagnosis of fibromyalgia. Rev Bras Reumatol. 2017;57(Suppl 2):S467-76.
Poluha RP, Grossmann E. Does pregabalin improve sleep disorders in fibromyalgia? Br J
Pain. 2018;1(2):163-6.
Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB, Bennett RM, Bombardier C, Goldenberg DL, et al. The
American College of Rheumatology 1990 Criteria for the Classification of Fibromyalgia.
Report of the Multicenter Criteria Committee. Arthritis Rheum. 1990;33(3):160-72.
Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles MA, Goldenberg DL, Häuser W, Katz RS, et al. Fibromyalgia
criteria and severity scales for clinical and epidemiological studies: a modification of the ACR
Preliminary Diagnostic Criteria for Fibromyalgia. J Rheumatol. 2011;38(6):1113-22.
Charest J, Boucher J, Duhaime S, Nguyen D-N, Chaize E, Barcellos de Souza J. . Prescription de tâches personnalisées en intervention stratégique pour la douleur chronique. Revue
québécoise de psychologie,2015;36:233-50.
Souza JB, Bourgault P, Charest J, Marchand S. Programa de promoção da saúde em pacientes com fibromialgia - avaliação qualitativa e quantitativa. Revista Dor (São Paulo),
2009; 10:98-105
Macfarlane GJ, Kronisch C, Dean LE, Atzeni F, Häuser W, Fluß E, et al. EULAR revised
recommendations for the management of fibromyalgia. Ann Rheum Dis. 2017;76(2):318-28.
Fitzcharles, MA, Ste-Marie PA, Goldenberg DL, Pereira JX, Abbey S, Choinière M, et
al. The National Fibromyalgia Guideline Advisory Panel 2012 Canadian Guidelines for
the diagnosis and management of fibromyalgia syndrome: Executive summary. Pain Res
Manag, 2013;18(3):119-26.
Moldofsky H. The significance, assessment, and management of nonrestorative sleep in
fibromyalgia syndrome. CNS Spectr. 2008;13(3 Suppl 5):22-6.
Latorre P, Santos M, Heredia-Jiménez J, Delgado-Fernández M, Soto V, Mañas A, et al.
Effect of a 24-week physical training programme (in water and on land) on pain, functional capacity, body composition and quality of life in women with fibromyalgia. Clin Exp
Rheumatol. 2013;31(6 Suppl 79):S72-80.
[WHO] World Health Organization. International Classification of functioning, disability and health: ICF. World Health Organization; 2001.
Russell D, Álvarez Gallardo IC, Wilson I, Hughes CM, Davison GW, Sañudo B, et al. ‘Exercise to me is a scary word’: perceptions of fatigue, sleep dysfunction, and exercise in people
with fibromyalgia syndrome-a focus group study. Rheumatol Int. 2018;38(3):507-15
Farin E, Ullrich A, Hauer J. Participation and social functioning in patients with fibromyalgia:
development and testing of a new questionnaire. Health Qual Life Outcomes. 2013;11:135.
Orellana C, Casado E, Masip M, Galisteo C, Gratacós J, Larrosa M. Sexual dysfunction in
fibromyalgia patients. Clin Exp Rheumatol. 2008;26(4):663-6.
Rosenbaum TY. Musculoskeletal pain and sexual function in women. J Sex Med.
2010:7(2):645-53.
Collado-Mateo D, Olivares PR, Adsuar JC, Gusi N. Impact of fibromyalgia on sexual
function in women. J Back Musculoskelet Rehabil. 2018(9). [Epub ahead of print].
Yuan SLK, Marques AP. Development of ProFibro - a mobile application to promote self-care in patients with fibromyalgia. Physiotherapy. 2018;104(3):311-7.

ARTIGO ORIGINAL

Br J Pain. São Paulo, 2018 out-dez;1(4):349-53

Correlation between neuropathic pain and quality of life
Correlação entre dor neuropática e qualidade de vida
Flavia Cesarino Almeida1, Amanda Castilho2, Claudia Bernardi Cesarino1, Rita de Cassia Helu Mendonça Ribeiro1, Marielza Regina
Ismael Martins2
DOI 10.5935/2595-0118.20180066

ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Neuropathic pain is a
complex, painful condition, difficult to diagnose and treat with
a negative impact on patients’ health and quality of life. The objective of this study was to evaluate the correlation between pain
and quality of life, identifying the limiting aspects in the daily
life of these individuals, so that patient education is recommended in the management of this condition.
METHODS: This is a descriptive, cross-sectional study conducted in a Pain Clinic with 61 patients diagnosed with neuropathic
pain. The tools used to assess the quality of life were a semi-structured interview, the Douleur Neuropathique 4 Questions
questionnaire, and the World Health Organization Quality of
Life-BREF.
RESULTS: Of the patients, 57.3% were women, average age
50.6±13.12 years. As for the educational level, 59% attended
elementary school, and 61% were married. In 39%, diseases
were the main causes of pain and physical problems as the main
changes after pain (57%). The majority of patients had a positive
attitude towards neuropathic pain (68%). The physical domain
was the most impaired in quality of life. All the domains of the
quality of life assessment instrument had Cronbach’s alpha coefficients (<0.700) with average adherence, especially the general
domain, with Cronbach’s alpha negative (-0.055).
CONCLUSION: Knowing the aspects of the impact of pain on
patients’ quality of life comes to be a useful scientific resource
in the clinical practice and encourages a model of educational
intervention where the client is the main subject in managing
their painful condition.
Keywords: Chronic pain, Education, Quality of life.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor neuropática é uma
condição dolorosa complexa, de difícil diagnóstico e tratamento,
que causa um impacto negativo na saúde e qualidade de vida dos
pacientes. O objetivo deste estudo foi avaliar a correlação entre a
dor e a qualidade de vida, identificando os aspectos limitantes no
cotidiano desses indivíduos para que a educação do paciente seja
recomendada no gerenciamento dessa condição.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, realizado em uma Clínica da Dor, com 61 pacientes de diagnóstico clínico de dor neuropática. Foram utilizados uma entrevista
semiestruturada, o questionário sobre dor neuropática Douleur
Neuropathique 4 Questions e, para avaliar a qualidade de vida o
questionário World Health Organization Quality of Life-BREF.
RESULTADOS: Dos pacientes avaliados, 57,3% eram mulheres,
média de idade 50,6±13,12 anos. Quanto ao nível educacional
59% frequentaram o ensino fundamental e, 61% eram casados.
Em 39%, as doenças foram as principais causas de dor e, os problemas físicos como as principais mudanças após a dor (57%).
A maioria dos pacientes apresentou atitude positiva em relação à
dor neuropática (68%), o domínio físico foi o mais comprometido na qualidade de vida. Todos os domínios do instrumento de
avaliação da qualidade de vida apresentaram coeficientes alfa de
Cronbach (<0,700) com média aderência, especialmente o domínio geral, com alfa de Cronbach negativo (-0,055).
CONCLUSÃO: Conhecer os aspectos do impacto da dor na
qualidade de vida dos pacientes apresenta-se como um recurso
científico útil na prática clínica em saúde e estimula um modelo
de intervenção educativa onde o paciente seja o principal sujeito
do gerenciamento da sua condição dolorosa.
Descritores: Dor crônica, Educação, Qualidade de vida.
INTRODUÇÃO
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A dor neuropática (DN) é uma dor que ocorre como uma consequência direta de uma doença ou lesão que afete o sistema somatossensorial1 e que deve ter o diagnóstico baseado na descrição da
dor pelo paciente e outros sintomas subjetivos (queimação, fisgadas,
choques etc.), avaliação de sinais clínicos, além de testes laboratoriais
que demonstrem tais alterações2.
Os dados da literatura variam, mas reportaram prevalência de
DN em torno de 8% da população geral, provavelmente devido
à metodologia utilizada e aos instrumentos para o diagnóstico.
Na América Latina, a DN afeta 2% da população, sendo que
15 pacientes de cada 100 que procuram auxílio médico por dor,
sofrem de DN2,3.
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A avaliação do paciente deve focalizar o grau de comprometimento
do sistema somatossensorial, os déficits neurológicos, as comorbidades do sistema límbico e da cognição, e finalmente, o impacto geral
da dor na saúde e qualidade de vida (QV) dos pacientes3.
Estudos mostram que a dor crônica neuropática pode contribuir
para deficiência, depressão, ansiedade, distúrbios do sono, má QV
e aumento dos custos dos cuidados de saúde, com cerca de 20% da
população adulta na Europa4,5 comprometida.
Estudos recentes mostraram que a maioria dos pacientes tratados
para DN recebe fármacos de eficácia não demonstrada ou em subdoses, sendo os fármacos antidepressivos tricíclicos e anticonvulsivantes os principais representantes no tratamento deste tipo de dor,
seja de origem periférica ou central6,7.
Um fator que interfere com o estudo da prevalência da DN é o
método empregado para fazer o diagnóstico. Atualmente são usados
vários critérios, e os instrumentos mais usados têm sido os questionários Douleur Neuropathique 4 Questions (DN4) e especialmente o
Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs Score (S-LANSS)
que visam identificar predominantemente a dor de origem neuropática, como distinta da dor nociceptiva, sem a necessidade de exame
clínico. O questionário S-LANSS foi recentemente validado para
uso em pesquisas por via postal, tornando a identificação da dor de
origem predominantemente neuropática mais fácil e possível. Outro
instrumento é o questionário painDETECT (PD-Q), instrumento
de triagem confiável, com alta sensibilidade, especificidade e valor
preditivo positivo em torno de 80%8,9.
Nota-se que nas pesquisas recentes cada vez mais são utilizados métodos não farmacológicos e psicoeducativos para o manuseio da dor;
o que demonstra uma nova visão dos profissionais.
Ainda assim, esses estudos são escassos no Brasil, e na literatura internacional, onde são mais frequentes, verifica-se que as intervenções
educativas produzem efeitos positivos significativos sobre a função e
o conhecimento dos pacientes com dor10.
Dessa forma, é recomendável capacitar a pessoa a se autogerenciar, e
a educação e o treinamento sobre a natureza da dor e seus efeitos demonstraram que o uso da intervenção educativa de autocuidado em
pacientes com DN melhora a QV, a independência e vitalidade11.
Diante desse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a correlação entre a dor e a QV, identificando aspectos limitantes no cotidiano desses pacientes.
MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo, transversal, realizado na Clínica da
Dor do Hospital de Base de São José do Rio Preto, com pacientes
diagnosticados clinicamente com DN, em média a 15±2,3 meses.
Foram excluídos os pacientes com incapacidade mental, doença
neurológica ou que não consentissem em participar do estudo.
Para a coleta de dados utilizou-se uma entrevista semiestruturada com
objetivo de identificar os dados sociodemográficos dos pacientes com
dores neuropáticas e o questionário sobre dor DN412, originalmente
em francês, que foi devidamente traduzido e validado para o português e foi utilizado para identificar os pacientes com dor não neuropática e neuropática. O questionário é composto por 10 itens subdivididos em duas partes: descritores sensoriais (sete itens) e sinais referentes
ao exame sensorial (três itens). A presença de DN foi considerada a
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variável dependente e necessária para atingir um escore de pelo menos
4 em 10, enquanto a dor não neuropática apresentou escores menores
que 4 em 10.
Para avaliar a QV foi utilizado o questionário WHOQOL-bref13
que consta de 26 questões dividas em 4 domínios, sendo eles: físico,
psicológico, relações sociais e meio ambiente. Esse instrumento é
recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) porque
valoriza a percepção individual, podendo avaliar a QV em diversos
grupos e situações, independentemente do nível de escolaridade. O
instrumento apresenta propriedades psicométricas satisfatórias e demanda pouco tempo de aplicação. Por meio desse instrumento é
possível descrever a percepção subjetiva de um indivíduo em relação
à sua saúde física e psicológica, às relações sociais e ao ambiente em
que vive13,14.
A amostragem foi de conveniência e o cálculo do seu tamanho considerou a população de 70 pacientes atendidos mensalmente no
Serviço da Clínica da Dor. A amostra do estudo foi calculada pela
calculadora amostral online, considerando um intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 55, totalizando 61 pacientes.
Esses dados foram coletados por um pesquisador previamente treinado, antes da consulta médica, e seus contatos telefônicos registrados para futura investigação acerca do automanuseio.
Este estudo foi aprovado com o Parecer n. 2.024.585 pelo Comitê
de Ética e Pesquisa da FAMERP.
Análise estatística
A análise estatística utilizou o teste t na comparação dos escores dos
instrumentos de QV e o teste de Análise de Variância (ANOVA)
com teste de comparação múltipla de Tukey post-hoc para comparação dos escores dos instrumentos de QV e dor, além da análise alfa
de Cronbach para as correlações. O nível de significância aplicado
para os testes: 0,05 ou 5% e o software utilizado foi o Minitab 17
(Minitab Inc.).
RESULTADOS
Foram avaliados 61 pacientes sendo 57,3% (n=35) mulheres, com
média de idade 50,6±13,1 anos e mediana de 51 anos. O coeficiente
de variação (CV) dessa distribuição foi de 25,9%. A idade mínima
observada foi de 21 anos e a máxima de 74 anos. Quanto ao nível
educacional, 59% (n=36) frequentaram apenas o ensino fundamental e 61% (n=37) eram casados. Foi relatado em 39% (n=24) doenças como sendo a principal causa de dor e, relatando os problemas
físicos como as principais mudanças após a dor (57% - n=35).
A maioria dos pacientes apresentou atitude positiva em relação à
DN (68% - n=42) (Tabela 1).
Todos os pacientes tiveram confirmados a DN pelo DN4. Ao
considerar os aspectos envolvidos nesse questionário, a intensidade
da dor foi de 5,1±1,2 e os descritores sensoriais mais prevalentes
foram formigamento (52%) e queimação (28%). Quanto aos sinais físicos referentes à sensibilidade, a hipoestesia ao toque foi a
predominante (62%).
Com relação à QV, a tabela 2 mostra os resultados da aplicação do
WHOQOL-BREF para os pacientes com DN.
Neste estudo, o domínio físico foi o que apresentou menor escore quando comparado aos demais domínios, evidenciando que os
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Tabela 1. Percentual das variáveis de caracterização amostral dos
pacientes com dor neuropática avaliados no estudo. São José do Rio
Preto/SP, 2017
Variáveis

Tabela 3. Estatísticas descritivas dos escores do domínio físico de
acordo com o World Health Organization Quality of Life-BREF para
os pacientes com dor neuropática. São José do Rio Preto/SP, 2017

Pacientes com dor neuropática
n

Estatísticas descritivas

n

Média±
desvio padrão

Mediana

Valor
de p

Feminino

35

44,69±13,23

46,43

0,570

Masculino

26

42,45±16,45

44,64

Até 59

44

45,62±13,23

46,43

60 ou mais

17

38,87±17,17

42,86

%
Sexo

Sexo
Feminino

35

57,38

Masculino

26

42,62

Faixa etária (anos)

Escolaridade
Fundamental

36

59,02

Médio

15

24,59

Superior

10

Estado conjugal

16,39

Estado civil
Com companheiro

37

61,67

Sem companheiro

23

38,33

16

26,23

Doenças

24

39,34

Outras

16

26,23

Não sabe

5

8,20

Problemas físicos

26

42,62

35

38

44,08±13,19

42,86

Sem companheiro

23

43,17±16,99

46,43

Fundamental

36

44,15±15,32

44,64

Médio

15

42,14±17,03

46,43

Superior

10

44,64±7,19

44,64

Acidente

16

49,33±12,73

50,00

Doença

24

40,92±16,14

42,86

Outras

16

42,41±15,20

42,86

Não sabe

5

43,57±6,87

46,43

Problemas emocionais

26

44,23±13,13

44,64

Problemas físicos

35

43,37±15,79

46,43

Atitude negativa

19

40,04±13,07

42,86

Atitude positiva

42

45,41±15,10

46,43

0,827

0,888

Causa da dor

Mudanças após a dor
Problemas emocionais

Com companheiro
Escolaridade

Causa da dor
Acidente

0,157

57,38

0,344

Mudanças após a dor

Como lidam com a dor
Atitude negativa

19

Atitude positiva

68,85

42

31,15

0,817

Como lida com a dor
Tabela 2. Estatísticas descritivas dos escores da qualidade de vida
de pacientes com dor neuropática pela aplicação do World Health
Organization Quality of Life-BREF. São José do Rio Preto/SP, 2017
Domínio

n

Média±desvio padrão2

Mediana

Valor de p1

Geral

61

49,18±17,66 ab

50,00

<0,001

Físico

61

43,74±14,60 b

46,43

Psicológico

61

55,33±15,50 a

54,17

Social

61

56,69±18,56 a

58,33

Ambiente

61

55,58±12,57 a

56,25

Valor de p referente ao teste de Análise de Variância (ANOVA) a p<0,05. 2Letras
diferentes na mesma coluna diferenciam-se entre si pelo teste de comparação
múltipla de Tukey a p<0,05.
1

pacientes avaliados apresentaram QV significativamente inferior
nesse domínio. Sendo assim, esse domínio será analisado de acordo com as variáveis de caracterização amostral com o objetivo de
observar a influência dessas variáveis no escore do domínio físico
(Tabela 3).
Os resultados da tabela 3 mostraram que não há diferenças significativas nos escores do domínio físico para as variáveis de caracterização
amostral avaliadas.
Quanto a correlações foi utilizado o parâmetro alfa de Cronbach
que indica a aderência da amostra ao instrumento de QV aplicado,
evidenciando a alta ou baixa confiabilidade do instrumento para
mensurar a QV dos indivíduos do estudo. A tabela 4 mostra os coeficientes de alfa de Cronbach para os pacientes com DN.

0,165

Valor de p referente ao teste t para amostras independentes a p<0,05.

*

Tabela 4. Coeficientes alfa de Cronbach para os domínios do instrumento World Health Organization Quality of Life-BREF para os pacientes com dor neuropática. São José do Rio Preto/SP, 2017
Domínios

Geral
Físico

Psicológico

Escala/
item

Coeficiente alfa de
Cronbach com a
exclusão de item

Coeficiente alfa de
Cronbach da escala
-0,055

1

-

2

-

3

0,493

4

0,445

10

0,506

15

0,430

16

0,362

17

0,484

18

0,433

5

0,455

6

0,441

7

0,358

11

0,470

19

0,487

26

0,711

0,492

0,550

Continua...
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Tabela 4. Coeficientes alfa de Cronbach para os domínios do instrumento World Health Organization Quality of Life-BREF para os
pacientes com dor neuropática. São José do Rio Preto/SP, 2017 –
continuação
Domínios

Escala/
item

Coeficiente alfa de
Cronbach com a
exclusão de item

Coeficiente alfa de
Cronbach da escala

20

0,469

0,475

21

0,043

22

0,557

Social

Ambiental

8

0,524

9

0,517

12

0,551

13

0,536

14

0,453

23

0,496

24

0,477

25

0,535

0,546

DISCUSSÃO
Uma pesquisa realizada pela Escola de Enfermagem da USP em
201515 objetivou conhecer as implicações da DN na QV de indivíduos com lesão medular traumática. Contrapondo os resultados do
presente estudo, os pacientes participantes da pesquisa foram em sua
maioria do sexo masculino, com idade entre 30 e 49 anos, casados,
aposentados e com ensino médio. As implicações dos pacientes com
DN e QV mostram que pacientes que referiram maior intensidade de
dor têm um pior resultado em relação à QV, no fator social, que aborda relações pessoais, vida sexual e apoio que recebem dos amigos15.
Já um estudo sobre a provável prevalência de DN nos EUA16, num
total de 24.925 entrevistados, os dados demográficos apresentaram
52,2% do sexo feminino e idade média de 51,5 anos, corroborando
os dados do presente trabalho.
Outros autores16 constataram que, mesmo com a convivência com
a DN, os pacientes têm atitude positiva, buscando melhor QV, mas
que é diretamente proporcional à intensidade da dor, ou seja, quanto
maior a dor, menor a QV do indivíduo.
Nesse contexto, uma pesquisa recente17 refere que pessoas com dor
crônica não são passivas. Eles tentam ativamente mudar as causas da
dor e seu próprio comportamento em resposta à dor. No entanto,
para muitos pacientes, tal mudança sem ajuda terapêutica é inatingível, e repetidas tentativas mal direcionadas para resolver o problema
da dor os conduzem ainda mais para um ciclo de dor, depressão e
incapacidade.
Um trabalho avaliou o impacto da neuralgia trigeminal na QV e sua
associação com o tempo de dor18 em 20 pacientes acima de 40 anos,
divididos em 2 grupos. O grupo I foi formado por 10 pacientes
com neuralgia trigeminal e o grupo II por 10 pacientes saudáveis,
sem dor. Concluiu-se que a neuralgia trigeminal exerce um impacto
negativo na QV, não importando a intensidade da dor.
Em um estudo que buscou identificar a DN utilizando o DN4
mostrou que ele se apresenta como uma ferramenta validada de
rastreamento19. Nesta pesquisa, o item “formigamento” foi o mais
relatado pelas pessoas que referiram dor (52%), seguido de “quei-
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mação” (36,5%) como queixa mais relatada e, dos itens “alfinetada
e agulhada” (35,4%) e “adormecimento” (31,2%). Esses resultados
estão em concordância com o previsto na literatura, que apontam o
formigamento, a dormência, a queimação, dor contínua, lacerante
e com sensação de agulhadas como manifestações clínicas da DN19.
Estudos epidemiológicos sobre a prevalência da dor crônica neuropática no cotidiano dos pacientes referem que DN (NeP- Neuropatic Pain) crônica pode reduzir significativamente a QV e impor
encargos econômicos aos indivíduos e à sociedade. Nesses estudos
há fortes evidências e sugerem que os pacientes com NeP experimentam piores níveis de QV relacionados à saúde do que a população em geral15,19.
Todos os domínios do instrumento de avaliação da QV apresentaram coeficientes alfa de Cronbach abaixo de 0,700, especialmente o domínio geral, com alfa de Cronbach negativo. Sendo assim,
com um coeficiente em torno de 0,4 e 0,5, o instrumento utilizado
(WHOQOL-BREF) apresentou média aderência para os pacientes
com dores neuropáticas. Vale ressaltar que a utilização de determinados questionários previamente validados e gerais podem acarretar
esse tipo de resultado, já que não são específicos para determinados
tipos de pacientes, ou seja, não são pontuais.
Em uma pesquisa realizada em São Luís, MA20, que avaliou a influência da dor crônica na QV de idosos, o WHOQOL-BREF
apresentou boa consistência interna. Pelos valores observados pelo
coeficiente alfa de Cronbach em todas as suas questões foi possível
evidenciar a influência negativa da dor crônica na QV desses idosos.
Os estudos concordam em evidenciar que a dor crônica está relacionada com a diminuição da QV, afetando a autonomia e a realização
de atividades cotidianas, sociais, familiares e financeiras17,19.
CONCLUSÃO
Foi constatado que os pacientes com DN tiveram a QV afetada com
maior impacto nos problemas físicos após o aparecimento da dor e
apresentaram uma atitude positiva frente a ela, tentando mudar as
causas da dor, porém com ajuda terapêutica.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Neonates have special
peculiarities, and these should be much more widespread in the
scientific environment, both for the knowledge of professionals
and students, and for the mothers’ help. The objective of this
study was to evaluate the knowledge, attitude and practice of the
nursing team in management of neonatal pain.
CONTENTS: This is a bibliographical research with a descriptive study conducted from 2013 to 2017, through a survey in
the Medline (International Literature in Health Sciences), Scielo
(Scientific Electronic Library Online) and LILACS (Latin American Literature in Health Sciences) electronic database. Twenty
scientific articles were selected and detailed studied with the purpose of grouping the similar information and verify its particularities to be exposed in categories.
CONCLUSION: There is a need to insert this theme in undergraduate and postgraduate courses and training in maternity
units on a continuous basis so that the professional can relate the
theory to practice and then offer the best therapy to the newborn
and orientations to the mothers.
Keywords: Attitude, Knowledge, Neonatology, Nursing, Pain,
Practice.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Os neonatos possuem particularidades especiais e estas devem ser bem mais difundidas no
meio científico, tanto para conhecimento dos profissionais e estudantes, quanto para auxílio das mães. O objetivo deste estudo
foi avaliar o conhecimento, atitude e prática da equipe de enfermagem diante do manuseio da dor neonatal.
CONTEÚDO: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com estudo descritivo, no período de 2013 a 2017, através de um levantamento em base de dados eletrônicos da Medline (Literatura
Internacional em Ciências da Saúde), Scielo (Scientific Electro-
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nic Library Online) e LILACS (Literatura Latino Americana em
Ciências da Saúde). Foram selecionados 20 artigos científicos,
os quais passaram por um estudo minucioso a fim de agrupar os
dados semelhantes e verificar suas particularidades, para assim
serem expostos em categorias.
CONCLUSÃO: Há a necessidade de inserção dessa temática nos
cursos de graduação, pós-graduação e treinamentos e capacitações nas maternidades de forma contínua, a fim de que o profissional consiga relacionar a teoria à prática e oferecer então a
melhor terapêutica ao recém-nascido e orientações às mães.
Descritores: Atitude, Conhecimento Dor, Enfermagem, Neonatologia, Prática.
INTRODUÇÃO
A Associação Internacional para o Estudo da Dor refere a dor como
uma vivência sensorial e emocional desagradável, agregada a uma lesão
tecidual real, potencial ou dita nos termos dessa lesão. Nesse contexto,
entende-se que a dor de cada ser humano é individual e se revela através de respostas do próprio organismo e comportamentais, comprometidas por variáveis genéticas, mentais, afetivas e culturais1.
Antes dos anos 1980, acreditava-se que os recém-nascidos (RN) não
sentiam dor, pois a insuficiência de mielinização (substância responsável pela condução dos impulsos nervosos) no cérebro e a falta de
memória de dor mostravam a imaturidade do sistema nervoso central. Porém, pesquisas recentes apontam que os receptores dolorosos
sofrem mielinização completa entre a 2ª e a 3ª semana de gestação e
as vias dolorosas originadas no cérebro estão completamente mielinizadas a partir da 30ª semana2.
Os especialistas em saúde sabem que os RN estão expostos a vários fenômenos, tanto em consequência de normas e rotinas institucionais, quanto do complexo processo de trabalho, que envolve
os ambientes com luminosidade, temperatura artificial, barulho e
inúmeras manipulações, colocando seu organismo em estresse desde
o seu nascimento3.
A análise da dor, retratada como o quinto sinal vital, não é um aspecto
simples de se realizar, pois a avaliação é sempre subjetiva e os profissionais necessitam, portanto, do relato dos pacientes. Até o momento
não existe um método amplamente aceito, de fácil administração e
uniforme para avaliar a dor no RN. Independentemente da ausência
da fala, a dor no RN pode ser analisada por meio de escalas, levando-se em consideração as alterações do organismo, como frequência
cardíaca e respiratória, pressão arterial, saturação de oxigênio, contração vagal, suor palmar e alterações hormonais. Além disso, a dor do
RN também pode ser estudada através de critérios comportamentais,
como expressão facial, estado de sono, choro e vigília, e os movimentos corporais associados aos parâmetros fisiológicos4-7.
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Hoje em dia, além da terapia farmacológica, os profissionais que
prestam cuidados neonatais dispõem de medidas alternativas para
a atenuação da dor e sofrimento. Dentre essas medidas, destacam-se o envolvimento dos pais nos cuidados, a organização da assistência de forma a agrupar e reduzir a manipulação no RN, a
redução de ruídos e luminosidade e a identificação do ser de forma
individualizada8.
Nesse contexto, para evitar ou diminuir os efeitos prejudiciais da
dor no desenvolvimento do RN e contribuir não só para uma rápida
recuperação, mas também para uma melhora na assistência aplicada,
faz-se necessário que toda a equipe de neonatologia, principalmente
os profissionais de enfermagem que atuam nos cuidados diretos dos
bebês, saibam identificar, avaliar e tratar a dor9.
A terapêutica da dor faz parte dos cuidados prestados pelos profissionais de enfermagem ao RN. Porém, apesar de todos os avanços e
métodos utilizados para a avaliação e alívio, observa-se pouco conhecimento teórico e prático envolvendo essa problemática.
Esta pesquisa apoiou-se na justificativa de que os RN possuem particularidades especiais e que elas devem ser bem mais difundidas no
meio científico, tanto para conhecimento dos profissionais e estudantes, quanto para auxílio das mães.
Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento,
atitude e prática da equipe de enfermagem diante do manuseio da
dor neonatal.
CONTEÚDO
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com estudo descritivo, a qual
se justifica pela necessidade de se analisar os dados sem a interferência do pesquisador.

Br J Pain. São Paulo, 2018 out-dez;1(4):354-8

A partir da escolha do tema, definiu-se a pergunta norteadora: “Quais
são os avanços em relação ao conhecimento, atitudes e práticas dos
profissionais de enfermagem no manuseio clínico da dor neonatal”.
Para obtenção dos artigos, realizaram-se buscas nas bases de dados online Medline (Literatura Internacional em Ciências da Saúde), Scielo
(Scientific Electronic Library Online) e LILACS (Literatura Latino
Americana em Ciências da Saúde), utilizando os seguintes descritores:
dor, analgesia, percepção da dor, manuseio da dor, conhecimento, atitude e prática em saúde e qualidade da assistência à saúde.
Através dessas buscas, foram encontrados 1606 artigos. No primeiro
momento, todos os artigos anteriores ao ano de 2013 foram excluídos, restando 39 publicações. Em seguida, foi realizada a leitura exploratória e sistemática desses artigos.
Foram incluídos como fonte de dados 20 artigos publicados no período de 2013 a 2017, na língua portuguesa, que estavam disponíveis em sua totalidade e que apresentavam dados relevantes para a
resolução do problema da pesquisa.
Foram excluídos os artigos publicados anteriormente ao ano de
2013, que não estavam na língua portuguesa e que não estavam disponíveis em sua totalidade. Além disso, foram eliminadas as dissertações e monografias.
Dessa maneira, para facilitar a exposição dos dados, adotou-se uma
tabela com as informações dos artigos (Tabela 1). Também elegeu-se
6 categorias com o intuito de analisar o reconhecimento dos profissionais acerca da dor neonatal, o uso de escalas para avaliação da dor,
as medidas não farmacológicas adotadas para o manuseio clínico da
dor, o registro dessas medidas nos prontuários, a compreensão da
equipe em relação às consequências da dor neonatal e a participação
dos profissionais de enfermagem em treinamentos que abrangem o
manuseio clínico da dor neonatal.

Tabela 1. Distribuição dos artigos
Autores

Objetivo

Conclusão
As profissionais demonstraram compreender que os RN
reagem à dor e que há necessidade de intervenções preventivas e atenuantes desses fatores estressantes por
parte da equipe.

Artigo 1

Mendes et al.

Identificar as condutas realizadas pelas técnicas
de enfermagem frente ao recém-nascido (RN) com
dor em uma unidade de terapia intensiva neonatal
(UTIN).

Artigo 2

Alves et al.11

Discutir a percepção da equipe de enfermagem em Faz-se necessário o aprofundamento neste tema em
relação à dor do RN identificando as atitudes des- programas de educação permanente para que haja uma
ses profissionais frente ao recém-nascido com dor maior sensibilização por parte dos profissionais.
na UTIN.

Artigo 3

Wieckzorkievicz
et al.12

Identificar qual a percepção do enfermeiro em relação às escalas de dor em pacientes internados
em UTIN.

Artigo 4

Caetano et al.13

Descrever as formas de avaliação de dor do RN uti- Há necessidade de capacitar os profissionais, contribuinlizadas pela equipe de enfermagem e analisar a sua do para a avaliação e o manuseio da dor, e promovendo o
prática quanto ao manuseio da dor.
cuidado integral ao RN.

Artigo 5

Rosário et al.14

Analisar a assistência de enfermagem ao RN com
dor na UTIN.

Há necessidade de maior reflexão acerca do conhecimento
teórico e prático relativo aos cuidados com o RN em situações dolorosas, assim como da utilização de escalas para
avaliação e repercussões fisiológicas da dor, pois foi observada certa inconsistência entre os saberes e as práticas.

Artigo 6

Capellini et al.15

Analisar o conhecimento e as atitudes de médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que
atuam em UTIN de um hospital paulista quanto à
avaliação e manuseio da dor aguda neonatal.

Os profissionais de saúde possuem conhecimentos acerca
da dor neonatal, contudo esse conhecimento não se reflete
na prática clínica. É fundamental a capacitação profissional fundamentada na transferência de conhecimento para
implementação da avaliação e manuseio da dor neonatal.

10

As escalas foram entendidas como um mecanismo de
avaliação rápida que permite a percepção da dor e que
o diagnóstico realizado com a sua utilização é confiável e
viável para o serviço.

Continua...
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Tabela 1. Distribuição dos artigos – continuação
Autores

Objetivo

Artigo 7

Amaral et al.16

Caracterizar a equipe de enfermagem e identificar A equipe acredita na capacidade do RN de sentir dor, artias formas de avaliação e manuseio da dor do RN culada aos indicadores fisiológicos com os comportamenprematuro.
tais, porém há necessidade de capacitação sobre o tema.

Artigo 8

Cordeiro e
Costa17

Construir com a equipe de enfermagem uma proposta de protocolo de cuidados, baseada nos
métodos não farmacológicos, para o manuseio do
desconforto e da dor no RN internado em UTIN.

Artigo 9

Ribeiro et al.18

Identificar, com base nas evidências científicas, o A terapia aquática é um recurso que pode ser empregado
benefício da utilização da terapia aquática na re- no tratamento da dor dos RN, pois proporciona estabilidução da dor em um paciente internado em uma dade nos sinais vitais, além de bem-estar e relaxamento.
UTIN privada.

Artigo 10

Leite et al.19

Comparar a combinação entre o contato pele a A amamentação combinada ao contato materno pele a pele
pele com a amamentação durante a vacina contra pode potencializar o efeito analgésico contribuindo para
a hepatite B em RN.
uma melhor recuperação do RN após o procedimento.

Artigo 11

Blasi et al.20

Analisar a percepção da equipe de enfermagem
quanto à avaliação e manuseio da dor realizados
em um setor de internação pediátrica.

Falta conhecimento e conscientização da equipe de enfermagem sobre a dor na criança.

Artigo 12

Araujo et al.21

Descrever as estratégias das equipes de enfermagem para a identificação, avaliação e intervenções
da dor em RN internados em UTIN.

A abordagem da dor pelos profissionais de enfermagem
ainda não estava sendo realizada de forma sistematizada
nas UTIN estudadas e tampouco estava baseada em evidências científicas.

Artigo 13

Monfrim et al.22

Conhecer a percepção de enfermeiros com rela- Enfermeiros desconhecem as novas tecnologias utilizadas
ção à utilização de um instrumento para a avalia- para mensurar a dor. Contudo, todos se mostraram comproção da dor em RN prematuros.
metidos com uma assistência humanizada, uma vez que relataram interesse pela inserção desse instrumento de avaliação.

Artigo 14

Costa et al.23

Verificar o conhecimento e as práticas de enfer- É necessário implementar estratégias de tradução do
meiros acerca do manuseio da dor de RN admi- conhecimento para aprimorar o manuseio da dor de RN.
tidos em UTIN.

Artigo 15

Soares et al.24

Avaliar o conhecimento, atitude e prática da equi- Os profissionais que trabalham com o RN devem ser cape de enfermagem no manuseio da dor no RN, pacitados e treinados continuamente para que o conhecisegundo a formação profissional.
mento teórico reflita sobre a prática profissional.

Artigo 16

Rodrigues,
Souza e
Werneck25

Analisar o conhecimento dos profissionais da enfermagem no processo de identificação, avaliação
e atuação no controle da dor em RN internados
em três UTIN.

Artigo 17

da Costa et al.26

Analisar a percepção dos enfermeiros acerca da A utilização de protocolos e escalas para a avaliação dos
clínica da dor no RN em UTIN.
indicadores de dor neonatal constitui uma prática a ser
repensada.

Artigo 18

Martins, Enumo
e Paula27

Descrever e analisar como o clima organizacional
da UTIN e as respostas de estresse e de enfrentamento dos profissionais de saúde, assim como
suas crenças sobre prematuridade e dor, facilitam
ou dificultam seu engajamento no manuseio da
dor em RN internados.

Evidencia-se a influência do fator organizacional no engajamento-desengajamento desses profissionais com práticas adequadas de alívio da dor, subsidiando intervenções
voltadas à assistência neonatal humanizada.

Artigo 19

Christoffel et
al.28

Descrever e analisar as atitudes dos profissionais
de saúde em relação à avaliação e ao tratamento
da dor em RN, submetido a procedimentos dolorosos na UTIN.

Há divergência entre o que é considerado prescrito e o administrado, apontando a existência de uma lacuna entre a prática e o conhecimento existente. As atitudes precisam ser mudadas e instrumentalizadas pela melhor evidência disponível.

Artigo 20

Sposito et al.29

Determinar a frequência de dor e verificar as medidas realizadas para seu alívio durante os sete
primeiros dias de internação na UTIN, bem como
identificar o tipo e a frequência de procedimentos
invasivos aos quais os RN foram submetidos.

Observou-se que os RN são frequentemente expostos à
dor e a baixa frequência de intervenções farmacológicas
ou não farmacológicas reforça o subtratamento dessa
condição.

PERCEPÇÃO DO ESTÍMULO DOLOROSO PELA
EQUIPE DE ENFERMAGEM
Em todos os artigos, exceto o número 8, que não traz essa informação, os profissionais de enfermagem reconheceram que o RN sente

356

Conclusão

Essa iniciativa contribuiu para melhor atendimento prestado na unidade neonatal, reduzindo a dor e o desconforto
vivenciado pelo RN durante a hospitalização e, também,
repercutindo em menor número de sequelas e melhor qualidade de vida para o RN e a família.

Apesar de perceberem o importante significado da análise
de dor, os profissionais ainda não utilizam escalas para
esse processo e não há medidas não farmacológicas padronizadas para a amenização.

dor10-16,18-29. Nesse sentido, o conhecimento passou por modificações, já que, antes da década de 1970, acreditava-se que o RN não
possuía elementos neuroanatômicos e neuroendócrinos fundamentais à percepção do estímulo doloroso15. Os procedimentos considerados mais agonizantes foram as punções venosas e a manipulação
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excessiva/reposicionamento. Além disso, atividades rotineiras, como
troca de fraldas e pesagem também foram mencionadas10. Em relação aos sinais de dor, destacaram-se principalmente as alterações da
face, choro, irritação, movimentos excessivos nos membros, taquicardia e hipossaturação16.

Br J Pain. São Paulo, 2018 out-dez;1(4):354-8

19 e 20 confirmaram não realizar essa anotação24,28,29. Em contrapartida, os enfermeiros entrevistados no artigo 14 reconheceram a importância do registro da avaliação e tratamento da dor no prontuário do
RN, e atestaram que tal prática era frequentemente realizada23.
CONSEQUÊNCIAS DA DOR NEONATAL

AVALIAÇÃO DA DOR NEONATAL
A avaliação objetiva da dor no RN deve ser realizada por meio de
escalas que agregam parâmetros fisiológicos e comportamentais,
com a finalidade de se obter informações a respeito das respostas
individuais à dor26.
No que se refere à utilização de escalas, os artigos 3, 7, 11, 13, 14,
15, 16, 18 e 20 confirmaram a sua aplicação e o conhecimento por
parte dos profissionais. As escalas mais utilizadas para avaliação da
dor no RN e mencionadas nesses estudos foram a Neonatal Facial
Coding System (NFCS), que utiliza a mímica facial para analisar a
dor e a Neonatal Infant Pain Scale (NIPS), que agrega indicadores comportamentais e um indicador fisiológico para essa avaliação12,16,20,22-25,27,29.
Os artigos 1, 2, 5, 6 e 12 revelaram o não conhecimento/não utilização das escalas por parte dos profissionais10,11,14,15,21. A falta de
verbalização da criança foi apontada como a maior dificuldade para
realizar essa avaliação, seguida do despreparo dos profissionais, que
afirmaram desconhecer esse novo instrumento para auxílio no manuseio da dor22. Apesar desse dado, o artigo 11 enfatizou a importância da avaliação da dor considerada pela equipe de enfermagem:
“essa avaliação traria um maior conforto e bem-estar ao paciente,
uma vez que poderia ser realizada uma analgesia mais eficaz”20.
Os artigos 4, 8, 9, 10, 17 e 19 não abordaram essa informação13,17-19,28.
AÇÕES NÃO FARMACOLÓGICAS
PARA O ALÍVIO DA DOR

UTILIZADAS

Quando analisados os cuidados realizados para a prevenção da dor,
evidenciaram-se, através dos artigos 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16 e 17
o uso de solução adocicada, (sucção não nutritiva com gaze e leite
materno ou glicose a 25%), o agasalhamento do RN, mudança de
decúbito, amamentação associada ao contato pele a pele, manuseio
delicado, agrupamento de cuidados, promoção do atendimento humanizado e períodos de sono, e precauções referentes à luminosidade e à acústica do ambiente10,14-17,19,21,25,26.
O artigo 9, excepcionalmente, apresentou as melhorias no manuseio
da dor após a utilização da terapia aquática. Observou-se, através
do estudo, melhora da frequência cardíaca, frequência respiratória e
saturação periférica de oxigênio do RN após essa terapêutica18.
REGISTRO DAS MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS
DE ANALGESIA NOS PRONTUÁRIOS
O não registro das medidas não farmacológicas ou de possíveis intercorrências dessas intervenções nos prontuários constitui um dos
grandes desafios para o efetivo manuseio da dor neonatal28.
Somente quatro artigos dos expostos revelaram essa informação em
seus estudos. Nas entrevistas realizadas, os profissionais dos artigos 15,

O reconhecimento por parte dos profissionais acerca dos efeitos nocivos no desenvolvimento dos RN submetidos a procedimentos dolorosos é pouco explorado nos estudos em questão, sendo retratado
somente nos artigos 1, 12 e 1410,21,23.
Sabe-se que a exposição a estímulos dolorosos a partir de 16 semanas
gera consequências em curto e em longo prazo23. Essas consequências incluem alteração da sensibilidade, alterações comportamentais
e fisiológicas10. Essas sequelas também são explicadas devido à plasticidade imatura do cérebro, que ocasiona, por exemplo, a diminuição
do limiar da dor durante o desenvolvimento21.
TREINAMENTO QUE ABRANGE ESTE TEMA
Os profissionais de saúde expressam dificuldades em diagnosticar e
lidar com a dor no RN devido a falhas nos conhecimentos básicos
sobre a experiência dolorosa nos RN10.
Quando examinados os artigos em relação à fonte de conhecimento
adquirido por parte dos profissionais, observa-se que esse dado também é pouco inspecionado. Os artigos 1, 2, 13, 15 e 19 revelaram
que a maioria dos trabalhadores da saúde receberam informações
sobre dor neonatal ao longo da sua formação em curso técnico, graduação ou pós-graduação, não sendo uma prática contínua ter treinamento na própria maternidade10,11,22,24,28.
Nota-se que outras temáticas são priorizadas, como, por exemplo, o
aleitamento materno, infecção hospitalar, terapia intravenosa, dentre
outras28. Porém, acredita-se que a educação continuada, promovida
por meio de treinamentos e capacitações, seja o alicerce para a busca
e inserção de conhecimentos novos ou pouco difundidos na prática
assistencial de enfermagem, tal como o da avaliação da dor nos RN.
RACIONAL
Atualmente, devido aos avanços tecnológicos, a quantidade de procedimentos dolorosos e invasivos aumentaram, o que torna indispensável o reconhecimento, avaliação e implementação do manuseio da dor no RN nas maternidades. Nesse sentido, o enfermeiro
tem o dever de contribuir para melhorar a assistência ao RN submetido à dor.
Observa-se que o conhecimento da equipe de enfermagem vem sendo alterado com o passar dos anos. Como por exemplo, ressalta-se o
reconhecimento, quase unânime, da dor por parte dos profissionais
entrevistados nos artigos em estudo, em contraposição a informações de antigamente, onde os profissionais afirmavam que o RN
não possuía estímulos dolorosos. Apesar desse avanço, desaprova-se
o fato de que nem todos os trabalhadores utilizam as escalas para a
avaliação da dor, visto que elas foram elaboradas a partir do final da
década de 1980, e, portanto, já deviam ser de domínio de quem atua
em neonatologia. Além disso, evidencia-se que esse procedimento
não está sendo feito de forma sistemática, levando em consideração,
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provavelmente, critérios subjetivos, sem embasamento científico.
Ademais, em relação ao conhecimento, critica-se a pouca exploração e divulgação desse tema nos programas de educação continuada
e investigações acerca do discernimento dos profissionais sobre as
consequências da dor neonatal.
Em relação às atitudes e práticas, vale salientar que mesmo sem a
adequada avaliação, os profissionais buscam aliviar a dor do RN, seja
pela sucção adocicada, também mencionada como chupetinha em
diversos artigos, seja pela diminuição da luz, barulho e controle da
temperatura na unidade, pelo agasalhamento do RN, ou até mesmo
pela busca do médico para a prescrição de sedativos ou analgésicos. As poucas anotações das medidas não farmacológicas utilizadas
para o manuseio da dor neonatal e a baixa abordagem desse tema
nas pesquisas revelam o grande problema e desafio para a melhora
desses procedimentos, já que possibilita assim uma grande falha na
comunicação entre as equipes e entre os turnos e prejudica também
a veracidade da auditoria.
CONCLUSÃO
Aponta-se, por meio deste estudo, a necessidade de inserção dessa
temática nos cursos de graduação, pós-graduação e treinamentos e
capacitações nas maternidades de forma contínua, a fim de que o
profissional consiga relacionar a teoria à prática e oferecer então a
melhor terapêutica ao RN e orientações às mães.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Abdominal pain is one
of the most frequent complaints in Pediatric Gastroenterology
and may be considered an intricate symptom difficult of immediate differential diagnosis. To perform an integrative review of
functional abdominal pain in children.
CONTENTS: It included original and empirical national and
international articles, between 2006 and 2016, from the Virtual Health Library, Virtual Health Library - Psychology Brazil
(BVS-Psi Brazil) and Pubmed databases, in children aged 6 to
10 years old. The descriptors were: functional abdominal pain,
children, gastroenterology. The thematic content was analyzed
in the categories: etiology, prevalence, diagnosis process, treatment and intervention strategies and evaluation of coping strategies. Thirty-three articles on functional abdominal pain were
found. Factors associated with somatization, anxiety, depression
and children’s bowel habits were highlighted and should be carefully evaluated by health professionals. Parents may negatively
influence the treatment when they adopt encouraging, monitoring, and hypervigilance attitudes.
CONCLUSION: Behavioral, dietary and pharmacological
approaches are widely recommended in the treatment of functional abdominal pain. Regarding the emotional behavior, the
psychological approach seems to promote good therapeutic results.
Keywords: Abdominal pain, Children, Gastroenterology, Integrative review.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor abdominal é uma das
queixas mais frequentes em Gastroenterologia Pediátrica, podendo ser considerada um sintoma intrincado com dificuldade do
diagnóstico diferencial imediato. Realizar revisão integrativa sobre dor abdominal funcional em crianças.
CONTEÚDO: Incluiu artigos originais e empíricos nacionais
e internacionais, entre 2006 e 2016, nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde, Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia
Brasil (BVS-Psi Brasil) e Pubmed, em crianças entre 6 e 10 anos.
Os descritores foram: dor abdominal funcional, criança, gastroenterologia. A temática foi analisada nas categorias: etiologia,
prevalência, processo de diagnóstico, estratégias de tratamento e
avaliação das estratégias de enfrentamento. Foram encontrados
33 artigos sobre dor abdominal funcional. Destacou-se fatores
associados à somatização, ansiedade, depressão e hábitos evacuatórios das crianças, que devem ser cuidadosamente avaliados
pelos profissionais de saúde. Os pais podem influenciar negativamente o tratamento quando adotam atitudes de encorajamento,
monitoramento e hipervigilância.
CONCLUSÃO: Abordagens terapêuticas do tipo comportamental, dietética e farmacológica, são amplamente recomendadas no tratamento da dor abdominal funcional. Na vigência de
comemorativos do comportamento emocional, a abordagem psicológica parece promover bons resultados terapêuticos.
Descritores: Criança, Dor abdominal, Gastroenterologia, Revisão integrativa.
INTRODUÇÃO
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A dor abdominal é uma das queixas mais frequentes em Gastroenterologia Pediátrica, podendo ser considerada um sintoma intrincado
com dificuldade do diagnóstico diferencial imediato. A dor abdominal é um problema comum em escolares e 10% dessa população
apresenta episódios de dores abdominais recorrentes1.
Apley e Naish2 realizaram um dos primeiros estudos sobre a dor abdominal em crianças, propondo a definição de critérios para a dor
abdominal recorrente como: mínimo de três episódios de dor num
período de, pelo menos, três meses; e que a dor tenha sido grave o
suficiente para acarretar algum tipo de perda funcional nas atividades diárias2. Ao longo dos anos, essa definição tornou-se insuficiente,
uma vez que outras síndromes também se encaixavam nesses critérios, como a síndrome do intestino irritável3.
O Critério de Roma III4- consenso de 2006 - procurou uniformizar conceitos e classificações dos distúrbios funcionais gastrointes-
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tinais (DFG) que são caracterizados por uma combinação variável
de sintomas gastrointestinais crônicos e recorrentes, não explicáveis
por alterações estruturais, anatômicas, metabólicas ou bioquímicas.
Os sinais de alarme nesse critério são: perda de peso, disfagia, febre,
vômitos frequentes, sangramento, anemia, icterícia, massa palpável,
história familiar de câncer do trato gastrointestinal e mudança de
padrão nos sintomas.
A dor abdominal funcional (DAF) ou síndrome da DAF, ocorre
com o início dos sintomas pelo menos seis meses antes do diagnóstico e apresentação dos sintomas nos últimos três meses. A DAF tem
como critérios diagnósticos: 1. dor abdominal contínua ou quase
contínua; 2. ausência ou relacionamento somente ocasional de dor
com eventos fisiológicos (por exemplo, alimentação, defecação ou
menstruação); 3. alguma alteração no funcionamento diário; 4. a
dor não é dissimulada; 5. sintomas insuficientes para atingir o critério para outro distúrbio gastrointestinal funcional4.
Em relação aos quadros gastrointestinais específicos da infância, o
Critério Roma III4 estabeleceu DAF na infância com as características: 1. dor episódica ou dor abdominal contínua. 2. ausência de
critérios para outros distúrbios gastrintestinais funcionais. 3. ausência de evidências de processo inflamatório, anatômico, metabólico
ou neoplásico. Além disso, em pelo menos 25% do tempo, devem
constar: 1. perda de funcionamento diário; 2. sintomas somáticos
adicionais como dor de cabeça, dores nos membros ou dificuldade
em dormir. Sugerem a anamnese aprofundada associada ao exame
físico para uma avaliação adequada.
Deve-se levar em conta que alguns sinais, como irritação peritoneal,
não são consistentes com DAF, o que implica a necessidade de exames complementares para diagnóstico diferencial como exames de
sangue, urina tipo 1, fezes, entre outros, com intuito de excluir causas orgânicas1. Assim sendo, esse estudo objetivou realizar uma revisão integrativa sobre os aspectos multifatoriais da DAF, enfatizando
a abordagem biopsicossocial.
CONTEÚDO
Realizou-se levantamento da literatura nas bases Biblioteca Virtual
de Saúde (BVS), Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia Brasil
(BVS-Psi Brasil), Pubmed, com os termos “dor abdominal funcional”, “dor abdominal” e “sintomas psíquicos” de artigos publicados
na língua portuguesa e inglesa, entre 2006 e 2016. O período foi
estabelecido considerando-se a publicação do Consenso de Roma
III, publicado em 2006. Foram incluídos apenas artigos originais
e empíricos, referentes a crianças entre 6 e 12 anos. Excluiu-se os
artigos de opinião de especialistas, editoriais, sessões de comentários, projetos de pesquisa, teses e dissertações, assim como revisões
de literatura.
O procedimento metodológico baseou-se na revisão integrativa,
conforme Whittemore e Knafl5. Foi formulada uma pergunta norteadora: qual é o conhecimento científico (conceitos, teorias e práticas)
disponível na literatura nacional e internacional da temática da dor
abdominal funcional em crianças na faixa etária entre 6 e 10 anos de
idade?
Dos 548 artigos encontrados a partir dos descritores, 448 artigos
foram excluídos por apresentarem temática diferente. Após a leitura
dos resumos, 57 foram excluídos por não se adequarem aos critérios
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e dois foram excluídos por serem duplicados. Após a leitura completa dos artigos, nove foram excluídos por estarem fora dos critérios.
Assim sendo, na amostra final foram incluídos 33 artigos. A figura 1,
apresenta o fluxograma do processo de seleção e exclusão dos artigos
da pesquisa.
A maior parte dos artigos são estrangeiros, com destaque para os
Estados Unidos, Países Baixos e Irã. Foram incluídos três artigos brasileiros. O perfil de autoria caracteriza-se por profissionais da área da
medicina (pediatras, gastroenterologistas, psiquiatras), área de psicologia e nutrição. O predomínio dos periódicos foi das áreas de Pediatria, Psicologia e Gastroenterologia. Em relação ao delineamento
dos estudos, destacam-se os transversais, longitudinais prospectivos
e retrospectivos, estudos de caso-controle e ensaios clínicos randomizados, estudos duplamente encobertos e placebo-controlados.
Foram criadas cinco categorias de análise a partir da leitura dos artigos incluídos na pesquisa, sendo eles: 1. fatores associados à DAF;
2. prevalência da DAF; 3. diagnóstico da DAF; 4. estratégias de
tratamento e intervenções da DAF; 5. avaliação das estratégias de
enfrentamento e qualidade de vida.
A tabela 1 apresenta os artigos selecionados para a realização da revisão integrativa. A seguir são apresentadas as categorias criadas e a
articulação dos artigos incluídos com a literatura sobre a temática.

Total de 548 artigos
encontrados:
Pubmed (412)
BVS (104)
BVS-Psi (32)

Artigos
potencialmente
relevantes (100)

Fora do tema de investigação (448):
Apendicite (3)
Constipação intestinal crônica funcional (18)
Dispepsia funcional (7)
Síndrome do intestino irritável (12)
Artigos sobre doenças que envolvem
dor abdominal, porém não tratam
de dor abdominal funcional (408)

Leitura dos resumos

Fora dos critérios de inclusão (57):
Idade superior ao critério de inclusão (13)
Questões de metodologia: Revisões (3)
Sem acesso ao artigo (1)

Artigos incluídos para
leitura (43)

Removidos duplicados (2)

Amostra parcial (41)

Leitura dos artigos

Amostra final
(33 artigos)

Fora dos critérios de inclusão (5):
Idade superior ao critério de inclusão (2)
Dor abdominal com causas orgânicas (3)
Apresentação do projeto, mas sem
resultados (2)
Artigos referentes ao mesmo estudo
e que tratam do mesmo assunto (1)

Figura 1. Fluxograma do processo de inclusão e exclusão dos artigos
na pesquisa
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Tabela 1. Artigos selecionados na amostra final e suas respectivas
categorias de análise
Autores

Metodologia

Categorias
de análise*

Ghanizadeh et al.7

Transversal

1

Thornton et al.

Logitudinal retrospectivo

3

Czyzewski et al.8

Longitudinal Prospectivo

1

Assa et al.

Caso-controle

5

Cunningham et al.6

Transversal

1

Eftekhari et al.

Ensaio clínico placebo/
controlado

4

Hoekman et al.33

Longitudinal prospectivo

4

Ozaki et al.

Ensaio clínico

3

Nieto et al.30

Longitudinal prospectivo

4

Saneian et al.

Ensaio clínico placebo/
controlado

4

van Tilburg et al.32

Transversal

5

Varni et al.

Caso-controle

5

Vivenes et al.14

Longitudinal prospectivo

2

Williams et al.

Transversal

1

Cunningham et al.40

Transversal

5

Horst et al.

Longitudinal retrospectivo

1

Levy et al.29

Longitudinal prospectivo

4

Zimmerman et al.18

Transversal

3

Pourmoghaddas et
al.24

Ensaio clínico placebo/
controlado

4

Roohafza et al.25

Ensaio clínico placebo/
controlado

4

Rutten, Benninga e
Vlieger19

Transversal

3

Warschburger et al.35

Transversal

5

Schurman et al.

Transversal

5

Lozinsky et al.12

Ensaio clínico

1

Spee et al.

Transversal

van Der Veek et al.31

Longitudinal prospectivo

4

van der Veek et al.41

Transversal

5

Brands, Purperhart e
Deckers-Kocken28

Longitudinal prospectivo

4

Helgeland et al.10

Caso-controle

Sowder et al.13

Longitudinal prospectivo

1, 4

van Tilburg et al.34

Longitudinal prospectivo

4

Dorsa et al.17

Longitudinal Prospectivo

3

Campo et al.38

Transversal/
caso-controle

5

16

36

26

20

27

37

9

11

39

15

2, 3

1

*Os artigos podem estar inseridos em mais de uma categoria, pois, podem
abordar mais de uma temática em seu escopo.

Categoria 1. Fatores associados à dor abdominal funcional
Os principais aspectos encontrados incluem transtornos psiquiátricos como ansiedade, depressão e a presença de somatização nas
crianças com DAF e seus pais. Das crianças que sentiam dor abdominal há mais de um ano, metade não foi diagnosticada em subtipo
específico da DAF6. Nesse estudo, as crianças cujos pais concorda-
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ram sobre a presença de ansiedade, apresentaram mais dor e incapacitação. Por outro lado, crianças que reportaram a presença de
ansiedade, cujos pais discordassem disso, apresentaram menos dor.
Outro estudo7 observou que mais da metade das crianças com DAF
tinha ao menos um transtorno psiquiátrico. Apesar dessa relação ter
sido referida por alguns autores8 não foi encontrada diferença no
nível de ansiedade entre os grupos de crianças com sintomas relacionados à defecação (como constipação ou diarreia) em relação às
sem sintomas.
Outra questão encontrada foi a relação entre ansiedade e somatização em crianças com DAF. O estudo de Williams et al.9 mostrou
que a somatização foi associada mais intensamente com a frequência
e a intensidade da dor abdominal em crianças com DAF do que
os traços de ansiedade. Por sua vez, Helgeland et al.10 apontaram
que as crianças com DAF apresentaram sintomas somáticos mais
frequentes, assim como crianças mais velhas cujas mães apresentam
sintomas de somatização também apresentaram maior incapacitação. Também foi sugerido que crianças podem apresentar problemas emocionais e de somatização por causa do aprendizado social
adquirido por meio dos pais. Para Horst et al.11 sintomas intestinais
somáticos e depressão em crianças com DAF foram significantes
para a manutenção da dor abdominal da infância para a vida adulta.
A influência de fatores fisiológicos e processos digestivos foi apontada por Lozinsky et al.12 que encontraram má absorção de frutose
em 30,2% dos sujeitos diagnosticados com síndrome do intestino
irritável e DAF. Crianças do grupo com DAF apresentaram menor
resposta do sistema parassimpático13, o que significa mais dificuldade em atingir o estado de homeostase do que crianças do grupo sem
dor, bem como desregulação do sistema autônomo em relação ao
mecanismo da DAF.
Sendo assim, a maioria dos artigos dessa categoria verificou a relação
entre a DAF e transtornos psiquiátricos sem afirmar relação de causalidade, ou seja, é incerto se a disfunção psíquica desenvolveu ou foi
desenvolvida depois do distúrbio gastrointestinal funcional. Independentemente disso, foram unânimes em apresentar a influência desses
fatores no aumento da frequência e intensidade da dor em crianças
com distúrbios gastrointestinais funcionais. Outro fator de risco, comentado em mais de um artigo, foi que crianças com mais idade,
geralmente, apresentam sintomas mais agudos do que crianças mais
novas. Uma das hipóteses formulada pelos autores é de que crianças
com DAF podem ser hipervigilantes aos sintomas somáticos9,11.
Categoria 2. Prevalência da doença abdominal funcional
Apenas dois artigos14,15 abordaram dados epidemiológicos, posteriormente ao ano de 2006. Essa informação sugere a necessidade de estudos atuais sobre a prevalência de dor abdominal crônica, orgânica
ou funcional. Vivenes et al.14 observaram entre 1.194 crianças que,
11,4% preenchiam os critérios para dor abdominal crônica. Nessa
mesma casuística, 67,1% das crianças apresentou causas orgânicas
para dor abdominal e 32,8% apresentou causas funcionais. Sendo
assim, a prevalência para dor abdominal orgânica nessa população
foi de 7,71%, enquanto a DAF teve prevalência de 3,77%.
Diagnósticos de dor abdominal, realizados por 53 diferentes gastropediatras, referentes a uma população de aproximadamente 16.000
crianças, entre 4 e 17 anos de idade, no período de dois anos, mostraram prevalência de DAF entre crianças com dor abdominal de
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89,2%15. Considerando-se que a metodologia dos dois estudos é
distinta, tornou-se difícil fazer comparação, porém no estudo de Vivenes et al.14 a maioria dos participantes tem causas orgânicas para a
dor, enquanto que no estudo de Spee et al.15 a maioria das crianças
tem causas funcionais.
Categoria 3. Diagnóstico da dor abdominal funcional
Quanto ao consenso adotado para o diagnóstico de DAF, dos seis
estudos incluídos nessa categoria15-20, três utilizaram os critérios de
Roma III. Em elação aos outros estudos, um deles se baseou nos
critérios de Roma II.
Em relação aos critérios diagnósticos, utilizou-se o referencial Roma
III, destacando-se o período dos sintomas para que o paciente se
encaixe no diagnóstico de DAF. Para atender esse critério, são necessários pelo menos três meses consecutivos da presença dos sintomas,
com início em até 6 meses do diagnóstico. É importante ressaltar
que nesse estudo, apesar do diagnóstico de DAF ter sido realizado
por gastroenterologistas pediátricos, nem sempre os critérios propostos por Roma III15, foram atendidos.
Outro aspecto importante é o fato de que os critérios de Roma III,
objetivaram diminuir a quantidade de exames, além de reduzir o
custo do diagnóstico dos distúrbios gastrointestinais, porém, três
estudos16-18 apontaram a necessidade de se excluir a presença de
doença orgânica. Contrariamente a isso, a nova edição dos critérios
de Roma IV21, traz um conceito inovador no diagnóstico de DAF,
isentando o médico da necessidade de exclusão de causas orgânicas
de dor abdominal para fazer o diagnóstico de distúrbios funcionais
da dor abdominal22,23. Assim, na categoria de distúrbios funcionais
da dor abdominal, de acordo com os critérios de Roma IV, estão
incluídas, dispepsia funcional, síndrome do intestino irritável, enxaqueca abdominal e DAF não especificada22.
Os três principais critérios discutidos incluem o período consecutivo
mínimo necessário para que o quadro clínico se encaixe no diagnóstico funcional; análise das características de evacuação das crianças
e; a necessidade de melhor especificação sobre a exclusão de doença
orgânica16-18. Alguns autores ainda referem que parcela das crianças
tem o diagnóstico alterado com o passar do tempo, após a realização
de exames invasivos15, como por exemplo, crianças que receberam
diagnóstico de DAF inicialmente, passam a ser diagnosticadas com
constipação funcional17.
Os estudos de Dorsa et al.17 e Rutten et al.19, apontam a necessidade
de dar maior atenção às características da constipação em crianças
com a possibilidade de distúrbios gastrointestinais funcionais. Em
ambos os estudos, os autores aventam a hipótese de que esses distúrbios sejam os mesmos, porém, com expressões diferentes. Essa
hipótese pode ser reforçada com base no estudo de Ozaki et al.20, no
qual não se observou diferença nos resultados do teste de ingestão
de água por crianças com distúrbios relacionados à DAF. Apenas as
crianças com dispepsia funcional apresentaram capacidade de ingestão de água diminuída, quando comparado às crianças com DAF ou
síndrome do intestino irritável.
Categoria 4. Estratégias de tratamento e intervenções da dor abdominal funcional
A DAF é um distúrbio gastrointestinal que não apresenta mecanismo etiológico claro, o que faz de seu diagnóstico e tratamento um
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desafio para a clínica. As terapêuticas propostas nos estudos selecionados, se encaixam em três subcategorias: farmacológica, dietética e
comportamental.
Não se encontrou ação terapêutica da mebevirina no tratamento da
DAF24, assim como citalopram25. Em relação à abordagem dietética23 não houve resultados satisfatórios com probióticos, assim como
simbióticos no tratamento da DAF24. Diante dos resultados negativos, os autores sugerem duas hipóteses para essa resposta terapêutica
ruim: 1) curto período de utilização dos compostos e 2) o mecanismo de ação do distúrbio teria maior relação com o campo mental/
emocional e, dessa forma, as abordagens farmacológica ou dietética,
não seriam únicas para o tratamento.
No que se refere à terapêutica comportamental, a yoga26, a terapia
cognitivo-comportamental e aprendizado social27-29, além da auto-hipnose30, que se mostrou mais efetiva na diminuição da frequência
da intensidade da dor em crianças com DAF. Contudo, a leitura dos
textos despertou uma dúvida: os resultados obtidos ocorreram em
razão do tipo de tratamento utilizado em cada caso, ou se devem
à atenção intensiva, recebida pelos pacientes durante o tratamento,
tanto por parte da equipe de saúde, quanto por parte dos familiares?
Resultados, também positivos, sobre o tratamento com biofeedback13, o qual promoveu redução da dor em 70% das crianças e
extinção da dor em 20% dos casos.
Um único estudo31 discutiu os custos anuais com procedimentos,
terapêutica e fármacos, tratamento não médico direto (viagens para
hospitais, gasto com cuidadores e produtos dietéticos) e tratamento
não médico indireto (faltas ao trabalho dos pais, gastos escolares) de
crianças diagnosticadas com síndrome do intestino irritável ou DAF.
Participaram 250 crianças e os custos foram baseados na economia
dos Países Baixos em 2013. O resultado encontrado foi uma média
anual de €2.512,31, sendo que 63,1% desse valor é destinado a custos médicos diretos.
Vale ressaltar que, dos 12 estudos incluídos nessa categoria, apenas
um28 apresentou desenho metodológico de caráter qualitativo, com
depoimentos das crianças e dos responsáveis dos participantes, o que
restringe em muito a realização de análise do impacto das terapêuticas comportamentais na subjetividade dos participantes.
Categoria 5. Avaliação das estratégias de enfrentamento da
doença e qualidade de vida
Nessa categoria, a maioria dos estudos foram transversais e seria interessante a realização de estudos longitudinais para aumentar a segurança sobre correlações dos fatores envolvidos no fenômeno32. Crianças
com distúrbios gastrointestinais funcionais, como a DAF, podem ter
alterações psicossociais devido às várias consequências dos sintomas
que afetam suas rotinas, sendo as mais citadas: diminuição da qualidade de vida33, ausência nas atividades escolares devido a dor ou consultas médicas34 e a evitação ou isolamento de atividades sociais35.
A gravidade da dor ou dos sintomas do distúrbio e a utilização da
catastrofização como estratégia de enfrentamento da doença foram
frequentes, caracterizando-os como os fatores de maior influência
no rebaixamento da qualidade de vida das crianças36.
Como as estratégias de enfrentamento geralmente são aprendidas,
direta ou indiretamente dos pais, a maioria dos estudos também
analisou a relação familiar37,38 buscando envolver os pais, mas, na
grande maioria das vezes, foi apenas a mãe que participava37,38.
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Quanto às estratégias de enfrentamento, observou-se que padrões
de comportamento dos pais, que podem ser considerados positivos
na população em geral, podem ser negativos nessa situação específica37-40. Nesse último estudo, a reação de encorajamento e monitoramento do filho doente levou à piora nos sintomas das crianças com
DAF. Assim sendo, os autores levantam a hipótese de que, quando
os pais dão muita atenção para o distúrbio, as crianças ficam hipervigilantes e ansiosas com seus sintomas.
Na investigação da autopercepção emocional das crianças com DAF,
o estudo de van Der Veek et al.41 relatou que crianças do grupo com
dor abdominal tiveram uma pontuação levemente menor para a diferenciação de emoções, comunicação verbal das emoções e omissão das emoções do que crianças sem dor abdominal. Quanto às
estratégias de enfrentamento, crianças com DAF, apresentaram mais
utilização da distração do que crianças com alguma dor ou sem dor.
Como as diferenças entre os grupos foi pequena, concluiu-se que
crianças com DAF não são tão diferentes em questão de autopercepção emocional e utilização de estratégias de enfrentamento do que
a população geral.
Quanto às estratégias de enfrentamento utilizadas por dois grupos
de crianças com desordens gastrointestinais32 foi encontrado que
crianças com DAF usam mais estratégias de enfrentamento do que
o grupo de crianças com doença inflamatória intestinal e apresentaram uma pontuação mais alta para depressão e incapacitação. Nesse estudo32 observou-se que crianças que apresentam pensamentos
catastróficos e isolamento social como estratégias de enfrentamento, foram relacionadas com pontuações mais altas para depressão,
enquanto crianças que usam e procuram por suporte social como
estratégia, tiveram menos associação com depressão e incapacitação.
CONCLUSÃO
Nos artigos estudados, encontrou-se relações entre DAF com traços
de ansiedade, depressão e somatização. Quanto à qualidade de vida e
às estratégias de enfrentamento, observou-se que crianças com DAF
têm diminuição da qualidade de vida e tendem a ser hipervigilantes
aos sintomas somáticos, podendo senti-los de forma intensificada,
dependendo da forma como essa questão é apresentada pelos pais.
Foram encontradas abordagens terapêuticas como: comportamental, dietética e farmacológica. A abordagem comportamental foi a
que encontrou melhores resultados na diminuição da frequência e
intensidade da dor, assim como, melhora da incapacitação.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Fibromyalgia is a non-inflammatory rheumatic syndrome, characterized by diffuse
chronic musculoskeletal pain, usually accompanied by other
symptoms not related to the locomotor system such as depression, fatigue, cognitive alterations, impaired sleep quality, and
headache. This study aimed to evaluate the impact of a nursing
intervention in the control of pain and depressive symptoms of
patients with fibromyalgia.
METHODS: A quasi-experimental study conducted through
the electronic database review of a private chronic patients monitoring service. The sample included 353 patients with fibromyalgia who were attended in the period from 2014 to 2017. The
nursing intervention included a home visit and the application
of educational strategies over the telephone for 6 months. Participants were assessed using the verbal numerical rating scale and
the Patient Health Questionnaire scale. The comparison between
the continuous variables was performed by the t-paired test, and
the comparison between the categorical variables was performed
using the McNemar-Bowker test. The level of significance was
set at p<0.05.
RESULTS: Nursing intervention promoted a significant reduction in the average pain intensity (p<0.001) after the intervention. The reduction in the average depression score, however, was
not significant (p=0.093), but the intervention significantly reduced the cases of moderate and very severe depression (p=0.01).
CONCLUSION: Nursing intervention by telephone showed
a positive impact on pain control and reduction of depressive
symptoms in patients with fibromyalgia.
Keywords: Depression, Fibromyalgia, Nursing, Pain.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A fibromialgia é uma síndrome reumatológica não inflamatória, caracterizada por dor
musculoesquelética crônica e difusa, geralmente acompanhada
por outros sintomas não relacionados ao aparelho locomotor
como depressão, fadiga, alterações cognitivas, qualidade de sono
prejudicada e cefaleia. O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto de uma intervenção de enfermagem no controle da dor e
nos sintomas depressivos de pacientes com fibromialgia.
MÉTODOS: Estudo quase-experimental realizado por meio
da revisão de banco de dados eletrônico de um serviço privado de monitoramento de pacientes crônicos. A amostra incluiu
353 pacientes com fibromialgia, atendidos no período de 2014 a
2017. A intervenção de enfermagem incluiu uma visita domiciliar e a aplicação de estratégias educativas por telefone ao longo
de 6 meses. Os participantes foram avaliados por meio da escala
numérica verbal de dor e pela escala Patient Health Questionnaire. A comparação entre as variáveis contínuas foi realizada pelo
teste t-pareado e a comparação entre as variáveis categóricas foi
realizada por meio do teste McNemar-Bowker. O nível de significância foi estabelecido com valor de p<0,05.
RESULTADOS: A intervenção de enfermagem promoveu redução significativa na intensidade média da dor (p<0,001) após a
intervenção. A redução do escore médio de depressão, no entanto, não foi significativa (p=0,093), mas a intervenção reduziu
significativamente os casos de depressão moderada e muito grave
(p=0,01).
CONCLUSÃO: A intervenção de enfermagem por telefone demonstrou impacto positivo no controle da dor e na redução dos
sintomas depressivos de pacientes com fibromialgia.
Descritores: Depressão, Dor, Enfermagem, Fibromialgia.
INTRODUÇÃO
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A fibromialgia (FM) é uma síndrome reumatológica não inflamatória, caracterizada por dor musculoesquelética crônica e difusa,
geralmente acompanhada por outros sintomas não relacionados ao
aparelho locomotor como fadiga, alterações cognitivas, qualidade de
sono prejudicada e cefaleia1-3.
Dentre os principais sintomas, a dor é a principal manifestação clínica apresentada, fazendo com que se busque o diagnóstico e o tratamento. Outro fator em destaque é a presença de sintomas depressivos em pacientes com FM, indicando a relevância da abordagem
dos aspectos psíquicos durante o tratamento2.
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Recomenda-se o tratamento interdisciplinar para a fibromialgia,
incluindo abordagem farmacológica e não farmacológica, que deve
incluir estratégias educativas e a participação ativa do paciente no
controle da doença2,3.
Sendo assim, o monitoramento associado à utilização de estratégias
educativas pode promover melhora dos resultados do tratamento,
reduzir a dor, as limitações físicas e os custos provocados por essas
doenças4.
Em 2011, o Ministério da Saúde desenvolveu o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) visando a prevenção e controle por meio do eixo
estratégico vigilância, informação, avaliação e monitoramento4.
Nesse contexto, as intervenções por telefone podem ser estratégias
alternativas, com alto poder de abrangência, podendo ser utilizadas
de modo exclusivo ou complementar, na educação e promoção da
saúde, principalmente em pacientes com doenças crônicas5.
O enfermeiro é um profissional capacitado para aplicar intervenções
educativas, informando os pacientes sobre a doença, o tratamento e
o manuseio de sintomas, podendo impactar positivamente a qualidade de vida.
Diante desse panorama, o objetivo deste estudo foi avaliar o impacto
de uma intervenção de enfermagem no controle da dor e nos sintomas depressivos de pacientes com FM.
MÉTODOS
Estudo quase-experimental com coleta de dados retrospectiva, do
tipo série de casos, realizado por meio da revisão de banco de dados
eletrônico, que incluiu 353 pacientes atendidos no período de janeiro de 2014 a março de 2017. A população foi composta por pacientes com FM atendidos por um serviço privado de monitoramento
de pacientes crônicos, em um Programa denominado “Articulação”,
direcionado ao monitoramento de pacientes com FM e Artrite Reumatoide (AR). Os pacientes com FM foram diagnosticados pelo
médico responsável por meio do critério do Colégio Americano
de Reumatologia (ACR) 2010, e encaminhados para participar do
Programa “Articulação”. Todos os que aceitaram participar foram
incluídos no estudo. A amostra, de conveniência, foi constituída por
353 pacientes com FM.
A intervenção de enfermagem observada neste estudo tem abrangência nacional e monitora pacientes por telefone, além de incluir
uma visita presencial ou contato via web (caso não haja visitador na
região do paciente) para a avaliação inicial. O programa “Articulação” é composto por duas etapas: 1) Intervenção e 2) Autocontrole
Trimestral, e tem o objetivo de melhorar a adesão e os resultados do
tratamento de pacientes com FM e AR.
O fluxo inicia-se com o encaminhamento de pacientes de um plano
de saúde para a empresa de monitoramento de pacientes crônicos,
onde o avaliador realiza o contato inicial de boas-vindas, avalia os
critérios de elegibilidade e convida para participar do programa.
Quando o paciente se encaixa nos critérios de inclusão, o avaliador
aciona um profissional para uma visita domiciliar, que realiza a avaliação inicial e a definição do nível de atenção e monitoramento.
O passo seguinte é o envio de uma carta-convite ao paciente e, a partir disso, inicia-se a fase de Intervenção, com duração de 6 meses, na
qual enfermeiros realizam pelo menos um contato telefônico mensal
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para monitoramento e orientações, visando a estabilização da doença. As orientações de enfermagem na fase de Intervenção incluem
informações sobre a doença e o tratamento, importância dos exames
de controle e recomendações para a prática de exercícios físicos.
Após essa etapa, o paciente passa para a fase de Autocontrole Trimestral, na qual o enfermeiro entra em contato a cada 3 meses para avaliar
a situação de saúde desses pacientes. Caso não haja a estabilização da
doença ao final de 6 meses (fase de Intervenção), o paciente permanece com monitoramento mensal por mais seis meses, sendo reavaliado
ao final desse período para definição do tipo de seguimento.
As variáveis demográficas e clínicas analisadas foram: sexo, idade, escolaridade, estado em que reside, tipo de monitoramento, sintomas,
intensidade da dor, fármacos em uso, adesão ao tratamento e escore
de risco para depressão.
Instrumentos de medida utilizados no monitoramento
A intensidade da dor foi avaliada por escala verbal numérica (EVN)
de dor com variação de zero a 10, sendo “zero” nenhuma dor e “10”
a pior dor que se pode imaginar, posteriormente classificada como
dor leve (1 a 3), moderada (4 a 6) e intensa (7 a 10).
O risco de depressão foi avaliado por meio da escala Patient Health
Questionnaire (PHQ-9), traduzida e validada para a língua portuguesa, já utilizada no acompanhamento de rotina do serviço de monitoramento com versão disponível online6.
A escala PHQ-9 é um instrumento que foi originalmente desenvolvido para identificar o risco de depressão na população geral, mas
também pode ser utilizado para indicar gravidade de sintomas depressivos7. É um instrumento de aplicação rápida, composto por 9
itens que abordam humor deprimido, anedonia (perda de interesse
ou prazer em fazer as coisas), problemas com o sono, cansaço ou
falta de energia, mudança no apetite ou peso, sentimento de culpa
ou inutilidade, problemas de concentração, sentir-se lento ou inquieto e pensamentos suicidas7. Cada sintoma é avaliado de acordo
com a escala de Likert, sendo 0=“Nenhuma vez”, 1=“Vários dias”,
2=“Mais da metade dos dias” e 3=“Quase todos os dias”7. O escore
total pode ser classificado em categorias que indicam o risco de depressão: 0=ausente; 1 a 5=leve; 6 a 14=moderada; 15 a 19=grave; 20
ou mais =muito grave6.
Este projeto seguiu as recomendações da Resolução nº 510/2016
do Conselho Nacional de Saúde (CNS)8, segundo a qual não há
necessidade de avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa para estudos que utilizam banco de dados com informações agregadas sem
possibilidade de identificação individual dos participantes.
Análise estatística
Os dados foram incluídos em Planilha do Programa Microsoft Excel® e analisados por meio do Programa Estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), no qual foram realizadas análises
descritivas e inferenciais considerando apenas os dados existentes
para cada item analisado. As variáveis contínuas foram expressas por
média, desvio padrão e mediana, e as variáveis categóricas foram descritas em números e percentuais. A comparação entre as variáveis
contínuas foi realizada por meio do teste t-pareado e a comparação
entre as variáveis categóricas foi realizada utilizando o teste McNemar-Bowker. O nível de significância foi estabelecido com valor de
p<0,05.
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RESULTADOS
Foram analisados dados de 353 pacientes com FM, dos quais 96%
eram do sexo feminino, com idade média de 51 anos (DP=12) e
54,6% possuíam ensino superior. Em relação à procedência, observou-se maior número de participantes dos estados de São Paulo
(59,9%), Bahia (10,5%) e Rio de Janeiro (9,9%). Entre os pacientes
avaliados, 63,6% estavam na fase de Intervenção Mensal e 36,4%
estavam em Autocontrole Trimestral (Tabela 1).
No início do acompanhamento, 43% dos participantes apresentavam dor persistente e generalizada, 39,6% tinham sintomas controlados e 11,5% referiam fadiga. Em relação ao tratamento farmacológico, 53,8% usavam antidepressivos, 49,5% analgésicos e 9,2%
benzodiazepínicos.
Os dados de intensidade da dor foram comparados antes e após a
Intervenção mensal e verificou-se redução significativa na intensidade média da dor (p<0,001). Já a redução do escore de depressão não
foi significativa (p=0,093), como pode ser observado na tabela 2.
A comparação da dor por categorias antes e após a Intervenção mostrou redução significativa dos casos de dor intensa e aumento dos casos de dor ausente, leve e moderada (p>0,001), conforme a figura 1.
Tabela 1. Características sociodemográficas da amostra, São Paulo, 2017
Variáveis

Fibromialgia (n=353)
n (%)

Sexo (n=347)
Feminino
Masculino

333 (96,0)
14 (4,0)

Idade (anos) (n=353)
Adulto jovem (18 a 39)
Adulto (40 a 64)
Idoso (65 e mais)

12 (3,39)
250 (70,9)
91 (25,7)

Escolaridade (n=282)
Não alfabetizado
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino superior
Pós-graduação

01 (0,4)
09 (3,2)
90 (31,9)
154 (54,6)
28 (9,9)

Procedência (n=352)
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul

1 (0,3)
61 (17,4)
18 (5,2)
257 (72,9)
15 (4,3)

Tipo de monitoramento (n=280)
Intervenção
Autocontrole trimestral

178 (63,3)
102 (36,4)

Tabela 2. Comparação dos escores de dor e depressão antes e após
a intervenção, São Paulo, 2017
Variáveis

Média (DP*); Mediana

Valor de p**

Intensidade da dor antes

5,39 (2,71); 6,00

<0,001

Intensidade da dor após

4,34 (5,0); 2,73

Escore PHQ-9 antes

5,47 (5,66); 4,00

Escore PHQ-9 após

4,29 (5,96); 2,00

0,093

PHQ-9 = Patient Health Questionnaire; *Desvio padrão **Teste-t pareado.

Quanto ao risco de depressão, a comparação dos escores por categorias mostrou que a intervenção reduziu os casos de depressão leve,
moderada e muito grave e aumentou os casos sem risco de depressão
e com depressão grave (p=0,01), conforme a figura 2.
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Figura 1. Comparação da intensidade da dor segundo categorias antes e após a intervenção, São Paulo, 2017
Valor de p<0,001; *McNemarBowker teste.
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Figura 2. Comparação dos escores de depressão em categorias antes e após a intervenção, São Paulo, 2017
Valor de p<0,001; *McNemarBowker teste.

DISCUSSÃO
À semelhança de outros estudos nacionais, este estudo encontrou
predomínio de FM em mulheres com média de idade de 52 anos9.
Quanto ao nível de escolaridade, houve predomínio de pacientes
com formação em ensino superior, o que não reflete a realidade brasileira, mas pode ser explicado pelo fato de a população do estudo
fazer parte de um plano de saúde privado, que oferece a intervenção
de enfermagem e o monitoramento contínuo desses pacientes.
A comparação da intensidade média da dor antes e após a intervenção mostrou redução significativa da dor (de 5,4 para 4,3). A
intensidade média da dor observada neste estudo foi inferior a outros estudos, que encontraram média de dor em torno de oito7,9 no
Ambulatório de Reumatologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e no Serviço de Reumatologia do
Hospital Universitário do Recife10,11.
Com relação aos sintomas depressivos, a redução do escore médio
de depressão após a intervenção de enfermagem não foi significativa (p=0,093). No entanto, a comparação dos escores de depressão
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segundo categorias mostrou redução significativa nos casos de risco
leve, moderado e muito grave e aumento dos casos de risco ausente
e grave, indicando melhora dos sintomas depressivos para a maior
parte dos participantes do estudo. Estudos demonstraram que a depressão é frequente em pacientes com FM12-14; sendo necessária a
identificação e intervenção nesses casos, pois esses pacientes podem
demonstrar piora de sintomas físicos quando apresentam distúrbios
psicológicos não tratados15.
Em contrapartida, estudo realizado em 2013 demonstrou que 51%
dos participantes acreditavam que a depressão e a ansiedade foram
os fatores causadores da FM16. Porém, não foram encontrados dados
científicos que confirmem essa relação.
Quanto ao tratamento farmacológico, verificou-se que 53,8% dos
pacientes usavam antidepressivos, proporção que pode ser considerada baixa, visto que as recomendações internacionais para o tratamento da FM indicam os antidepressivos como a primeira linha de
tratamento9.
A intervenção de enfermagem analisada neste estudo está em consonância com as recomendações do Consenso Brasileiro para tratamento da FM, que reafirma a importância das orientações e dos
programas de autocontrole da dor17-19.
Nota-se, portanto, que a intervenção de enfermagem com monitoramento telefônico foi uma estratégia eficaz para melhorar os resultados do tratamento em pacientes com FM, confirmando a eficácia
das recomendações dos consensos nacionais e internacionais para o
tratamento dessa síndrome.
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Erector spinae plane block for perioperative analgesia in cardiac
surgery. Case report
Bloqueio do plano eretor espinhal para analgesia perioperatória em cirurgia cardíaca. Relato de caso
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The anesthetic management has evolved with the use of alternative techniques
that promote greater safety, quick recovery and comfort in the
perioperative period. The erector spinae plane block emerges as a
promising alternative that can be employed as a simple analgesic
technique for thoracic analgesia, acute post-surgical, post-traumatic and chronic neuropathic thoracic pain.
CASE REPORT: Female patient, 72-year-old, undergoing aortic valve replacement surgery under general anesthesia associated
with an erector spinae plane block as a technique for perioperative pain management.
CONCLUSION: We demonstrate with this case report that the
erector spinae plane block can be a suitable option as a regional
analgesia technique for cardiac surgery, used perioperatively as
a regional block for multimodal analgesia. Further research and
studies are needed to address its efficacy and safety for multiple
cardiac and aortic surgery techniques.
Keywords: Erector spinae plane block, Fast-track, Enhanced recovery after surgery.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O manuseio anestésico evoluiu com o uso de técnicas alternativas que promovem maior
segurança, rápida recuperação e conforto no período perioperatório. O bloqueio do plano eretor espinhal surge como uma
alternativa promissora que pode ser empregada como uma técnica analgésica simples para analgesia torácica, dor torácica aguda
pós-cirúrgica, pós-traumática e crônica neuropática.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 72 anos, submetida à cirurgia de troca valvar aórtica sob anestesia geral asso-
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ciada ao bloqueio do plano eretor espinhal, como técnica para o
manuseio da dor no período perioperatório.
CONCLUSÃO: O presente relato demonstrou que o bloqueio
do plano eretor espinhal pode ser uma opção adequada como
uma técnica de analgesia regional para cirurgia cardíaca, usada
no perioperatório como um bloqueio regional para analgesia
multimodal. Mais pesquisas e estudos são necessários para abordar sua eficácia e segurança para múltiplas técnicas de cirurgia
cardíaca e aórtica.
Descritores: Bloqueio do plano eretor espinhal, Fast-track, Recuperação aprimorada após a cirurgia.
INTRODUCTION
The anesthetic management has evolved with the use of alternative
techniques that promote greater safety, quick recovery and comfort
in the perioperative period. Fast-track or enhanced recovery after
surgery (ERAS) is a concept of perioperative management that
aims at shortening hospital stay in order to reduce patient morbidity and healthcare costs. It combines minimally invasive surgical
techniques, preoperative patient optimization, and evidence-based
clinical measures that minimize complications and speeds up recovery1. The goals of fast-track surgery are reducing postoperative
complications and speeding recovery times. For fast-track strategy,
regional blocks are often performed for postoperative pain management and to facilitate extubation after major surgeries.
The interfacial plane block, or erector spinae plane (ESP) block, produces an extensive multi-dermatome sensory block. Local anesthetic (LA) instilled in the myofascial plane deep to the erector spinae
muscle and superficial to the tip of the transverse process is likely to
provide sensory block at the posterior, lateral and anterior thoracic
wall2. The analgesic effect seems to be due to the diffusion of LA into
the paravertebral space, acting at both the dorsal and ventral rami of
the thoracic spinal nerves, and at the rami communicantes that supply the sympathetic chain3. The ESP plane extends along the length
of the thoracolumbar spine, thus providing extensive craniocaudal
spread. There is evidence that a single injection in a cadaver model at
T5 could spread between C7 cranially and L3 caudally2.
The ESP block can be associated with general anesthesia in major
surgery facilitating early extubation in the operating room and is
associated with shorter length of stay and morbidity after open
thoracic surgery and major vascular surgery4,5. However, there is
no evidence or report of ESP block used for postoperative analgesia in cardiac surgery.
We present a case of ESP block being used for postoperative pain
management in aortic valve replacement surgery.
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DISCUSSION

A 72-year-old woman, weight 64kg and height 150cm (body mass
index 28.4 kg/m2), with a history of systemic arterial hypertension,
prediabetes, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), hypothyroidism and heavy smoking for over 50 years was scheduled
for aortic valve replacement surgery. She was medicated with losartan, metoprolol, trimetazidine, atorvastatin, propatilnitrate,
metformin, bupropion, and levothyroxine. A transthoracic echocardiogram was performed showing a 67% ejection fraction, a
calcified aortic valve with significant stenosis (pressure gradient of
63mmHg and mean of 42mmHg), discrete Doppler reflux, severe
calcification of the mitral valve with mild stenosis and ascending
aorta with discrete dilatation (diameter 42mm).
We elected a single-shot bilateral ESP block as a regional anesthetic technique to provide postoperative analgesia, with early
extubation planning to reduce morbidity. The ESP block was
performed with the patient in a sitting position, and a high-frequency linear ultrasound transducer (GE Healthcare Venue 40
12L-SC) was placed in a longitudinal orientation 3.0cm lateral
to the T5 spinous process. Three muscles were identified superficial to the process transverse shadow as follows: trapezius, rhomboid major, and erector spinae. A 50mm 22G block needle (B
Braun stimuplex needle 22x2 50 mm 25/CS) was inserted in
a cephalic-to-caudal direction until the tip lay in the interfascial plane between rhomboid major and erector spinae muscles,
as evidenced by the visible linear spread of fluid between the
muscles upon injection. A total of 30mL of 0.375% ropivacaine
was injected in both sides. General anesthesia was induced with
propofol (80mg), fentanyl (150µg), rocuronium (50mg) and
ketamine (20mg) intravenously. Maintenance was performed
with propofol (0.8 to 1.2µg/mL), remifentanil (1 to 2ng/mL)
and lidocaine (1mg/kg/h). Morphine (3mg) was administered
30 minutes before extubation. The surgery occurred without
complications. Extracorporeal circulation time was 65 minutes,
and tweezing time 51 minutes. The patient was extubated in the
operating room and was referred to the intensive care unit (ICU)
on spontaneous ventilation with oxygen support through a mask
with a reservoir.
Postoperative analgesia was maintained with dipyrone (1g) every
6h, and tramadol (100mg) if necessary. The first tramadol rescue
dose was administered 9h after the end of the surgery when the
patient reported a numeric pain scale (NPS – from zero to 10)
of zero/10 at rest and 5/10 while moving. Twelve hours after the
blockade, she reported pain 1 (zero-10) at rest and 3 (zero-10)
at movement. It was necessary to administer tramadol (100mg)
once daily until the second postoperative day (POD) when the
thoracic drains were removed. Discharge from ICU was delayed
because the patient presented a high-response atrial fibrillation
episode, without hemodynamic repercussion, reversed with
chemical cardioversion. The patient remained stable and was
discharged to the ward in the POD 3, where she received oral
analgesia with acetaminophen and codeine every 8h, for 3 days
and had no pain complaints. The patient was discharged from
the hospital in POD 6 and remained pain-free with acetaminophen use only.

Regional anesthesia is an important component of multimodal
analgesia after thoracotomy reducing stress response, pain scores,
and opioid consumption6. Despite that, the ideal multimodal
analgesia regimen should combine regional analgesia and systemic analgesics. Prior to extubation, a preventive dose of morphine was also administered for multimodal analgesia. For this
surgery, it is commonly expected high postoperative pain scores
and opioid consumption7. However, in our case, postoperative
analgesia was maintained with the ESP block and a weak analgesic (dipyrone). The first opioid bolus was demanded only 9h after surgery when the patient had moderate incidental pain. This
time greatly surpasses the effect of intraoperative administered
analgesics. For these reasons, it is the authors’ impression that the
ESP block can be used as an opioid sparring technique.
Traditional regional anesthesia techniques such as thoracic
epidural analgesia and thoracic paravertebral blockade are
unsuitable in aortic valve replacement surgery because of
the need for postoperative heparinization to prevent pump
thrombosis and the ensuing risk of spinal hematoma. The
most recent edition of the American Society of Regional Anesthesia guidelines on patients receiving antithrombotic therapy recommend that in neuraxial and paraneuraxial blocks
there should be at least 1h between needle insertion and
heparinization and at least 2 to 4h between the discontinuation of heparin infusion and catheter removal8. The ESP
block, on the other hand, targets a myofascial plane located
between the erector spinae muscles and the posterior aspect
of the transverse processes. It provides thoracic analgesia by
local anesthetic diffusion into the neural foraminal and intercostal spaces and over several vertebral levels from a single
point of injection9. The needle does not enter the paravertebral space and remains distant from the neuroaxis, discrete
plexi or nerves, and major blood vessels. The American Society
of Regional Anesthesia guidelines8 suggest that management of
blocks of this nature be guided by “site compressibility, vascularity, and consequence of bleeding” while acknowledging that
there are insufficient data to definitely confirm safety. Based
on these principles, there is some evidence that the theoretical
risk of clinically significant complications related to bleeding is
low and is outweighed by the benefit observed in the patients
described10. Recently, other authors have reported the efficacy
and safety of ESP block for postoperative pain control in breast
surgery11, thoracotomy12, abdominal surgery13 and even spine
fusions14 in case reports, but to our knowledge, there are no
reports for aortic valve replacement surgery.
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CONCLUSION
We demonstrate with this case report that the ESP block can be
a suitable option as a regional analgesia technique for cardiac
surgery, used perioperatively as a regional block for multimodal
analgesia. Further research and studies are needed to address
its efficacy and safety for multiple cardiac and aortic surgery
techniques.

Erector spinae plane block for perioperative
analgesia in cardiac surgery. Case report

REFERENCES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ljungqvist O, Scott M, Fearon KC. Enhenced recovery after surgery - a review. JAMA
Surg. 2017;152(3):292-8.
Forero M, Adhikary SD, Lopez H, Tsui C, Chin KJ. The erector spinae plane block:
a novel analgesic technique in thoracic neuropathic pain. Reg Anesth Pain Med.
2016;41(5):621-7.
Chin KJ, Malhas L, Perlas A. The erector spinae plane block provides visceral abdominal analgesia in bariatric surgery: a report of 3 cases. Reg Anesth Pain Med.
2017;42(3):372-6.
David RA, Brooke BS, Hanson KT, Goodney PP, Genovese EA, Baril DT, et al. Early
extubation in associated with reduced length of stay and improved outcomes after
elective aortic surgery in the vascular quality initiative. J Vasc Surg. 2017;66(1):79-94.
Zettervall SL, Soden P, Shean KE, Deery SE, Ultee KHJ, Alef M, et al. Early extubation reduces respiratory complications and hospital length of stay following repair of
abdominal aortic aneurysms. J Vasc Surg. 2017;65(1):58-64.
Rojas SV, Hanke JS, Haverich A, Schmitto JD. Chronic ventricular assist device support: surgical innovation. Curr Opin Cardiol. 2016;31(3):308-12.
Gerbershagen HJ, Aduckathil S, van Wijck AJ, Peelen LM, Kalkman CJ, Meissner W.
Pain intensity on the first day after surgery: a prospective cohort study comparing 179
surgical procedures. Anesthesiology. 2013;118(4):934-44.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

Br J Pain. São Paulo, 2018 out-dez;1(4):369-71

Horlocker TT, Vandermeuelen E, Kopp SL, Gogarten W, Leffert LR, Benzon HT.
Regional anesthesia in the patient receiving antithrombotic or thrombolytic therapy:
American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine Evidence-Based Guidelines (Fourth Edition). Reg Anesth Pain Med. 2018;43(3):263-309.
Adhikary SD, Bernard S, Lopez H, Chin KJ. Erector spinae plane block versus retrolaminar block: a magnetic resonance imaging and anatomical study. Reg Anesth Pain
Med. 2018 [Epub ahead of print].
Adhikary SD, Prasad A, Soleimani B, Chin KJ. Continuous erector spinae plane block
as an effective analgesic option in anticoagulated patients after left ventricular assist
divide implantation: a case series. J Cardiothor Vasc Anesth. 2018;12. Pii: S10530770(18)30257-X [Epub ahead of print].
Gürkan Y, Aksu C, Kuş A, Yörükoğlu UH, Kılıç CT. Ultrasound guided erector spinae plane block reduces postoperative opioid consumption following breast surgery: a
randomized controlled study. J Clin Anesth. 2018;50:65-8.
Nath S, Bhoi D, Mohan VK, Talawar P. USG-guided continuous erector spinae block
as a primary mode of perioperative analgesia in open posterolateral thoracotomy: a
report of two cases. Saudi J Anaesth. 2018;12(3):471-4.
Tulgar S, Selvi O, Kapakli MS. Erector spinae plane block for different laparoscopic
abdominal surgeries: case series. Case Rep Anesthesiol. 2018;2018:3947281.
Chin KJ, Lewis S. Opioid-free analgesia for posterior spinal fusion surgery using erector spinae plane (Esp) blocks in a multimodal anesthetic regimen. Spine. 2018;31.
[Epub ahead of print].

371

RELATO DE CASO

Br J Pain. São Paulo, 2018 out-dez;1(4):372-5

Complex regional pain syndrome in the orofacial region. Case report
Síndrome complexa de dor regional em região orofacial. Relato de caso
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The complex regional
pain syndrome is characterized by presenting autonomic, sensory and motor difficult to control changes of the chronic evolution. Its pathophysiology and treatment are not fully defined,
and the search for an increasingly effective treatment is a subject
of medical concern. The involvement of the orofacial region has
an even rarer incidence, and the literature reports only 14 cases
in five decades. The objective of this report was to warn physicians and researchers about the importance of a correct diagnosis
and to show the possibility of controlling this dysfunction with
conservative treatment.
CASE REPORT: A 68-year-old female patient, who after a facial
trauma and three subsequent surgical procedures, developed orofacial complex regional pain syndrome. Several therapeutic regimens
were performed, and after the last one she became completely
asymptomatic: oxcarbazepine (900mg/day), morphine-controlled
liberation (120mg/day), fluoxetine (40mg/day) and clonazepam
(2mg/day), electrotherapy and oral rehabilitation
CONCLUSION: The diagnosis criteria for complex regional
pain syndrome recommended by the International Association
for the Study of Pain, revised in 2007, should be followed. The
treatment of this neuropathic syndrome includes anticonvulsants, tricyclics, opioids, electrotherapy and somatic and stellate
ganglion block, the latter when the pain is maintained by the
sympathetic nervous system. In this report of an orofacial complex regional pain syndrome II, pain control was shown without
the need for sympathetic ganglion block, which can be a warning
to the medical class to a correct diagnosis and an effective and
less invasive treatment.
Keywords: Algodystrophy, Causalgia, Diagnosis, Facial pain,
Reflex sympathetic dystrophy, Therapeutics.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A síndrome complexa de
dor regional se caracteriza por apresentar alterações autonômicas,
sensitivas e motoras de evolução crônica de difícil controle. Sua
fisiopatologia não está totalmente definida e a busca por um tratamento cada vez mais eficaz é objeto de preocupação médica. O
comprometimento da região orofacial tem uma incidência ainda
mais rara e a literatura relata apenas 14 casos em cinco décadas.
O objetivo deste relato foi alertar médicos e pesquisadores para a
importância de um diagnóstico correto e mostrar a possibilidade
de controle dessa disfunção com o tratamento conservador.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 68 anos, após
trauma facial e três intervenções cirúrgicas posteriores, desenvolveu
quadro de síndrome complexa de dor regional orofacial. Foram
realizados vários esquemas terapêuticos, o último dos quais tornou-a completamente assintomática: oxcarbazepina (900mg/dia),
morfina de liberação controlada (120mg/dia), fluoxetina (40mg/
dia) e clonazepam (2mg/dia), eletroterapia e reabilitação oral.
CONCLUSÃO: Os critérios de diagnóstico para a síndrome
complexa de dor regional, preconizados pela International Association for the Study of Pain, revisados em 2007, devem ser seguidos. O tratamento desta síndrome neuropática inclui anticonvulsivantes, tricíclicos e opioides, eletroterapia, bloqueio somático e
de gânglio estrelado, este último quando a dor for mantida pelo
sistema nervoso simpático. Neste relato de uma síndrome complexa de dor regional II orofacial foi mostrado o controle da dor
sem a necessidade de bloqueio do gânglio simpático, o que pode
alertar a classe médica para um correto diagnóstico e um tratamento eficaz e menos invasivo.
Descritores: Algodistrofia, Causalgia, Diagnóstico, Distrofia
simpática reflexa, Dor orofacial, Terapêutica.
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INTRODUÇÃO
A síndrome complexa de dor regional (SCDR) se caracteriza por
apresentar alterações autonômicas, sensitivas e motoras de evolução
crônica. É uma doença de difícil controle cuja fisiopatologia não
está totalmente definida, causando preocupação aos profissionais de
saúde, na busca de um tratamento cada vez mais eficaz. O comprometimento da região orofacial tem uma incidência ainda mais rara,
como mostrado em revisão sistemática realizada de 1947 a 2010,
com apenas 14 casos publicados. Assim, mais pesquisas e publicações científicas são necessárias para uma melhor compreensão, diagnóstico preciso e tratamento eficaz desta fenomenologia1.
Essa síndrome orofacial tem origem após lesões teciduais locais,
traumas como extrações dentárias difíceis, acidente por instrumentos pérfuro-contundentes, pós-cirurgias, ou mesmo por doen-
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ças sistêmicas. Acomete mais o sexo masculino, com idade média
de 45,5 anos. A doença é classificada em dois tipos: SCDR tipo I,
também denominada distrofia simpático reflexa e SCDR tipo II,
também denominada causalgia2.
O quadro clínico desta síndrome na região orofacial pode variar de
paciente para paciente. A dor geralmente compromete a topografia
inervada pelo sistema simpático local que acompanha o sistema vascular dessa área, compreendendo regiões dos dermátomos1,3. Além
disso, o paciente pode apresentar outras alterações locais, como
modificações na coloração e na temperatura da pele, hipersalivação,
e, em alguns raros casos, alterações tróficas e edema da pele local2.
Diferentemente da SCDR tipo I das extremidades, que cursa com
alterações profundas teciduais, vasculares e tróficas, essas alterações
não são relatadas nesta síndrome orofacial1.
A fisiopatologia é controversa, porém as alterações podem ocorrer
no órgão efetor, na fibra aferente periférica, no neurônio simpático,
na medula espinhal e nos centros supraespinhais. A teoria principal sobre a origem desta doença indica modificações na recepção,
transdução, modulação e percepção da dor, em que as fibras A delta
e C sofrem modificações e exacerbam suas atividades, ocasionando
distorções desproporcionais na caracterização e sentimento da dor
relatada pelo paciente. Uma resposta inflamatória exagerada, cicatrização aberrante4, formação de neuroma, uma estrutura desorganizada com impulsos nociceptivos espontâneos por alterações bioquímicas locais levam a uma distorção do processo de transmissão e
modulação da dor5.
O diagnóstico é puramente clínico. Os critérios da International Association for the Study of Pain (IASP) (1994), revisados em 2007 para o
diagnóstico da SCDR devem ser seguidos, lembrando que a SCDR
orofacial uma entidade rara e de difícil diagnóstico e tratamento6.
O objetivo deste relato foi alertar médicos e pesquisadores para a
importância de um diagnóstico correto e mostrar a possibilidade de
controle dessa disfunção com o tratamento conservador.
RELATO DO CASO
Paciente do sexo feminino, 68 anos, relata ter sofrido queda da
própria altura há três meses, com pequena lesão no lábio inferior,
próximo à comissura labial esquerda. A partir desse trauma, iniciou
um quadro álgico, que perdurou, mesmo após o processo de cicatrização. A dor era contínua, de intensidade 8/9 pela escala analógica
visual (EAV). A paciente referia sensação de corpo estranho no local,
com edema e dificuldade para falar. Ao exame, o lábio inferior apresentava discreto edema e hiperestesia. Foi submetida a exames de
imagem: ultrassom (USG) e tomografia computadorizada (TC) dos
lábios, para investigar corpo estranho, porém nada foi detectado,
apenas imagem compatível com tecido fibrótico.
Inicialmente, foi estabelecida a hipótese diagnóstica de dor crônica neuropática pós-trauma, por possível neuroma, e prescrito: gabapentina (300mg) 1 comprimido a cada 12h e codeína (30mg)
1 comprimido a cada 8h e mantida a amitriptilina (25mg) que a
paciente já usava há 3 anos, para tratamento de neuralgia pós-herpética na face lateral D do tórax, no momento controlada. Não houve
alívio para a dor facial.
Após 10 meses, a paciente regressou ao Hospital das Clínicas, com
história de intervenção cirúrgica no local da dor, em instituição pri-
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vada. Foi realizada exérese da região dolorosa endurecida, tendo o
exame histopatológico mostrado tecido fibrótico.
Após essa primeira intervenção, a dor se apresentava intensa, espontânea, contínua, acompanhada agora de queimação e alodínia
mecânica. Foi reiniciado o tratamento farmacológico: amitriptilina
(25mg/dia), gabapentina (300mg) de 8/8h, introduzido o clonazepam (2mg) à noite, fluoxetina (20mg) ao dia, para ansiedade, sintomas depressivos e distúrbios do sono consequentes à dor crônica. A
codeína foi substituída pelo tramadol (50mg) a cada 6h, associado
ao tratamento com acupuntura. Foi constatada melhora em torno
de 40%, no quadro álgico.
Na procura de solução rápida para o seu problema, a paciente se
submeteu a mais duas intervenções cirúrgicas, o que agravou ainda
mais o quadro doloroso e o seu sofrimento. Queixava-se, na ocasião,
de dor com EAV 9/10, queimor e calor local, edema que se agravava
quando ela falava, com distorção da anatomia oral, dificuldade para
mastigar sólidos. O exame revelou: aumento da temperatura no local, hiperestesia, hiperalgesia e alodínia mecânica na região topograficamente exata dos traumas.
Foi diagnosticada, assim, uma SCDR orofacial, consequente aos
traumas sucessivos em nível das vias sensitivas periféricas faciais.
Dessa forma, foi reiniciado o tratamento com eletroacupuntura de
baixa e alta frequências alternadas, o que gerou alívio imediato da
dor; porém, após dois a três dias, a dor retornava na mesma intensidade. Foi associada, então, metadona (5 mg), 1 comprimido a cada
12h (em substituição ao tramadol), e substituída a gabapentina pela
oxcarbazepina (300mg) 3 comprimidos ao dia). Foi sendo retirada
progressivamente a amitriptilina, para evitar possíveis efeitos adversos, por se tratar de uma paciente idosa.
Com esse esquema terapêutico, a paciente ficou completamente assintomática, por até 24 horas. Infelizmente, começou a apresentar
efeitos adversos à metadona, como: edema acentuado em membros
inferiores e oligúria. Assim, a metadona foi substituída por morfina
simples (10mg) de 6/6h, disponibilizada pelo serviço. Foi realizado
resgate nas dores episódicas, com 5mg de morfina, até ficar assintomática, substituindo-se a dose diária pela morfina de liberação controlada (LC), 60mg de 12/12h e início da reabilitação oral.
No momento, a paciente está quase assintomática. Refere apenas
dor em peso, EAV 2/3, quando fala mais durante o dia. Usando
morfina LC (60mg) de 12/12h, oxcarbazepina (600mg) à noite e
300mg pela manhã. Melhorou da depressão com fluoxetina (40mg/
dia) e clonazepam (2mg), 1 comprimido à noite.
DISCUSSÃO
É notório ser a SCDR orofacial um caso desafiador, pela escassez de
literatura científica específica e suficiente para direcionar seu manuseio e entendimento adequados.
Os critérios de diagnóstico para a SCDR, preconizados pela IASP,
revisados em congresso realizado em Budapeste7,8 são classificados
com base em quatro itens. 1) Dor contínua, desproporcional a qualquer evento-incidente; 2) Presença de um sintoma, dentre as quatro
categorias seguintes :a) sensorial: hiperestesia e/ou alodínia; b) vasomotor: assimetria de temperatura e/ou mudanças de cor da pele e/ou
assimetria de cores da pele; c) sudomotor/edema: edema e/ou mudanças de transpiração e/ou suavização da assimetria; d) motor/tró-
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fico: diminuição da amplitude de movimento e/ou disfunção e/ou
mudanças tróficas; 3) exibir pelo menos um sinal, no momento da
avaliação, dentre dois ou mais das seguintes categorias: a) sensorial:
hiperalgesia e/ou alodínia, b) vasomotor: evidência de assimetria de
temperatura (>1°C) e/ou mudanças na cor da pele e/ou assimetria;
c) sudomotor/edema: evidência de edema e/ou mudanças de transpiração e/ou suavização da assimetria; d) motor/trófico: evidência de
diminuição da amplitude de movimento e/ou disfunção motora e/
ou mudanças tróficas e 4) Não existe outro diagnóstico que explique
melhor os sinais e sintomas.
A paciente preenchia os 4 itens dos critérios diagnósticos preconizados pela IASP e revisados em 2007. Dor desencadeada após vários
eventos nocivos no lábio inferior, à esquerda; presença de dor intensa (EAV 9/10) contínua, espontânea, não proporcional ao evento
inicialmente desencadeante; alodínia mecânica, hiperalgesia, edema,
sensação de calor local, além da distorção da anatomia, com dificuldade para falar. Foram excluídas outras possibilidades diagnósticas
de dor facial, através de exames complementares e avaliações com
equipe multidisciplinar.
No tratamento desses pacientes é fundamental a reabilitação e o
alívio da dor, com a utilização de fármacos e intervenções, como
bloqueio simpático e somático9.
No tratamento farmacológico podem ser empregados opioides, que
devem seguir o protocolo para dor crônica não oncológica10. Antidepressivos tricíclicos têm sua eficácia comprovada na modulação da
dor crônica por vários mecanismos, principalmente bloqueio da receptação da serotonina e noradrenalina. Os anticonvulsivantes, através
de estabilização dos canais de sódio, cálcio e potássio. A gabapentina
mostrou-se eficaz para o tratamento dessa síndrome11-13. A carbamazepina é também indicada em dor neuropática na região de cabeça
e pescoço14. O bloqueio do nervo somático ou gânglio simpático é
realizado em casos mais complexos e refratários da síndrome3.
Um dos tratamentos não farmacológicos descritos na literatura é o
uso de eletroestimulação, como estimulação elétrica nervosa transcutânea, estimulação nervosa percutânea (eletroacupuntura), ou
mesmo a utilização de biofeedback, porém são poucos os estudos
controlados que validem o emprego dessas técnicas11.
Neste relato, o tratamento consistiu em eletroacupuntura com baixa
e alta frequências alternadas, que propicia a liberação de diferentes
neurotransmissores opioides em nível central, com efeito inibitório e
modulatório da dor crônica15. Foram administrados opioides (morfina LC) e o anticonvulsivante (oxcarbazepina), levando em consideração que o opioide pode ser utilizado quando outras medidas
terapêuticas falham e a paciente não respondeu ao anticonvulsivante
de primeira linha indicado na literatura16. O antidepressivo seletivo
da recaptação da serotonina foi utilizado para estabilização emocional. A paciente melhorou em 80%, não necessitando de bloqueio do
gânglio estrelado simpático, possivelmente por se tratar de SCDR do
tipo II7. A oxcarbazepina foi mais eficaz em relação à gabapentina16.
Heir et al.17 observaram os tratamentos para essa síndrome em dois
casos relatados. No primeiro, foram realizados dois bloqueios do
gânglio estrelado, obtendo uma melhora de 80%; e no segundo,
após inúmeras falhas no tratamento, só foi possível abolir o quadro
álgico com esse bloqueio. Segundo Melis et al.18, a presença de sinais
e sintomas reflexos simpáticos é uma das principais indicações para a
aplicação de bloqueio ganglionar. Possivelmente, nos casos relatados,
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havia manutenção do quadro clínico pelo sistema nervoso simpático, obtendo-se uma resposta ótima no controle da dor, o que não
foi o caso deste relato, pois optou-se primeiramente pelo tratamento
conservador para o controle da dor, levando em consideração a idade da paciente, complicações irreversíveis e o embasamento científico7,18,19. Ressaltando que mudanças vasomotoras e sudomotoras não
fornecem necessariamente evidências para dor mantida pelo simpático, mas certamente demonstram envolvimento do simpático20.
Sakamoto et al.21 relataram um caso em que o paciente foi submetido aos mais diversos tipos de tratamentos farmacológicos e não
farmacológicos. O mais eficaz foi o bloqueio do gânglio estrelado,
que proporcionava um alívio instantâneo e completo da dor por alguns dias. A dor retornava, sendo necessário realizar o procedimento
inúmeras vezes, o que o tornava menos efetivo e necessitava sua associação com os mais diversos tratamentos. No período de 1996 a
2001, alguns fármacos utilizados atualmente ainda não haviam sido
aplicados no tratamento da SCDR.
CONCLUSÃO
Este relato demonstrou a importância do alerta para o diagnóstico
da SCDR orofacial, bem como do controle da dor, principalmente
no tipo II, adotando uma conduta conservadora.
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cândido DK, Winnie A. Reflex Sympathetic Dystrophy on the face. Pain management. London: Elsevier; 2011. 506-13p.
Cordon FC, Lemonica L. [Complex regional pain syndrome: epidemiology, pathophysiology, clinical manifestations, diagnostic tests and therapeutic proposals]. Rev
Bras Anestesiol. 2002;52(5): 618-27. Portuguese.
Arden RL, Bahu SJ, Zuazu MA, Berguer R. Reflex sympathetic dystrophy of the face:
current treatment recommendations. Laryngoscope.1998;108(3):437-42.
Galler BS, Schwartz L, Allen RJ. Complex regional pain syndromes type I: reflex sympathetic dystrophy, and type ii: causalgia. In: Loeser JD (editor). Bonica’s management
of pain. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. 388-411p.
Raj PP. Reflex sympathetic dystrophy. In: Raj PP (editor). Pain Medicine. St. Louis:
Mosby; 1996. 466-82p.
Hoffmann KD, Matthews MA. Comparison of sympathetic neurons in orofacial and upper extremity nerves: implications for causalgia. J Oral Maxillofac
Surg.1990;48(7):720-7.
Harden RN, Bruel S, Stanton-Hicks M, Wilson PR. Proposed new diagnostic criteria
for complex regional pain syndrome. Pain Med. 2007;8(4):326-31.
Harden RN, Bruehl S, Perez RS, BIirklein F, Marinus J, Maihofner C, et al. Validation
of proposed diagnostic criteria (the “Budapest Criteria”) for Complex Regional Pain
Syndrome. Pain. 2010;150(2):268-74.
Stanton-Hicks M. Complex regional pain syndrome. Anesthesiol Clin North America. 2003;21(4):733-44.
Skaer TL. Practice guidelines transdermal opioids in malignant pain.
Drugs.2004;64(23):2629-38.
Baron R, Binder A, Ludwing J, Schattschneider, Wasner GL. Diagnostic tool and evidence-based treatment of complex regional pain syndrome. In: Iaps Refresher course
on Pain Management Pain. Update review: refresher course syllabus. Seatle: IASP;
2005. 293-306p.
Rowbotham MC. Pharmacologic management of complex regional pain syndrome.
Clin J Pain. 2006;22(5):425-9.
Krause HL, Sredni S. Systemic drug therapy for neuropathic pain review. Br J Pain.
2016;17 (Suppl 1):S91-4
Alrashood ST. Carbamazepine. Profiles Drug Subst Excip Relat Methodol.
2016;41:133-321.
Chen XH, Han JS. Analgesia induced by electroacupuncture of different frequencies
is mediated by different types of opioid receptors: another cross-tolerance study. Behav
Brain Res.1992;47(2):143-9.
Lee YH, Lee KM, Kim HG, Kang SK, Auh QS, Hong JP, et al. Orofacial complex regional pain syndrome: pathophysiologic mechanisms and functional MRI. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2017;124(2):e164-70.
Heir GM, Nasri-Heir C, Thomas D, Puchimada BP, Khan J, Eliav E, et al. Complex
regional pain syndrome following trigeminal nerve injury: report of 2 cases. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2012;114(6):733-9.

Síndrome complexa de dor regional em região orofacial. Relato de caso

18.
19.

Melis M, Zawawi K, al-Badawi E, Lobo Lobo S, Mehta N. Complex regional pain syndrome in the head and neck: a review of the literature. J Orofac Pain. 2002;16(2):93-104.
Janig W. The puzzle of “reflex sympathetic dystrophy”: mechanisms, hypothesis, open
questions. In: Janig W, Stanton-Hicks M, editors. Reflex Sympathetic Dystrophy: a
reappraisal. Seattle: IASP; 1996. 1-24p.

20.
21.

Br J Pain. São Paulo, 2018 out-dez;1(4):372-5

Janig W, Baron R. Complex regional pain syndrome: mystery explained? Lancet Neurol. 2003;2(11):687.
Sakamoto E, Shiiba S, Noma N, Okada-Ogawa A, Shinozaki T, Kobayashi A, at al.
A possible case of complex regional pain syndrome in the orofacial region. Pain Med.
2010;11(2):274-80.

375

INSTRUÇÕES AOS AUTORES

O Brazilian Journal of Pain (Br J Pain), versão impressa: ISSN
2595-0118 e versão eletrônica: ISSN 2595-3192, é a revista médica
multidisciplinar da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED).
Trata-se de uma revista que enfoca o estudo da dor nos contextos da
clínica e da pesquisa, reunindo cientistas, médicos, dentistas, veterinários, epidemiologistas, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais
de saúde com o objetivo de publicar suas pesquisas básicas ou aplicadas
nessa área do conhecimento. Os artigos são de inteira responsabilidade
dos autores e a periodicidade é trimestral. Todos os trabalhos submetidos são revisados e a revista segue os Requerimentos Uniformes para
Manuscritos submetidos a revistas biomédicas (URM – Uniform Requirements of Manuscripts submitted to Biomedical Journals - The International Committee of Medical Journal Editors - ICMJE).
Os artigos recebidos são enviados para 2-4 revisores, que são solicitados
a devolver a avaliação em 20 dias. Após o recebimento dos pareceres os
autores têm 15 dias de prazo para responderem às sugestões realizadas
pela revisão. Artigos sem resposta no prazo de seis meses deverão ser ressubmetidos. Serão realizadas tantas revisões quanto necessárias, sendo que
a decisão final de aprovação caberá ao editor. Aos autores são solicitadas
as garantias que nenhum material infrinja direito autoral existente ou direito de uma terceira parte. A Br J Pain segue o Estatuto Político Editorial
(Editorial Policy Statements) do Conselho de Editores Científicos (CSE Council of Science Editors). Informações complementares sobre os aspectos
éticos e de má conduta podem ser consultados pelo website (http://www.
dor.org.br/revista-dor) e pelo sistema de submissão online. A revista não
cobra dos autores taxas referentes à submissão do artigo.
INFORMAÇÕES GERAIS
Os artigos deverão ser enviados através de submissão online: http://www.
sgponline.com.br/dor/sgp/, inclusive o documento de Cessão de Direitos
Autorais, devidamente assinado pelo(s) autor(es). Deve ser encaminhada Carta de Submissão juntamente com os arquivos do manuscrito, que
conste as informações referentes à originalidade, conflitos de interesses,
financiamento, bem como que o artigo não está em avaliação por outra
revista nem foi publicado anteriormente. Também deve constar nesta carta a informação de que o artigo, se aceito, será de direito de publicação
exclusiva na Br J Pain, e se respeita os aspectos éticos, no caso de estudos
envolvendo animais ou humanos. Os artigos poderão ser enviados em
português ou em inglês, porém a publicação impressa será na língua original de envio e a publicação eletrônica em português e inglês. Os autores têm a responsabilidade de declarar conflitos de interesses no próprio
manuscrito, bem como agradecer o apoio financeiro quando for o caso.
Correção Final e Aprovação para Publicação: Quando aceitos, os
artigos serão encaminhados para o processamento editorial que deverá
ocorrer em um prazo de 5 dias, e após, submetidos ao autor correspondente no formato PDF para que faça a aprovação final antes do encaminhamento para publicação e impressão. O autor terá até três dias para
aprovar o PDF final.
FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Os manuscritos encaminhados devem ser acompanhados por uma Carta
de Submissão que contenha as seguintes informações: originalidade, conflitos de interesses, financiamento, que o artigo não está em processo de
avaliação por outra revista bem como não foi publicado anteriormente.
Também deve constar nesta carta a informação de que o artigo, se aceito,
será de direito de publicação exclusiva na Br J Pain, e se respeita os aspectos éticos, no caso de estudos envolvendo animais ou humanos.
O manuscrito deve conter os seguintes itens:
PÁGINA INICIAL
Título: O título do artigo deve ser curto, claro e conciso para facilitar
sua classificação. Quando necessário, pode ser usado um subtítulo. Deve
ser enviado em português e inglês.
© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

Autor(es): O(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) e afiliações (na
ordem: Universidade, Faculdade, Hospital ou Departamento, mini-currículos não são aceitos).
Autor de correspondência: Nome, endereço convencional, CEP, cidade, estado, país e endereço eletrônico.
Fontes de financiamento (quando houver).
1. Resumo estruturado, com no máximo 250 palavras. Para artigos de
Pesquisa e Ensaios Clínicos incluir: JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS,
MÉTODOS, RESULTADOS e CONCLUSÃO. Para os relatos de casos incluir: JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS, RELATO DO CASO
e CONCLUSÃO. Para artigos de revisão incluir: JUSTIFICATIVA E
OBJETIVOS, CONTEÚDO e CONCLUSÃO. Incluir até seis descritores. Recomenda-se a utilização do DeCS – Descritores em Ciência da
Saúde da Bireme, disponível em http://decs.bvs.br/.
2. Abstract: A versão do resumo para o inglês deve ser encaminhada
junto ao artigo. Incluir até seis keywords.
3. Corpo do Texto: Organizar o texto de acordo com os tipos de artigo
descritos abaixo. Em artigos originais com humanos ou animais deve-se
informar aspectos éticos além do nº do processo e o ano do Comitê ou
Comissão de Ética da Instituição.
Agradecimentos a outros colaboradores poderão ser citados no final,
antes das referências.
TIPOS DE ARTIGOS
A submissão de artigo de pesquisa experimental ou clínica, em humanos
ou animais, implica que os autores obtiveram aprovação do Comitê de
Ética apropriado, e estão em concordância com a Declaração de Helsinque. Uma declaração deste efeito precisa estar incluída no capítulo
“MÉTODOS”.
Para todos os artigos que incluem informação sobre pacientes ou fotografias clínicas, deve-se obter consentimento escrito e assinado de cada
paciente ou familiar, a ser encaminhado para a revista no processo de
submissão.
Nomes genéricos dos fármacos devem ser usados. Quando nomes comerciais são usados na pesquisa, estes nomes devem ser incluídos entre
parênteses no capítulo “MÉTODOS”.
ARTIGOS ORIGINAIS
1. Introdução – esta sessão deve ser descrever sucintamente o escopo
e o conhecimento prévio baseado em evidência para o delineamento
da pesquisa, tendo como base referências bibliográficas relacionadas ao
tema. Deve incluir ao final o objetivo da pesquisa de forma clara. Incluir
até seis autores.
Métodos – deve incluir o desenho do estudo, processos de seleção de
amostra, aspectos éticos, critérios de exclusão e de inclusão, descrição
clara das intervenções e dos métodos utilizados, além das análises dos
dados bem como poder da amostra e testes estatísticos aplicados.
Resultados – devem ser descritos de forma objetiva, elucidados por figuras e tabelas quando necessário. Incluir análises realizadas e seus resultados.
Discussão – esta seção deve discutir os resultados encontrados na pesquisa à luz do conhecimento prévio publicado em fontes científicas,
devidamente citadas. Pode ser dividido em subcapítulos. Incluir as limitações do estudo, e finalizar com a conclusão do trabalho. Incluir sempre
que possível, as implicações clínicas do estudo e informações sobre a
importância e a relevância.
Agradecimentos – agradecimentos a colaboradores entre outros 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.

POTENCIALIZE RAPIDAMENTE A MOBILIDADE
E O ALÍVIO DA DOR COM

ÁCIDO HIALURÔNICO

SORBITOL

Uma formulação patenteada de Gel Inteligente que proporciona,
em menos de uma semana, RÁPIDO, INTENSO e PROLONGADO alívio da dor
aos pacientes com OSTEOARTRITE.

PROPRIEDADES VISCOELÁSTICAS PATENTEADAS
QUEBRA O CICLO OXIDATIVO
MELHORA A ELASTICIDADE DA CARTILAGEM
EXCLUSIVO EFEITO VISCOANTÁLGICO
DOSES ADAPTÁVEIS AO TIPO DE ARTICULAÇÃO

Aptíssen Brasil
E-mail: comercial@aptissen.com.br

A FAMÍLIA DE
PREGABALINA

Eficácia e Flexibilidade
para o tratamento
da Fibromialgia e
Dor Neuropática1-8, 11

COMPLETA
DO BRASIL9

50 mg | 75 mg | 100 mg | 150 mg

A DOR É
DIFERENTE
PARA CADA
PACIENTE.10
O TRATAMENTO
TAMBÉM
PRECISA SER.10

PREBICTAL® (pregabalina). Cápsulas. Embalagem com 14 ou 28 cápsulas de 50mg, 75mg, 100mg ou 150mg. Uso Adulto. Uso Oral. Indicações: Tratamento da
dor neuropática; terapia adjunta na epilepsia; transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG); fibromialgia. Contraindicações: Hipersensibilidade à pregabalina ou
componentes da fórmula. Advertências e Precauções: pacientes com intolerância a galactose, deficiência de lactase de Lapp ou má absorção de glicose-galactose não
devem utilizar Prebictal®. Categoria de risco na gravidez: C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Pacientes
não devem dirigir, operar máquinas complexas ou se engajar em atividades potencialmente perigosas pois Prebictal® pode produzir tontura e sonolência. Interações
Medicamentosas: pregabalina pode potencializar efeitos do etanol e lorazepam. Prejuízo aditivo na função cognitiva e coordenação motora causado pela oxicodona.
Redução da função do trato gastrintestinal inferior (obstrução intestinal, íleo paralítico, constipação) quando pregabalina coadministrada com medicamentos com
potencial para produzir constipação (ex: analgésicos opioides). Reações Adversas: Tontura e sonolência (mais frequentes e principais motivos da descontinuação).
Posologia: Dose inicial: 150mg/dia, em 2 ou 3 tomadas; pode ser aumentada para 300mg/dia (100mg três vezes ao dia ou 150 mg duas vezes ao dia) dentro de uma
semana; dose máxima: 600mg/dia. Favor consultar a bula para lista completa de EA e detalhes sobre posologia. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER
VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA. Reg. MS: 12214.0082 (75mg e 150mg), 1.2214.0096 (100mg) e 12214.0092 (50mg). SAC: 0800-166575. Informações
adicionais disponíveis aos profissionais de saúde mediante solicitação a Zodiac Produtos Farmacêuticos S.A. Praça José Lannes, 40 – CEP 04571-100 – São Paulo, SP.

CONTRAINDICAÇÃO: hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da formulação. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Pode potencializar
os efeitos de bebidas alcoólicas e de lorazepam. Prebictal® é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois
sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. FA - 117- 16. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
Referências bibliográficas: 1. Jensen MP, Chodroff MJ, Dworkin RH. The impact of neurophatic pain on health-related quality of life: review and implications. Neurology.
2007 April 68(15):1178-82. 2. Baidya DK, Agarwal A, Khanna O, et al. Pregabalin in acute and chronic pain. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2011 Jul;27(3):307-14. 3.
Boomershine CS. Pregabalin for the management of fibromyalgia syndrome. J Pain Res. 2010 Jun 22;3:81-8. 4. Freynhagen R, Grond S, Schüpfer G, et al. Efficacy and
safety of thiocolchicoside and pregabalin in the treatment of acute non-specific low back pain: an open label randomized prospective study. Int J Clin Pract. 2007
Dec;61(12):1989-96. Epub 2007 Sep 24. 5. Freynhagen R, Serpell M, Emir B, et al. A comprehensive drug safety evaluation of pregabalin in peripheral neuropathic
pain. Pain Pract. 2015 January;15(1):47-57. 6. Freynhagen R1, Strojek K, Griesing T, et al. Efficacy of pregabalin in neuropathic pain evaluated in a 12-week, randomised,
double-blind, multicentre, placebo-controlled trial of flexibleand fixed-dose regimens. 2005 Jun;115(3):254-63. 7. Bula Prebictal® 50 mg. 8. Bula Prebictal® 75 mg e
150 mg. 9. Revista Kairos, dez/2016. 10. Apkarian AV, Bushnell MC, Treede RD et al. Human Brain mechenisms of pain perception and regulation in health and disease.
Eur I Pain 9(2005); 463-484. 11. Arnold LM, Russel IJ, Din EW, et al. A 14-week, randomized, double-blinded, placebo-controlled monotherapy trial of pregabalin in
patients with fibromyalgia. J Pain. 2008 Sep;9(9):792-805.

CÓDIGO DO MATERIAL: FA-231-17.
PRODUZIDO EM JANEIRO/2018.

