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CONTRAINDICAÇÃO: PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE AOS COMPONENTES DA FÓRMULA. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: FÁRMACOS QUE ATUAM NO SNC:
PODE OCORRER SINERGIA DOS EFEITOS.
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VELIJA É UM MEDICAMENTO. DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS,
POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS.
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EDITORIAL

Some reflections on Pain and Suffering
Algumas reflexões sobre a Dor e o Sofrimento
DOI 10.5935/2595-0118.20190056

Ao longo de 30 anos trabalhando com Clínica de Tratamento da Dor, e após quase 4 anos como Editor Chefe de uma revista científica
que vem melhorando gradativamente sua qualidade técnica, faço um questionamento de que posição a dor, enquanto sintoma físico,
modifica o curso da história do sujeito. Seguramente, o paciente sofre. Enfatizo que dor e sofrimento são palavras que traduzem significados distintos e estão rodeadas por um mar de significados. O sofrimento existencial pelo que se é, acaba gerando dor física. E a dor
física provoca sofrimento. Recordo de uma pessoa que atendi no início de minha carreira, que amputou as pernas, dois dedos da mão
e perdeu a memória, a situação financeira, a posição social e a imagem corporal. Sem dúvida, houve dor física durante todo o processo
da amputação e o sofrimento foi da ordem do meu imaginário1. Há dor quando há empatia. Felizmente, a paciente não evoluiu com
dor de membro fantasma e tampouco no coto de amputação, fato que poderia ter consequências mais estrondosas. Isso tudo após
uma infecção gastrointestinal, seguida de septicemia e vasculite sistêmica. O impacto desse incidente, entretanto, a nível neuronal
periférico e central, ainda é um grande desafio para os pesquisadores2,3. Afinal, qualquer registro mnêmico que cause dor, sofrimento e
modifique o curso natural da história do sujeito, ainda é tratado hermeticamente nos consultórios de psicoterapia, e após uma média
de 8 anos chega aos cuidados de um médico especializado4. A liquidez contemporânea, motivo de tantas faltas, incluindo a de amor e
a de compaixão ao próximo, além da busca desesperada por uma posição de representação social de peso, no entanto, afasta o paciente
do cuidador e do profissional de saúde5. Talvez, as consequências ao longo do tempo do registro no sistema nervoso da dor e do sofrimento em recém-nascidos e prematuros, relatados atualmente nas publicações como ansiedade, dor abdominal, redução do escore
para coeficiente de inteligência, entre outras, alerte os profissionais de saúde sobre a importância de evitarmos a dor e o sofrimento em
qualquer nível6-8. Saliento que esse binômio não torna uma pessoa melhor, e sim pior9. As cargas e agressões impostas pelo mundo
moderno interferem no curso da história do sujeito, dependendo da genética individual, do ambiente, da história social, econômica
e psíquica, e é modulada pela sua capacidade de enfretamento. Tanto que os programas educacionais em dor centrados no paciente
têm ajudado claramente na aderência e no resultado do tratamento10. Concluo essa reflexão enfatizando que o cuidado com o corpo,
com a alma e com o espírito é fundamental para o fluxo correto de uma vida plena: - sem dor e sem sofrimento. A vida é para ser feliz.
Durval Campos Kraychete
Editor Científico (2016-2019)
Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil
https://orcid.org/0000-0001-6561-6584
E-mail: dkt@terra.com.br
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Clinical evaluation and prevalence of fibromyalgia in hepatitis C patients
Avaliação clínica e prevalência de fibromialgia em pacientes portadores de hepatite C
João Batista Santos Garcia1, Silvia Amália de Melo Moura2, Durval Campos Kraychete3, Anita Perpetua Carvalho Rocha Castro4,
Marilia Arrais Garcia5
DOI 10.5935/2595-0118.20190057

ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The worldwide distribution and etiology of fibromyalgia are poorly understood. It is
believed that different factors are involved, such as hepatitis C
virus infection. The aim of this study was to estimate the prevalence of fibromyalgia in hepatitis C virus infected patients, trying
to identify the occurrence of liver injury, extrahepatic clinical
manifestations, anxiety, depression, and the impact on the quality of life.
METHODS: This is a cross-sectional study of patients (n=118)
with hepatitis C virus infection who were compared with a
group of clinically stable patients not infected with the hepatitis C virus (n=118). The Anxiety and Depression Questionnaire
was applied, and for those diagnosed with fibromyalgia, the Fibromyalgia Impact Questionnaire. Liver biopsies were analyzed
according to the METAVIR classification. The Schirmer test was
performed to investigate abnormal tear production in the studied patients. Data analysis was performed using the Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) software, v.10.0.
RESULTS: The prevalence of fibromyalgia in infected patients
was 7.6%. In patients infected with fibromyalgia, a significant
prevalence of anxiety and depression was observed. Fibromyalgia Impact Questionnaire scores were higher in infected patients
with fibromyalgia. When comparing the complementary tests in
infected patients with and without fibromyalgia, no significant
differences were found for the Schirmer test, viral genotype, and
degree of fibrosis and liver inflammation.
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CONCLUSION: In females, there was a positive relationship
between hepatitis C virus infection, fibromyalgia, and extrahepatic symptoms, which translates into a higher prevalence of
anxiety and depression and impaired quality of life.
Keywords: Chronic pain, Fibromyalgia, Hepatitis C.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A fibromialgia tem distribuição mundial e etiologia pouco comprendida. Acredita-se no
envolvimento de diferentes fatores, como a infecção pelo vírus
da hepatite C. O objetivo deste estudo foi estimar a prevalência
de fibromialgia em pacientes infectados pelo vírus da hepatite C,
procurando identificar a ocorrência de lesão hepática, manifestações clínicas extra-hepáticas, ansiedade, depressão e o impacto na
qualidade de vida.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo de corte transversal com pacientes (n=118) portadores de infecção pelo vírus da hepatite C
que foram comparados a um grupo composto de pacientes clinicamente estáveis e não infectados pelo vírus da hepatite C (n=118).
Foi aplicado o Questionário de Ansiedade e Depressão, e para os
que obtivessem o diagnóstico de fibromialgia, o Questionário de
Impacto da Fibromialgia. As biopsias hepáticas foram analisadas
de acordo com a classificação METAVIR. Foi realizado o teste de
Schirmer para a pesquisa de lacrimejamento anormal nos pacientes estudados. A análise dos dados foi realizada através do programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v.10.0.
RESULTADOS: A prevalência de fibromialgia em pacientes infectados foi de 7,6%. Nos pacientes infectados com fibromialgia
observou-se prevalência significativa de ansiedade e depressão. A
pontuação do Questionário de Impacto da Fibromialgia foi maior
nos pacientes infectados e com fibromialgia. Quando se relacionou os exames complementares em infectados com e sem fibromialgia, não foram constatadas diferenças significativas para o teste
de Schirmer, genótipo viral e grau de fibrose e inflamação hepática.
CONCLUSÃO: Nos indivíduos do sexo feminino, observou-se
uma relação positiva entre a infecção pelo vírus da hepatite C,
fibromialgia e sintomas extra-hepáticos, que se traduz em maior
prevalência de ansiedade e depressão e em comprometimento na
qualidade de vida.
Descritores: Dor crônica, Fibromialgia, Hepatite C.
INTRODUÇÃO
A fibromialgia (FM) é uma doença crônica que afeta aproximadamente 0,2-6,6% da população mundial, apresentando uma prevalência de 0,7 a 11,4% em áreas urbanas e de 0,1 a 5,2% em áreas
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rurais1. No Brasil, também está presente em 2,5% da população2.
A FM é mais prevalente em mulheres jovens e apresenta comportamento variável dependendo do período de avaliação e do critério
diagnóstico. A FM foi definida pelo Colégio Americano de Reumatologia (CAR) em 19903 como uma síndrome dolorosa musculoesquelética, com duração superior a três meses na qual o paciente
refere dor em 11 dos 18 pontos dolorosos possíveis em ambos os
lados do corpo, acima e abaixo da cintura, além de dor no esqueleto
axial3. Esse conceito, entretanto, foi alterado ao longo do tempo. Em
20104 o critério diagnóstico considerou índice de dor difusa (WPI)
≥7; escores de gravidade de sintomas (GS) ≥5 ou WPI entre 3-6
e SS ≥9; dor por mais de três meses e nenhuma outra doença que
explicasse a dor. Fadiga, sono não reparador e distúrbios cognitivos
foram avaliados como ausente, leve, moderado e intenso em uma
escala de zero a 3. Queixas somáticas como parestesias, cefaleia, depressão, ansiedade, síndrome do cólon irritável, sintomas referentes
à boca e/ou olhos secos e o fenômeno de Raynaud, entre outros foram classificados quanto ao número de sintomas (0=sem sintomas;
1=poucos sintomas (10-20); 2=número moderado de sintomas (20
a 30); 3=grande quantidade de sintomas (30 a 41). Em 2011, após
revisão dos critérios de 20105, foram considerados apenas os sintomas somáticos que persistiam por 6 meses como dor de cabeça, dor
ou cólica em abdômen inferior e depressão com escore entre zero
e 3. Por fim, em 20166, foi feita nova revisão dos critérios de 2011
e foi validado que o WPI deva estar entre 4-6 e a escala de GS≥9.
Também é necessária a presença de dor em 4 de 5 regiões (4 quadrantes e esqueleto axial), exceto a face e o abdômen, e pode existir
outra morbidade com relação causal com a FM. Apesar de toda uma
reflexão em torno do conceito diagnóstico, as diferentes definições
apenas contribuíram para o aumento do diagnóstico da FM no sexo
masculino7.
A FM pode estar relacionada à predisposição genética e à ativação
inadequada do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e do sistema nervoso autônomo (SNA) em resposta ao estresse8. Também pode ocorrer
após doenças infecciosas e autoimunes, traumas físicos e psíquicos,
doenças sistêmicas e infecções virais, como a infecção pelo vírus da
hepatite C (HCV)9.
A hepatite C é uma infecção crônica causada por um vírus RNA da
família Flaviviridae, cuja transmissão ocorre por meio do contato
de materiais biológicos contaminados com soluções de continuidade10,11. Estima-se uma prevalência de 1,0% para a infecção pelo
HCV no mundo. O HCV causa inflamação hepática e esteatose,
alterações que podem evoluir para fibrose hepática, cirrose e carcinoma hepatocelular ou associar-se a manifestações extra-hepáticas
como crioglobulinemia mista essencial, glomerulonefrite membrano-proliferativa, vasculites sistêmicas, síndrome de Sjögren, artrite
reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, mialgia, artrite e FM12,13.
O papel da infecção pelo HCV na fisiopatologia da FM ainda não
está estabelecido14-17, entretanto, têm sido sugeridas possíveis desordens autoimunes18, inflamatórias10,19 e/ou psicogênicas, como elementos essenciais nesse processo. Pacientes com infecção pelo HCV,
desenvolvem ansiedade e depressão geradas pela presença de uma
doença crônica. Isso também pode contribuir para o adoecimento
global e para o desenvolvimento da FM16.
A prevalência de FM nos pacientes com infecção crônica pelo HCV
é de 1,9 a 57%20 achado que não é confirmado por outros autores21.

BrJP. São Paulo, 2019 out-dez;2(4):308-15

Essa variação pode ocorrer em função dos critérios diagnósticos escolhidos para a definição da FM22. Independente de sua prevalência,
é importante salientar que a infecção por HCV pode estar associada
à etiologia da FM12.
O objetivo deste estudo foi estimar a prevalência de FM em pacientes infectados com HCV de um serviço universitário localizado no nordeste brasileiro. Como objetivos secundários pretende-se
identificar a ocorrência de lesão hepática, de manifestações clínicas
extra-hepáticas, de transtornos psiquiátricos, assim como o impacto
na qualidade de vida de pacientes infectados ou não com FM.
MÉTODOS
Trata-se de um estudo com pacientes portadores de infecção pelo
HCV que foram comparados a um grupo composto de pacientes
clinicamente estáveis e não infectados pelo HCV. A amostra calculada foi de 118 com infecção e 118 sem infecção para um poder
de 80%; α=5%, considerando-se uma prevalência de FM em infectados em torno de 14% versus uma média de 3% encontrada na
população sem a infecção23.
Para iniciar a avaliação, os pacientes foram questionados sobre o interesse em participar da pesquisa, assinando um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
O grupo com HCV foi composto por pacientes atendidos no Núcleo do Fígado, vinculado ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HUUFMA), no período de janeiro de
2009 a janeiro de 2010, que possuíam o exame de ELISA (Enzyme
Linked Immunosorbent Assay) positivo e posterior confirmação do
RNA viral em sangue periférico.
Os pacientes do grupo com infecção HCV foram submetidos à aplicação de questionários, exame físico e exames laboratoriais; tinham
idade superior a 18 anos; não possuíam outra doença hepática ou
infecciosa, doenças neurológicas, psiquiátricas, neuromusculares,
reumatológicas, autoimunes e não haviam feito uso de interferon
durante os últimos seis meses.
O grupo sem infecção foi formado por pacientes da clínica médica,
selecionados aleatoriamente, possuindo a mesma média de idade,
proporção em sexo, além das características já citadas, com sorologia
para hepatite C negativa, segundo o exame do tipo ELISA15.
Os participantes tiveram prontuários revisados e foram anotados dados
epidemiológicos, tais como: idade, sexo e renda mensal. Para os infectados foram registrados dados quanto a fatores de risco para infecção e
genótipo viral. Durante a entrevista, foram pesquisados, em ambos os
grupos, os seguintes sintomas: fadiga, fenômeno de Raynaud, mialgia,
artralgia, queixas subjetivas de ressecamento da mucosa ocular (sicca),
parestesia, diabetes, hipertensão arterial, púrpura e prurido15.
Com o intuito de diagnosticar ressecamento da mucosa ocular, todos os pacientes foram submetidos ao teste de Schirmer (TS), que foi
realizado por meio de uma fita milimetrada confeccionada com um
papel absortivo. A fita foi deixada por cinco minutos em contato com
a mucosa ocular inferior do paciente na junção do terço médio com o
lateral. A leitura do teste foi feita após 10s de sua retirada da mucosa
ocular. Neste trabalho, considerou-se apenas valores inferiores a 5mm
como critério positivo para ressecamento de mucosa ocular24.
O diagnóstico de FM foi baseado nos critérios do ACR de 1990, preconizado na época da realização do estudo. Avaliou-se a dor gene-
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ralizada de forma quantitativa via escala numérica verbal (ENV), e
de forma qualitativa através de características atribuídas pelo próprio
paciente (pontada, fisgada etc.). Estudou-se, ainda, a presença de sintomas relacionados à FM tais como cefaleia, parestesias, sono não restaurador, fadiga, sicca, constipações e edema subjetivo, dentre outros.
Analisou-se conjuntamente, o impacto emocional causado pela
doença crônica, avaliado através do Questionário de Ansiedade e
Depressão (HADS)25 e do Questionário de Impacto da Fibromialgia (QIF), este último para aqueles indivíduos com diagnóstico de
FM26. Ambos os questionários já foram validados em território nacional, com suas respectivas adaptações sócio-culturais27,28.
O HADS consiste em 14 perguntas, das quais 7 pontuam para o
diagnóstico de ansiedade e 7 para o diagnóstico de depressão. As
respostas possuem pesos que variam de zero a 3 pontos. O ponto
considerado de corte foi de 9 para ansiedade, e de 9 para depressão.
O QIF consiste em 10 itens que avaliam: (1) capacidade funcional,
(2) bem-estar, (3) faltas no trabalho, (4) dificuldades no trabalho, (5)
dor, (6) fadiga, (7) rigidez, (8) sono, (9) ansiedade, (10) depressão.
O escore total varia de 0 a 100, sendo estratificado em pontuações
acima ou iguais a 70 para um grau de acometimento intenso pela
FM, e entre 50-70 para um grau moderado.
Os resultados das biópsias hepáticas foram registrados, caso o paciente apresentasse exame realizado em um período inferior ou igual
há um ano, e foram analisados de acordo com a classificação METAVIR, que estadia graus de fibrose e atividade necro-inflamatória
hepática. O grau de fibrose foi estratificado em graus de 0 a 4, onde
F0 = ausência de fibrose, F1 = fibrose portal sem septos, F2 = poucos
septos, F3 = numerosos septos sem cirrose, F4 = cirrose. A atividade
necro-inflamatória também foi mensurada, em A0 = ausência de atividade inflamatória, A1 = leve atividade, A2 = moderada atividade,
A3 = intensa atividade29.
Este estudo foi aprovado Comitê de Ética e Pesquisa da UFMA,
protocolo 001911/2008.
Análise estatística
A análise dos dados foi realizada através do programa Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) v.10.0. Utilizou-se o teste Qui-quadrado para a comparação entre variáveis categóricas (características sociodemográficas, sintomas, genótipos, biópsias TS, t de Student para idade entre o grupo com e sem infecção, e de infectados
com e sem FM. Foi feita a análise descritiva para as demais variáveis.
Considerou-se uma diferença significativa as variáveis que apresentavam um p<0,05.
RESULTADOS
Foram analisados 336 pacientes (118 com HCV e 118 sem HCV),
avaliados quanto às suas características sociodemográficas, que não
diferiram entre os grupos de forma significativa (Tabela 1).
Dos pacientes infectados, 47 (40%) relataram não terem sido expostos a fatores de risco para o HCV. Vinte e oito indivíduos (24%) relataram terem sido submetidos à transfusão sanguínea, nove (7,5%)
tinham história de uso de drogas e/ou tatuagens, 16 (13,5%) haviam
feito uso de seringas de vidro, seis (5%) tinham relato de exposição
ocupacional, seis (5%) tiveram contatos com infectados e seis (5%)
informaram outros fatores de risco.
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Tabela 1. Características sociodemográficas em pacientes no HUPD
com e sem vírus da hepatite C. São Luís, MA, 2009
Variáveis

HCV+
n=118 ou %

HCVn=118 ou %

Valor
de p

52,44

52,34

0,9

Idade (anos)
Sexo

1

Feminino

42

35,6

42

35,6

Masculino

76

64,4

76

64,4

Renda

0,62

Sem renda

23

19,5

24

20,3

Até 1SM

33

28

41

34,7

1-5 SM

52

44

44

37,4

>5SM

10

8,5

9

7,6

Estado civil

0,99

Casado

81

68,7

80

Divorciado

9

7,6

9

67,8
7,6

Solteiro

17

14,4

20

16,9

Viúvo

11

9,3

9

7,6

n = número de pacientes; % = percentual; *p<0,05 para valores estatisticamente significantes; = média.

Dos 118 pacientes infectados, 42 realizaram biópsia hepática em um
período inferior ou igual há um ano. Somados a estes, 20 pacientes
já possuíam o diagnóstico de cirrose hepática. Totalizaram-se assim,
62 pacientes com grau de fibrose hepática conhecida e que foram
classificados segundo os critérios METAVIR. Observou-se que 21
(33,87%) estavam em F4; um (1,60%) em F3; 11 (17,7%) em F2;
16 (25,8%) em F1; 13 (20,96%) em F0. Ao se analisar o grau necro-inflamatório, verificou-se que dos 42 conhecidos, 18 (42,8%) pacientes encontravam-se no estágio A0; 20 (47,6%) em A1; 3 (7,1%)
em A2 e 1 (2,38%) em A3.
Dos 118 pacientes infectados, 74 tinham genótipo viral que se distribuíam da seguinte forma: 52 (70,27%) apresentavam o genótipo
1; seis (8,3%) o genótipo 2 e 16 (22,22%) o genótipo 3.
Em relação aos sintomas referidos pelos pacientes, as queixas de artralgia, fadiga, mialgia, tontura, edema subjetivo, prurido e cefaleia
foram estatisticamente significantes, com maior predomínio no grupo HCV positivo (Tabela 2).
Não houve diferença estatística entre os grupos quando se avaliou
ansiedade (p=0,772). Em contrapartida, verificou-se maior prevalência de depressão no grupo infectado (p=0,051).
Houve diferença significativa entre os grupos quando foi aplicado o
TS, com 23,7% dos infectados apresentando ressecamento de mucosa ocular (p=0,001). Foi encontrada uma relação significante entre
a infecção pelo HCV e a FM. Dos infectados, 9 apresentavam FM
(7,6%), enquanto no grupo dos não infectados apenas um paciente
(0,8%) apresentou FM (p=0,01). O único paciente do grupo com
FM e sem infecção era do sexo feminino, casada, com renda mensal
inferior a um salário mínimo.
Dividiu-se então o grupo de infectados em pacientes com FM e sem
FM e comparou-se os dados sociodemográficos (Tabela 3).
O sexo feminino apresentou significância estatística para o grupo
com FM. Foram realizadas análises levando-se em consideração apenas o grupo feminino. Não houve diferenças em relação à média de
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Tabela 2. Prevalências dos sintomas em infectados por vírus da hepatite C comparados aos não infectados atendidos no HUPD em São
Luís, MA, 2009
Variáveis

HCV+
n=118 (%)

HCVn=118 (%)

Valor
de p

Parestesia

37(31,4)

27 (22,9)

0,143

Sica

22(18,6)

16(13,6)

0,288

Artralgia

54(45,8)

22(18,6)

<0,001*

Mialgia

43(36,4)

29(24,6)

0,048*

Púrpura

7(5,9)

11(5,9)

0,367

Síndrome de Raynaud

1(0,8)

1(0,8)

1

Prurido

20(16,9)

7(5,9)

0,008*

Fadiga

46(39)

27(22,9)

0,015*

29(24,6)

15(12,7)

Cefaleia

5(4,2)

Constipação

Tabela 3. Perfil epidemiológico de pacientes com o vírus da hepatite
C com e sem fibromialgia atendidos no Núcleo do Fígado do HUPD
em São Luís, MA, 2009
Sintomas

HCV+

FMn=109 ou
Idade (anos)

Valor
de p

FM+
%

59,70

n=9

ou

%

57,06

0,83

Sexo

0,007*

Feminino

36

33

7

77,8

Masculino

73

67

2

22,2

Sem renda

21

19,3

2

22,2

0,019*

Até 1SM

30

27,5

3

33,3

0

0,024*

1-5 SM

48

44

4

26(22)

28(23,7)

0,594

44,4

22(18,6)

20(16,9)

0,734

>5SM

10

9,2

0

Rigidez matinal

25

20(16,9)

0,474

Urgência urinária

21

12(10,2)

0,183

76

69,7

5

55,6

Dificuldade em concentração

20(16,9)

15(12,7)

0,360

Memória ruim

40(33,9)

39(33,1)

0,890

Tontura

40(33,9)

26(22)

0,042*

Sensibilidade ao frio

19(16,1)

30(25,4)

0,078

Edema subjetivo

Sono não restaurador

n = número de pacientes; % = percentual; *p<0,05 para valores estatisticamente significantes.

idade entre mulheres infectadas com e sem FM, nem referente aos
outros dados demográficos.
Ao avaliar a exposição aos fatores de risco nos infectados com FM,
a transfusão sanguínea foi a via mais comum (4/9), seguida pela via
desconhecida (2/9) e posteriormente pela exposição ocupacional,
tatuagem e outras formas em iguais proporções (1/9).
Dos pacientes infectados com FM, dois possuíam biópsia hepática
e dois já possuíam o diagnóstico de cirrose. Em relação ao grau de
fibrose hepática, segundo os critérios METAVIR, observou-se que
um (25%) paciente apresentava-se em F1, 1(25%) em F2 e os dois
cirróticos (50%) em F4. Quanto ao grau inflamatório, um paciente
era A1 e o outro A0. Quando se comparou os graus de fibrose e
atividade necro-inflamatória entre os infectados com e sem FM, não
foram observadas diferenças estatisticamente significantes.
No que se refere ao genótipo viral dos pacientes infectados com FM,
dos 118 pacientes infectados, 74 tinham genótipo viral que se distribuíam da seguinte forma: 52 (70,27%) apresentavam o genótipo 1,
6 (8,3%) o genótipo 2, e 16 (22,22%) o genótipo 3. Quando esses
pacientes foram comparados aos infectados sem FM, não se observou significância estatística entre os grupos (p=0,097).
Ao considerar apenas as mulheres infectadas com e sem FM, não
se encontrou diferenças estatísticas para genótipo viral (p=0,225) e
grau de fibrose hepática (p=0,722).
Em relação aos sintomas referidos pelos pacientes, as queixas de artralgia, fadiga, mialgia, sono não restaurador, tontura, parestesias, sicca,
constipação, sensibilidade ao frio, edema subjetivo, púrpuras, cefaleia
e queixas de fenômeno de Raynaud foram estatisticamente significantes com maior predomínio nos infectados com FM (Tabela 4).

Renda

0,810

Estado civil
Casado

0,232

Divorciado

7

6,4

2

22,2

Solteiro

15

13,8

2

22,2

Viúvo

11

10,1

0

Sem atividade

45

41,3

2

22,2

Remunerada

44

40,4

2

22,2

Aposentado

8

7,3

3

33,3

Pensionistas
e outro

12

11

2

22,2

Atividade

0,039*

n = número de pacientes; % = percentual; *p<0,05 para valores estatisticamente significantes; = média.

Ao analisar somente as mulheres infectadas com FM, observou-se
que as queixas mais significativas apresentaram um padrão semelhante ao do grupo anterior em relação às queixas álgicas, fadiga,
parestesia, tontura, alteração do sono e rigidez matinal.
No grupo de infectados, quando se comparou aqueles que não possuíam FM com aqueles que possuíam FM, não houve diferenças
estatisticamente significante em relação ao TS (p=0,206), apesar de
se observar uma significância em relação à queixa de ressecamento
de mucosa ocular em infectados com FM.
Nos pacientes infectados, observou-se prevalência significativa de
ansiedade em 77,7% e depressão em 66,7% no grupo com FM
(p<0,001). Resultados semelhantes foram encontrados quando se
considerou apenas as mulheres do grupo infectado com FM em relação ao grupo sem, ocorrendo uma associação com ansiedade e depressão em 71,4% (p=0,047) e 57,1% (p=0,005), respectivamente.
Para o TS, não foram encontradas associações (p=0,455).
No que concerne à intensidade da dor, a média de notas obtida pela
EVN foi de 7,5 nos infectados com FM. Quanto à qualidade da dor
em pacientes com FM, observou-se que 77,7% dos pacientes queixaram-se de dor em pontada; 66,6% dor em fisgadas; 55,5% dor
latejante; 44,4% dor em peso; 22,2% dor em queimação; 22,2%
outros tipos (Figura 1).
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Tabela 4. Sintomas referidos de pacientes com o vírus da hepatite C positivo, com e sem fibromialgia, atendidos no HUPD, São Luís, MA, 2009
Sintomas

HCV+
FMn=109

%

Artralgia

45

41,3

9

100

0,001*

Fadiga

38

34,9

8

88,9

0,001*

Mialgia

36

33

7

77,8

0,007*

Sono não restaurador

15

FM+
n=9

13,8

7

%

77,8

Valor
de p

0,000*

Tontura

33

30,3

7

77,8

0,004*

Parestesia

30

27,5

7

77,8

0,002*

Sica

16

14,7

6

66,7

0,000*

Constipação

20

18,3

6

66,7

0,001*

Rigidez matinal

19

17,4

6

66,7

0,001*

Sensibilidade ao frio

14

12,8

5

55,6

0,001*

Edema subjetivo

24

22

5

55,6

0,025*

Memória ruim

36

33

4

44,4

0,487

Prurido

17

15,6

3

33,3

0,173

Púrpuras

4

3,7

3

33,3

0,000*

Urgência urinária

18

16,5

3

33,3

0,205

Tabela 5. Sintomas referidos de pacientes com o vírus da hepatite
C positivos com e sem fibromialgia do sexo feminino atendidos no
HUPD, São Luís, MA, 2009
Sintomas

Mulheres HCV+
FMn=35

%

FM+
n=7

%

Valor
de p

Artralgia

15

42,9

7

100

0,006*

Fadiga

15

45,9

6

85,7

0,038*

Mialgia

15

42,9

6

85,7

0,038*

Sono não restaurador

4

11,4

6

85,7

0,000*

Tontura

14

40

6

85,7

0,012*

Parestesia

12

34,3

6

85,7

0,012*

Sica

5

14,3

5

71,4

0,001*

Constipação

12

34,3

4

54,1

0,256

Rigidez matinal

7

20

6

85,7

0,001*

Sensibilidade ao frio

6

17,1

3

42,9

0,130

Edema subjetivo

8

22,9

4

57,1

0,067

Memória ruim

19

54,3

3

43,9

0,580

Prurido

5

14,3

1

14,3

1

Púrpuras

3

8,6

2

28,6

0,136

Urgência urinária

7

20

3

42,9

0,195

Dificuldade de
concentração

17

15,6

3

33,3

0,173

Dificuldade de concentração

6

17,1

2

28,6

0,482

Cefaleia

3

2,8

2

22,2

0,005*

Cefaleia

11

31,4

5

71,4

0,061

Síndrome de Raynaud

0

0

1

11,1

0,000*

Síndrome de Raynaud

0

0

n = número de pacientes; % = percentual; *p<0,05 para valores estatisticamente significantes.

n = número de pacientes; % = percentual; *p<0,05 para valores estatisticamente significantes.

Na paciente com FM sem infecção, a característica da dor foi tipo
pontada, com EVN de 8.
Quando se avaliou o questionário de impacto da FM na qualidade
de vida, observou-se uma média de 59,77 pontos no grupo com
HCV e 43,58 pontos no grupo sem infecção. Dos pacientes com
FM e com HCV, sete (77,44%) obtiveram uma pontuação moderada a intensa no QIF (pontuação acima de 50). Em relação ao único
paciente com FM e sem HCV, este apresentou uma pontuação abaixo de 50 no QIF, valor referente a um impacto leve. As médias para
cada quesito no QIF estão na tabela 5, destacando-se uma média
maior para a dificuldade no trabalho por dor.

DISCUSSÃO

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

78%
66,60%
55,50%
44,40%

Pontada

Fisgada

Latejante

Peso

22,20%

22,20%

Queimação

Outros

Figura 1. Porcentagem da qualidade da dor difusa em pacientes com
fibromialgia infectados atendidos no Núcleo do Fígado HUPD, São Luís-MA, 2009

312

Apesar de não apresentar um fator etiológico bem definido, a FM
tem associação estabelecida com doenças infecciosas como a doença
de Lyme crônica, hepatite C, coxsackie vírus, parvovírus e o vírus da
imunodeficiência humana9,12.
Este estudo examinou 118 pacientes infectados cronicamente pelo
HCV, com média de idade acima de 50 anos. Da amostra, 35,6%
eram mulheres. A via de contaminação foi desconhecida em 40%
dos casos, seguida pela transfusão sanguínea, dado semelhante ao
descrito na literatura para países em desenvolvimento30,31. Diversos
estudos com desenho semelhante a este, em diferentes partes do
mundo, encontraram uma associação positiva entre a infecção HCV
e a FM. Buskila et al.15 observaram significativa prevalência de FM
(16%) no grupo de infectados, quando comparado ao grupo sem
HCV (3%). Rivera et al.16, em estudo realizado na Espanha, depararam-se com 10% dos infectados com FM em relação 1,72% do
grupo sem infecção. Kozanoglu et al. 19, na Turquia, observaram que
18,9% no grupo com hepatite C tinham FM, comparado aos 5,3%
sem a síndrome. Em estudo semelhante, Goulding, O’Connell e
Murray17 encontraram 5% de FM em infectados, considerando
uma freqüência de quase o dobro da população local e estatisticamente significante em relação ao grupo controle.
No Brasil, um estudo transversal não comparado, realizado por Loureiro et al.24 demonstrou uma prevalência de FM em infectados de
12%. Neste estudo, encontrou-se associação positiva entre a infecção pelo vírus C e FM, com resultados de 7,6% dos pacientes HCV

Avaliação clínica e prevalência de fibromialgia
em pacientes portadores de hepatite C

positivos com FM em relação aos 0,9% do grupo HCV negativo.
Como se pode observar, porcentagem inferior quando comparada
aos outros estudos já descritos. Tal resultado poderia ser explicado
pelas diferentes proporções de mulheres que compuseram cada estudo. O estudo que apresentou uma prevalência de FM em 18,9%
teve 65% da amostra composta por mulheres18. Já o que apresentou
16% de prevalência de FM em pacientes infectados, 46% da população estudada era de mulheres. O reflexo da significância do sexo
feminino na gênese da relação entre FM e HCV foi observado neste
estudo e reforçado por diversos autores1,5,14,18,20.
Sabe-se que além da FM, outros sintomas extra-hepáticos podem
ser observados em pacientes portadores de hepatite C. São comuns
queixas referentes a dores musculoesqueléticas, com prevalência de
50-81%32. Em um trabalho realizado por Poynard et al.34, a fadiga obteve destaque em 53% dos pacientes, seguida pela artralgia
(23%), parestesia (17%) e mialgia (15%). Neste trabalho, os sintomas mais referidos entre infectados foram artralgia (45,8%), fadiga
(39%) e mialgia (36,4%). No grupo dos portadores do HCV com
FM, observou-se que as queixas álgicas foram significativamente
mais frequentes.
A síndrome seca, conhecida também como sicca, é caracterizada por
queixas de ressecamentos de mucosa ocular e/ou bucal que podem
ser observados de forma objetiva com testes específicos como o de
Schirmer. Essa síndrome pode fazer parte da síndrome de Sjögren
(SS) que compõe o quadro de manifestações reumatológicas associadas ao vírus C. O diagnóstico da SS é dado juntamente com padrões
específicos em exames sorológicos e histopatológicos das glândulas
salivares. Estudos experimentais e epidemiológicos já constataram
altas prevalências de tal padrão histológico em glândulas salivares
em HCV positivos34,35. Lormeau et al.35 encontraram associação
positiva entre sicca e infecção por HCV em 10 a 20% dos pacientes. Neste estudo foram avaliados apenas a presença de sicca e o TS.
Foram encontradas alterações significativas para o TS em pacientes com HCV, porém não houve diferenças significativas quanto às
queixas de ressecamento. Ao comparar a quantidade de pacientes
que referiram sicca com a quantidade de TS positivos, observou-se
uma discrepância entre tais números no grupo não infectado, nos
quais 14 referiram sicca e apenas oito obtiveram positividade no TS;
enquanto nos infectados, 22 relataram sicca e 25 obtiveram TS positivo. Os resultados encontrados neste trabalho foram semelhantes
aos obtidos por Goulding, O’Connell e Murray17, que observaram
um grau de ressecamento da mucosa ocular pelo TS em pacientes
com HCV. Como encontrado por outros autores, não houve associação entre a positividade do TS para fibromiálgicos infectados16,18,
porém, se fizeram significativas as queixas de ressecamento das mucosas oculares. Não se estabeleceu, dessa forma, a associação da FM
a esta manifestação extra-hepática com o intuito de estimar-se um
mecanismo fisiopatogênico em comum. Acredita-se que as queixas de ressecamento, restritas somente à subjetividade do paciente,
poderiam conter uma associação com as características psicológicas
desta população com graus de ansiedade, depressão e queixas dolorosas tão significativas.
Várias teorias têm sido propostas para explicar queixas extra-hepáticas nos pacientes com infecção pelo vírus C. Thompson e Barkhuizen37 propuseram que alterações na dinâmica das citocinas poderiam
estar envolvidas nessas manifestações extra-hepáticas. Outras teorias
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para as causas de tais manifestações seriam o estado emocional do
paciente diante da notícia de uma infecção crônica, influência do
genótipo viral14,37, ou a redução de substâncias (IGF-1) produzidas
pelo fígado, cuja falta seria responsável por lesões musculoesqueléticas14. Outro elemento a ser considerado é a diferença de desenho
dos estudos utilizados para discussão. Todos que apresentaram um
desenho semelhante, foram concordantes ao encontrar uma relação
entre FM e HCV14-16,18. Entretanto, aqueles que pesquisaram a infecção pelo HCV em pacientes sabidamente com FM, obtiveram
resultados distintos entre si12,20,21,38.
Poucos estudos abordam a avaliação do papel da ansiedade e de depressão em pacientes com hepatite C e FM. Rivera et al.16, colocam
em plano secundário o fator emocional, visto que, ao pesquisarem
a infecção pelo vírus C em pacientes com FM, observaram que essa
infecção é mais prevalente neste grupo em relação ao grupo controle.
Isto aponta para o papel viral na gênese da síndrome álgica. É importante observar que a maioria dos pacientes não sabia sobre a infecção
e/ou que ela teria um curso crônico. Portanto, não teriam o impacto
emocional estabelecido por essa notícia15. Conclusão semelhante foi
encontrada em um estudo realizado no Paraná por Silva et al.40.
Goulding, O’Connell e Murray17 trazem um estudo que avalia o
grau de ansiedade e depressão nos pacientes com HCV e FM, revelando maior ansiedade neste grupo, quando comparado aos pacientes saudáveis. Mostram, ainda, que o alto grau apresentado por esses
pacientes independe da presença ou não do RNA viral circulante no
sangue e da via de infecção. Neste trabalho, observou-se uma tendência para maior prevalência de depressão nos pacientes com HCV
em relação aos sem HCV. Não houve diferença significante entre os
graus de ansiedade. Ao se comparar os infectados com e sem FM,
observou-se que 78% dos FM apresentavam ansiedade e 66,7% depressão em relação aos 23 e 13% para ansiedade e depressão infectados sem FM. Essa diferença, por ser estatisticamente significativa, dá
suporte à influência emocional na gênese da FM. Entretanto, não se
pode descartar um papel da infecção em si na geração da FM, uma
vez que, nesse grupo não se sabe, qual foi o evento inicial, a dor ou
a depressão.
Dois trabalhos que avaliaram a qualidade de vida apresentada pelos
fibromiálgicos com HCV segundo o QIF, demonstraram uma média de 52,123 e 85,9 pontos16. Esses valores são considerados moderado e grave, respectivamente40. No estudo em questão, o impacto
foi mais intenso nos pacientes com vírus C, com uma média de
59,77 pontos, um valor considerado moderado. Infelizmente não
foi possível estabelecer uma comparação com o grupo sem infecção,
pois este apresentou apenas um paciente fibromiálgico com impacto
leve (43,58 pontos).
Quando os quesitos foram discriminados, os que tiveram maior
pontuação foram os relacionados a dificuldades em realizar tarefas e
trabalhos, intensidade da dor, fadiga, alteração do bem-estar, alteração na capacidade funcional, faltas no trabalho, ansiedade, depressão, rigidez e fadiga matinal. Diante da relevância da dor e fadiga na
piora da qualidade de vida em HCV positivos e, sabendo que essas
são manifestações extra-hepáticas comuns, a infecção por vírus C
passa a ser considerada um fator importante na gênese da FM. Outra evidência que dá suporte a esta teoria é que, quando se compara
o grupo com e sem HCV, existem graus de ansiedade e depressão
semelhantes, porém queixas álgicas mais proeminentes no grupo
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que tem a infecção como diferencial. Entre os infectados, torna-se
mais prevalente as queixas álgicas naqueles pacientes com FM, assim
como um maior número de casos de ansiedade e depressão.
Diferentes neurotransmissores têm sido relacionados à gênese dos
sintomas apresentados pelos pacientes portadores de HCV e a FM.
Wallace et al.41 demonstraram níveis elevados de IL-8, IL-1 e IL-6
em pacientes com FM. Thompson et al.37, estabeleceram uma conexão entre alterações por citocinas, consequentes à infecção e à origem do quadro álgico. Elevados índices de fator de necrose tumoral
alfa têm sido observados em pacientes infectados, possuindo, ainda,
relação com um pior prognóstico. Em um estudo realizado por H.
Marotte et al.42. foi observada a melhora do quadro álgico e a diminuição dos pontos dolorosos da FM com o uso de um antagonista
do fator de necrose tumoral alfa. Outras substâncias também participam da gênese da FM como substância P e serotonina. Acredita-se
que o aumento da substância P, ou a redução dos níveis de serotonina e seu precursor, o triptofano, contribuam para o desenvolvimento
dessa doença8-10. Tal achado corrobora a teoria da gênese viral nesta
síndrome álgica. Esse pensamento é a base da teoria da liberação de
citocinas como fator etiológico para a FM, a qual seria decorrente,
direta ou indiretamente, da infecção pelo HCV37.
Diante desses estudos e dos elevados níveis de ansiedade e depressão
encontrados nessa população, imagina-se que haja uma associação
de diferentes fatores na etiologia da FM nos pacientes com HCV.
Acredita-se que elementos que predisponham a dor, como a infecção
pelo HCV e características individuais no que diz respeito a lidar
com a notícia de ser portador de uma doença crônica, venham a
contribuir para uma maior intensidade da dor e para o maior sofrimento nesse grupo de pacientes.
O genótipo mais prevalente na população de HCV foi o 1, presente em 67,6% dos casos conhecidos e em todos os pacientes do
grupo com FM e de infectados. Ao se analisar apenas o grupo
composto por mulheres infectadas com e sem FM, os resultados
foram semelhantes.
A dissociação entre comprometimento hepático e desenvolvimento da síndrome álgica também foi uma preocupação dos autores
deste estudo, assim como de Buskila et al.15. Estes, ao compararem
cirróticos que possuíam como diferencial a infecção pelo vírus C,
inicialmente perceberam uma significativa prevalência da FM nos
infectados. Entretanto, ao considerarem que a FM é mais frequente
em pessoas do sexo feminino, e que havia uma distribuição desigual
dos sexos entre os grupos de HCV com e sem cirrose, reviram os
resultados obtidos. Num segundo momento avaliaram apenas os
indivíduos do sexo feminino e descartaram definitivamente a associação entre cirrose e FM14. Com o intuito de evitar tal viés, este
estudo analisou apenas as variáveis da população feminina infectada
com e sem FM, não sendo consideradas associações entre o grau de
inflamação, o grau de fibrose hepática e a FM.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: This study investigated
the relations between the playful component and the process of
rehabilitation, treatment, and promotion of health in the context
of a group that treats the pain, located in Florianópolis (Brazil).
METHODS: The research followed a qualitative approach, a
descriptive-exploratory field research. A matrix-guided systematic observation was conducted for two months by the group leader, two volunteers and about 15 participants. A field diary was
used to register complementary information. Besides two semi-structured interview guides were used, applied to four members
and the person responsible for the group after the two-month
observational period. The data were organized and analyzed in
three topics: “Characterization of the investigated group and dynamics of the meetings,” “The group as healing potential” and
“Lian Gong/Qi Gong as a possibility to look at the pain.”
RESULTS: The participants pointed out that working on Lian Gong/
Qi Gong, meditation and auriculotherapy contemplating the playful
component the group becomes a place of recognition of each one’s
pain subjectivity, by the individual that suffers and by the collective,
which has fostered the recovery of specific pain and good sensations to
those involved, such as happiness, enthusiasm and pleasure.
CONCLUSION: The creation of the group and people’s engagement has decreased the number of specific requests for physiotherapy sessions and provided greater autonomy to the participants to handle their own pain.
Keywords: Group, Lian Gong/Qi Gong, Pain, Recreational.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Este estudo investigou as relações estabelecidas entre o componente lúdico e o processo de
reabilitação, tratamento e promoção da saúde no contexto de um
grupo que trata da dor, localizado em Florianópolis (SC).
MÉTODOS: A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa, tendo sido realizada por meio de uma investigação de campo, configurando-se como descritivo-exploratória. Foi realizada observação
sistemática, durante dois meses, guiada por uma matriz, envolvendo a responsável pelo grupo, duas voluntárias e cerca de 15 integrantes. Para o registro de informações complementares, utilizou-se um diário de campo. Além disso, foram utilizados dois roteiros
de entrevistas semiestruturadas, aplicados com quatro integrantes
e com a responsável pelo grupo, ao final do período dos dois meses de observações. Os dados foram organizados e analisados em
três tópicos: “Caracterização do grupo investigado e dinâmica dos
encontros”, “O grupo como potencial de cura” e “Lian Gong/Qi
Gong como uma possibilidade de olhar para a dor”.
RESULTADOS: Os participantes indicaram que ao trabalhar Lian
Gong/Qi Gong, meditação e auriculoterapia, contemplando o elemento lúdico, o grupo tornou-se um local de reconhecimento da
subjetividade da dor de cada um, pelo indivíduo que sentia e pelo
coletivo, gerando melhoras nas dores específicas e trazendo boas sensações aos que estão envolvidos, como alegria, entusiasmo e prazer.
CONCLUSÃO: A criação do grupo e o engajamento das pessoas
diminuiu o número de pedidos específicos de sessões de fisioterapia e proporcionou maior autonomia do participante em atender
a sua própria dor.
Descritores: Dor, Grupo, Lian Gong/Qi Gong, Lúdico.
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INTRODUÇÃO
A sensação de dor é fundamental para a sobrevivência; mesmo sendo
descrita como uma experiência sensorial e emocional subjetiva desagradável. É um fenômeno importante e complexo que se origina
de lesões ou estímulos, sendo eles, o calor, o frio, a pressão, irritantes
químicos, movimentos bruscos. Esses estímulos podem ser modificados pela memória, expectativa e emoções vividas por cada pessoa1.
Todas as sensações vivenciadas a partir da dor fazem parte de domínios fisiológicos, sensoriais, afetivos, cognitivos, comportamentais e
socioculturais importantes da experiência humana2.
Falar sobre dor é falar sobre a vida, pois uma é inerente à outra, por
vezes, em memória ou na experiência pessoal de quem sentiu ou
sente, salvo raras exceções. A dor geralmente não é igual enquanto
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dura, possuindo variação na intensidade, podendo mudar de uma
hora para outra, de um dia para outro, característica esta que pode
estar ligada ao contexto, à hora do dia, a um gesto, a um fármaco,
entre muitos outros aspectos objetivos e subjetivos que fazem parte
da experiência da dor3.
Mesmo que sejam consideradas expressões de afastamento de uma
condição considerada saudável, a dor e a incapacidade funcional são
elementos notificados abaixo do esperado e não registrados especificamente pelas Unidades de Básicas de Saúde (UBS) no Brasil.
Devido à sua elevada prevalência é necessária maior atenção dos
profissionais que atuam nas UBS para tratá-la de maneira eficiente4,
visto que uma das responsabilidades de estratégia da atenção básica
no Brasil é manter uma postura de prevenção aos problemas de saúde-doença da população.
No Brasil, estima-se que a dor crônica acometa cerca de 30 a 40%
da população, sendo descrita como uma das principais causas de
licenças médicas, aposentadoria precoce, indenizações trabalhistas e
baixa produtividade, podendo ser apontada como um problema de
saúde pública5,6. Na realidade brasileira, especialmente no contexto
das UBS, a palavra “dor” é dita e ouvida praticamente todos os dias
na rotina de atendimentos. Foi ouvindo esses tipos de relatos, que
uma fisioterapeuta, atuante em uma UBS da região sul de Florianópolis (SC), fundou um grupo aberto, visando promover autonomia
no tratamento da dor (aguda e crônica). A dor passa a ser olhada
de acordo com cada pessoa, levando em conta a condição social, o
contexto cultural e sua história3.
A partir de iniciativas como essa se faz possível, portanto, pensar em
um atendimento humanizado, que significa escutar, captar e atender, da forma mais completa possível, as necessidades das pessoas em
relação à saúde, buscando sempre um atendimento de qualidade7,8.
Complementando essa ideia, o Ministério da Saúde (MS) preconiza
que os indivíduos atendidos não devem ser reduzidos a objetos de
intervenção puramente técnica9. De acordo com a Política Nacional
de Promoção da Saúde (PNPS), as ações e serviços na área da saúde devem visar a equidade e a qualidade de vida das pessoas, com
vistas à redução de vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos
determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais.
A estruturação e o fortalecimento da atenção em Práticas Integrativas e Complementares (PIC) no SUS ocorre mediante a inserção
em todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção básica, no
desenvolvimento em caráter multiprofissional, assim como no estabelecimento de mecanismos de financiamento, elaboração de normas técnicas e operacionais para a implantação e articulação com as
demais políticas do MS10.
Em decorrência de iniciativas como essas passam a se estabelecer
relações mais humanizadas desenvolvidas pelas UBS, nas quais o
componente lúdico se apresenta como um caminho fértil, podendo
ser entendido como o ânima (alma) que move o ser humano11, e do
prazer improdutivo, isto é, aquilo que move ou alimenta o jogar, o
brincar, o festar e outras atividades pontuadas pelo fim em si mesmas. Nessa direção, acredita-se que os atendimentos no contexto da
saúde que levam em conta o componente lúdico seriam vivenciados
em sua inteireza, nos quais profissional e usuário estariam entregues
ao momento, para além de um conjunto de atividades ou um rol
de qualidades idealizadas como: espontaneidade, diversão, alegria,
criatividade, prazer, sonho ou imediatismo.
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Nessa perspectiva, este estudo teve como objetivo investigar as relações estabelecidas entre o componente lúdico e o processo de reabilitação, tratamento e promoção da saúde no contexto de um grupo
que trata da dor. Esse grupo está localizado em Florianópolis (SC)
e vem sendo desenvolvido por residentes e profissionais que atuam
na área da saúde.
MÉTODOS
Com abordagem qualitativa, realizada por meio de uma investigação de campo, configura-se como pesquisa descritivo-exploratória.
Optou-se pela pesquisa qualitativa por não buscar a generalização
dos achados e, sim, por querer aprofundar os aspectos do contexto
dos participantes em seu viver cotidiano12. Utilizou-se a descrição,
buscando ir a fundo nos detalhes que caracterizam o fenômeno estudado, sem a intenção de testar ou construir modelos teóricos13.
É importante ressaltar que, de acordo com a International Association
for the Study of Pain (IASP), a pesquisa qualitativa possibilita, a partir
de seus recursos, o contato individualizado com os pacientes, dando
voz às experiências de quem convive com a dor. Sendo assim, o conhecimento qualitativo permite o entendimento do paciente como
um todo, não apenas como partes do corpo, contribuindo, assim,
para a tomada de decisão no que se refere aos cuidados da saúde14.
O grupo investigado, intitulado como Grupo da Dor, aconteceu em
uma das nove UBS selecionadas para participar de uma pesquisa
mais ampla, da qual este estudo faz parte, intitulada “O lúdico e
a reabilitação em instituições públicas e privadas de Florianópolis
(SC).” O Grupo da Dor aconteceu na sede da Associação dos Moradores de um bairro que fica na região sul da cidade de Florianópolis
às quartas feiras, das 9h às 10h, sendo coordenado por uma fisioterapeuta, acompanhado por uma nutricionista, duas agentes de saúde,
e duas residentes em fisioterapia.
A coleta de dados foi iniciada, por meio da técnica de observação
sistemática, aplicada durante dois meses, em sete encontros, com
duração total de 10h30 minutos. A matriz de observação sistemática referiu-se às atividades desenvolvidas no grupo contemplando:
atividades lúdicas, formas de apropriação do lúdico pelos responsáveis (o lúdico como veículo, objeto ou método de trabalho), resultados e formas de apropriação do lúdico pelos integrantes do
grupo (expressões implícitas e explícitas). As observações aplicadas
como instrumento de coleta de dados por meio da matriz sistemática, envolveram a responsável pelo grupo, duas voluntárias e cerca
de 15 integrantes. Para registro de informações complementares a
essa matriz foi utilizado um diário de campo (DC), com o intuito
de verificar e obter a descrição precisa das situações/fenômenos que
respondessem aos objetivos da pesquisa15, bem como os registros das
emoções e dos detalhes que transbordavam a matriz.
Além disso, foram utilizados dois roteiros de entrevistas semiestruturadas16, aplicados com quatro integrantes e com a responsável pelo
grupo, ao final do período de observação. O roteiro destinado aos
integrantes foi composto por perguntas que além dos dados de identificação, contemplaram os seguintes elementos: motivos de participação e permanência no projeto; significado atribuído ao grupo/
projeto; mudanças (pessoais e/ou na saúde) a partir do ingresso; possíveis alterações em relação ao profissional, ao local, às atividades ou
aos métodos; e percepção das atividades lúdicas no grupo/projeto.
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Tabela 1. Identificação dos participantes
Participantes

Nome fictício

Estado civil

Idade (anos)

Problema de saúde

Profissão

Sexo

Tempo de participação no grupo

Part. 1

Julieta

Viúva

69

Sim

Do lar

F

5 meses

Part. 2

Carlos

Não informou

61

Sim

Aposentado

M

4 meses

Part. 3

Clóvis

Não informou

65

Sim

Aposentado

M

4 meses

Part. 4

Adelaide

Casada

59

Sim

Do lar

F

1 ano

Rosa

Casada

32

-

Fisioterapeuta

F

Fundadora

Responsável

Fonte: Autoria própria (2019).

Por sua vez, o roteiro de entrevista para a responsável, incluiu: dados
de identificação; trajetória profissional; entendimento do termo “lúdico”; tempo de trabalho com atividades lúdicas; características do
público atendido pelos grupos/projetos (sexo, idade, locais); escolha
dos conteúdos e a maneira como são desenvolvidos; resultados esperados e alcançados; mecanismos de avaliação; e possíveis diferenças
no trabalho com atividades lúdicas dentro e fora da instituição.
Por ser aberto, o grupo investigado não tinha controle de presença,
com participantes ingressando e saindo constantemente. Dessa forma, após as observações, os integrantes do grupo foram escolhidos
para participar da entrevista com a ajuda da responsável, considerando, principalmente, suas frequências. A tabela 1 apresenta as características dos participantes da pesquisa.
Todas as entrevistas foram realizadas em local reservado e silencioso.
Antes de iniciar as entrevistas, os participantes e o responsável assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o
Termo de Consentimento para Fotografias, Vídeos e Gravações. Foi
utilizado um gravador de áudio para o registro das entrevistas. Os
nomes dos participantes foram substituídos por nomes fictícios para
preservar suas identidades.
Os dados obtidos por meio das observações, do diário de campo e
das entrevistas foram analisados por meio da análise temática, que se
constitui por organização, preparação, leitura, codificação e descrição dos dados, seguidos de representação e interpretação da análise12.
Ao final desse processo, chegou-se aos tópicos temáticos: “o grupo
como potencial de cura” e “Lian Gong/Qi Gong como uma possibilidade de olhar para a dor”.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade do
Estado de Santa Catarina, sob número 916.511 de 2014.
RESULTADOS
Durante os encontros foi possível notar elementos que são permanentes durante o período de ocorrência da atividade, como: incenso
aceso, música baixa com melodia lenta e vozes suaves, mas bem entoadas, da responsável e das estagiárias que mediavam a ação.
O trabalho do grupo investigado foi caracterizado por um momento inicial de acolhida, no qual normalmente são feitas algumas
dinâmicas para que os integrantes se aproximem e se conheçam
melhor, como a dinâmica de cada um, em roda, fazer um movimento e os demais acompanharem. Aos poucos, esse exercício
deixou as pessoas menos envergonhadas até para realizarem os
próprios movimentos. Outra atividade possível de exemplificação
incluiu a distribuição de fragmentos de frases para diferentes pessoas que deveriam procurar, entre os demais participantes, aqueles
que estavam com a complementação. Essa dinâmica estimulou a
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locomoção pela sala, o olhar para o outro, a comunicação verbal,
mesmo que brevemente.
Em um segundo momento dos encontros foi realizada a prática
orientada de exercícios de Lian Gong/Qi Gong, advinda da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) que visa o desenvolvimento do uso
da energia vital, dividida em quatro fases: a) Desbloqueio, responsável
por liberar os canais fazendo com que captem as energias com mais
eficiência, fortalecendo, assim, a estrutura óssea e a medula; b) Captação, na qual a energia exterior é captada; c) Circulação, são feitos
movimentos para favorecer a circulação da energia captada por meio
dos canais, a fim de limpar, nutrir e fortalecer os órgãos internos; e,
por último, d) Armazenamento, quando ocorre a reserva da energia
com a intenção de usar quando for preciso17.
Enquanto uma das responsáveis demostrava a sequência de movimentos para o grupo, as outras duas andavam pela roda, observando
e, caso necessário, dando orientações individuais para cada um dos
participantes, com a intenção de melhorar a qualidade do movimento. Na sequência, foi realizada uma meditação conduzida pela responsável, em que os participantes imaginavam abraçar uma árvore.
A partir dessa imagem/sensação eram levados a conduzir uma luz
imaginária que seguia por todo seu corpo, a fim de desbloquear as
energias que sentiam atrapalhar e produzir a dor; e acolher as energias que os ajudavam a reduzir a dor. Logo após, foi feita a leitura
e a repetição de uma frase trazida pela responsável, pelas estagiárias
ou pelos participantes, como por exemplo, “os pensamentos ruins
destroem as oportunidades e plantam o sofrimento do amanhã”, “é
maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir”
(DC 21/10/2015), “nenhum de nós é tão bom quanto todos nós
juntos” (DC 7/11/2015), entre outras.
Ao final, os participantes faziam auriculoterapia, método também
advindo da MTC, utilizando pontos localizados no pavilhão auricular para tratar várias desordens do corpo18. Nesse caso, o estímulo
foi feito por sementes de mostarda grudadas nos pontos específicos
da orelha dos pacientes, sendo trocadas a cada 15 dias. Esse acabou
sendo o momento mais íntimo entre pacientes e profissionais, pois,
quando perguntado o que sentiam, acabavam tendo breves consultas, colocando-se as sementes onde era necessário e, por vezes, desabafando sobre algo que lhes incomodava em relação aos diversos
aspectos da sua vida.
A partir das observações e das entrevistas realizadas, observou-se que
o público com mais de 50 anos de idade foi o mais frequente, visto
o horário e o dia em que foram realizadas podem ter sido uma barreira para que mais pessoas pudessem participar. Fato confirmado na
resposta da responsável em relação ao público atendido pelo projeto:
“Todos quiseram participar, mas devido ao horário, tivemos mais pessoas
de idade. Porém, todos os que quiseram participar, podiam vir”.
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A profissional responsável pelo grupo informou que os participantes
aderiram ao projeto tanto por indicação médica, quanto por vontade própria, respeitando-se seus interesses e necessidades. Ao longo
do período de coletas, a variação climática foi intensa, porém com
pouca alteração na frequência do grupo, demostrando a motivação
dos participantes em integrar esse coletivo.
DISCUSSÃO
A assiduidade dos participantes ao grupo foi algo que chamou
atenção e pode ser justificada pela presença marcante do elemento
lúdico durante o desenvolvimento das atividades propostas, como
anotado no DC, em relação à espontaneidade: “[...] observando
Julieta e Clóvis, conversavam de como era bom vir ao grupo, até
que ela falou ‘faço coisas aqui que sempre senti vontade, mas que
tinha vergonha, agora faço espontaneamente’, e ele confirmou balançando a cabeça” (DC 11/11/2015). Esse fato vai ao encontro
da resposta de Rosa, profissional responsável pelo Grupo da Dor.
Ela afirmou que o lúdico pode se constituir em qualquer atividade
caracterizada pela “[...] descontração, para justamente as pessoas se
sentirem à vontade no que estão fazendo e ficarem felizes e não ser
uma coisa imposta; mas, sim, algo que faz com que elas se sintam
bem” (Rosa).
Rosa acreditava que as atividades voltadas ao tratamento da dor, ao
serem permeadas pelo elemento lúdico, favorecia, inclusive, a participação das pessoas, ao relacionarem o grupo aos bons sentimentos, à felicidade e à descontração. Reafirmam-se, assim, estudos
que defendem o tratamento humanizado por meio de ambientes
acolhedores que utilizem atividades lúdicas como forma de recuperação da saúde e distração da dor19,20.
As concepções dos profissionais sobre a saúde e o cuidado com
relação às práticas são variadas. Houve os que relacionaram as PIC
com a individualização do cuidado, com a relação profissional-paciente, com o autocuidado, com as tecnologias leves e com o
contexto biopsicossocial e espiritual dos pacientes. Por sua vez, os
profissionais que não possuem formação em PIC não descreveram relação com essas práticas, nem com o estímulo terapêutico e
natural do organismo21. As PIC são aplicáveis como medidas não
farmacológicas com a utilização do toque terapêutico, do reike, da
fitoterapia, da terapia floral, da acupuntura, das terapias corporais,
das práticas de meditação e relaxamento. O uso dessas práticas no
controle da dor pode contribuir para um menor potencial de toxicidade que venha a ser ocasionado pelo uso de fármacos destinados
ao controle da dor22.
Nessa perspectiva, Rosa relatou que trabalhava na UBS e há um
ano fundou o Grupo da Dor, percebendo que nele existem mais
oportunidades de integração e de criação de vínculo com os participantes, particularmente considerando-se o modo como as atividades são desenvolvidas, que favorecem o protagonismo dos usuários. Embora as observações tenham mostrado que há um “roteiro”
a ser seguido nos encontros, os participantes encontram espaços
para serem ouvidos e para compartilharem suas opiniões sobre as
atividades do grupo.
Nesse dia, o grupo iniciou a atividade com uma dança circular. Tocavam músicas bem calmas e os passos eram simples, porém, como
alguém sempre esquecia de algum movimento, todos acabavam
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rindo, assim como a pessoa que errou. [...] ao final, uma senhora
expôs sua opinião sobre aquele encontro, dizendo ter gostado muito, especialmente das músicas. [...]. (DC 7/11/2015).
Essa atenção ao elemento lúdico se mostra como um dos motivos
de engajamento dos participantes ao grupo, fazendo pensar que o
fazer em grupo torna-se mais relevante do que o fazer no grupo.
Ou seja, o grupo é tão importante como a própria prática sugerida,
como colocado por um participante:
[...] o ambiente que a gente forma no grupo é tão bom. No dia que
eu falto, sinto que está faltando alguma coisa e nas quartas-feiras que
não tem, sinto muito. Pra mim foi muito importante, eu nunca tinha
participado de grupo e eu estou adorando (José Círio Floreiro).
Nas repercussões positivas nos âmbitos físicos, percebeu-se o sentimento de pertencimento a um grupo, à criação de uma identidade como ser integrante de algo que transcende o individualismo,
corroborando as evidências da melhora e alívio das dores crônicas,
promovendo um envelhecimento com qualidade, por meio de práticas em grupos que possibilitam a socialização23. Assim, a rotina
do grupo tornou-se um ponto de encontro, criando momentos de
convivência para os integrantes, no qual podem conhecer as realidades de outras pessoas que também possuem dores, parecidas ou
diferentes das suas e discorrer sobre tais vivências. Nesse sentido,
foi algo muito sensível perceber a acolhida a uma nova integrante,
como descrevemos a seguir:
[...] no momento da auriculoterapia, [...] as integrantes já foram
dando as suas opiniões sobre o que elas achavam e incentivando
uma nova integrante do grupo a também participar dessa atividade, dizendo ser maravilhoso e afirmando que ela não iria se arrepender [...]. (DC 11/11/2015).
A partir desses depoimentos, notou-se que o grupo se tornou um
local do compartilhamento das mais variadas dores, visto que as
formas de reação a uma dor nunca são idênticas por estarem carregadas de diversas condições sociais e culturais, além da própria
história de cada pessoa3. Por isso, a necessidade de se considerar as
particularidades de cada indivíduo, pois mesmo que a dor esteja
instalada em apenas um fragmento do corpo, as alterações nas relações transcendem o corpo físico individual, alcançando a totalidade da relação com o mundo. Desse modo, torna-se importante
para aquele que sofre, mesmo que a mais banal das dores, ter sua
experiência reconhecida pelo outro, no outro e a partir do outro.
Portanto, o Grupo da Dor passa a ser um local de reconhecimento
da subjetividade da dor de cada um pelo coletivo, corroborando a
ideia que o próprio grupo é um espaço potencial para a cura.
Em estudo realizado em outro contexto, que teve por objetivo avaliar a presença da dor crônica em idosos praticantes da ginástica
chinesa (Lian Gong/Qi Gong) e os idosos sedentários, o resultado
mostra que a prática esteve relacionada com a diminuição do uso
de fármacos, a percepção positiva da própria saúde, a inclusão de
práticas de autonomia no cuidado de si e a impressão de menor
impedimento para realizar atividades cotidianas15. Esses achados
ratificam os dados encontrados a partir das entrevistas e observações desta pesquisa, sendo possível perceber a importância de todas
as atividades que compõe o Grupo da Dor, em especial a prática
do Lian Gong/Qi Gong, como relatado por Claudio: “Pra mim foi
uma coisa muito boa, eu nunca tinha feito exercício em casa. Agora
eu venho aqui, quando não tem, durante a semana eu faço um pouco
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desses exercícios e ajuda bastante na minha saúde” e por Adelaide:
“Todos os exercícios são muito favoráveis, importantes, gratificantes e a
sementinha também ajuda muito”.
Além disso, as observações possibilitaram captar momentos de explicações da responsável aos participantes, ao demostrar a importância dos movimentos afirmando: “[...] eles servem não só para o
corpo, mas para a circulação de energia” (DC 11/11/2015). Os participantes destacaram as suas mudanças após o ingresso no grupo,
para além das questões físicas, como demonstra Adelaide: “Melhoria, otimismo, alegria, bastante mudanças, coisas boas” e Julieta: [...]
tudo que eu faço tem me ajudado muito. Porque antes eu era muito
pra baixo, porque eu tenho minhas mãos assim (mostrou e tinha as
mãos com algumas lesões que as tiravam do alinhamento corporal),
isso porque tenho artrite. Faço biodança, ginástica na terça e quinta
e às quartas feiras a gente sai de lá e vem para essa terapia, para mim
tudo que eu faço, me ajuda.
As colocações indicaram zelo aos participantes que, aos poucos,
fazem o exercício de “[...] mergulhar no mais íntimo do homem
sofredor para tentar compreender como é que ele lida com um
dado biológico para se apropriar dos seus comportamentos e qual
o significado que lhe dá”3, para que, assim, consiga ter autonomia e
capacidade para lidar, melhorar e resolver suas dores e, quem sabe,
auxiliar outros que necessitam.
O número de pedidos específicos de sessões de fisioterapia, antes
e após o ingresso no grupo, é desconhecido. Porém, a expectativa
da profissional do Grupo da Dor pela diminuição das solicitações
e maior autonomia do participante em atender a sua própria dor
com utilização de recursos alternativos trabalhados no grupo (exercícios de Lian Gong/Qi Gong, meditação e auriculoterapia) têm
sido acompanhados de outros bons retornos pelos participantes,
como a manifestação de diminuição das dores, de satisfação, alegria, prazer, entusiasmo, entre outras relatadas.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Back pain is one of the
most common pain in humans. It impacts the health and quality
of life and can be disabling. Diseases detected in adolescence and
poorly managed may get worse in adulthood. The objective of
this study is to estimate the prevalence, the associated factors and
the characteristics of back pain in adolescents living in the city
of São Paulo.
METHODS: A cross-sectional population-based study – Health
Survey in São Paulo (2015) with 539 adolescents of both genders between 15 and 19 years old was used. The information
was collected through home interviews and the participants were
selected by probabilistic sampling. Frequencies, Chi-square test,
and logistic regression analysis were used in this analysis. The
level of significance was 5%.
RESULTS: The estimated prevalence of back pain in adolescents
in the city of São Paulo was 22.4%. Back pain in adolescents
had the following associated factors: dizziness (OR 3.1), common mental disorder (OR 2.4), insomnia (OR 2.6) and perform
household chores (OR 1.8). To relieve the pain, 46.6% of adolescents do nothing, 17.3% use self-medication and 8.9% use
prescribed medication.
CONCLUSION: Acknowledging back pain as a public health
problem requires strategies that allow us to learn the origins,
associated factors and coping strategies that may influence new
ways of prioritizing and organizing healthcare.
Keywords: Adolescent, Back pain, Cross-sectional studies, Low
back pain, Prevalence.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Dor nas costas é uma das
dores mais comuns do ser humano. Afeta a saúde e a qualidade
de vida, podendo ser incapacitante. Doenças detectadas na adolescência e mal manejadas podem se agravar na vida adulta. O
objetivo deste estudo foi estimar a prevalência, fatores associados
e características de dor nas costas em adolescentes da cidade de
São Paulo.
MÉTODOS: Estudo transversal de base populacional – Inquérito de Saúde da Capital 2015, com 539 adolescentes de
ambos os sexos e entre 15 e 19 anos. As informações foram
coletadas por meio de entrevistas domiciliares e os participantes foram selecionados a partir de amostragem probabilística.
Frequências, teste do Qui-quadrado e análise de regressão logística foram utilizados na análise. O nível de significância
adotado foi 5%.
RESULTADOS: A prevalência estimada de dor nas costas em
adolescentes da cidade de São Paulo foi de 22,4%. Dor nas costas
em adolescentes apresentou fatores associados com: tontura (OR
3,1), transtorno mental comum (OR 2,4), insônia (OR 2,6) e
realizar atividades físicas domésticas (OR 1,8). Na busca por
alívio da dor, 46,6% dos adolescentes não fazem nada, 17,3%
buscam automedicação e 8,9% usam fármaco prescrito.
CONCLUSÃO: Entender a dor nas costas como um problema
de saúde pública obriga a pensar em estratégias que permitam
compreender origens, fatores associados e estratégias de enfrentamento que podem influenciar novas formas de priorizar e organizar a atenção à saúde.
Descritores: Adolescente, Dor lombar, Dor nas costas, Estudos
transversais, Prevalência.
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INTRODUÇÃO
A dor nas costas é conhecida como uma das principais causas de incapacidade1 para o trabalho e atividades cotidianas. Sua origem, em
parte, se refere ao uso do corpo humano, que se inicia na infância,
mas que começa a apresentar seus sinais de uso (ou de mau uso) de
forma mais intensa na adolescência. Há indicativo de que uma intervenção mais precoce nesse problema traria resultados mais efetivos
para a vida adulta.
Existem poucos estudos sobre dor nas costas, apesar de ser um problema de saúde frequente na população mundial. Swain et al.2, em
revisão sistemática de adolescentes (9 a 17 anos), estimou a prevalência mundial de dor nas costas em 37%. Em estudos locais no Brasil,
as prevalências encontradas de dor nas costas foram: em adultos nas
cidades de Campinas-SP, 30,6%3 e Pelotas-RS, 63,1%4, e em adolescentes (10 a 17 anos), em Uruguaiana-RS, 16,1%5.
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“Dor nas costas” é um termo amplo, utilizado de forma coloquial3.
Sua importância se baseia na elevada prevalência mundial, no impacto na qualidade de vida das pessoas, e em seu potencial de incapacitação para o trabalho. Dada a amplitude do termo, vários estudos
preferem tratar apenas de dor lombar. Neste estudo será utilizado o
termo “dor nas costas”, considerando-o como o agrupamento dos
termos cervicalgia, dorsalgia e lombalgia.
O objetivo deste estudo foi estimar a prevalência, fatores associados
e características relacionadas à dor nas costas em adolescentes da cidade de São Paulo em 2015.
MÉTODOS
Foram analisados os dados do Inquérito de Saúde no Município
de São Paulo 2015 (ISA-Capital 2015), estudo transversal de base
populacional, com coleta de dados realizada entre setembro de 2014
e dezembro de 2015.
O ISA-Capital 2015 é um estudo constituído de amostra composta
por pessoas com idade a partir de 12 anos, residentes em domicílios
particulares permanentes, em área urbana da cidade de São Paulo,
que é a maior cidade e compõe a maior e mais complexa região
metropolitana do Brasil. Neste estudo foi utilizada amostragem
probabilística estratificada, com sorteio em dois estágios: (1) setores
censitários; e (2) domicílios6,7.
A prevalência refere-se à população do estudo ISA-Capital 2015,
que considerou somente a população com domicílio em área urbana, 9.349.890 habitantes6.
Os domínios do estudo foram constituídos por: (a) regiões e (b)
entrevistados nas faixas etárias de 12 a 19 anos, 60 anos ou mais, e
sexo e idade na faixa de 20 a 59 anos por sexo (masculino e feminino). Para fins de inferência estatística, cada indivíduo da amostra foi associado a um peso amostral. O peso final foi calculado
conforme três componentes: (1) peso de delineamento, que leva
em conta as frações de amostragem das duas etapas de sorteio; (2)
ajuste de não respostas; e (3) pós-estratificação, que ajusta a distribuição da amostra por sexo, faixa etária e região de residência, de
acordo com a distribuição da população no município e conforme
estimativa populacional6.
Para este estudo foram selecionados 539 (98,4%) entrevistados,
amostra composta por adolescentes com idades entre 15 e 19 anos,
parte do estrato de faixa etária de 12 a 19 anos do ISA-Capital 2015.
Os adolescentes de 12 a 14 anos foram retirados da amostra porque
as questões relacionadas ao Self Report Questionnaire (SRQ), parte
integrante do ISA-Capital 2015, não foram aplicados em menores
de 15 anos.
Foi considerada a seguinte variável dependente:
1. dor nas costas.
Foram consideradas as seguintes variáveis independentes:
2. Variáveis sociodemográficas: sexo, idade, raça/cor e escolaridade;
3. Variáveis relacionadas a condições de saúde e estilo de vida:
estado nutricional8; tabagismo, uso de álcool e atividade física
recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Fisicamente ativos são aqueles que atenderam à recomendação da
OMS de praticar atividade física, de intensidade leve ou moderada por pelo menos 150 minutos semanais ou atividades
de intensidade vigorosa por pelo menos 75 minutos semanais9.
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4. Variáveis relacionadas às doenças crônicas e aos sintomas: consideradas e testadas todas as autorreferidas.
5. Variáveis relacionadas ao quadro emocional, aqueles que responderam ‘sim’ para oito ou mais questões do Bloco E do ISA-Capital 2015, composto por questões do Self Report Questionnaire 20
(SRQ20), instrumento com 20 questões para Transtorno Mental
Comum (TCM) podendo ser utilizada na atenção básica, revalidado
por Gonçalves, Stein e Kapczinski10.
6. Características da dor nas costas: localização, frequência, intensidade e atitudes para alívio da dor.
Para a análise de inquéritos baseados em delineamentos complexos
utilizou-se o módulo survey do programa STATA14, que permitiu
incorporar os pesos distintos.
A análise foi construída por um modelo de regressão logística para
testar a associação isolada entre as variáveis dependentes (dor nas
costas) e cada independente, além de analisar as que entraram no
modelo final.
Todos os participantes, ou respectivos responsáveis, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) no qual foram
explicados os objetivos da pesquisa e as informações que seriam solicitadas, sendo garantida a confidencialidade das informações obtidas. O protocolo da pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética do
Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo – Parecer 1.420.473 (2015).
Análise estatística
As prevalências entre variáveis categóricas foram quantificadas pelo
teste Qui-quadrado de Pearson (p), aquelas selecionadas para o modelo foram as que obtiveram p<0,20. No modelo final, após testes
de seleção, manteve-se no modelo somente variáveis com p<0,05.
As associações entre variáveis foram medidas por Odds Ratio (OR).
O ajuste do modelo de regressão foi avaliado pelo teste de Archer e
Lemeshow11.
RESULTADOS
Dos 554 adolescentes (de 15 a 19 anos) entrevistados no ISA-Capital 2015, identificou-se como população estudada 539 (98,4%) que
responderam a todas as variáveis deste estudo.
Dos 539 adolescentes entrevistados, 50,5% eram do sexo masculino
e 49,5% do sexo feminino, portanto a proporção foi bastante aproximada. A distribuição das idades desta amostra apresentou diferenças entre 17,0 e 22,1%, aqui também com proporções aproximadas.
Todas as demais variáveis de caracterização desta população apresentaram-se homogêneas (Tabela 1).
Quando se estudou a população que se identificou como tendo problemas relacionados à dor nas costas – que neste estudo abrange as
dores lombar, cervical e dorsal – foi possível verificar diferenças de
prevalência significativas entre o sexo feminino 28,1% (IC95% 22,6
– 34,2) e o sexo masculino 16,8% (IC95% 12,2 – 22,7), significando
que meninas têm quase o dobro de dor nas costas que os meninos
(Tabela 2).
Também foi possível verificar a existência de diferenças significativas
entre autopercepção de saúde. Verificou-se que aqueles com autopercepção de saúde ‘não boa’ apresentaram prevalência de 36,4%
(IC95% 28,6 – 45,0), enquanto 19,0% (IC95% 14,9 - 23,9) tinham
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Tabela 1. Perfil demográfico dos adolescentes de residentes na cidade de São Paulo em 2015
Caracterização demográfica

% total (IC95%)

n

Masculino

50,5 (46,3 - 54,7)

269

Feminino

49,5 (45,3 - 53,7)

270

15

21,2 (18,1 - 24,6)

116

16

17,0 (13,6 - 21,0)

91

17

21,0 (17,3 - 25,3)

112

18

18,7 (15,4 - 22,6)

104

19

22,1 (18,4 - 26,5)

116

Branco

44,8 (39,7 - 50,1)

230

Preto

14,2 (11,1 - 18,0)

78

Pardo

37,0 (32,3 - 41,8)

206

Outros

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

22

Fundamental II completo

33,3 (29,4 - 37,3)

180

Fundamental I completo

54,1 (49,3 – 58,8)

287

12,6 (9,6 - 16,4)

72

Sexo

Idade (anos)

Raça/cor

Escolaridade

Fundamental I incompleto
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autopercepção de saúde ‘boa’, como seria de se esperar. O que chamou a atenção foi justamente os 19,0% de adolescentes que reconhecendo-se com problemas de dores nas costas, ainda assim identificavam-se com autopercepção de saúde ‘boa’ (Tabela 3).
Quanto aos sintomas, doenças e outros problemas de saúde, os adolescentes com problemas de dores nas costas apresentam prevalência
maior de fatores associados como cefaleia 33,3% (IC95% 27,0 - 40,3),
ansiedade 34,1% (IC95% 21,9 - 49,1), sinusite 34,7% (IC95% 24,2 46,8), insônia 46,4% (IC95% 36,0 - 57,1), TMC 49,0% (IC95% 38,6
- 59,4) e tontura 49,9% (IC95% 37,3 - 62,4). Significou que do total
de adolescentes entrevistados, pelo menos um terço refere comorbidades (Tabela 3).
A prevalência estimada de dor nas costas entre os adolescentes da
cidade de São Paulo, com idades entre 15 e 19 anos foi de 22,4%
(IC95% 18,4 – 26,9) (Tabela 4).
As características da dor nas costas, para os adolescentes, apresentaram-se relacionadas a maior identificação com a localização da dor
na região lombar 42,9% (IC95% 34,5 - 51,8). Quanto à frequência
da dor, identificou-se que 58,2% referiram ter dores nas costas pelo
menos 2 vezes por semana (41,0% têm dores alguns dias da semana
e 17,2% têm todos os dias). Sobre a intensidade da dor sentida,

IC = Intervalo de Confiança.

Tabela 2. Adolescentes com dor nas costas: prevalência das caracterizações demográfica e estilo de vida de residentes na cidade de
São Paulo, 2015
Variáveis

% Adolescentes com

Valor de p

dor nas costas (IC95%)

0,0862
20,3 (15,8 – 25,6)

Sobrepeso

26,0 (17,3 – 37,0)

28,1 (22,6 – 34,2)

Obeso

36,1 (21,5 – 53,8)

0,3329

Atividade física com lazer e transporte

25,3 (18,1 – 34,1)

Não cumpre recomendação

22,8 (18,3 – 28,1)

16

14,1 (8,2 – 23,3)

Cumpre recomendação

21,7 (16,2 – 28,4)

17

24,0 (17,2 – 32,4)

18

24,2 (16,4 – 34,1)

19

22,8 (15,5 – 32,4)

Raça/cor

Atividade física trabalho

0,2178

Branco

19,5 (14,3 – 25,9)

Preto

28,0 (19,0 – 39,2)

Pardo

24,7 (19,1 – 31,2)

Outros

13,3 (4,6 – 32,7)

Escolaridade
22,8 (16,4 – 30,8)

Fundamental I completo

21,0 (15,9 – 27,2)

Fundamental I incompleto

27,3 (18,4 – 40,3)
0,7368

Não fuma

22,7 (18,6 – 27,2)

Fuma atualmente

17,5 (8,0 – 34,3)

Uso de álcool

0,6195

Não bebe

26,3 (20,5 – 33,1)

Bebe atualmente

33,1 (20,0 – 49,4)

IC = Intervalo de Confiança

22,5 (18,2 – 27,4)

Cumpre recomendação

21,4 (14,0 – 31,1)

Atividade física trabalho doméstico
Não cumpre recomendação

19,0 (15,1 – 23,7)

Cumpre recomendação

32,9 (24,6 – 42,3)

0,0019*

0,0001*

‘Boa’

19,0 (14,9 - 23,9)

‘Não boa’

36,4 (28,6 – 45,0)

Caracterização de problemas de saúde

Caracterização de estilo de vida
Tabagismo

0,7389

0,812

Não cumpre recomendação

Percepção de saúde
0,5989

Fundamental II completo

Valor
de p

Caracterização de estilo de vida
Normal e baixo peso

0,0028

Idade (anos)
15

% Adolescentes com
dor nas costas (IC95%)

16,8 (12,2 – 22,7)

Sexo
Feminino

Variáveis

Estado nutricional

Caracterização demográfica
Masculino

Tabela 3. Adolescentes com dor nas costas: prevalência das caracterizações de estilo de vida e problemas de saúde autorreferidos em
residentes na cidade de São Paulo, 2015

Doença referida: rinite

23,4 (16,7 - 31,8)

0,6200

Doença referida: sinusite

34,7 (24,2 - 46,8)

0,0107*

Doença referida: ansiedade

34,1 (21,9 - 49,1)

0,0374*

Problema referido: cefaleia

33,3 (27,0 - 40,3)

<0,0001*

Insônia

46,4 (36,0 - 57,1)

<0,0001*

Tontura

49,9 (37,3 - 62,4)

<0,0001*

Transtorno metal comum

49,0 (38,6 - 59,4)

<0,0001*

IC = Intervalo de Confiança; Valor de p = Coeficiente de Correlação de Pearson;
* Variáveis selecionadas para o modelo de regressão logística.
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21,8% relataram ter dor intensa ou insuportável e 62,3% informaram que essa dor sentida não é limitante para a realização de suas
atividades cotidianas. Atitudes na busca por alívio da dor nas costas:
o uso de fármaco foi referido por 26,5% (8,9% fármaco prescrito
e 17,6% automedicação). Outras práticas não farmacológicas referidas foram: 11,2% fazem repouso, 9,6% fazem atividades físicas e
46,6% afirmam que não fazem nada (Tabela 4).
Da análise univariada foram selecionadas as variáveis: sexo (Tabela
2), estado nutricional e atividades físicas relacionadas ao trabalho
Tabela 4. Prevalências e distribuição das características da dor nas costas referida de adolescentes residentes na cidade de São Paulo, 2015
Prevalência

% (IC95%)

Dor nas costas

22,4 (18,4 - 26,9)

Distribuição por localização
Cervical

16,7 (11,6 - 23,3)

Dorsal

23,2 (16,1 - 20,4)

Lombar

42,9 (34,5 - 51,8)

Difusa (1 ou mais locais)

17,2 (11,6 - 24,8)

Frequência da dor nas costas
Menos de uma vez por mês

14,7 (8,5 - 24,2)

Algumas vezes por mês

27,2 (20,4 - 35,3)

Alguns dias da semana

41,0 (31,8 - 50,8)

Todos os dias

17,2 (11,7 - 24,4)

Intensidade da dor
Fraca

38,6 (30,0 - 48,0)

Moderada

39,6 (30,7 - 49,2)

Intensa

11,9 (7,6 - 18,2)

Insuportável

9,9 (5,4 - 17,5)

Limita as atividades diárias
Não limita

62,3 (51,9 - 71,7)

Limita pouco

30,6 (21,7 - 41,1)

Limita muito

7,2 (3,9 - 12,8)

Atitudes para alívio da dor nas costas
Não faz nada

46,6 (35,9 - 57,6)

Automedicação

17,6 (11,7 - 25,6)

Fármaco prescrito

8,9 (4,8 - 16,1)

Repouso

11,2 (6,6 - 18,4)

Atividade física

9,6 (4,6 - 18,7)

Massagem

4,0 (1,8 - 9,0)

Outros

2,1 (0,5 - 8,1)

IC = Intervalo de Confiança.

Tabela 5. Análise de regressão logística para adolescentes com dor
nas costas residentes na cidade de São Paulo em 2015
Variáveis

OR Bruto

OR ajustado
(IC 95%)*

Valor
de p

Tontura

4,5 (2,5 - 8,1)

3,1 (1,6 – 5,9)

0,001

Transtorno metal comum

4,3 (2,7 - 7,1)

2,4 (1,4 – 4,4)

0,002

Insônia

3,7 (2,3 - 6,1)

2,6 (1,6 – 4,3)

<0,001

Atividade física em
domicílio

2,1 (1,3 – 3,3)

1,8 (1,1 – 2,9)

0,027

*Variáveis de ajuste; OR = Odds Ratio; IC = Intervalo de Confiança.
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doméstico (Tabela 3), além de caracterização de situação de saúde:
sinusite, ansiedade, cefaleia, insônia, tontura e TMC (Tabela 3).
Para o modelo de regressão logística, as variáveis independentes associadas à dor nas costas foram: tontura (OR 3,1), TMC (OR 2,4),
insônia (OR 2,6) e fazer atividades físicas relacionadas ao trabalho
doméstico (OR 1,8) (Tabela 5).
Para verificar a capacidade preditiva do modelo de regressão logística
foi aplicado o teste de Archer e Lemeshow11, que indicou 96,4%
de chance de um adolescente apresentar dor nas costas na presença
desses fatores.
DISCUSSÃO
O estudo de O’Sullivan et al.12 reconheceu que a dor nas costas –
dores lombar, cervical e dorsal – em adolescentes é multifatorial, podendo ser por fatores biológicos, psicológicos, físicos, anatômicos,
de estilo de vida e comorbidades.
Swain et al.2, em estudo com dados de 28 países, estimou a prevalência mundial de dor nas costas em adolescentes (9 a 17 anos)
em 37%, sendo a menor prevalência na Polônia (27,7%) e a maior
na República Tcheca (50,5%). Neste estudo, a prevalência estimada
de dor nas costas em adolescentes (15 a 19 anos) da cidade de São
Paulo, Brasil, é de 22,4% (IC95% 18,4 - 26,9), resultado abaixo em
relação a outros países.
A associação entre TCM e dor e dor nas costas foi encontrada em diferentes estudos12,13. No presente estudo também se identificou importante associação entre TCM e dor nas costas em adolescentes da
cidade de São Paulo (OR 2,4 IC95% 1,4 - 4,4). Viana et al.14 concluíram em seu estudo que indivíduos com TMC correm maior risco de
desenvolver dor nas costas, o que pode significar que a experiência
de dor física e o emocional em adolescentes podem não ser independentes, salientando a importância da detecção de tais associações.
A tontura como principal associação com dor nas costas em adolescentes da cidade de São Paulo não tem sido apresentada como
fator associado quando se estuda dor nas costas, apesar de ter sido
encontrado neste estudo. Em estudo aproximado, Janssens et al.15
publicou sobre adolescentes americanos e holandeses, no qual
identificou associação entre atraso no período puberal com dor
nas costas, cansaço excessivo e, também, tontura. Neste estudo, a
associação aparece simultaneamente, porém não é possível confirmar a associação direta.
Insônia é uma incapacidade de dormir adequadamente, portanto
sintoma de má qualidade do sono. Auvinen et al.16 e Dey, Jorm e
Mackinnon17 encontraram associação entre má qualidade do sono
e dor nas costas. Nesses estudos há importante associação entre dor
nas costas e insônia (OR 2,6 - IC95% 1,6 - 4,3). É difícil identificar
a origem dessa associação; se a dor nas costas leva à má qualidade
do sono (insônia), ou se a insônia contribui para ter dor nas costas.
O problema de saúde relacionado à dor nas costas refere-se, em parte, ao uso e desuso do corpo humano. Foi identificada a associação
entre dor nas costas em adolescentes da cidade de São Paulo e a
realização de atividade física doméstica, (OR 1,8 – IC95% 1,1 – 2,9).
Porém, a classificação relacionada ao bloco Atividade Física do ISA-Capital 2015 apresentou somente resultados relacionados ao cumprimento, ou não, de recomendações da OMS9, o que tornou-se
um importante limitador deste estudo, uma vez que tal classificação
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não apresenta faixa que permita reconhecer o excesso, por parte dos
adolescentes, em relação à realização de tais atividades físicas.
Como o estudo se refere a adolescentes, um fator contemporâneo de
conhecimento comum relacionado à intensa atividade física no trabalho doméstico, identificado com posturas corporais inadequadas
e frequentes, é o uso intenso de novas tecnologias nessa faixa etária.
Sjolie18 demonstrou existir associação entre atividade excessiva de
lazer e dor nas costas. Noll et al.19, em estudo com adolescentes,
identificaram uma associação entre diferentes posturas e usos do
corpo (uso de computadores, tempo diário gasto assistindo televisão, estudando na cama, postura sentada para escrever e modo de
carregar mochila) com dor nas costas. Neste estudo, não foi possível
identificar tais associações uma vez que as classificações relacionadas
ao uso intenso e/ou inadequado de tecnologias não faz parte dos
dados disponíveis no ISA-Capital 2015.
Por fim, Hestbaek et al.20 mostraram que houve correlação entre
dor lombar diagnosticada na infância/adolescência e permanência
do problema na idade adulta, e sugerem que o foco de prevenção,
tratamento e pesquisas relacionadas a problemas de dor nas costas
deveria ser em crianças e adolescentes. Os resultados deste estudo
coadunam tal conclusão.
Complementarmente, identificou-se que a dor nas costas geralmente são tratadas com analgésicos, mas há outros tratamentos que
incluem fisioterapia, exercícios físicos e manipulação da coluna vertebral1. A automedicação tem sido considerada um importante problema de saúde pública. Pardo et al.21 relacionam a automedicação
como principal busca de alívio para enfrentar problemas relacionados à dor. Arrais et al.22 estimam a prevalência da automedicação no
Brasil em 16,1%. No presente estudo, a automedicação utilizada
na busca por alívio da dor nas costas foi referida por 17,6% dos
adolescentes.
Shipton23 alerta que o tratamento não farmacológico para enfrentar
o problema de dor nas costas é importante porque melhora a função
do corpo e diminui a incapacidade. Neste estudo, aproximadamente
um quarto (24,8%) dos adolescentes da cidade de São Paulo que
referiram ter dor nas costas, referiram fazer uso de outros mecanismos não farmacológicos para aliviá-la, tais como massagem (4,0%),
atividade física (9,6%) e repouso (11,2%).
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Clinical manifestations in patients with musculoskeletal pain post-chikungunya
Manifestações clínicas em pacientes com dores musculoesqueléticas pós-chikungunya
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic clinical manifestations of the chikungunya virus infection are associated
with high rates of disability and worsening of quality of life, representing one of the major challenges for global public health.
The objective of this study was to investigate the clinical-psycho-functional presentation of the chikungunya virus-infected individuals with complaints of chronic musculoskeletal pain.
METHODS: Twenty-two individuals with a diagnosis of
chikungunya virus infection and a complaint of persistent musculoskeletal pain (≥3 months) participated in the study. The clinical-psycho-functional evaluation was performed through the
intensity and affective-emotional aspect of pain, quality of life,
kinesophobia, global perception of post-infection pain recovery
and emotional functionality. In the end, the pressure pain threshold and the conditioned pain modulation were evaluated.
RESULTS: The clinical presentation of pain revealed long
persistence 17.5±7.4 months; predominant in the lower limbs
(45.5%); mean intensity (5.5±2.1); mild to moderate affective-emotional changes; moderate kinesophobia (46±6.5) and low
overall perception of improvement (1.5±2.5). The Beck Depression Inventory and the visual analog scale for anxiety showed
little change. Quality of life presented mild to moderate impairment, and pain modulation showed a slight increase in the pressure pain threshold (6.3%).
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CONCLUSION: The chronic phase of the chikungunya virus
infection is characterized by persistent moderate-intensity pain,
both in sensory and affective levels, with moderate kinesophobia,
worsening of quality of life, perception of poor post-infection recovery, and a decrease in the pain descending inhibitory pathways.
Keywords: Chikungunya virus, Chronic pain, Clinical evolution, Signals and symptoms.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As manifestações clínicas
crônicas da infecção pelo vírus chikungunya estão associadas a
altos índices de incapacidade e piora da qualidade de vida, representando um dos grandes desafios para a saúde pública mundial.
O objetivo deste estudo foi investigar a apresentação clínica-psico-funcional de indivíduos infectados pelo vírus chikungunya
com queixas de dores musculoesqueléticas crônicas.
MÉTODOS: Participaram do estudo 22 indivíduos com diagnóstico de infecção pelo vírus chikungunya e queixa de dor
musculoesquelética persistente (≥3 meses). A avaliação clínica-psico-funcional foi realizada por meio da intensidade e aspecto
afetivo-emocional da dor, qualidade de vida, cinesiofobia, percepção global de recuperação da dor pós-infecção e funcionalidade emocional. Ao final foi avaliado o limiar de dor por pressão e
a modulação condicionada da dor.
RESULTADOS: A apresentação clínica da dor revelou longa
persistência, 17,5±7,4 meses; predominância nos membros inferiores (45,5%); intensidade média (5,5±2,1); alterações afetiva-emocionais leves a moderadas; moderada cinesiofobia (46±6,5)
e baixa percepção global de melhora (1,5±2,5). O Inventário
de Depressão de Beck e a escala analógica visual para ansiedade
apresentaram pouca alteração. A qualidade de vida apresentou
prejuízos leves a moderados, e a modulação da dor revelou pouco
aumento do limiar de dor por pressão (6,3%).
CONCLUSÃO: A fase crônica da infecção pelo vírus chikungunya tem como apresentação clínica dor persistente de moderada intensidade, em nível sensorial e afetivo, além de moderada
cinesiofobia, piora na qualidade de vida, percepção de pouca
recuperação pós-infecção e diminuição da ativação inibitória
descendente da dor.
Descritores: Dor crônica, Evolução clínica, Sinais e sintomas,
Vírus chikungunya.
INTRODUÇÃO
A chikungunya é uma doença arboviral pertencente à família Togaravidae transmitida pela picada do mosquito da espécie Aedes, como
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Ae. Aegypti e Ae. Albopictus1. Desde o primeiro surto de chikungunya relatado na Tanzânia em meados de 19532, houve um crescente
aumento de infecção em países da Ásia3,4 e África5,6. No Brasil, os
primeiros casos autóctones foram confirmados no Oiapoque (AP)
em 20147. Desde então observou-se um aumento significativo de
notificações confirmadas em todos os estados da federação, seja por
critério laboratorial ou clínico.
As principais manifestações clínicas na fase aguda são parecidas às da
dengue: febre alta, dor de cabeça, calafrios, náusea, vômito, fadiga,
dor nas costas, mialgia e artralgia8. A fase aguda ou febril dura até o
14° dia, porém em alguns casos há a persistência de sintomas como
dores articulares por até três meses, caracterizada como fase subaguda. Quando as queixas de dores musculoesqueléticas persistem por
um tempo superior a três meses, instala-se a fase crônica9. Os mecanismos envolvidos na cronicidade das dores musculoesqueléticas
não estão totalmente compreendidos, porém, alguns fatores de risco
têm sido apontados: predisposição genética; artropatia pré-existente
ou outras comorbidades; lesão tecidual induzida diretamente pelo
vírus; persistência de longa duração da infecção pela chikungunya em
tecidos com inflamação e ativação de respostas autoimunes10. Além
das queixas de dores musculoesqueléticas, a fase crônica está associada à incapacidade física e piora da qualidade de vida11,12.
Embora os tratamentos atuais apresentem algum resultado para o
alívio dos sintomas13, manifestações clínicas de cronicidade ainda
podem estar presentes anos após a infecção14. Nesse contexto, a avalição clínico-funcional da doença é de extrema importância para o
planejamento de estratégias de prevenção e tratamento eficazes.
O objetivo deste estudo foi investigar a apresentação clínica-psico-funcional de pacientes infectados pelo vírus chikungunya com queixas de dores musculoesqueléticas crônicas.
MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal, descritivo e exploratório, realizado no período de janeiro de 2018 a junho de 2019. Indivíduos
com diagnóstico médico de chikungunya e queixas de dor musculoesquelética, pós-infecção, foram recrutados por meio de redes sociais e divulgação impressa em serviços de saúde públicos e privados
na cidade de Parnaíba-PI. Para o cálculo amostral foi considerado
o número de casos prováveis notificados (n=825), de acordo com
o Boletim da 52ª Semana Epidemiológica (2017) divulgado pelo
Governo do Estado do Piauí, e a população da cidade de Parnaíba (n=137.485). Adotando-se um intervalo de confiança e valor de
precisão de 95% e ±0,07, respectivamente, o tamanho mínimo da
amostra foi estimado em 41 sujeitos.
Os critérios de inclusão foram: 1) diagnóstico médico confirmado
de infecção pelo vírus chikungunya; 2) ambos os sexos; 3) queixa
persistente de dor musculoesquelética (sintomas ≥ a 3 meses). Foram excluídos os participantes com queixas de dor relacionadas com
doenças prévias, como por exemplo, doença reumática inflamatória,
lesões mioarticulares, doenças neurológicas ou neuropatia diabética.
Após o preenchimento dos critérios de inclusão, os participantes
responderam a um questionário não estruturado contendo dados
pessoais e características antropométricas. Em seguida foi realizada
a avaliação da intensidade e aspecto sensorial-afetivo da dor, qualidade de vida, cinesiofobia, percepção global de recuperação da dor
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pós-infecção e funcionalidade emocional. Ao final foi avaliado o
limiar de dor por pressão e a modulação condicionada da dor. A
intensidade da dor foi avaliada por meio da escala numérica de 11
pontos (zero-10), sendo zero considerada nenhuma dor e 10 a pior
dor possível15. O aspecto sensorial e afetivo da dor foi verificado por
meio do questionário de McGill, versão curta, (SF-MPQ) contendo
15 descritores de sensação de dor (11 sensoriais e 4 afetivas), com
cada descritor classificado numa escala de 4 pontos, sendo zero=nenhuma, 15=leve, 25=moderada e 35=intensa16.
A qualidade de vida foi avaliada por meio do questionário EQ-5D
que contempla cinco domínios de saúde: mobilidade, cuidados pessoais, atividades habituais, dor/mal-estar, ansiedade/depressão. Esse
questionário ainda contempla uma escala analógica visual (EAV),
cujo valor de zero indica pior estado de saúde imaginável e 100 indica o melhor estado de saúde imaginável17.
A cinesiofobia foi avaliada por meio da Escala Tampa de Cinesiofobia.
Essa escala contém 17 itens que buscam mensurar o medo excessivo
ou aversão ao movimento e atividade física. Cada item possui quatro opções de resposta: discordo totalmente (1 ponto); discordo parcialmente (2 pontos); concordo parcialmente (3 pontos) e concordo
totalmente (4 pontos). A soma dos itens respondidos pode indicar
menor (17 pontos) ou maior cinesiofobia (68 pontos)15. A percepção
global de recuperação pós-infecção foi avaliada pela escala numérica de
percepção global (EPG). Essa escala contém 11 pontos, variando de
-5 a +5, sendo – 5 a percepção de estar extremamente pior; zero: sem
modificação; e +5 a percepção de estar completamente recuperado15.
O limiar de dor foi avaliado por meio do algômetro de pressão manual (FORCE TEN FDX, USA). A ponteira do algômetro, com
cerca 1cm2 de espessura, foi aplicada perpendicularmente à superfície
da pele, no braço dominante, sobre o tendão do músculo extensor
curto do carpo a 2cm distal ao epicôndilo lateral. Foram realizadas
três mensurações, e em cada teste os participantes foram instruídos
a responder “pare” à primeira sensação de dor causada pelo estímulo
mecânico do algômetro18.
A modulação condicionada da dor (MCD) foi avaliada por meio
do teste de resfriamento tecidual19. Os participantes permaneceram
sentados com o antebraço dominante sobre um apoio, e o antebraço
contralateral imerso em um balde com gelo e água a 10ºC de temperatura (estímulo condicionante). O limiar de dor por pressão (LDP)
(estímulo teste) foi mensurado durante quatro intervalos: (1) antes
da imersão, (2) após 30s de imersão, (3) após 1min 30s de imersão e
(4) 1min após a retirada da mão imersa no sistema de resfriamento.
A MCD foi estimada pela diferença no LDP entre a condição basal
(pré-imersão) e as condições pós-imersão18.
Os sintomas de ansiedade e depressão foram avaliados pela versão
brasileira do Inventário de Depressão de Beck (IDB) e a EAV para
ansiedade, respectivamente. O IDB é uma medida de autoavaliação
da depressão que utiliza um questionário com 21 itens, cuja intensidade varia de zero a 3 (maiores pontuações indicam mais sintomas
depressivos)20. A EAV para ansiedade geral é avaliada por meio de
uma linha horizontal de 100mm de comprimento. A extrema ponta
esquerda significa sem ansiedade e a extrema ponta direita significa
pior ansiedade possível21.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Piauí (UFPI) sob no 2.883.331/2018. Todos os participantes
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
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Análise estatística
Os dados foram tabulados no software Microsoft Excel® versão 2010
para Windows. Realizaram-se análises descritivas das variáveis investigadas por meio de médias, frequências (absoluta e relativa) e desvios padrões. Todos os dados foram analisados através do software
IBM SPSS v.20 para o Windows.

Tabela 2. Qualidade de vida dos participantes – continuação
EQ-5D Domínios

Níveis

Cuidados pessoais

RESULTADOS
Atividades habituais

n(%)

2

1(4,5)

3

7(31,8)

4

-

5

-

1

8(36,4)

2

7(31,8)

3

6(27,3)

4

1(4,5)

5

-

1

-

2

10(45,5)

3

11(55)

4

1(4,5)

5

-

1

8(36,4)

2

7(31,8)

3

7(31,8)

4

-

5

-

Quarenta e nove sujeitos foram recrutados para avaliação clínica.
No entanto, 27 indivíduos foram excluídos pois não apresentavam
mais queixas de dor (n=8); sem diagnóstico médico (n=9) e 10 indivíduos se recusaram a participar do estudo. Vinte e dois sujeitos
(86,4% sexo feminino) com diagnóstico médico de infecção pelo
vírus chikungunya participaram do estudo. A média (±DP) de idade,
massa, estatura e índice de massa corporal (IMC) foram de 46,4anos
(12,0), 63,3kg (17,5), 1,6m (0,1) e 26,1kg/m2 (4,4), respectivamente. O nível de escolaridade predominante foi ensino médio (31,8%)
e fundamental (31,8%), seguido de ensino superior (27,3%) e sem
escolaridade (9%). A maioria dos participantes não praticava atividade física (59,1%) e todos negaram tabagismo. O tempo médio
de dor foi de 17,5 meses (7,4) e os locais de maiores queixas foram
os membros inferiores (45,5%), membros inferiores e membros superiores (45,5%) e membros superiores (9,1%). As características
clínicas, qualidade de vida e modulação condicionada da dor estão
descritas nas tabelas 1, 2 e 3, respectivamente.

EQ-5D = Questionário de qualidade de vida EuroQol com cinco dimensões. Nível 1 = sem problemas; Nível 2 = problema leve; Nível 3 = problema moderado;
Nível 4 = problema grave; Nível 5 = incapaz.

Tabela 1. Características clínicas dos participantes

Tabela 3. Modulação condicionada da dor

Média

Desvio padrão

Intensidade da dor (0-10)

5,5

2,1

PRI-T (0-45)

17,3

8,4

PRI-S (0-33)

12,2

5,5

PRI-A (0-12)

5,1

3,3

Cinesiofobia (17-68)

43,6

6,5

Percepção global (-5 a +5)

1,5

2,5

Depressão (0-63)

10,9

5,9

Ansiedade (0-100)

3,1

2,4

PRI-T = índice total de dor, PRI-S = aspecto sensorial da dor, PRI-A = aspecto
afetivo da dor; Cinesiofobia = avaliada pela da Escala Tampa de Cinesiofobia.
Altas pontuações da intensidade, aspecto sensorial da dor e cinesiofobia indicam piora da dor e aversão ao movimento ou atividade física. Percepção global
avaliada pela escala de percepção do efeito global. Baixas pontuações indicam
piora do efeito global.

Tabela 2. Qualidade de vida dos participantes
EQ-5D Domínios

Mobilidade

Níveis

n(%)

1

7(31,8)

2

5(22,7)

3

10(45,5)

4

-

5

-

1

14(63,6)
Continua...
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Dor/mal-estar

Ansiedade/depressão

Limiar de dor por pressão
(Estímulo teste)

Pré
(kgf)

Pós
(kgf)

3,2 (0,9)

-

-

30s imersão

-

3,4 (1,0)

6,3

1,5min imersão

-

3,4 (1,0)

6,3

1 min pós/imersão

-

3,2 (0,9)

0

Basal

MCD
(%)

MCD = modulação condicionada da dor. Valores de quilograma-força (Kgf) expressos como média e desvio padrão.

DISCUSSÃO
A análise dos dados demonstrou que a infecção pelo vírus chikungunya leva a dores persistentes, com características temporais de
cronicidade e magnitudes de média a elevada intensidade. O
aspecto sensorial e afetivo da dor variou entre leve a moderado.
Embora os sintomas de depressão e ansiedade não tenham sido
avaliados previamente, e nem contemplaram critérios de inclusão/
exclusão, em geral os participantes não apresentaram alterações
clinicamente relevantes nos sintomas de depressão [(10,9±5,9) escore de 0-63] e ansiedade [(3,1±2,4) escore de 0-100]. Por outro
lado, os domínios depressão e ansiedade, avaliados por meio do
questionário de qualidade de vida EQ-5D, demonstraram que essas morbidades psiquiátricas estavam presentes em magnitudes de
leve a moderada. Há poucos relatos na literatura sobre morbidades
psiquiátricas associadas à chikungunya, o que torna difícil a comparação com os presentes resultados. Um estudo indiano preliminar

Manifestações clínicas em pacientes com dores
musculoesqueléticas pós-chikungunya

verificou a presença de morbidades psiquiátricas em 20 sujeitos
infectados, principalmente nas formas de episódios de depressão
(n=5) e desordens de ansiedade (n=3)22.
Apesar das divergências na avaliação dos sintomas de depressão e ansiedade observou-se moderado nível de cinesiofobia, indicando que
as queixas de dor persistente podem induzir a uma maior percepção
de medo excessivo ou aversão ao movimento e atividade física. No
entanto, por se tratar de uma única avaliação, é possível que essas
alterações já estivessem presentes antes da avaliação clínica. No contexto da reabilitação física, a presença de cinesiofobia pode indicar
um mal prognóstico ou maior dificuldade de aderência ao tratamento por meio de exercícios. Nesses casos é possível que estratégias de
reconceituação de crenças e mudanças de atitudes, como a terapia
cognitivo-comportamental23, possam diminuir a cinesiofobia e aumentar as chances dos pacientes se beneficiarem do efeito hipoalgésico dos exercícios terapêuticos24,25.
A avaliação da qualidade de vida demonstrou que a maioria dos
participantes apresentavam prejuízos leves (nível 2, escore de 1 a 5)
a moderados (nível 3, escore de 1 a 5). Em relação aos domínios
de saúde, dor e/ou mal-estar e mobilidade foram considerados um
problema moderado em 55 e 45% dos participantes, respectivamente. Houve também prejuízos nos domínios cuidados pessoais (moderado) e atividades habituais (leve). A perda da qualidade de vida
pós-infecção pode estar relacionada à manutenção ou exacerbação
das queixas álgicas11, onde o fator tempo de infecção tem relação
direta com o aumento dos sintomas de dor e perda da capacidade
funcional26. Quando comparados ao período inicial dos sintomas,
os participantes relataram percepção global de pouca recuperação
pós-infecção [(1,5±2,5) escore de -5 a +5], demonstrando que a
chikungunya pode impactar negativamente na saúde dos indivíduos
a longo prazo11.
A avaliação da MCD, revelou pouco aumento (6,3%) do limiar
de dor por pressão, durante o estímulo condicionante (água
fria), em relação à condição basal. Esse resultado sugere pouca
ativação da via inibitória descendente da dor, indicando que a
fase crônica da infecção pelo vírus chikungunya interfere negativamente na capacidade endógena de analgesia. A avaliação
da disfunção dos mecanismos modulatórios endógenos de dor,
presente em diversas condições de dor crônica27, pode fornecer
importantes informações para guiar estratégias mais eficazes de
prevenção e tratamento. Por exemplo, falha na MCD durante
a fase pré-operatória está associada a maior probabilidade de
dores crônicas na fase pós-operatória28,29. Em relação ao tratamento, estratégias terapêuticas que ativem mecanismos inibitórios de dor similares à MCD, como exercícios30 ou técnicas não
invasivas de neuromodulação31, podem ser um dos caminhos
para o alívio da dor crônica.
A principal limitação deste estudo se refere ao tamanho da amostra.
Embora tenha-se utilizado uma ampla estratégia de recrutamento, o
estado do Piauí vem apresentando significativas reduções de novos
casos. De acordo com o Boletim da 3ª Semana Epidemiológica –
2019 houve redução de 95,6% da incidência em relação ao mesmo
período de 2018. Outras limitações também podem ter influenciado os resultados encontrados: (1) Variáveis de confusão, como sintomas prévios de depressão, ansiedade e cinesiofobia; e (2) Método
utilizado para a avaliação da MCD.
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CONCLUSÃO
A fase crônica da infecção pelo vírus chikungunya tem como apresentação clínica dor persistente de moderada intensidade, em nível
sensorial e afetivo, além de moderada cinesiofobia, piora na qualidade de vida, percepção de pouca recuperação pós-infecção e diminuição da ativação inibitória descendente da dor.
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Knowledge of the nursing team about the newborn’s pain
Conhecimento da equipe de enfermagem sobre a dor do recém-nascido
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: To describe the
knowledge of the nursing team about the evaluation and treatment of pain in newborns hospitalized at the Neonatal Intermediate Care Unit of a university hospital in the state of Minas
Gerais, due to the relevance of the issue regarding the quality
of the neonatal care.
METHODS: A descriptive and exploratory qualitative research
with 13 professionals from a Neonatal Intermediate Care Unit.
The data were collected through a semi-structured interview, and
the data analysis was guided by the Content Thematic Analysis
from January to June 2018.
RESULTS: Four categories were elaborated: pain identification;
methods for assessing pain; interventions of the nursing team to
relieve pain, and nursing learnings in pain management.
CONCLUSION: The knowledge of this team is based on the
individual experience, showing the need for changes in the educational structures to reach better results and nursing practices
based on scientific methods for quality assistance.
Keywords: Infant, Knowledge, Neonatal nursing, Newborn,
Nursing team, Pain.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Descrever o conhecimento
da equipe de enfermagem sobre a avaliação e o tratamento da dor
em recém-nascidos internados na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal de um hospital universitário do estado de Minas
Gerais, pela relevância da temática no que se refere à qualidade
da assistência neonatal.
MÉTODOS: Pesquisa de abordagem qualitativa do tipo descritiva
e exploratória, com 13 profissionais de uma Unidade de Cuidados
Intermediários Neonatal. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada e a análise de dados foi orientada pela Análise Temática de Conteúdo nos meses de janeiro a junho de 2018.
RESULTADOS: Foram elaboradas quatro categorias: identificação da dor; métodos para a avaliação da dor; intervenções da
equipe de enfermagem para o alívio da dor; aprendizado da enfermagem no manuseio da dor.
CONCLUSÃO: O conhecimento dessa equipe está baseado na
experiência individual e registram necessidades de mudanças nas
estruturas formativas para o alcance de melhores resultados e
práticas de enfermagem, fundamentadas em métodos científicos
para uma assistência de qualidade.
Descritores: Conhecimento, Dor, Equipe de enfermagem, Enfermagem neonatal, Recém-nascido.
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A International Association for the Study of Pain (IASP)1 conceitua
dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada à uma lesão tecidual real ou não. Sua avaliação requer habilidade, treinamento e tratamento humanizado, principalmente
dos profissionais da equipe de enfermagem, por permanecem mais
tempo em contato com o recém-nascido (RN)1,2.
A exposição à dor intensa ou prolongada pode aumentar a morbidade neonatal. Lactentes que sentiram dor durante o período neonatal
respondem de maneira diferente aos eventos dolorosos subsequentes. Tendo em vista essas consequências, iniciaram-se estudos que visassem à melhora das estratégias de tratamento para prevenir e tratar
a dor e o desconforto dos RN1-4.
O RN expressa a dor por meio do choro, mímicas faciais, movimentação corporal, perturbações do sono e alterações fisiológicas. Isso
demostra que os profissionais precisam reconhecer esses sinais transmitidos, evitá-los e tratá-los corretamente. Neste processo, o uso de
escalas que levem em consideração esses comportamentos pode se
mostrar um recurso viável3.
A dor é reconhecida como uma variável vital a ser avaliada na prática
clínica do tratamento ao RN, sendo que o seu não reconhecimento

331

BrJP. São Paulo, 2019 out-dez;2(4):331-5

Azevedo NF, Dias T, Silva MP, Sampaio MV, Amaral JB e Contim D

é uma questão preocupante. Produções cientificas acerca do tema
demonstram a importância do conhecimento dos profissionais de
enfermagem, com vistas a evitar a ocorrência de iatrogenias, uma
vez que os RN quando necessitam de hospitalização em unidades
neonatais, são expostos à sensação dolorosa devido à própria doença,
podendo ser potencializada pelo estresse fisiológico e procedimentos
invasivos, frequentemente sem a realização de intervenções para o
alívio da dor5-7.
Nessa perspectiva, a avaliação e o controle da dor no RN constituem
um grande desafio para os profissionais de saúde, entre eles os da
equipe de enfermagem, que convivem com as particularidades do
período neonatal, buscam meios para evitá-la e/ou amenizá-la4, respeitando o direito de o RN não sentir dor8.
A produção do conhecimento aqui desenvolvido poderá dar subsídios ao enfermeiro para identificar as lacunas no conhecimento da
equipe de enfermagem sobre dor neonatal, contribuindo de forma
significativa na melhoria da qualidade do cuidado prestado a esse
grupo populacional.
Este estudo objetivou descrever o conhecimento da equipe de enfermagem sobre a avaliação e o tratamento da dor em RN internados
em uma Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN).

TE1, TE2... O número de participantes foi definido pelo critério
de saturação dos dados que permite a análise mais detalhada das
relações estabelecidas no ambiente da pesquisa e a compreensão de
significados e sistemas10.
A análise de dados foi orientada pela Análise Temática de Conteúdo,
respeitando suas etapas11. Na pré-análise, realizada por meio da leitura
flutuante das entrevistas impressas, destaca-se os pontos de interesse,
seguido da exploração do material de forma minuciosa e exaustiva,
realizando a classificação e a codificação das entrevistas, com apreensão
dos núcleos de sentido, os quais foram agrupados, gerando as categorias temáticas empíricas responsáveis pela especificação do tema. Por
fim, realizou-se a interpretação dos resultados obtidos, que foram discutidos e analisados com a literatura sobre a temática, com a finalidade
de responder o objetivo proposto nesta pesquisa.
O desenvolvimento do estudo atendeu as normas nacionais e internacionais de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos, atendendo a Resolução MS/CNS 466/2012, mediantes a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas
vias, após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFTM
de acordo com o CAAE: 63030416.1.0000.5154 e o parecer nº
1.974.515.

MÉTODOS

RESULTADOS

Realizou-se um estudo descritivo exploratório com abordagem qualitativa9, em uma UCIN de um hospital de ensino localizado no
Triângulo Sul do estado de Minas Gerais. Durante o estudo, a equipe de enfermagem era composta por 24 profissionais, sendo oito
enfermeiros e 16 técnicos de enfermagem.
Para a seleção dos participantes adotou-se como critério de inclusão,
profissionais lotados e que desenvolviam atividades há mais de um
ano na unidade de realização do estudo, por entender que esse ambiente necessita de um tempo suficiente para conhecer os elementos
constituintes do processo de trabalho da unidade. Foram excluídos
profissionais de licença saúde e em férias.
Toda a equipe de enfermagem foi convidada a participar do estudo,
após a apresentação dos objetivos. Depois do aceite verbal, foram
agendados data, horário e local, segundo a preferência do profissional para a realização das entrevistas.
As informações foram coletadas no período de janeiro a junho de
2018, por meio de entrevista semiestruturada em duas etapas. A
primeira etapa continha dados sociodemográficos e a segunda foi
guiada pelas seguintes questões abertas: você acredita que o RN sente dor? Quais situações causam dor no RN? Quais os métodos que
você utiliza para avaliar a dor no RN? Você utiliza escalas para identificar a dor do RN? Elas têm sido úteis para identificar a dor? Quais
são os sinais e sintomas que levam você a interpretar que o RN está
com dor? Quais são as intervenções (farmacológicas e não farmacológicas) que a enfermagem utiliza para controlar a dor do RN?
Mediante anuência, os dados foram coletados de maneira individual
e em local privativo e as entrevistas foram gravadas com o consentimento prévio dos participantes, sendo posteriormente transcritas,
e com duração média de 15 minutos. A fim de se manter o anonimato, foram identificados com a letra E de “enfermeiro” e TE de
“técnico de enfermagem” e números subsequentes, conforme a ordem em que a coleta de dados foi realizada, por exemplo: E1, E2,

Foram entrevistados 13 profissionais da equipe de enfermagem, todos do sexo feminino, quatro enfermeiras e nove técnicas de enfermagem, com idades entre 28 e 62 anos, com média de 45 anos. O
tempo de experiência profissional foi de cinco a 40 anos, com média
de 17,8 anos. Das participantes, uma enfermeira é especialista em
neonatologia. Após a análise das transcrições das entrevistas, foi realizada a categorização das falas, emergindo quatro categorias a seguir:
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Identificação da dor do recém-nascido
Todas as profissionais relataram que o RN vivencia experiência dolorosa em situações de manipulação para procedimentos, como a punção venosa, posicionamento, intubação, hemoglicoteste e teste do
pezinho. Houve relatos em que a dor é associada ao quadro clínico,
como diagnóstico de hidrocefalia, febre, situações de pós-operatório,
variações térmicas e o próprio parto, conforme trechos a seguir:
A manipulação, ...os procedimentos, principalmente os que perfuram a
pele como punção venosa ...coleta de sangue para exames, teste do pezinho, procedimentos invasivos diversos, como sondagens, cateterização,
intubação (E4).
Desconforto, qualquer tipo de desconforto, seja temperatura alta ou baixa..., ruídos...ausência da mãe (TE9).
Depende do quadro...aquela bebezinha lá tem hidrocefalia...sente muita dor, a gente acredita que é a pressão na cabecinha dela, porque ela tem
muito líquido (TE5).
Métodos para a avaliação da dor do recém-nascido
Para a avaliação da dor, de acordo com os relatos, são utilizados sinais
e sintomas apresentados pelo RN, como o choro, expressões faciais
e corporais, o grau de agitação e avaliação dos sinais vitais, como a
presença de taquicardia.
A irritabilidade, a própria face..., a inquietação, o tipo de choro desesperado, é um choro...que não acalenta (E1).
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Todas as vezes que ele começa a debater os bracinhos e as mãozinhas, as
perninhas, a gente sabe que tá com dor (E3).
É um choro diferente...ele fica irritado, dá uma taquicardia (TE9).
Na análise das falas, percebeu-se que no serviço ainda não são utilizadas escalas validadas para a mensuração da dor do RN. Alguns
relatos apontam uma escala gráfica de dor na folha de sinais vitais,
mas que não é destinada ao público alvo da assistência.
Como nós não temos um instrumento, a gente olha muito a intensidade
de choro e faces de dor (E2).
A gente não está utilizando no momento nenhuma escala de dor, nenhum método científico. Então a gente hoje avalia pela percepção mesmo, né (E4).
Olha, a gente tem aquelas escalinhas que vem de ... de carinha, mas
assim eu não levo muito em conta ... aquilo não, porque na verdade
como que ... eu acho que aquilo não dá pra você falar de 1 a 10 qual é
a dor do bebê (TE7).
Nas falas foi possível identificar que a equipe conhece as alterações
fisiológicas que o RN apresenta quando sente dor, porém não foi relatado o uso de protocolo para a mensuração. Uma das enfermeiras
entrevistadas citou escalas de avaliação do RN, na qual teve contato
em uma instituição que já trabalhou.
Na outra instituição que eu trabalhava a gente trabalhava com protocolo de dor da criança ... medidas não farmacológicas para alívio da dor
da criança ... e a gente trabalhava também com a escala de NIPS e a de
CHEOPS que é a de avaliação da dor da criança, aqui ainda não tem
institucionalizado (E4).

Aprendizado da enfermagem no manuseio da dor do recém-nascido
Nas entrevistas, as participantes apontaram que o manuseio da dor
do RN não é um componente curricular durante a formação profissional. As falas mostram que o manuseio é realizado apenas pela
experiência profissional adquirida com o tempo. Foi observada insegurança e até desespero no lidar com a dor do RN, devido a esse
despreparo prévio.
Os outros discursos giram em torno da experiência como mães e os
anos de trabalho com RN e crianças.
É sem escala né (risos), como que a gente aprende. Parece que quanto
mais vivência na prática você vai “tendo”, parece que você vai conseguindo assimilar melhor. No começo é um pouco desesperador! Tá todo
mundo chorando! Tá todo mundo com dor! (E1).
Bom, eu sou mãe (risos), depois que eu comecei a trabalhar aqui foi com
a experiência mesmo com os outros profissionais (E2).
Isso é 25 anos de praia, a gente vai tendo que aprender com a convivência mesmo, com o dia a dia, com o trabalho (TE7).
Houve um relato, ainda, em que uma profissional acredita que não
há como evitar a dor. A dor, para ela, é tratada após as intervenções
e procedimentos realizados com os RN:
Não, não aprendi, né. Na verdade, a gente não consegue manejar a dor.
O que a gente faz é, depois que a criança sentiu toda a dor que o procedimento traz pra ela, é acalentar (E3).

Intervenções da equipe de enfermagem para o alívio da dor do
recém-nascido
Dentre as intervenções utilizadas pela equipe de enfermagem destacam-se as farmacológicas e as não farmacológicas. Observou-se nos
relatos que os fármacos mais prescritos pelos médicos são analgésicos
e anti-inflamatórios. Apontaram a dipirona, paracetamol e simeticona como as mais utilizadas. A sacarose foi apontada e associada
à sucção, apesar do uso rotineiro, houve divergências a qual tipo de
método ela pertence.
Farmacológica só quando há prescrição médica, né. Então seria os
analgésicos que os médicos prescrevem, o paracetamol, dipirona ou simeticona (E2).
Tem muito pouco tempo que aqui na instituição a gente tá usando a
sacarose, né. Então o dedinho de luva com a sacarose (E3).
As medicações que, às vezes, o médico passa é dipirona, passa tilenol®,
uma dimeticona®, dependendo do caso. E conforme o caso da criança, às
vezes até passam medicação mais forte (TE3).
Dentre as intervenções não farmacológicas observa-se nas falas principalmente o posicionamento correto do RN, o aconchego, o embrulhar e a sucção não nutritiva.
Então, é a mesma coisa, o enrolamento, às vezes aquele bebê tá sentindo
dor, tá muito agitado, você enrola, sucção não nutritiva, colocar o dedo
enluvado, né, umas gotinhas de glicose (E1).
O conforto que é enrolar o RN, deixa-lo mais confortável, manipulação
mínima e sucção não nutritiva (E2).
O primeiro método que a gente usa, é posicionar ele de forma correta,
estar fazendo um aconchego com as próprias mãos e se ele não melhora,
o que que a gente vai tá fazendo? Colocando as vezes uma chupetinha,
aqui a gente faz uma chupetinha de luva (TE3).

A experiência dolorosa foi identificada pelos profissionais da equipe
de enfermagem na observação das características comportamentais,
como o choro, a mímica facial, a atividade motora em procedimentos invasivos e o quadro clínico do RN. Consideraram a necessidade
de sistematizar a avaliação da dor, porém, na unidade estudada, não
são utilizadas estratégias nesse sentido.
A dor pode estar associada a prejuízos no desenvolvimento neurológico, físico e comportamental. Uma abordagem multimodal no
gerenciamento da dor do RN melhora o prognóstico, reduz o sofrimento e o estresse12,13. A IASP1 indica como elementos chaves no
manuseio da dor a qualidade da assistência prestada, presença de
protocolos institucionais, educação continuada para as equipes de
saúde e padrões de registros14.
A avaliação e o tratamento da dor no RN encontram diversas barreiras, como a sua incapacidade de verbalização e a ausência de padrões
de atendimento, que implicam em um tratamento empírico e distinto pelos profissionais15. Acredita-se que o conhecimento científico e a conduta na prática clínica sejam o dificultador da avaliação e
mensuração da dor no RN, indicando a necessidade de capacitação
da equipe multidisciplinar e do incremento de rotinas/protocolos
para avaliar e controlar a dor nessa população12-16.
A avaliação da dor nesse ciclo vital por meio de escalas gráficas e
numéricas não é recomendada por não contemplar indicadores adequados. Neste estudo pode-se identificar a não sistematização do uso
de escalas específicas para a avaliação da dor no RN. Evidencia-se a
existência de lacunas com relação ao conhecimento dos profissionais
de enfermagem quanto à avaliação do manuseio da dor14-17. Apesar
da existência de várias escalas, elas não são aplicadas, ou são empregadas, de forma incorreta14. Um estudo realizado em uma unidade
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neonatal da Região Centro-Oeste observou que a maioria dos profissionais informaram conhecer alguma escala de avaliação da dor,
sendo que a mais conhecida e aplicada foi a Escala de Dor Neonatal
(Neonatal Infant Pain Escale - NIPS)18.
Sabe-se que exposições prolongadas a estímulos dolorosos podem ter
consequências a longo prazo na resposta cerebral do RN, reforçando
a necessidade de a dor ser avaliada e tratada de forma adequada e
da prontidão no atendimento às suas necessidade16. Acredita-se que
para reduzir a dor do RN deve-se limitar a quantidade de procedimentos invasivos, avaliar a segurança e eficácia de fármacos e combiná-los às terapias não farmacológicas14. Os fármacos mencionados
pelas participantes foram a dipirona, o paracetamol e a simeticona,
os mais citados na literatura3,14,19. Observou-se que o seu uso é a
primeira escolha quando não se usa um instrumento de avaliação3,14.
Os métodos não farmacológicos apontados foram a sucção não nutritiva, o uso de sacarose, o posicionamento do RN, o enrolar, o
aconchego e a manipulação mínima. São consideradas tecnologias
leves no cuidado o método mãe-canguru, o pacotinho e o acalento que têm se destacado no alívio da dor20. Outras medidas como
a massagem no RN e a banhoterapia podem ser empregadas para
promover relaxamento, melhorar a qualidade do sono e minimizar
os efeitos de estímulos dolorosos, e podem ser aplicadas pela equipe
de enfermagem. Muitos desconhecem tais técnicas, portanto, esses
temas deveriam ser incluídos na educação permanente dos enfermeiros de unidades neonatais20. A estimulação da voz materna antes
e durante procedimentos dolorosos, como coleta de sangue do calcâneo, tem efeito positivo nos sinais vitais dos RN, sendo uma prática
a ser considerada para esse tipo de procedimento21.
Quanto à divergência em considerar a sacarose um método farmacológico, a literatura o aponta nas intervenções não farmacológicas3,17,18,22. A administração da sacarose ou de glicose a 25% é
recomendada de dois a três minutos antes de pequenos procedimentos dolorosos, como a punção de calcâneo ou punção venosa,
na porção anterior da língua, com limite de 10 doses ao dia18. Pode
ser usada combinada com a sucção não nutritiva, que aumenta a
liberação de endorfinas endógenas. Proporcionar conforto ao RN
por meio dos outros métodos citados auxilia na redução da dor
pois facilitam a organização e a autorregulação17. A falta de registro
desses métodos no prontuário do paciente foi um obstáculo encontrado na literatura15-17.
Dentre as dificuldades relatadas pelas participantes, destacaram-se a
falta de padronização institucionalizada baseada em alterações fisiológicas e comportamentais. Pesquisa semelhante apontou o choro
como a manifestação mais citada por médicos e equipe de enfermagem, seguido da mímica facial e movimentação dos membros; na
face é possível avaliar fronte saliente, olhos apertados e boca apertada
como indicativos de dor16. Antes da realização de procedimentos dolorosos deve-se atentar ao ruído e luminosidade, pois interferem na
condição de conforto e organização do RN, podendo potencializar
o estímulo doloroso23.
Pesquisas realizadas sobre essa temática apontam a necessidade de
mudanças, em todos os níveis de formação, fundamentadas em
bases sólidas que legitimam a transferência de conhecimento para
a implementação da avaliação e manuseio da dor neonatal2,14-18.
Portanto, faz-se necessária a investigação das barreiras pessoais, estruturais e organizacionais que impedem ou dificultam que os pro-
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fissionais apliquem o conhecimento adquirido. O ensino sobre dor
para profissionais de saúde em todos os níveis de formação tem sido
identificado como uma medida importante para mudar as práticas
ineficazes até então realizadas. Entretanto, a maioria dos programas
educacionais, especialmente para graduandos, incluem o mínimo
ou nenhum conteúdo sobre o tema19,20,22. Observou-se na literatura
escassez de estudos sobre a dor durante a formação acadêmica. Dentre os achados destaca-se uma pesquisa realizada com graduandos de
medicina em relação ao reconhecimento da dor em RN22.
A IASP1 estabelece diretrizes curriculares para o ensino sobre dor
aguda e crônica, na graduação e pós-graduação, com ênfase na interdisciplinaridade. Essa recomendação é importante no direcionamento da matriz curricular dos cursos de enfermagem. No entanto,
observa-se que o aprendizado se dá na prática diária, dependendo
dos conceitos e preconceitos no dia a dia1,17.
Compreende-se que os resultados do estudo contribuem para o
avanço do conhecimento científico na enfermagem neonatal e no
planejamento de ações locais. É relevante e necessária a revisão dos
currículos de graduação de enfermagem pautadas nas recomendações e diretrizes da IASP1, a fim de empregar intervenções adequadas, objetivando a qualidade da assistência.
CONCLUSÃO
O estudo possibilitou identificar que o conhecimento da equipe está
pautado nas experiências pessoais adquiridas com o tempo de serviço na UCIN. Os relatos mostram a inexistência de protocolos
institucionais de avaliação de dor por meio de escalas e identifica a
necessidade da incorporação da avaliação da dor nos planos curriculares dos profissionais da equipe de saúde com vistas na melhoria da
qualidade da assistência prestada.
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The impact of chronic pain on the quality of life and on the functional
capacity of cancer patients and their caregivers
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain for cancer patients might represent a worsening prognosis, decreased autonomy, well-being and quality of life, affecting all spheres of life of
cancer patients and their repercussions on caregivers. Therefore,
this study aimed to evaluate the impact of chronic pain on the
quality of life and functional capacity of cancer patients and their
caregivers.
METHODS: Eleven caregivers and 15 cancer patients from a
Pain Clinic were evaluated. To assess the functional capacity of
the patients, we used the physical and instrumental activities of
daily living scale and, for quality of life, we used the European
Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of
Life Questionnaire, which indicated impairment in social and
emotional functions and prevalence of symptoms fatigue and
insomnia.
RESULTS: The average of the instrumental activities of daily
living scores indicated a semi-dependence of the patients. There
was a female predominance in patients (60%) and caregivers
(72.2%). The average pain by the visual analog scale was 6.8. The
Zarit Caregiver Overload Scale indicated that 36.3% of caregi
vers had moderate to severe overload and a positive correlation
between functional capacity and overload (p=0.003).
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CONCLUSION: The presence of chronic pain impacts, negatively and significantly, the quality of life and functional capacity
of cancer patients extending this impact to the caregiver.
Keywords: Cancer pain, Caregivers, Quality of life.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor para o paciente oncológico pode representar agravamento do prognóstico, diminuição da autonomia, do bem-estar e qualidade de vida, afetando
todas as esferas da vida do paciente com câncer e sua repercussão
no cuidador. Assim, este estudo objetivou avaliar o impacto da
dor crônica na qualidade de vida e na capacidade funcional de
pacientes oncológicos e de seus cuidadores.
MÉTODOS: Foram avaliados 11 cuidadores e 15 pacientes
oncológicos de uma Clínica da Dor. Para avaliar a capacidade
funcional dos pacientes, foi utilizada a escala de atividades físicas
e instrumentais da vida diária e, para a qualidade de vida, foi
utilizado o European Organization for Research and Treatment of
Cancer Quality of Life Questionnaire, que indicou prejuízo nas
funções social e emocional e prevalência dos sintomas fadiga e
insônia.
RESULTADOS: A média dos escores das atividades básicas e
instrumentais da vida diária indicaram semi-dependência dos
pacientes. Houve predominância feminina em pacientes (60%) e
cuidadores (72,2%). A média de dor pela escala analógica visual
foi 6,8. A Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit, indicou
que 36,3% dos cuidadores apresentaram de moderada a grave
sobrecarga e correlação positiva entre capacidade funcional e sobrecarga (p=0,003).
CONCLUSÃO: A presença de dor crônica impacta de forma negativa e significante a qualidade de vida e a capacidade funcional
dos pacientes com câncer, estendendo esse impacto para a figura
do cuidador.
Descritores: Cuidadores, Dor do câncer, Qualidade de vida.
INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a dor associada às neoplasias uma emergência médica mundial1. Em oncologia,
constitui uma das queixas mais frequentes e um dos fenômenos mais
temidos entre os pacientes com câncer. Isso se torna ainda mais relevante na medida em que esses pacientes enfrentam impacto emocional adverso e desconfortos em todas as fases da doença, desde os exames diagnósticos até os procedimentos terapêuticos convencionais2.

O impacto da dor crônica na qualidade de vida e na capacidade
funcional de pacientes oncológicos e de seus cuidadores

A natureza multidimensional da dor oncológica é identificada como
Dor Total3. Nessa conceituação, leva-se em consideração não apenas
a dimensão do sofrimento físico, como também as consequências
emocionais, sociais e espirituais da exposição à experiência de dor.
O conceito de Dor Total inclui a avaliação dos aspectos físicos (lesões e progressão da doença e reação aos tratamentos), psicológicos
(depressão, mudança de humor, apatia), sociais (relacionamentos sociais prejudicados, isolamento e desmotivação), e espirituais (alteração na relação dos indivíduos com suas crenças, princípios e valores,
questionamentos quanto à fé e ao sentido da vida, sentimentos de
desamparo e desesperança)3.
Cerca de 50% das pessoas com câncer apresentam dor durante o tratamento, sendo 10 a 15% com intensidade relevante já no estágio inicial4. Com o aparecimento de metástases, a prevalência de dor aumenta de 25 a 30% e, nas fases avançadas da doença, de 60 a 90%. A dor
é o sintoma mais frequente da doença oncológica em fase avançada2,4.
Para o paciente oncológico, a dor pode representar agravamento do
prognóstico ou morte próxima, diminuição da autonomia, diminuição do bem-estar e qualidade de vida, ameaça de aumento do
sofrimento físico e desafio à dignidade. Ademais, pode prejudicar as
funções cognitivas, as atividades diárias, físicas e sociais, o apetite e o
sono, que é interrompido pela dor em 58% dos pacientes5.
A experiência de dor crônica é impactante não apenas para o paciente, mas também para as pessoas que o rodeiam, como familiares,
amigos, cuidadores e a equipe que o trata6. Provoca repercussões nas
esferas social, emocional e espiritual, como restrição nas atividades
de trabalho e lazer, maior ônus financeiro, sofrimento psíquico frente ao desconforto de um ente querido e questionamentos de natureza metafísica, entre outros6,7.
Apesar da alta incidência em pacientes com câncer, sobretudo nos
pacientes em fase avançada da doença, um dos maiores desafios é o
fato da dor ser, ainda, mal diagnosticada. Isso ocorre devido a vários
fatores, a exemplo da falta de qualificação para o manuseio eficiente
por parte dos profissionais da saúde, os quais, frequentemente, subestimam ou negligenciam a dor do paciente, o uso de estratégias
ineficazes de avaliação e dificuldade ou relutância dos pacientes em
expressar suas dores. Além disso, a falta de adesão associa-se à preocupação do paciente em ficar dependente de fármacos analgésicos e
o receio de seus efeitos adversos8.
Assim, o presente trabalho justifica-se pela importância de se elucidar os impactos da dor prolongada em todas as esferas da vida do paciente com câncer e sua repercussão no cuidador, tendo em vista que
o esclarecimento desses impactos pode ser decisivo para a eficiência
e aceitação por parte do paciente dos procedimentos terapêuticos,
bem como para promover o bem-estar físico e emocional para o paciente e para as pessoas que o rodeiam, incluindo os seus cuidadores.
MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal, descritivo, exploratório realizado
no Serviço de Clínica da Dor do Hospital de Base de São José do Rio
Preto. Neste estudo, foram incluídos pacientes diagnosticados com
dor crônica oncológica e seus cuidadores. Os critérios de inclusão
dos pacientes foram a presença de dor crônica com duração mínima
de 6 meses e intensidade maior ou igual a 3 (triados pela escala analógica visual – EAV)9, além de concordar em participar do estudo
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através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos pacientes que apresentaram déficits
sensoriais ou cognitivos limitantes (triados pelo teste Mini Mental)10, além da recusa em participar. Para os cuidadores, o critério
de inclusão foi o de exercer a função de cuidar de um paciente com
dor crônica oncológica há pelo menos 6 meses e aceitar o TCLE do
Cuidador. Foram excluídos aqueles que se recusaram a participar.
Foram utilizados os seguintes instrumentos: entrevista clínica e sociodemográfica aplicada em paciente e cuidador, assim como a escala de atividades física e instrumental da vida diária (OARS)11 para
avaliar a capacidade funcional de ambos. Para avaliar a qualidade de
vida dos pacientes, foi utilizado o questionário de qualidade de European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of
Life Questionnaire (EORTC-QLQ-C30)12 e a sobrecarga do cuidador foi avaliada com a Escala de Sobrecarga do Cuidador de (ZBI)15.
A amostra foi de 15 pacientes e 11 cuidadores que foram estimados
através do cálculo amostral de 5% (erro=0,05) e com um grau de
confiabilidade de 95% (α=0,05 que forneceu z0,05/2=1,96), considerando a proporção verdadeira como de 50% (p=0,50). O tamanho da amostra foi calculado com base no total de pacientes que realizavam acompanhamento clínico na Clínica da Dor de um hospital
escola, sendo o n total de 20 pacientes/mês com dor oncológica.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Humanos da FAMERP, sob o protocolo de código CAAE
86689518.8.0000.5415. A participação no estudo foi voluntária
e efetivada mediante a assinatura do TCLE. Os participantes foram informados quanto aos seus direitos, conforme a Resolução
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
Análise estatística
Foi utilizado o aplicativo SPSS (Statistical Package for Social Science)®. Com o intuito de atingir os objetivos propostos, foi necessária a
aplicação de duas técnicas estatísticas. Para a análise de correlação foi
utilizado o teste t de Student e, a análise do instrumento EORTC
QLQ‒C30 foi realizada conforme instrução fornecida pelo grupo
responsável pela padronização do instrumento no Brasil12.
RESULTADOS
Foram avaliados 15 pacientes com dor crônica oncológica que se
encontravam em tratamento na Clínica de Dor do Ambulatório do
Hospital de Base de São José do Rio Preto. Na tabela 1, estão descritas as características sociodemográficas e clínicas desses pacientes.
Em relação à capacidade funcional para as atividades básicas da vida
diária, obtida pela escala “OARS”, a média das pontuações pode ser
observada na tabela 2.
Em relação às atividades instrumentais, 60% (n=9) dos pacientes
referiram ser incapaz de fazer limpeza e arrumação de casa, enquanto
20% (n=3) alegaram precisar de alguma ajuda e 20% (n=3) realizavam a tarefa sem ajuda. Nas atividades instrumentais de vida diária
(AIVD) houve diferença estatisticamente significante (p=0,048),
enquanto nas atividades físicas de vida diária (AFVD) isso não ocorreu (p=0,052). Quando questionados sobre as atividades como a
de realização de compras, 25% (n=4) se consideraram incapaz de
fazê-las, 60% (n=9) necessitavam de alguma ajuda e, 15% (n=2)
realizavam sem nenhuma ajuda (Figura 1).
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Note que os três sintomas com maiores escores foram: fadiga (49,5),
insônia (37,4) e perda do apetite (30,6). Estratificando o grupo por
sexo, na tabela 3, foi possível observar que os pacientes do sexo feminino apresentaram melhores médias nas escalas de saúde global e
desempenho de papéis, enquanto o masculino em função cognitiva
(Tabela 3 e 4).
Com relação aos cuidadores, foram verificadas suas características
sociodemográficas e clínicas, além de sua sobrecarga e capacidade
funcional para as atividades básicas da vida diária (Tabelas 5 e 6).
Na correlação entre idade, AIVD, AFVD e sobrecarga do cuidador, neste cruzamento de dados, ocorreu uma correlação positiva
entre eles, isto é, quanto maior a idade, maior a percepção da sobrecarga, menor o índice AIVD (p=0,003). Não houve correlação
entre sexo, AFVD e escolaridade (p=0,75), pois nesses casos não
houve uma diferença significativa (p-valor <0,05) da sobrecarga
entre as categorias.
Tabela 1. Caracterização socioeconômica e clínica dos pacientes do
estudo (n=15)
Variáveis

%en

Sexo
Feminino
Masculino

60 (n=9)
40 (n=6)

Média de idade (anos)
Feminino
Masculino

64,6±8,8
54,8±7,7

Estado civil
Solteiro(a)
Casado(a)
Viúvo(a)
Separado (a)

20 (n=3)
53,4 (n=8)
13,3 (n=2)
13,3 (n=2)

Escolaridade
Ensino fundamental incompleto
Ensino fundamental completo
Ensino médio incompleto
Ensino médio completo
Ensino superior incompleto

60 (n=9)
13,3 (n=2)
6,7 (n=1)
13,3 (n=2)
6,7 (n=1)

Renda familiar
1 a 2 SM
3 a 4 SM
Não informado

73,3 (n=11)
6,7 (n=1)
20 (n=3)

Etilista

6,7 (n=1)

Tabagista

6,7 (n=1)

Média ± DP

60,7±9,5

Quantas vezes procurou o Serviço
de Emergência em 6 meses

2,2±1,08 vezes

Média de consultas médicas nos
últimos 12 meses

3,4±0,9 vezes

Situação laboral
Ativo
Inativo (aposentado(a))
SM = salário mínimo.
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Domínios

Grupos

n

Média±DP

Atividade instrumental de vida diária

Paciente

11

9,54±3,44

Cuidador

7

13,4±1,5

Atividade física da Paciente
vida diária
Cuidador

11

12,45±1,86

7

14±0,0

7,1±1,9
6,8±1,7
6,8±1,9
66,6 (n=11)
33,4 (n=4)
60 (n=9)
40 (n=6)

Valor de p
0,048*
0,052

*Valor estatisticamente significante – p>0,05. Teste t de Student.

16
14
12
10
8
6
4
2
0

13,5
12,2
9,6
8,2
7,5

Homes

9,4

Mulheres
Total

AIVD

AFVD

Figura 1. Média dos escores relacionados às atividades instrumentais da vida diária e atividades físicas da vida diária

Tabela 3. Média e desvio padrão (±) dos escores das escalas do instrumento de qualidade de vida, EORTC QLQ30, dos pacientes atendidos na Clínica da Dor (n=15)
Escalas funcionais
Função física
Desempenho de papéis
Função emocional
Função cognitiva
Função social

54,0±21,4
56,8±32,5
53,7±15,5
72,4±23,9
52,6±14,4

Escalas de sintomas
Fadiga
Náusea/vômito
Dor
Dispneia
Insônia
Perda do apetite
Constipação
Diarreia
Dificuldades financeiras

49,5±19,8
19,1±12,4
27,5±25,4
10±21,4
37,4±22,5
30,6±13,9
22,0±16,4
12,5±23,8
25,5±21,4

Saúde global de qualidade de vida

58,4±22,0

Tabela 4. Associação entre as médias dos escores de qualidade de
vida e sexo dos pacientes (n=15)
Itens da escala

Escala analógica visual
Mulheres
Homens
Total
Possui cuidador
Sim
Não

Tabela 2. Média das pontuações da escala de atividade física e instrumental da vida diária OARS de pacientes e cuidadores

Média ± DP

Valor de p

Saúde global de qualidade de vida
Feminino
Masculino

62,4±12,2
51,7±9,8

0,034*

Desempenho de papéis
Feminino
Masculino

59,1±11,2
49,8±10,5

0,042*

Função cognitiva
Feminino
Masculino

62,8±9,9
79,5±11,2

0,038*

*Teste Qui-quadrado – p<0,05: diferença estatisticamente significante.

O impacto da dor crônica na qualidade de vida e na capacidade
funcional de pacientes oncológicos e de seus cuidadores

Tabela 5. Características socioeconômicas e clínicas dos cuidadores
(n=11)
Variáveis

%en

Média e DP (±)

Sexo
Feminino
Masculino

72,2 (n=8)
27,8 (n=3)

Média de idade (anos)
Feminino
Masculino

42±14,3
64,3±4,9

Estado civil
Solteiro(a)
Casado(a)
Viúvo(a)

17,9 (n=2)
72,2 (n=8)
9,9 (n=1)

Escolaridade
Ensino fundamental incompleto
Ensino Fundamental completo
Ensino médio incompleto
Ensino médio completo
Não alfabetizado

27,2 (n=3)
9,9 (n=1)
16,7 (n=2)
36,3 (n=4)
9,9 (n=1)

Renda familiar
1 a 2 SM
3 a 4 SM
Não informado

72,2 (n=8)
9,9 (n=1)
16,9 (n=2)

Etilista
Tabagista

48,07±16,07

0
9,9 (n=1)

Quantas vezes procurou o Serviço de Emergência em 6 meses

1,4±0,68 vezes

Média de consultas médicas nos
últimos 12 meses

2,7±1,0 vezes

Situação Laboral
Ativo
Inativo (aposentado(a))

63,7 (n=7)
36,3 (n=4)

Tabela 6. Média dos escores relacionados às atividades instrumentais da vida diária e atividades físicas da vida diária, avaliados pela
Escala “OARS” e a sobrecarga pela escala de Zarit, dos cuidadores
do estudo (n=11)
Instrumentos
Escala “OARS”
Atividade instrumental de vida diária
Atividade física da vida diária
Escala de sobrecarga – ZBI
Leve
Moderada
Grave

Média e
DP (±)

%en

13±2,3
14,0±0
63,7 (n=7)
18,15 (n=2)
18,15(n=2)

DISCUSSÃO
Os dados indicam prevalência de 60% de mulheres entre os pacientes que procuram acompanhamento nos serviços de Clínica da Dor,
versus 40% de homens. A incidência de câncer entre ambos os sexos
é considerada similar em países desenvolvidos, porém nos países em
desenvolvimento, como o Brasil, alguns estudos encontraram prevalência no sexo feminino de até 25% maior14. Na amostra em questão,
essa diferença chega a 50%, valor que está em consonância com o fato
de que o cuidado não é visto como uma prática masculina15.
No que tange à média de idade (60,7 anos), os números encontrados
estão de acordo com os dados da American Cancer Society, isto é,

BrJP. São Paulo, 2019 out-dez;2(4):336-41

77% dos cânceres são diagnosticados em indivíduos a partir de 55
anos. Essa média de idade mais elevada justifica-se pois o envelhecimento está ligado ao aumento da incidência de câncer devido a
diversas alterações fisiológicas relacionadas à idade16.
Os dados de escolaridade (60% dos pacientes apresentaram ensino
fundamental incompleto) e de renda (72,2% dos pacientes recebem
até 2 salários mínimos) estão de acordo com estudos que indicam
uma maior utilização dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS)
pela população com menor nível de escolaridade e menor renda.
A maior probabilidade de utilização do SUS por indivíduos com
menor escolaridade e menor renda familiar per capita indica o atendimento, pelo sistema público, dos grupos com inserção social mais
precária, cumprindo as expectativas relativas ao desempenho dessa
política pública17. Ademais, o baixo nível de escolaridade presente
nesta amostra, evidentes também em outras pesquisas envolvendo
pacientes oncológicos18, revela um cenário de preocupação, uma
vez que estudos indicam que a baixa escolaridade está relacionada a
diagnósticos tardios e a piores padrões de cuidados à saúde em geral,
inclusive resultando em maior mortalidade19.
Com relação aos resultados da EAV, a média foi de 6,8, indicando
dor de moderada a intensa para os pacientes. É importante ressaltar
que a maioria dos pacientes que realizam tratamento na Clínica da
Dor fazem uso rotineiro e prescrito de um ou mais fármacos para
controle da dor. Portanto, salienta-se que, apesar do tratamento farmacológico, a dor permaneceu com intensidade significativa como
fator de agravo à qualidade de vida desses pacientes.
Estudos relatam que o não controle da dor pode ocorrer devido
a fatores como a potência dos analgésicos utilizados ser inferior à
intensidade da dor (índice de controle da dor negativo), esquemas
analgésicos propostos não serem compatíveis ou serem compatíveis
com restrições ao padrão da escada analgésica da OMS, ou ainda a
utilização incorreta dos fármacos pelos pacientes, os quais utilizam-nos apenas em situações de agravo da dor20.
Dos pacientes, 66,6% indicaram que possuem uma pessoa que atua
como seu cuidador. A importância do cuidador na assistência à saúde do paciente oncológico é imprescindível. O cuidador fornece cuidados diretos, como administração de fármacos, higiene e alimentação, e indiretos, acompanhando-o em todas as etapas da doença21.
Com relação à capacidade funcional, os resultados obtidos em
relação às AIVD (como usar o telefone, tomar condução para
viajar, fazer compras, preparar refeições, fazer limpeza, tomar
fármacos e lidar com finanças) foram 8,2 para mulheres e 7,5
para homens, numa escala de valores de zero a 14. De acordo
com a classificação proposta, esses números indicam um nível de
independência intermediário para AIVD, resultado respaldado
por pesquisas que apontam a capacidade funcional alterada em
pacientes oncológicos devido à semi-dependência para as atividades de vida diária, justificada por desempenhos anormais na
autonomia e independência22.
Ainda com relação à capacidade funcional, os resultados obtidos
em relação às AFVD (como tomar as próprias refeições, vestir/tirar
as roupas, cuidar da aparência, andar/caminhar, deitar/levantar da
cama, tomar banho e conseguir chegar ao banheiro a tempo quando necessário) foram 13,5 para mulheres e 9,4 para homens, numa
escala de valores de zero a 14. Com base nesses números, as mulheres foram consideradas com alto grau de independência funcional,
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enquanto os homens apresentaram grau significativamente menor
de independência.
Não foram encontrados estudos que respaldem esses achados e justifiquem essa diferença, menos sensível nas AIVD. De todo modo,
contrariamente aos dados achados, alguns estudos indicam que as
mulheres idosas são normalmente mais dependentes nas AIVD que
os homens23,24, apresentando menor qualidade de vida23,24 e maior
chance de incapacidade25.
Quanto à qualidade de vida, analisada pelo questionário EORTC
QLQ30, a função social foi a mais afetada (52,6), seguida pela função emocional (53,7), física (54,0), desempenho de papéis (56,8) e,
por fim, cognitiva (72,4). Esses resultados foram parcialmente corroborados pelo Manual de Valores de Referência Global do EORTC
QLQ-C30, de 2008, no sentido de que a função cognitiva permanece como sendo a menos afetada, e a emocional como a segunda
mais afetada. Quanto aos sintomas, os três sintomas com maiores
escores foram fadiga (49,5), insônia (37,4) e perda do apetite (30,6).
Novamente, esses resultados foram parcialmente corroborados pelo
Manual de Valores de Referência, que indica como sintomas mais
frequentes, em ordem decrescente, fadiga, insônia e dor.
A fadiga foi relatada pelos pacientes oncológicos como o sintoma
mais comum, em todas as fases da doença26. No entanto, não há ainda consenso quanto à sua definição, somente quanto à sua natureza
multicausal27. É um sintoma bastante debilitante, que limita significativamente as atividades diárias e reduz a capacidade de trabalho.
Apesar disso, ao contrário de outros sintomas, sobretudo a dor, não
se conhecem intervenções efetivas para o controle e manuseio da
fadiga, aumentando ainda mais seu potencial incapacitante28.
Quando analisados por sexo, houve diferença estatisticamente significante nos escores de Saúde Global de QV (média de 62,4 para
mulheres e 51,7 para homens), desempenho de papeis (59,1 para
mulheres e 49,8 para homens) e função cognitiva (62,8 para mulheres e 79,5 para homens).
Uma pesquisa focada nas diferenças de sexo quanto ao enfrentamento do câncer29 revelou resultados significativos para o entendimento
dessas diferenças observadas no presente estudo. Os homens, diante
de um diagnóstico de câncer, assumem uma postura de autocontrole, suprimindo manifestações emocionais para cumprir com seu
papel social de resolução rápida de problemas. Talvez essa postura
seja decisiva para a manutenção de um maior escore da função cognitiva do homem em relação à mulher. Por outro lado, as mulheres
assumem uma estratégia de enfrentamento mais positiva emocionalmente, buscando o apoio social e ajuda física, de modo a tornar o
peso da doença mais suportável29.
No que diz respeito aos cuidadores entrevistados nesta pesquisa,
houve prevalência feminina (72,2% são mulheres, versus 27,8% de
homens). A média de idade foi de 48, anos (42 anos para mulheres,
enquanto para os homens foram 64,3 anos). O estado civil prevalente foi casado (72,2% dos entrevistados). Os dados de sexo, idade
e estado civil são corroborados pela literatura existente, que aponta
que as mulheres adultas e casadas, geralmente esposas, filhas ou irmãs do paciente, compõe o perfil predominante dos cuidadores30.
Esse recorte de gênero, especificamente, condiz com o que os estudos atestam quanto à construção social e cultural de que são as mulheres quem, historicamente, têm a função de cuidadora dos filhos,
dos pais e da família31.
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Dos cuidadores, 72,2% apresentaram renda de até 2 salários mínimos e 63,7% apresentaram situação laboral ativa. Esses números
indicam que o papel de cuidador pode vir a interferir na situação
financeira pessoal e familiar do indivíduo, contribuindo para um
cenário de sobrecarga. No estudo de Siegel et al.28, 48% dos cuidadores tiveram algum tipo de suporte financeiro e 25% utilizaram
suas economias ou pegaram algum empréstimo; de modo adicional,
entre os 79% de cuidadores que estavam trabalhando, o principal
ônus relatado foi o financeiro.
Muitos cuidadores precisam abdicar total ou parcialmente de seu
trabalho, ao precisar faltar repetidas vezes para acompanhar o paciente em consultas ou sessões do tratamento, ou precisar dar atenção e cuidado integral ao paciente. Nesse sentido, novamente é a
mulher que acaba priorizando a dedicação total ao cuidado, prejudicando assim não somente as atividades profissionais, mas também
sua vida social e lazer, ocorrendo uma sobrecarga estressante de cuidados ininterruptos e diários32,33.
Com relação à escala de ZBI, os resultados foram: sobrecarga leve
para 63,7% dos entrevistados, moderada para 18,15% e grave
para 18,15%. Houve correlação positiva entre idade, AIVD e
sobrecarga: quanto maior a idade do cuidador, maior a percepção
de sobrecarga e menor o índice AIVD. A escala de ZBI avalia,
sobretudo, a sobrecarga subjetiva dos cuidadores, ou seja, a sua
percepção da situação. Dessa forma, escores mais baixos são comuns e presentes em outros estudos34. A explicação para isso,
como mostram estudos na área de psicologia35, podem ser estratégias de enfrentamento relacionadas ao controle de suas reações
emocionais.
CONCLUSÃO
O conjunto de resultados apresentados permitiu concluir que a
presença de dor crônica impacta de forma negativa e significante a
qualidade de vida e a capacidade funcional dos pacientes com câncer. Esse impacto é maior nas AIVD, resultando em um quadro de
semi-dependência desses pacientes, sobretudo dos homens.
Foi possível concluir ainda que esse impacto se estende também
à figura do cuidador. Cuidadores com idade mais avançada, com
relativa incapacidade funcional, demonstraram uma percepção de
sobrecarga maior.
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Chronic low back pain and walking speed: effects on the spatiotemporal
parameters and in gait variability
Dor lombar crônica e velocidade de caminhada: efeitos nos parâmetros espaço-temporais e na
variabilidade da marcha
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Walking is described as
one of the abilities most affected by chronic low back pain. This
study aimed to determine if chronic nonspecific low back pain
and walking speed affect the spatiotemporal parameters (stride
length, swing time, contact time, stride time, stride frequency
and walking ratio) and the coefficients of variation of stride
length and contact time.
METHODS: Ten participants with chronic nonspecific low back
pain (low back pain - LG) and ten healthy participants in the control group (CG) walked on the treadmill at preferred self-selected
speed, slower and faster than the preferred speed. Spatiotemporal
parameters and coefficients of variation were determined by kinematic analysis. Main effects (group and speed) and their interactions
were tested using generalized estimating equations method.
RESULTS: Our results showed that there were no significant differences between groups or significant interaction between group
and speed factors. There was a speed effect. Stride frequency and
length increased while contact and stride time decreased as the
speed increased. The walking ratio (stride length/stride frequency)
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was relatively consistent across speeds (~1.6 m∙stride-1.s) without
statistical differences. The coefficients of variation were below 5%.
CONCLUSION: The chronic nonspecific low back pain did not
affect the gait spatiotemporal profile, at least for those patients
classified as chronic nonspecific low back pain according to the
signs and symptoms criteria. Although the preferred speed has affected the spatiotemporal parameters, both groups patients were
able to adjust their kinematic parameters to each task demand.
Keywords: Gait, Biomechanical phenomena, Locomotion, Spine.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A caminhada é descrita como
uma das habilidades mais afetadas pela dor lombar crônica. Este estudo objetivou determinar se a dor lombar crônica não específica e a velocidade de caminhada afetam os parâmetros espaço-temporais (comprimento da passada, tempo de balanço, tempo de contato, tempo da
passada, frequência da passada e razão de caminhada) e os coeficientes
de variação do comprimento da passada e do tempo de contato.
MÉTODOS: Dez participantes com dor lombar crônica não
específica (grupo dor lombar GL) e 10 participantes saudáveis
(grupo controle - GC) caminharam na esteira na velocidade preferida autosselecionada, e em velocidades mais lenta e mais rápida que a velocidade preferida. Parâmetros espaço-temporais e
coeficientes de variação foram determinados por cinemetria. Os
efeitos principais (grupo e velocidade) e as suas interações foram
testadas pelo método de equações de Estimativas Generalizadas.
RESULTADOS: Não houve diferenças entre os grupos ou interação entre os fatores (grupo e velocidade). Houve efeito da velocidade. A frequência e o comprimento de passada aumentaram,
enquanto o tempo de contato e de passada diminuíram à medida
que a velocidade aumentou. A razão de caminhada (comprimento da passada/frequência da passada) foi relativamente consistente entre as velocidades (~1,6 m∙passada-1∙s) sem diferenças estatísticas. Os coeficientes de variação ficaram abaixo dos 5%.
CONCLUSÃO: A dor lombar crônica não específica não afetou
os parâmetros espaço-temporais da caminhada, pelo menos para
os pacientes classificados com dor lombar crônica não específica
pelos critérios de sinais e sintomas. Embora a velocidade preferida tenha afetado os parâmetros espaço-temporais, os pacientes
de ambos os grupos foram hábeis para ajustar seus parâmetros
cinemáticos às demandas da tarefa.
Descritores: Coluna vertebral, Fenômenos biomecânicos, Locomoção, Marcha.

Chronic low back pain and walking speed: effects on the
spatiotemporal parameters and in gait variability

INTRODUCTION
Low back pain (LBP) is a syndrome-based condition with high
prevalence in the world population. The global prevalence of
LBP was reported as ranging from 5 to 65%1. In Brazil, the prevalence of chronic low back pain (CLBP) is 3.9 to 25.4%, and the
prevalence in individuals aged between 20 and 59 years is around
19,6%2. Although the specific causes of LBP can be identified,
the specific diagnosis is not possible in most cases, and a nonspecific cause is frequently accepted as the diagnosis3.
The recognition of the LBP etiology remains a challenge since
there is still a poor correlation between anatomopathological and
clinical presentation4. Nevertheless, CLBP is usually associated
with functional and psychosocial impairment5,6. A study that
identified the main activities performed with difficulty in patients with CLBP pointed out more than 60 types of activities.
However, the most prevalent, around 56%, was a decrease in
walking tolerance7.
Walking is an activity of both clinical and functional relevance due
to its impact on independence and quality of life, and is often an
integral part of rehabilitation programs, including those directed
to patients with CLBP. However, the repercussion of LBP on the
walking parameters still needs further understanding, given the
etiological complexity of this syndrome and the wide range of factors that can contribute to the loss of movement8.
Spatiotemporal parameters of gait, such as speed, stride length,
stride frequency, contact, and balance time, are not unvarying.
They interact in a coordinated manner to allow the displacement
to be adequate to the task demands and environment and to
ensure that it is performed effectively. Therefore, individuals tend
to determine these spatiotemporal parameters freely, although
dynamic and mechanical factors have a remarkable influence on
this choice9.
Some neurological diseases cause disturbance of gait spatiotemporal synchronism10,11. In the major part of neurological
impairments, the relation between the disease and motor disorders, although complex, is more apparent because the anatomopathological disease basis involves the recognized damage to
the structures responsible for the generation and conduction of
nerve stimuli12. Often, this framework does not apply to CLBP
since the maintenance of the chronic condition may persist even
when no physical reason justifies it13.
Nevertheless, a possible explanation for motor impairment in
chronic pain conditions may be the deleterious changes in brain
morphology. Recent studies have shown that individuals with
symptoms of CLBP showed a loss in the volume and density of
the gray matter of the dorsolateral prefrontal cortex, thalamus,
somatosensory cortex, and midbrain14,15.
Walking is described as one of the abilities most affected by
CLBP. Considering the possibility of motor changes arising from
central changes, identifying changes in walking kinematics in
LBP becomes relevant. Therefore, the aim of this study was to
determine if CLBP and walking speed (WS) affect the spatiotemporal parameters (stride length, swing time, contact time,
stride time, stride frequency and walking ratio) and the coefficients of variation (CoV) of stride length and contact time.
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The hypothesis of this study was that participants with CLBP
are less able to adjust the spatiotemporal parameters as a result
of speed variation, but especially in the preferred self-selected
speeds because these patients tend to choose speed rates slower
than healthy people, and as it has recently been demonstrated,
at lower speeds the inter-strides variation is critical16,17. Based on
this, it is expected that participants with CLBP have their dynamical stability impaired (assessed by inter-stride variation) at
all speeds tested.
METHODS
After the sample calculation, which was determined for the variable “speed” (WinPepi version 11.18; power = 80%; significance
level 5%; SD control group = 0.16; SD low back pain group
= 0.21; difference to be detected = 0.3; at least n = 8 for each
group), volunteers of both genders and aged over 25 years, with
and without CLBP were recruited. The CG consisted of participants without systemic or musculoskeletal disorders in the
lower limbs and spine, either chronic or acute, reported during
the last year.
The chronic low back pain group (LG) consisted of volunteers
with CLBP, from a local Rehabilitation Center, and with no
musculoskeletal injuries in other joints on lower limbs and/or
systemic illnesses which impairs the ability to walk. They were
recruited intentionally and not probabilistically. The inclusion
criteria for the LG followed the recommendations of original or
review articles that focused on the diagnosis and treatment of
LBP, according to the signs and symptoms indicated in the anamnesis and physical examination3,18. Thus, volunteers should
report LBP persisting for more than three months, without radiation to the lower limbs but with physical and clinical characteristics compatible with Category 1 pain (nonspecific low back
pain) according to the guidelines for evaluation and treatment
that are proposed by the American College of Physicians and the
American Pain Society18.
Volunteers, from both groups, were excluded if they did systematically and routinely engage in physical exercise, two or more times
per week for at least 30 minutes; did show obvious differences in
length of the lower limbs, postural misalignments and body mass
indexes greater than 30.0kg.m-2. For data processing, videos with
bad technical quality were excluded from the analysis.
Measures
The experimental design of this study involved the following
steps: 1) screening; 2) preferred self-selected speed determination; 3) spatiotemporal assessment; 4) data analysis.
After the explanation about the procedures and objectives of the
research, the volunteers underwent clinical screening to identify
possible exclusion factors and collection of history and anthropometric data.
To determine the preferred self-selected speed (PS), the participant underwent a familiarization period, for five minutes, on the
treadmill (Embrex 563-R3, Brusque, Brazil) and then the PS was
determined. The PS was determined as follows: a) the volunteer
was asked to choose the most comfortable speed, similar to the
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one used daily, that could be maintained over a long path; b)
the treadmill speed was increased progressively up to a standard
of 7 km.h-1 (or until before the volunteer felt insecure in walking) and then reduced in the same pattern so that the volunteer
could choose his PS in each set; c) the PS of each patient was
determined by calculating the mean of the PSs from two sets of
recording19.
A high-speed digital video camera (Casio High Speed – HS Exilim EX-FH25, Norderstedt, Germany) recorded the spatiotemporal parameters. Data acquisition occurred at a frequency of
240Hz. The camera was placed perpendicular to the treadmill
with a focus on the lower limbs, especially on legs and feet.
The test battery was divided into three sections according to
WS intensity as follows: PS, and slower and faster than the
PS. Only three intensities were proposed to avoid overloading
on the LG. In the first section, the participants walked at their
PS. The order of the next two sections was randomly selected
so that in one case, the volunteers walked 0.5 km∙h-1 slower
than the PS, and the other the volunteers walked 0.5 km∙h-1
faster than the PS. In each section, the participants walked for
five minutes. The images were captured in the last 30s of each
section to minimize variability between steps20.
During the treadmill walking tests, minute by minute, the participants were asked to grade the pain experienced at that exact
moment using the visual analogue scale (zero to 10, where zero
represented absence of pain, and 10 the worst possible pain)
making a total of six samples: from moment zero immediately
before start walking until the moment five at the end of the
last walking minute. The valid pain scores of each section for
statistical analysis was the arithmetic average of all measures of
that section.
Data processing
For kinematic analysis, the ‘Kinovea’ software (V0.8.15; Kinovea open source project, www.kinovea.org) was used to determine the spatiotemporal parameters by visually identifying
the total of frames, computing frame by frame, corresponding
to the touching of the heel on the ground (landing) and the
moment when a foot lost contact with the ground (toe-off)
for 16 strides analyzed in that last 30s time. Each stride cycle
comprised the interval between two consecutive take-offs of the
same foot21,22.

The spatiotemporal parameters analyzed, and their respective
measurement units and definitions are presented in table 121,22.
We also calculated the CoV of contact time and stride length,
obtained by the ratio between standard deviation and by the average values arising from each step transformed into percentage
values16. The CoV is expressed in percentage values (CoV%).
The present study was previously approved by the Research Review Board of the Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Report 1433/2011), in accordance with resolution 466/12, and
it was classified as observational, ex-post-facto, exploratory-descriptive, transversal study. All volunteers received clarification
regarding the study aims and procedures before inclusion, and all
provided formal consent to participate.
Statistical analysis
Regarding variable stride length, we considered only normalized
values by lower limb length for statistical treatment. We tested
the data normality by the Shapiro-Wilk test. For all statistical
tests, we adopted α=0.05.
We compared the participants’ characteristics using the
Mann-Whitney test (intergroup comparison). We verified if
there was any difference in pain scores for LG between the
speeds using the Friedman test. The verification of LBP effect
(main group effect), walking speed effect (main effect of speed)
and their interactions were made using the Generalized Estimating Equation (GEE) method. In post-tests, we applied the
Bonferroni test.
RESULTS
In total, 20 volunteers were recruited, being five men and five
women in each group. Statistical differences in age, PS, anthropometric characteristics were not observed between the groups,
but we found differences in pain scores (Table 2). The pain scores
were not different between the speeds for LG (p=0.8302).
The descriptive statistic for the spatiotemporal variables is presented in figure 1. No main group effect was found as well as
interactions between group and speed, but we found the effect of
speed. It can be observed that stride frequency and stride length
increased as the speed was higher. The contact time and stride
time decreased as the speed was higher. We did not find effect of
speed on the walking ratio. The CoVs were below 5%.

Table 1. List of the spatiotemporal parameters analyzed in the present study, their units and definitions
Parameters

Units

Definitions

Speed

m.s-1

Distance traveled per unit time

Stride time

s

Number of frames of each cycle multiplied by the period

Stride length (normalized by the Lll)

m

Speed multiplied by (ST / Lll)

Stride frequency

Stride.s-1

Speed /SL

Swing time

s

Number of frames in that the foot is not in contact with the ground during a
stride multiplied by the period

Contact time

s

Number of frames in that the same foot is in contact with the ground during a
stride multiplied by the period

Walking ratio

m.stride-1∙s

A speed-independent walking standard index. It is the ratio of SL per SF

Period = reciprocal of the sampling rate (1.240-1).
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Table 2. Presentation of descriptive statistics (median, 25%, and 75% percentile) and intergroup comparison between the variables of sample
characterization
Variables

Descriptive statistics
Median

25% percentile

Intergroup comparison
75% percentile

Age (year)

p=.1984

CG

37

32

44

LG

44

33

53

CG

0.88

0.86

0.93

LG

0.87

0.76

0.91

CG

1.76

1.63

1.79

LG

1.69

1.56

1.75

Lll (m)

p=.3215

Stature (m)

p=.0634

Body mass (kg)

p=.6305

CG

70.5

65.4

86.1

LG

70.4

56.6

85.0

CG

0.98

0.84

1.20

LG

0.91

0.84

1.09

CG

0

0

0

LG

1.6

0.3

1.7

PS (m s-1)

p=.6305

Pain at slower speed (by VAS)

p=.0014

Pain at PS (by VAS)

p=.0014

CG

0

0

0

LG

0.9

0

1.9

Pain at faster speed (by VAS)

p=.0014

CG

0

0

0

LG

1.5

0.6

2.1

LG =(low back pain; CG = control group; LII = length of lower limb, walking speed 0.5km.h-1 slower than the preferred self-selected speed (slower); PS = preferred
self-selected speed; speed 0.5km.h-1 faster than the preferred self-selected speed (faster); VAS = visual analog scale; significance level=0.05.

Figure 1. Descriptive statistics (mean and 95% confidence interval) and inferential comparisons of the spatiotemporal variables by assessing
the effect of speed
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DISCUSSION
We aimed to determine if CLBP and WS affect the spatiotemporal parameters. The results of this study indicated that CLBP did
not have a significant effect on the spatiotemporal parameters.
However, the WS did affect them.
The effect of speed on the spatiotemporal parameters has been
reported before, as speed is accompanied by changes in the kinematic parameters23. Likewise, it is emphasized that the walking
speed is the product of stride length and frequency, but at the
same time, these parameters are also determined by the speed,
and this is a consequence of the complex interaction between
mechanical parameters, task demand, and motor control24. It
means that changes in the spatiotemporal parameters observed
in this study, by the influence of the speed, are supported by the
scientific and technical literature.
As the relation choice between stride length and stride frequency
tends to be spontaneous at a self-selected speed, and even at different speeds25, the walking ratio is considered as an index of the
walking pattern which is independent of speed. Thus, a constant
walking ratio at different speeds reveals a normal walking pattern26. As the walking ratio of the present study in both groups
showed no statistical differences between the three intensities in
speed and no significant group effect, we concluded that all the
studied participants were skilled enough to adapt their kinematic
parameters to each task demand.
Besides, the low values and the lack of statistical difference in the
CoV index reinforce our findings, indicating stable gait characteristics. Variability of both stride time and length are closely
related to the control of the rhythmic stepping mechanism associated with safe gait27. Variability, represented by CoV, provides
additional information about the behavior of the gait concerning
average values of the kinematic variables and tends to be low in
walks considered stable, being advocated percentage values for
normal coefficient variation lower than 3% among young adults.
Also, variability tends to be higher at lower speeds and, on the
contrary, lower at higher speeds. The smaller the variability the
greater the gait dynamic stability16,28.
In the present study, both groups were able to adjust their
spatiotemporal parameters, and the LG reported low pain
scores at all speeds without difference between them. We believe to be this the cause of the lack of statistical difference for
PS between groups.
Our initial hypothesis was that participants with CLBP are less
able to adjust the spatiotemporal parameters due to speed variation. This hypothesis was based on the findings of other authors29. In the medical literature, some investigators have highlighted the impairment in the walking pattern in people with
CLBP as a synchronous movement between trunk and pelvis
leading to “en bloc” style of walking, alteration of proprioceptive
postural control, tendency to adopt ankle strategy for walking
and slower speed gait than people without CLBP. In general, it
is accepted that those adaptations might happen as a protective
reaction to avoid pain30,31. However, our data indicate the opposite, and they do not support the theory that patients with CLBP
avoid moving due to the pain.
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Despite some mechanical reasons to believe that the gait in
CLBP patients could be changed, it is possible that the spatiotemporal features may not reflect the kinetics impaired. It is possible to speculate that one should consider other relevant features
involved in the etiology of LBP syndrome for that spatiotemporal changes to be present.
Henchoz et al.31 did not observe differences in the spatiotemporal,
mechanical, and metabolic variables in people with and without
LBP, even with the self-selected speed for the lumbar group being
slower than the control group. One of the arguments suggested to
explain these outcomes was that peripheral musculoskeletal disorders, unlike central musculoskeletal disorders, may not be sufficiently large to cause a less efficient walking pattern.
One study suggested that CLBP patients seem to be more effective at slow speeds than fast speeds (speed effect), although there
was no difference in free-pain participants32. The authors speculated that the repercussion of neurophysiological adjustments
due to painful stimuli could explain the motor behavior in people with CLBP and consequently the metabolic parameters.
Indeed, the LBP is a syndrome-based condition, and the contribution of psychosocial and neuropsychological factors on the
performance of motor tasks is still poorly understood and confusing in the context of CLBP. The contemporary classification
system for this syndrome is yet not sensitive enough to include all
etiological aspects. Probably, the physical classification systems
for LBP do not consider relevant dimensions as pain characteristics, psychophysical, psychological, social, lifestyle, movement
or comorbidities in an integrated manner to provide a diagnosis
that allows recognizing single features in each case33.
Corroborating other papers, the researchers observed that patients with CLBP, although they had a lower level of strength
on dorsal and lower limb muscles or in psychosocial variables,
they did not show differences in the six-minute walk tests performance in comparison to healthy people5,6. It is important to
highlight that the speeds evaluated were self-selected.
We suggest future papers to include other etiological dimensions
in the analysis to compose groups functionally more homogeneous. The major limitation of this study is that we did not have
a fixed speed aiming to compare both groups under similar mechanical conditions.
In general, one cause of concern about CLBP rehabilitation relates to the improvement of walking ability; mainly because these
patients tend to walk slower. According to two systematic reviews,
walking is a recommended strategy to be used in the management of
CLBP to reduce pain and disability34, although there is low-quality
evidence to bespeak that walking is a strategy, in comparison with
other non-pharmacological, and more effective, approaches35.
Our results make us think if the strategies used in rehabilitation,
aiming to correct the spatiotemporal parameter of gait for CLBP
patients are necessary. The present findings show that the spatiotemporal profile of gait in this syndrome-based condition does
not change across slow, middle, and high walking speeds. The
gait variability is an indirect marker of dynamical stability and,
though previous evidence shows a greater step width in people
with LBP, these changes are not enough to impair the global
stability parameters assessed here.

Chronic low back pain and walking speed: effects on the
spatiotemporal parameters and in gait variability

CONCLUSION
We conclude that CLBP does not affect the spatiotemporal parameters, at least for those patients classified as CLBP according
to the signs and symptoms criteria. Although the WS has affected the spatiotemporal parameters, both LG and CG patients
were able to adjust their kinematic parameters to each task demand sustaining a low variability of gait.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Temporomandibular
dysfunction consists of frequent non-dental pain in the orofacial
region of multifactorial origin and interdisciplinary treatment,
among them, acupuncture. The treatment of temporomandibular dysfunction acts both in muscle relaxation and pain control,
trying to achieve the physical, mental, and emotional balance of
the patient, thus reducing anxiety and improving the quality of
life. The objective of this study was to evaluate acupuncture as a
treatment for temporomandibular dysfunction.
METHODS: A total of 34 volunteers screened and selected at the
Federal University of Mato Grosso do Sul, diagnosed with muscle
dysfunction according to the Research Diagnostic Criteria. They
were randomly divided into two equal groups: group 1 treated with
occlusal plaque, massage, thermotherapy and self-care guidelines;
and group 2 treated with six acupuncture sessions lasting 30 minutes each. The pain was evaluated by the visual analog scale, and
an algometer to assess the muscular tension of the temporal and
masseter muscles. The limitation of mouth opening was measured
with the use of calipers. The Mann-Whitney test was used for the
non-normal distribution (visual analog scale and tension threshold)
between the two groups (G1 and G2), and the Friedman test to
compare the assessment periods (beginning of the treatment, after
six weeks and four months) with a significance level of 5%.
RESULTS: There was no difference in mouth opening, visual
analog scale scores, or muscle tension threshold in relation to the
type of treatment used. Both groups improved after six weeks of
treatment. There was no statistical difference in the values obtained after six weeks and after four months.
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CONCLUSION: The statistical results showed that acupuncture increased the muscle tension threshold, improved the
mouth opening and reduced pain, being as effective as the most
commonly used conventional therapies.
Keywords: Acupuncture, Orofacial pain, Temporomandibular
dysfunction.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A disfunção temporomandibular consiste em dores não dentárias frequentes na região
orofacial, de origem multifatorial e de tratamento interdisciplinar. Entre esses tratamentos está a acupuntura. O tratamento
da disfunção temporomandibular atua tanto no relaxamento
muscular quanto no controle da dor, sistemicamente buscando o
equilíbrio físico, mental e emocional do paciente, diminuindo a
ansiedade e melhorando a qualidade de vida. Este trabalho teve
como objetivo avaliar a acupuntura como tratamento da disfunção temporomandibular.
MÉTODOS: Participaram do estudo 34 voluntários triados e
selecionados na universidade de Mato Grosso do Sul, diagnosticados com disfunção muscular pelo Research Diagnostic Criteria,
e foram divididos aleatoriamente em dois grupos iguais. O grupo
1 foi tratado com placa oclusal, massagem, termoterapia e orientações de autocuidado. O grupo 2 foi tratado com 6 sessões de
acupuntura com duração de 30 minutos cada. A dor foi avaliada
pela escala analógica visual e com auxílio de um algômetro para
avaliar a tensão muscular dos músculos temporal e masseter. A limitação de abertura bucal foi medida com o uso do paquímetro.
Para a distribuição não normal (escala analógica visual e limiar
de tensão), entre os dois grupos (G1 e G2), foi utilizado o teste
Mann-Whitney, e para a comparação entre os períodos de avaliação (início do tratamento, após seis semanas e 4 meses), foi
utilizado o teste de Friedman, ao nível de significância de 5%.
RESULTADOS: Não houve diferença das medidas de abertura
de boca, dos escores de escala analógica visual e de limiar de tensão muscular segundo o tipo de tratamento utilizado. No entanto, em ambos os grupos houve melhora nos parâmetros avaliados
após seis semanas de tratamento. Não houve diferença estatística
dos valores obtidos após seis semanas e ao final do tratamento,
após quatro meses.
CONCLUSÃO: Os resultados estatísticos mostraram que a acupuntura aumentou o limiar de tensão muscular, melhorou a abertura de boca e diminuiu a dor. Concluiu-se que a acupuntura foi
tão eficiente quanto as terapias convencionais mais utilizadas.
Descritores: Acupuntura, Disfunção temporomandibular, Dor
orofacial.

Acupuntura no tratamento da disfunção temporomandibular muscular

INTRODUÇÃO
A disfunção temporomandibular (DTM) é um conjunto de sinais e
sintomas clínicos que envolvem os músculos da mastigação, a articulação temporomandibular (ATM) e estruturas associadas1. Atualmente, as DTM são divididas basicamente em dois grupos que são
as disfunções articulares e musculares2. Os sintomas mais frequentemente relatados pelos pacientes são fadiga muscular, dores na face,
cefaleias, dores na ATM e nos músculos da mastigação. Dores de
ouvido, limitação de movimentos mandibulares, zumbidos e tinidos
podem estar presentes em alguns casos, principalmente nas disfunções articulares3.
É importante conhecer alguns dos fatores que podem contribuir
para o desenvolvimento e manutenção da DTM como, por exemplo, o apertamento dentário, o bruxismo (ranger ou apertar), morder objetos estranhos como canetas ou unhas, mastigar chicletes,
postura da cabeça ou apresentar fatores relacionados com o estresse,
depressão e ansiedade ou eventos traumáticos, más oclusões e desajustes oclusais, como por exemplo, a falta de dentes4-6.
Por ter etiologia multifatorial, as DTM exigem uma abordagem terapêutica interdisciplinar, mediante uma equipe formada por várias
especialidades, ou pelo menos uma estreita colaboração entre elas7.
O uso de placas interoclusais é o tratamento mais utilizado na odontologia, pois causam relaxamento muscular local e alívio das dores
musculares. Outras agem de forma presumivelmente mais central o
que inclui a acupuntura8-10.
O uso das placas oclusais compreende uma modalidade de tratamento com alto índice de sucesso na diminuição dos sintomas de
DTM musculares, porém só são efetivas quando utilizadas de forma
correta11-13. No entanto, ainda há pacientes que não respondem ao
tratamento com a terapia por placas, sendo então necessária a instituição de outras modalidades de tratamento5,14,16. A terapia com placa
oclusal reduz temporariamente a hiperatividade muscular por meio de
mudanças periféricas originadas da alteração do impulso aferente nos
receptores orgânicos, conduzindo a uma resposta eferente que reduz a
tensão muscular da região em questão. A associação da placa a outros
tratamentos também tem sido muito utilizada. É necessário oferecer
ao paciente um tratamento capaz de reduzir suas limitações, aliviar
as dores e os desconfortos visando uma melhora na sua qualidade de
vida17. A acupuntura é considerada como uma ciência e terapia holística que prega o equilíbrio mental e emocional através da harmonia
do fluxo energético do paciente nos canais de energia. Os canais de
energia são teias que percorrem todo o corpo, os órgãos e as vísceras
internos (Zang Fu) e coincidem com a topografia de plexos nervosos
que comandam o funcionamento do organismo18.
A acupuntura, ao contrário da placa oclusal, atua por meio do mecanismo central de inibição da dor, envolvendo bloqueio segmentar
na medula espinhal. Isso provoca a liberação de neuromoduladores,
como endorfinas e serotonina, que alteram a sensibilidade dolorosa
por meio do mecanismo central de analgesia19.
A acupuntura tem efeitos anti-inflamatórios, ansiolíticos, miorrelaxantes e ativadores da função imunológica, apresentando-se como
terapia alternativa, integrativa e complementar, utilizada no tratamento da DTM. Parte do princípio de unir, integrar e solidificar
todos os conhecimentos técnicos e científicos odontológicos com
os da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), visando os melhores
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resultados para o paciente, maior qualidade de vida, bem-estar e
saúde20,21. Pelo fato de ser uma técnica natural e abordar o paciente
como um todo (físico, mental e emocional), age de uma forma não
invasiva e reversível, tanto nos fatores locais quanto no fator sistêmico, em que as modalidades terapêuticas mais usadas não conseguem
atingir eficientemente. Segundo a MTC, o ser humano deve ser encarado e tratado de maneira integral, holística, pois possui uma origem física, mental, emocional indivisível e é parte integrante e ativa
do seu meio ambiente físico, natural e psicossocial22-24.
Com base na literatura, o objetivo do presente estudo foi comparar
os efeitos da acupuntura em relação à placa oclusal no tratamento
dos pacientes com DTM muscular.
MÉTODOS
Foram selecionados 34 indivíduos triados no projeto de extensão
de DTM (SERDOF) da Faculdade de Odontologia (FAODO) da
Universidade de Mato Grosso do Sul que apresentaram quadro clínico de dores e disfunção da ATM muscular. Depois de avaliados
pelo exame do Research Diagnostic Criteria (RDC/TMD) e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) os
pacientes participaram da seleção aleatória dos grupos da pesquisa.
O tamanho amostral foi determinado com o software SPSS versão
24.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, EUA) pelo cálculo do teste t, admitindo uma média amostral de diminuição do escore de dor pela escala analógica visual (EAV) após o tratamento da DTM de 5,29±0,43,
média populacional de 5,0, nível de significância de 5% e poder de
80%, resultando em uma amostra mínima de 17 participantes para
cada grupo.
Os critérios de inclusão foram: ter diagnóstico de DTM muscular
e ser maior de 18 anos. Os critérios de exclusão foram ter recebido
algum tipo de tratamento de DTM anteriormente; ser portador de
fibromialgia; mulheres grávidas; indivíduos que faziam uso de fármacos com ação neuromuscular; pacientes oncológicos.
Os pacientes foram randomizados por sorteio simples em dois grupos: G1: n=17 que foram submetidos a tratamento de massagens,
termoterapia, aconselhamento e dispositivo oclusal. Os pacientes foram orientados a usarem a placa miorrelaxante no período noturno
(Figura 1).

Figura 1. Placa oclusal
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Os participantes receberam aconselhamento e orientações de autocuidados. As placas oclusais eram de acetato de 2mm de espessura
da marca Bio.art e todas foram reforçadas com uma camada de acrílico, em média de 2mm de espessura, para melhorar sua resistência
e lisura. Não foi utilizado articulador semiajustável para a confecção
das placas. Uma única profissional habilitada e com experiência em
diagnóstico de RDC/TMD instalou e ajustou as placas, tomando o
cuidado de verificar o maior número de pontos de contato e conferência dos movimentos mandibulares de lateralidade e protusão.
Depois de instalada as placas, os pacientes foram orientados a usar
somente à noite e retornarem para acompanhamento e possíveis
ajustes a cada 15 dias. Os pacientes foram reavaliados após seis semanas e quatro meses de tratamento. O G2 (n=17) foi submetido
a sessões de acupuntura uma vez por semana com duração de 30
minutos. Foram 6 sessões de acupuntura. O tratamento foi realizado
com agulhas descartáveis (0,25x15mm) da marca DongBang (agulhas para acupuntura) Xu li Ltda, em pontos chamados acupontos,
com a pele limpa previamente com álcool etílico a 70% e por profissional especializado. Em cada sessão, os pacientes permaneceram por
30 minutos deitados e relaxados. Os pontos selecionados seguiram o
protocolo de diagnóstico da MTC. Os pontos selecionados foram:
a) para dor local, meridiano do estômago E7 (Xianguan); ponto local do meridiano do estômago que melhora as funções do ouvido e
da ATM, alivia espasmos musculares do masseter, diminui o desequilíbrio motor da mandíbula e diminui a dor25.
b) pontos sistêmicos: VG20 (Baihui) – canal do vaso governador
(Figura 2). Um ponto sistêmico, indicado para acalmar a mente,
diminuir o estresse, melhorar o sono, acalmar os pensamentos, pacificar o espírito, relaxar os músculos25. TA5 (Waiguan) – canal do
triplo aquecedor (Figura 3). Ponto sistêmico para o tratamento da
dor e da irritabilidade, tratamento da otite, zumbido e tinido, diminui a dor de cabeça, tratamento das dores dos músculos do pescoço
e ombro25. IG4 (Hegu) – canal do intestino grosso (Figura 4). Ponto
sistêmico que fortalece o sistema imunológico, ponto anti-inflamatório dos membros superiores, analgesia, acalma a mente, promove
o trabalho de parto (contra-indicado em grávidas), regula os canais
do estômago e intestino, regula o útero, trata tinidos, zumbidos e
surdez, trata gripe, sinusite, rinite, ansiedade e dores musculares no
pescoço25. E36 (Zusanli) – canal do estômago (Figura 5). Ponto sistêmico regula o sistema imunológico, regula os intestinos, aumenta
a energia. Segundo a crença chinesa, este ponto é o ponto da vitalidade, da força e da vida longa, reequilibra a mente, diminui a febre,
trata distúrbios depressivos25. F3 (Taichong) – canal do fígado (Figura 6). Ponto sistêmico, regula a menstruação, trata cólicas menstruais, acalma a mente, trata dores de cabeça, trata irritabilidade,
trata insônia, diminui a preocupação, reequilibra a mente25.
Os pontos são aplicados bilateralmente, com exceção do ponto
VG20 que é central, totalizando 11 pontos para dor, ansiedade e
estresse, seguindo os critérios da MTC. Os pacientes foram reavaliados após seis semanas e quatro meses de tratamento.
Ambos os grupos foram avaliados e tratados pela mesma profissional, cirurgiã-dentista e especialista em acupuntura pelo instituto
Brasileiro de Técnicas Médicas (IBRATE) e voluntária do SERDOF-DTM (Serviço de Dor Orofacial e Disfunção Temporomandibular) na UFMS.
Após as reavaliações, os resultados foram analisados estatisticamente.
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Figura 2. Ponto VG20 de acupuntura

Figura 3. Ponto TA5 de acupuntura

Figura 4. Ponto IG4 de acupuntura
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Figura 5. Ponto E36 de acupuntura

Análise estatística
Os dados foram tabulados em planilha do programa Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corporation, Redmond/Washington/Estados
Unidos) e analisados pelo programa StatisticalPackage for Social
Science Version 18.0 (SPSS Inc., Chicago/Illinois/ Estados Unidos).
Inicialmente foi realizada a estatística descritiva dos dados coletados,
mediante o uso de medidas de tendência central e dispersão.
Para verificar a associação das variáveis quantitativas entre o G1 e
o G2, o teste t foi utilizado para a distribuição normal (abertura
da boca) para amostras independentes; e para a comparação entre
os períodos de avaliação (início do tratamento, após seis semanas e
4 meses, dois a dois) foi utilizado o teste t para amostras pareadas.
Para a distribuição não normal (EAV e limiar de tensão), entre os
dois grupos foi utilizado o teste Mann-Whitney, e para a comparação entre os períodos de avaliação (início do tratamento, após seis
semanas e 4 meses), foi utilizado o teste de Friedman, ao nível de
significância de 5%.
RESULTADOS

Figura 6. Ponto F3 de acupuntura

Para a avaliação da percepção de dor dos voluntários foi utilizada a
escala analógica visual (EAV) e o algômetro de pressão.
A EAV auxilia na aferição da intensidade da dor no paciente para
verificar sua evolução durante o tratamento e a cada atendimento,
de maneira prática. Para utilizar a EAV, o pesquisador perguntava ao
voluntário qual o seu grau de dor, sendo que zero significa ausência
total de dor e 10 o nível de dor máxima suportável. Os pacientes do
estudo foram orientados a marcar na escala seu grau de dor no dia
de cada avaliação.
O algômetro de pressão é um aparelho projetado para quantificar e
documentar os níveis de sensibilidade através da medição do limiar
de pressão e da sensibilidade à dor, através da mensuração de tolerância, para verificar o limiar de dor dos músculos temporal (feixes
anterior e médio) e masseter (fibras médias e inferiores).
Através do paquímetro foi avaliada a limitação de abertura de boca
dos pacientes antes do tratamento, após 6 semanas de tratamento e
4 meses depois do tratamento. É uma ferramenta que trabalha com
precisão e serve para medir a distância entre dois lados simetricamente
opostos de um objeto. No caso da abertura bucal foi tomada como
referência a distância entre as incisais dos dentes superiores e inferiores.

A tabela 1 demonstra a média e o desvio padrão das medidas de
abertura da boca no início do estudo, após 6 semanas e após 4 meses
de tratamento no G1 e no G2. O G1 foi tratado com massagens,
termoterapia, aconselhamento e placa oclusal e o G2 submetido à
acupuntura.
Não houve diferença nas medidas de abertura de boca segundo o
tipo de tratamento utilizado. No entanto, em ambos os grupos (acupuntura e placa oclusal) houve aumento das medidas de abertura
bucal após 6 semanas de tratamento. Não houve diferença nos valores de abertura de boca após 6 semanas e no final do tratamento,
após 4 meses (Tabela 1).
A tabela 2 demonstra a média e o desvio padrão dos escores de EAV
no início do estudo, após 6 semanas de tratamento e no final, após
4 meses de tratamento, em ambos os grupos.
Não houve diferença nos escores de EAV segundo o tipo de tratamento utilizado. No entanto, em ambos os grupos (acupuntura e
placa oclusal) houve diminuição dos escores após 6 semanas de tratamento. Não houve diferença nos escores da EAV após 6 semanas e
no final do tratamento, após 4 meses (Tabela 2).
A tabela 3 demonstra a média e o desvio padrão dos escores de limiar
de tensão dos músculos masseter e temporal, no início do estudo,
após 6 semanas e no final do tratamento, no G1 e G2.
Não houve diferença nos escores de limiar de tensão entre os G1
(acupuntura) e G2 (placa oclusal), com exceção do músculo temporal esquerdo (Tb), no qual o valor obtido no G1 (4,7±1,2) foi
maior em comparação ao G2 (3,8±1,6) na avaliação após 6 semanas de tratamento. No entanto, após 4 meses, não houve diferença
dos valores.
Na avaliação do período estudado do G1 e do G2 separadamente,
houve aumento dos escores de limiar de tensão para os músculos avaliados, masseter e temporal, após 6 semanas de tratamento, no entanto, os valores foram similares aos obtidos após 4 meses (Tabela 3).
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Tabela 1. Média e desvio padrão das medidas de abertura da boca no início do estudo, após 6 semanas e após 4 meses de tratamento segundo
o tipo de intervenção
Valores (mm)

G1 (n=17)

G2 (n=17)

Valor de p

(1)

Média

DP

Média

DP

Abertura de boca sem dor
Início

a

36,6

7,8

a

35,5

6,3

0,651

Após 6 semanas

b

42,2

6,5

b

44,1

5,7

0,377

Após 4 meses

b

41,4

7,2

b

42,9

6,6

0,539

p(2)

(3)

0,007; (4)0,046; (5)0,623

<0,001; (4)0,001; (5)0,408

(3)

Abertura máxima da boca
45,9

8,0

a

50,4

6,6

b

49,8

6,6

b

Início

a

Após 6 semanas

b

Após 4 meses

b

p(2)

(3)

0,016; (4)0,048; (5)0,704

44,1

6,3

0,479

51,2

5,3

0,692

50,6

7,9

0,743

<0,001; (4)0,004; (5)0,639

(3)

(1)
Teste t para amostras independentes (acupuntura versus placa oclusal); (2)teste t para amostras pareadas. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente
significativa; letras iguais indicam diferença estatisticamente não significativa; (3)valor de p do teste t para amostras pareadas (início versus após 6 semanas de tratamento); (4)valor de p do teste t para amostras pareadas (início versus após 4 meses de tratamento); (5)valor de p do teste t para amostras pareadas (6 semanas de
tratamento versus após 4 meses de tratamento).

Tabela 2. Média e desvio padrão dos escores da escala analógica
visual no início do estudo e após 6 semanas de tratamento segundo
o tipo de intervenção
Escores da EAV

G1 (n=17)

G2 (n=17)

Média

DP

6,2

2,6

a

Valor de p

(1)

Média

DP

5,9

1,7

0,679

Início

a

Após 6 semanas

b

2,6

2,0

b

1,9

1,5

0,459

Após 4 meses

b

1,2

1,1

b

1,5

1,3

0,959

p(2)

<0,001

Tabela 3. Média e desvio padrão dos escores do limiar de tensão
no início do estudo, após 6 semanas e após 4 meses de tratamento
segundo o tipo de intervenção e o músculo avaliado – continuação
Escores da EAV

Média

(1)

Tabela 3. Média e desvio padrão dos escores do limiar de tensão
no início do estudo, após 6 semanas e após 4 meses de tratamento
segundo o tipo de intervenção e o músculo avaliado
Escores da EAV

G1
(n=17)
Média

G2
(n=17)
DP

Média

G2
(n=17)
DP

Média

Va l o r
de p

(1)

DP

Músculo masseter esquerdo (Md)

<0,001

Teste Mann-Whitney para amostras independentes (acupuntura versus placa
oclusal); (2)teste de Friedman para amostras pareadas (início versus após 6 semanas de tratamento; início versus após 4 meses de tratamento; 6 semanas
de tratamento versus após 4 meses de tratamento);letras diferentes indicam
diferença estatisticamente significativa; letras iguais indicam diferença estatisticamente não significativa.

G1
(n=17)

Início

a

1,5

0,7

a

1,8

0,9

0,389

Após 6 semanas

b

3,0

0,9

b

3,0

1,3

0,459

Após 4 meses

b

3,0

1,1

b

3,5

1,7

0,491

p

<0,001

(2)

<0,001

Músculo temporal direito (Ta)
Início

a

3,1

1,0

a

Após 6 semanas

b

5,7

1,4

b

Após 4 meses

a,b

1,6

b

p

<0,001

(2)

4,7

3,3

1,1

0,796

5,0

1,9

0,185

5,7

2,1

0,203

<0,001

Músculo temporal direito (Tb)

Va l o r
de p

(1)

DP

Músculo masseter direito (Mc)

Início

a

2,6

1,1

a

2,8

1,1

0,836

Após 6 semanas

b

4,6

1,2

b

4,3

2,0

0,263

Após 4 meses

b

3,9

1,6

b

4,6

1,8

0,163

p(2)

<0,001

0,001

Músculo temporal esquerdo (Ta)

Início

a

1,8

0,9

a

2,0

1,3

0,904

Após 6 semanas

b

3,2

0,8

b

3,1

1,3

0,630

Início

a

2,8

1,1

a

3,0

1,2

0,679

Após 4 meses

b

3,3

1,3

b

0,679

Após 6 semanas

b

5,1

1,2

b

4,5

1,7

0,073

p(2)

<0,001

Após 4 meses

b

4,9

2,0

b

5,1

1,7

0,547

p(2)

<0,001

3,7

2,1

0,001

Músculo masseter direito (Md)
Início

a

1,8

1,1

a

Após 6 semanas

b

3,3

1,7

a,b

Após 4 meses

b

3,0

1,0

b

p(2)

<0,001

2,0
2,8

3,5

Músculo temporal esquerdo (Tb)

0,9

0,286

1,2

0,294

Início

a

2,4

1,1

a

2,5

1,2

0,960

0,438

Após 6 semanas

b

4,7

1,2

b

3,8

1,6

0,040

Após 4 meses

b

4,0

1,8

b

4,7

1,7

0,191

p

<0,001

1,9

0,007

Músculo masseter esquerdo (Mc)
Início

a

1,8

0,8

a

1,8

0,7

0,836

Após 6 semanas

b

3,1

0,9

b

3,2

1,5

0,810

Após 4 meses

b

3,3

1,1

b

3,5

1,6

0,959

p(2)

<0,001

<0,001
Continua...
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<0,001

(2)

<0,001

Teste Mann Whitney para amostras independentes (acupuntura versus placa
oclusal). Valor de p em negrito indica diferença estatisticamente significativa; (2)
teste de Friedman para amostras pareadas (início versus após 6 semanas de
tratamento; início versus após 4 meses de tratamento; 6 semanas de tratamento versus após 4 meses de tratamento); letras diferentes indicam diferença
estatisticamente significativa (valor de p em negrito); letras iguais indicam diferença estatisticamente não significativa (valor de p sem negrito).
(1)

Acupuntura no tratamento da disfunção temporomandibular muscular

DISCUSSÃO
As dores causadas pela DTM são dores musculoesqueléticas que
afetam tecidos profundos e que, em casos crônicos, geram um processo biopsicossocial que interfere nas atividades cotidianas normais dos pacientes26-28. As dores crônicas devem ser diagnosticadas
e tratadas corretamente, pois as dores da DTM podem comprometer de modo significativo a qualidade de vida da pessoa29-31.
Em estudo clínico randomizado foram atendidos 40 pacientes
com diagnóstico de DTM muscular pelo RDC/TMD. Os pacientes foram divididos em dois grupos. Um grupo recebeu tratamento placebo e o outro recebeu tratamento com acupuntura.
Os pacientes foram avaliados pela EAV para mensurar a dor antes
e após o tratamento. Foram selecionados os seguintes pontos de
acupuntura: E6, E7, ID18 (pontos locais); VB20, VG20, B10 e
IG4 (pontos à distância). Os pacientes foram tratados por 4 semanas com sessões de duração de 30 minutos cada. Os pacientes
foram reavaliados após 30 dias. Houve diferença significativa entre
os grupos (p=0,2261), sendo que no grupo acupuntura a dor diminuiu de 5,3 para 1,8 em média, segundo a EAV, enquanto no
grupo placebo a dor permaneceu estável ou aumentou9.
Vinte pacientes com DTM foram avaliados antes do tratamento,
imediatamente após o tratamento e 12 meses após o tratamento
com acupuntura, através da EAV. Na consulta inicial foi realizada
uma anamnese segundo os padrões da MTC e verificada a intensidade da dor do paciente. Ao final do tratamento de seis sessões
com 20 minutos cada, os pacientes foram reavaliados e depois de
12 meses também. As médias para EAV0, EAV1 e EAV2 foram
respectivamente de 5,9; 1,65; 2,45. Houve diferença estatística
entre EAV0 e EAV1 de p<0,01 e entre EAV2 (p<0,01), porém
não houve diferença entre EAV1 e EAV2 (p>0,05). Os autores
apontaram que o tratamento com acupuntura reduziu a dor após
seis semanas de tratamento e permaneceu por um período médio
de 12 meses32,33. Esse trabalho apresentou resultados semelhantes
ao estudo realizado na UFMS, visto que os pacientes apresentaram
melhora no quadro de dor no grupo da acupuntura na reavaliação
de seis semanas e permaneceu na avaliação de 4 meses.
Um estudo descritivo com 31 pacientes com DTM utilizou a EAV
antes e depois do tratamento para avaliar a intensidade da dor. Os
pacientes foram submetidos a 3 sessões de acupuntura, 20 minutos
cada uma por semana. Passaram por uma anamnese e diagnóstico
da MTC e os pontos selecionados foram: canal do coração C7,
canal do pericárdio PC6, canal do intestino delgado ID3, canal
da vesícula biliar VB20 e canal do triplo aquecedor TA23. A dor
cessou (EAV=0) em 67,7% dos casos. Houve redução na intensidade de dor, com EAVi da 1ª sessão (6,10±2,64) do que a EAVf
da 3ª sessão (1,16±1,98). Os autores chegaram à conclusão que
um mínimo de 3 sessões de acupuntura é suficiente para reduzir a
intensidade da dor, independente do seu grau34.
Em estudo tipo ensaio clínico foram tratados 10 pacientes com
DTM, diagnosticados pelo RDC/TDM e utilizaram a EAV. Os
pacientes foram divididos aleatoriamente em dois grupos, sendo
o primeiro grupo composto por cinco pacientes tratados apenas
com fisioterapia (massagens) por 3 semanas e o segundo composto
também por cinco pacientes tratados apenas com placa oclusal. O
estudo mostrou que os pacientes que receberam tratamento so-
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mente com fisioterapia não zeraram sua dor após o tratamento;
mas houve diminuição média de 92,5% na dor. Já nos pacientes
que receberam tratamento com placa oclusal houve melhora de
92% na primeira semana, e zeraram a dor até o fim do tratamento.
Isso mostrou que a placa oclusal é tão eficiente quanto os tratamentos fisioterápicos15.
A acupuntura trabalha para reduzir a sensação de dor e esta terapia tem se mostrado tão eficiente com as técnicas convencionais do tratamento da DTM35. Em um estudo 20 pacientes com
DTM foram tratados. Um grupo foi submetido a acupuntura
associada a placa oclusal e um grupo utilizou somente a placa
oclusal. O grupo com acupuntura foi tratado com 5 sessões por
50 minutos cada e placa oclusal de uso noturno. O grupo placa
foi orientado a usar a placa somente à noite. Também foi avaliada a limitação dos movimentos mandibulares, antes e depois
do tratamento. O grau da dor foi verificado pela EAV. Depois
da primeira semana de tratamento observou-se melhora na dor
e nos movimentos mandibulares no grupo acupuntura. Após 5
semanas de tratamento os pacientes foram reavaliados e houve
redução significativa nos sintomas da DTM, porém não houve
diferenças estatísticas entre os dois grupos (p>0,05). No entanto, no grupo acupuntura, a dor diminuiu mais rapidamente13,15.
Assim como esses resultados, o estudo da UFMS mostrou resultados bem semelhantes.
Após revisão sistematizada da literatura, observou-se que não
existe um protocolo padrão na acupuntura para o tratamento da
DTM, que a escolha dos acupontos variam conforme o grau de
comprometimento dos pacientes36. Excelentes resultados foram
obtidos utilizando como pontos locais o do canal do estômago,
como o E8; E7, E6; pontos do canal do triplo aquecedor como o
TA21, TA17 e ponto do canal da vesícula biliar como o VB2. Esses
pontos foram utilizados no controle da dor local. Já os pontos à
distância que mais foram aplicados para o controle da ansiedade,
relaxamento muscular, diminuição do estresse, e melhora do sono
do paciente foram os do meridiano do intestino grosso IG4, estômago E36, triplo aquecedor TA5, fígado F3, vesícula biliar VB34,
e vaso governador VG20. Baseados na literatura, Souza e Silva32
encontraram evidências da utilização dos pontos do intestino delgado ID18, estômago E6, E7, vaso governador VG20, vesícula
biliar VB20, bexiga B10. Outros pontos também podem ser empregados, como a bexiga B60 e a vesícula VB3. Os autores ainda
ressaltam que a acupuntura é um excelente método de tratamento
complementar a outras terapêuticas, ou como técnica de escolha
para pacientes com intolerância ao uso de placas oclusais18.
Em relato de caso clínico de uma paciente de 32 anos, diagnosticada com DTM muscular e avaliada pela EAV em relação a dor,
em anamnese da MTC foi observado o aspecto da língua, pulso e
características da cor da pele da paciente.
Avaliando 20 pacientes submetidos a 6 sessões de acupuntura com
30 minutos cada sessão observou após 6 semanas que o limiar de
dor e a tensão muscular avaliada por eletromiografia tinham sido
estatisticamente melhores em relação ao início da pesquisa, e que
tais melhoras permaneceram por 12 meses. Semelhante resultado
foi observado no presente trabalho que apresentou menor índice
EAV na dor, diminuição da tensão muscular e melhora na abertura
de boca em 6 semanas e 4 meses após tratamento em pacientes
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submetidos à acupuntura com o mesmo número de sessões e mesmo tempo de tratamento32,37,38.
Essa ação da acupuntura também foi constatada em um trabalho
de que observou 40 pacientes tratados com acupuntura e após 4
sessões apresentaram diminuição da dor e menor tensão muscular,
o que também foi observado na presente pesquisa, na qual os pacientes foram avaliados em 6 semanas e 4 meses, e constatou-se que
tanto a acupuntura quanto a placa oclusal associada a massagens e
termoterapia proporcionaram relaxamento muscular, melhora nos
movimentos mandibulares na abertura de boca e diminuição do
nível de dor dos pacientes21. Esses resultados foram semelhantes
ao do estudo realizado, pois os pacientes apresentaram melhora
na abertura de boca, diminuição da dor e da tensão muscular em
ambos os grupos acupuntura e placa.
Um estudo clínico randomizado de 40 pacientes com DTM, com
diagnósticos pelo RDC/TMD, a dor foi avaliada pela EAV e os
músculos da mastigação foram avaliados pela eletromiografia antes
e após o tratamento. Os pacientes foram aleatoriamente divididos
em dois grupos. O primeiro foi tratado com acupuntura, passaram
pela anamnese e diagnóstico segundo a MTC. Os pacientes foram
tratados com 4 sessões de acupuntura com duração de 20 minutos
cada. Os pontos selecionados foram: meridiano do intestino grosso IG4 e IG11, meridiano do intestino delgado ID19, meridiano
do fígado F2, meridiano da bexiga B2, meridiano do vaso concepção VC23, meridiano do triplo aquecedor TA23, meridiano da
vesícula biliar VB21 e VB34. O grupo placa foi tratado com placa
miorrelaxante, aconselhamento e orientações de autocuidados. As
placas foram confeccionadas de maneira convencional, em acrílico, e instaladas e ajustadas por um único profissional. Os pacientes
foram orientados a usar a placa à noite, e a retornarem em 4 semanas. Os pacientes foram reavaliados após 30 dias de tratamento, a
eletromiografia dos músculos mastigatórios foi menor em 40% no
grupo da acupuntura e em 50% no grupo placa. A dor reduziu em
ambos os grupos, porém não houve diferenças estatísticas entre os
dois. Todavia, no grupo acupuntura, a redução da dor foi mais rápida e a ausência de dor durou mais tempo. Metade dos pacientes
do grupo de acupuntura teve melhora nas limitações mandibulares. Os autores concluíram que a acupuntura foi tão eficiente
quando a placa oclusal21.
CONCLUSÃO

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Baseado nos resultados do presente estudo pôde-se chegar à conclusão que tanto a acupuntura quanto a placa oclusal associada à
massagem e termoterapia foram eficazes no tratamento dos pacientes com DTM muscular durante 6 semanas e que permaneceu
por um período após de tratamento de 4 meses.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Auriculotherapy is
widely used to relieve painful conditions, therefore, allowing systematic reviews on the subject. However, they did not propose a
unified bank of points of possible choice, their possible combinations or described the location of such points, thus making it
the objective of this study.
CONTENTS: The systematic review of revisions methodology
(Overview) was chosen to achieve the proposed goal. The quality of such material was ascertained by the tool Assessment of
Multiple Systematic Reviews, and the databases consulted were
PEDro database, Pubmed, Scielo, and LILACS. The keywords
and boolean index applied were: auriculotherapy AND pain; ear
acupuncture AND pain, ear acupressure AND pain; auricular
therapy AND pain; auricular medicine AND pain. A total of
242 studies were found, but only six were systematic reviews in
humans involving pain and auriculotherapy alone (without association with another technique). The methodological quality of
the studies was high (8-10/11 Assessment of Multiple Systematic
Reviews). There is variability in the neurophysiological explanation of action, many possible disorders that can be approached
with auriculotherapy (acute, chronic, trauma, pre- and postoperative pain among others). Auriculotherapy showed to be promising in the remission of the pain, adjunct to the conventional
treatment, low risk, cost, and easy administration.
CONCLUSION: There are several ways of justifying its neurophysiological effects, and the most used points were ShenMen,
the corresponding somatotopic region and the cavum conchae
region (vagal stimulation). Auriculotherapy meets the needs of
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an immense possibility of painful musculoskeletal conditions,
with favorable and promising results.
Keywords: Auriculotherapy, Modalities of physiotherapy, Pain,
Physiotherapy, Rehabilitation, Traditional Chinese Medicine.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A auriculoterapia é amplamente utilizada para o alívio de condições dolorosas, portanto,
com número considerável de estudos, permitindo a realização de
revisões sistemáticas no assunto. No entanto, não propuseram
um banco unificado de pontos de possível escolha, suas possíveis
combinações ou descreveram a localização de tais pontos, tornando-se então, o objetivo deste estudo.
CONTEÚDO: Optou-se por uma revisão sistemática de revisões (Overview). A qualidade de tal material foi realizada por intermédio da ferramenta Assessment of Multiple Systematic Reviews
e as bases de dados consultadas foram: PEDro, Pubmed, Scielo
e LILACS. As palavras-chaves e índice booleano aplicados como
a seguir: Auriculotherapy AND pain; ear acupuncture AND pain,
ear acupressure AND pain; auricular therapy AND pain; auricular
medicine AND pain. Foram encontrados primariamente 242 estudos, mas apenas seis eram revisões sistemáticas em humanos,
envolvendo dor e apenas auriculoterapia (sem associação a outra
técnica). A qualidade metodológica dos estudos foi alta (8-10/11
- Assessment of Multiple Systematic Reviews). Há variabilidade
na explicação neurofisiológica de ação, muitas possibilidades de
afecções que podem ser abordadas com auriculoterapia (dores
agudas, crônicas, por traumas, pré e pós-operatórias entre outras). A auriculoterapia apresentou-se como promissora na remissão da dor, meio adjunto ao tratamento convencional, baixo
risco, custo e de fácil administração.
CONCLUSÃO: A auriculoterapia apresenta diversas formas de
justificar seus efeitos neurofisiológicos e os pontos mais utilizados foram ShenMen, a região somatotópica correspondente e a
região da concha cava (estimulação vagal). Atende uma imensa
possibilidade de condições dolorosas musculoesqueléticas, com
resultados favoráveis e promissores.
Descritores: Auriculoterapia, Dor, Fisioterapia, Medicina Tradicional Chinesa, Modalidades da fisioterapia, Reabilitação.
INTRODUÇÃO
Desde 1978, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda
a inserção de medicinas alternativas e complementares ou práticas
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integrativas e complementares (PIC) nos sistemas públicos de saúde
(p. ex.: Sistema Único de Saúde, SUS). No Brasil, as PIC intensificaram-se após a aprovação pelo Ministério da Saúde (MS) em 2006, a
adição de terapias não farmacológicas e mais naturais, como Tai Chi,
Qigong (Lian Gong), Yoga, Pilates de solo, ginástica laboral, exercícios
terapêuticos, recursos manipulativos, acupuntura e meditação1. Em
2017 houve ampliação das PIC a serem utilizadas e a auriculoterapia
(AT) foi incluída. Apta a ser aplicada em diversos níveis de atenção à
saúde, como básica, especializada e hospitalar, a proposta é a prevenção de agravos, recuperação, promoção da saúde e não abandono do
tratamento da medicina convencional2-5. Dada a efetividade e baixo
custo da AT, a Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria
com o MS, promoveu em todo o Brasil o curso de “Formação em
Auriculoterapia para Profissionais de Saúde da Atenção Básica”, capacitando e propulsionando a integração deste recurso às PIC6.
AT, acupuntura auricular e acupressão auricular são sinônimos de
uma terapia praticada há séculos, via estimulação do pavilhão auditivo externo para o alívio de situações patológicas no corpo. A AT
possui duas principais linhas de raciocínio que explicam seus princípios, a escola francesa (Paul Nogier) e a chinesa (Medicina Tradicional Chinesa - MTC)7. Em 1957, na França, a AT foi impulsionada
pela cartografia proposta por Paul Nogier, esquematizando um feto
invertido na orelha, como um mapa somatotópico representando
partes reflexas de estimulação ao corpo. Teorizando que sintomas
e doenças são projetados em regiões específicas na orelha, já que é
uma das poucas estruturas anatômicas formadas por endoderma,
mesoderma e ectoderma (três folhetos embrionários), podendo, hipoteticamente, ter a representatividade de todas as partes do corpo8.
Isso desencadeou o estudo de suas bases neurofisiológicas de ação e
seu reconhecimento pela OMS em 1987, que a identifica como um
microssistema da acupuntura capaz de intervir no corpo como um
todo. A padronização de uma nomenclatura internacional deu-se
em 1990, com atualizações de tais informações ocorrendo até os dias
de hoje, mesclando os dois princípios (francês e chinês)9-11. Além da
ótica de Paul Nogier, há mais de 2000 anos a AT é datada na cultura
asiática e explicada pela regulação da “Energia vital” (Qi), que circula pelos meridianos e canais colaterais. Quando há desequilíbrio
do Qi de uma pessoa, ela torna-se vulnerável à doença e a AT seria
capaz de harmonizar tal fluxo minimizando sintomas (conceito da
MTC)7,9,10. O tratamento com AT poderá ser isolado ou em associação a outra intervenção (p. ex.: cinesioterapia), temporária, objetivando alta ou encaminhamento a grupos de exercícios1.
A dor, em suas várias formas de manifestação, é causa comum de
consultas médicas e a outros profissionais da saúde (p. ex.: fisioterapeutas), sendo a dor crônica prevalente na população brasileira igual
ou superior à mundial (10,1-55,5%), representando um dos maiores desafios de controle para a saúde pública12,13. Afeta a funcionalidade, a qualidade de vida, a produtividade, gera prejuízo econômico
(pessoal, familiar, empresa e governo), além do uso indiscriminado
de fármacos e com isso, seus possíveis efeitos adversos. Por isso, terapias complementares fazem parte do rol de opções de controle da
dor, pois apresentam menor risco, baixo custo e são menos invasivas
que a abordagem habitual10,11,14.
Os conceitos descritos servem de ponto de partida aos estudos em
AT. Porém, ao se focar em atendimentos voltados a quadros dolorosos, a análise de sua relação com a modulação da dor deverá ser
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compreendida. De maneira neurofisiológica, os estímulos nas terminações nervosas do pavilhão auricular são transmitidos via nervos espinhais e cranianos (sistema nervoso periférico, SNP) para o sistema
nervoso central (SNC), liberando neurotransmissores que regulam
os mecanismos endógenos de controle da dor. Quando ativada, a via
neural descendente libera opioides endógenos (endorfinas) no corno
posterior da medula espinhal (CPME), dificultando a propagação
e percepção do estímulo doloroso pelo SNC (vias inibitórias descentes da dor, mecanismo extrassegmentar ou supraespinhal). Outro mecanismo de modulação nociceptiva é a chamada Teoria das
Comportas (mecanismo segmentar ou espinhal), que transmitindo
estímulos não dolorosos por via de fibras aferentes mielinizadas
(Aβ), se contrapõem aos estímulos nocivos das fibras pouco mielinizadas (Aδ) ou amielinizadas (C) balanceando a sensação dolorosa
no CPME15,16. Ambas as vias são as mais atribuídas à AT visando
justificar seus efeitos em condições álgicas. O controle da inflamação
estaria ligado a pontos na região anatômica da concha cava (p. ex.:
pulmão 1 e 2), que estimula o nervo vago, liberando acetilcolina,
um neurotransmissor que inibe a liberação do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α, citocina pró-inflamatória) pelos macrófagos, e
com isso, minimiza a inflamação (reflexo colinérgico)17-19.
Os pontos de AT podem ser estimulados de diversas formas como
por sementes (mostarda ou colza), agulhas de acupuntura (facial ou
sistêmica), pellets magnéticos, agulhas semipermanentes, eletrofototerapia (laser ou estimulação elétrica nervosa transcutânea - TENS)
e pelos próprios dedos. Porém, as sementes são de baixo custo e
possuem a vantagem de os pacientes fazerem a autoestimulação dos
pontos e assim têm sido as mais utilizadas7,10. As sementes devem ser
estimuladas de três a quatro vezes por dia, por um minuto ou até o
local tornar-se sensível, com trocas semanais mediante a reavaliação
do caso. No entanto, há descrição de permanecer com a mesma aplicação por até um mês e o tempo de tratamento total varia de 2-10
semanas7,10,14. Uma revisão sistemática com metanálise concluiu que
a AT pode ser eficaz para o alívio de dores agudas e crônicas, com
redução de sua intensidade já nas primeiras 48h de início do tratamento, além de ser um recurso seguro11. Outro estudo descreveu
o tempo de remissão da dor variando de imediato até 6 meses10.
Apesar de haver revisões sistemáticas7,8,10,11,14 abordando a AT e dor,
elas não propuseram um banco unificado de pontos de possível escolha, suas possíveis combinações ou descreveram a localização de
tais pontos, tornando-se então, o objetivo deste estudo. Ainda, além
da menção dos principais pontos indicados para casos dolorosos,
visou-se identificar seus locais, facilitando a prática clínica.
CONTEÚDO
Para alcançar o objetivo proposto, optou-se por fazer uso de revisão
sistemática de revisões que abordassem AT e dor (Overview). Os
bancos de dados PEDro, Pubmed, Scielo e LILACS foram acessados em fevereiro de 2019. As palavras chaves e índices boleanos
foram utilizados conforme a seguir: Auriculotherapy AND pain; ear
acupuncture AND pain, ear acupressure AND pain; auricular therapy
AND pain; auricular medicine AND pain. Essas palavras deveriam
estar presentes no título ou resumo para os artigos serem selecionados. Em caso de dúvida, os estudos foram verificados na íntegra.
Aplicou-se filtros buscando apenas revisões sistemáticas e que fossem
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em humanos, sem restrição da data de publicação. Dois avaliadores
fizeram a seleção e avaliação pela ferramenta Assessment of Multiple
Systematic Reviews (AMSTAR)8, discutindo a pontuação em caso de
divergência. Apesar de revisões no tema não ser um assunto inédito,
o relato dos pontos ou quais foram os mais utilizados nem sempre
são descritos, dificultando a prática clínica e a reprodução metodológica8,11. Portanto, livros também foram consultados para fornecer
a melhor descrição de uso dos pontos, assim como sua localização.
A tabela 1 apresenta os resultados da seleção nas bases de dados e a
tabela 2, expõe os estudos com a aplicação da ferramenta AMSTAR,
por ordem de maior pontuação.
A figura 1 demonstra a subdivisão do pavilhão auditivo externo
necessária para a compreensão a fim de facilitar a interpretação da
descrição dos pontos da tabela 3. Vale ressaltar que há variações anatômicas normais de pessoa para pessoa, então a princípio, a identificação das estruturas, assim como a busca por pontos específicos
carecem de treino prático9.
A tabela 3 demonstra os principais pontos para alívio de condições
dolorosas de acordo com a unificação de vários estudos, e a figura 2
mostra onde se encontram anatomicamente6,10,14,22-25.
Não significa que todos deverão ser aplicados em sessão única, mas
sim, selecionados de acordo com as combinações já descritas e somados à área dolorosa que se pretende tratar (Figura 3).
Por exemplo, ShenMen, Rim, Simpático (auriculocibernética) +
lombar (região afetada - RA). No entanto, uma revisão sistemática
demonstrou a possibilidade de se escolher 15 pontos diferentes ape-
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Tabela 1. Busca e seleção de estudos nas bases de dados
Bases de dados

Encontrados

Repetidos

Excluídos

Final

PEDro

20

2

13

5

Pubmed

112

11

100

1

Scielo

33

0

33

0

LILACS

77

0

77

0

Total

242

13

223

6

Lóbulo

Figura 1. Divisão anatômica do pavilhão auditivo externo

FE = fossa escafoide; FT = fossa triangular; CS = concha superior ou cimba; CI
= concha inferior ou cava; II = incisura intertrago.

Tabela 2. Características das revisões sistemáticas e metanálises selecionadas
Autores

Objetivos

Pontos de AT mais utilizados

Resultados
(p)

Diferenças médias
em termos de dor

AMSTAR

Yang et al.7

Efeito da acupressão auricular
em dor lombar crônica

ShenMen, subcórtex, RA (lombossacral, coluna, lombar, nervo isquiático,
quadril, fossa poplítea), fígado, rim,
simpático, bexiga, baço, pontos Ashi

p<0,001

- 1,13

11/11

Zhao et al.20

Avaliar a eficácia da AT em dor
crônica

ShenMen, simpático, subcórtex, tálamo, fígado, rim, coração, bexiga, baço,
pulmão, analgesia, RA e pontos Ashi.

p<0,05

- 3,76

10/11

Yeh et al.10

Eficácia da AT no manuseio ShenMen, subcórtex, pulmão, tálamo,
da dor comparado a grupo simpático, fígado, rim, analgesia, endóplacebo
crino e RA.

p<0,05

1,59

10/11

Asher et al.14

AT no manuseio da dor

ShenMen, tálamo, pulmão, coração,
ponto zero e RA.

p<0,05

1,56

10/11

Murakami, Fox e
Dijkers11

Alívio da dor imediata (48h)

ShenMen, tálamo, pulmão e RA.

p<0,05

- 1,08

9/11

Usichenko,
Lehmann e Ernst21

Avaliar a eficácia da AT no
controle da dor pós-operatória

Não descrito

Não descrito

Não descrito

8/11

RA = região afetada, correspondência somatotópica da área do corpo reflexamente comprometida; AT = auriculoterapia; ponto Ashi = local de maior incômodo;
AMSTAR = Assessment of Multiple Systematic Reviews.
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Ápice

ShenMen Simpático

Rim Bexiga
Ponto zero

Analgesia
Fígado
Baço

RM
P1
C
P2

Suprarrenal

Tálamo

Endócrino

Subcórtex

Ponto externo
Ponto interno

Figura 2. Localização dos principais pontos analgésicos

RM = relaxamento muscular; P1 = pulmão 1; C = coração; P2 = pulmão 2.

Figura 3. Mapa somatotópico da região reflexa afetada e a ser escolhida
para tratar

Tabela 3. Principais pontos a combinar com fins analgésicos
Pontos

Localização

Ação

ShenMen

Vértice do ângulo formado pelo ramo superior Ansiedade, distúrbios mentais, estabilização emocional, em condições
e inferior da antélice
de dor e possui atividade anti-inflamatória

Simpático

Na intersecção do ramo inferior da antélice e Algias em geral, náuseas, vômitos, hiper-hidrose das mãos e pés. Estada hélice, na região interna
bilização vegetativa das vísceras

Rim

Em uma fossa localizada abaixo do início do
ramo inferior da fossa triangular, em região superior da concha cimba

Fígado

Na região inferior da concha cimba, acima do Colabora nas afecções de músculos e tendões, em casos de dor, rigidez
início da raiz da hélice, próximo à antélice
e lesões

Baço

Situado na parte superior da concha cava,
próximo à antélice e inferior à raiz da hélice

Tratamento de musculatura dolorosa e fraca

Bexiga

Abaixo do ramo inferior da antélice

Transtornos do trato urogenital: infecção, disúria, poliúria, incontinência,
cálculo uretral e nefrite aguda. Edemas idiopáticos

Analgésico ou
analgesia

Verticalmente entre o ponto rim e a raiz da Analgesia
hélice

Transtornos do trato urogenital, problemas articulares, queixas menstruais, amenorreia, tensão pré-menstrual, enxaqueca e para o tratamento de dependência química. Doenças ósseas em geral e crônicas

Ápice da orelha

No ápice da orelha, na hélice

Hipertensão, alergias, analgesia e harmonização emocional

Ponto zero

No ramo ascendente da hélice ou raiz

Ação espasmolítica, analgésica e relaxante

Relaxamento
muscular

Medialmente ao ponto baço, dirigindo-se a Miorrelaxante, tensão ou espasmo muscular e insônia
raiz da hélice
Continua...
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Tabela 3. Principais pontos a combinar com fins analgésicos – continuação
Pontos

Localização

Pulmão 1 e 2

Na cavidade da concha circundando a zona Transtornos do trato respiratório e pele como: resfriados, laringite, tosdo coração
se, asma, bronquite, dermatite, urticária e acne (estímulo ao nervo vago)

Coração

Centro da cavidade da concha cava

Hipertensão, ansiedade, depressão, insônia, palpitações, taquicardia e
dispneia, angina e bradicardia (estímulo ao nervo vago)

Suprarrenal

Na proeminência do trago

Transtornos articulares, processos circulatórios, inflamatórios, reumatismo, artrose, bursite, processos alérgicos. Estimula os hormônios adrenocorticais e a adrenalina

Subcórtex

Região inferior da parte interna do antítrago

Algias, ansiedade e depressão

Tálamo

Acima do ponto subcórtex, na face interna e
ápice do antítrago

Lombalgias e cervicalgias

Endócrino ou
endócrinas

Na base interna da incisura intertrágica.

Transtornos endócrinos, hipo e hipertireoidismo, diabetes, transtornos
ginecológicos e reumatoides.

nas para o tratamento de lombalgias, sendo ShenMen e subcórtex os
mais frequentes7. O que demonstra uma variabilidade considerável
entre os estudos analisados, já que se sugere a seleção de cerca e 4-6
pontos para tratamento26. Portanto, torna-se inviável propor associações para cada caso doloroso nesse formato, seria necessário um livro
para contemplar esse objetivo, já que mais de 200 pontos de AT
foram identificados8. De qualquer forma, algumas combinações previamente utilizadas servem de base, como a própria auriculocibernética descrita ou as combinações a seguir: ShenMen, tálamo, pulmão
+ região afetada, correspondência somatotópica da área do corpo
reflexamente comprometida (RA)14; ShenMen + RA (10); tálamo,
analgésico + RA)23; ShenMen, subcórtex + RA7.
Muitas foram as afecções relatadas, passíveis de serem ajudadas no
alívio da dor mediante a AT. Seguem algumas dessas indicações:
1) dor associada a câncer, artroscopia de joelho, fratura de fêmur,
artroplastia de quadril14; em dismenorreia, dor pós-operatória, fratura de quadril, lombalgia, aspiração de medula óssea, dor aguda
e crônica10; 2) dor na coluna vertebral, lombociatalgia, câimbras,
torcicolo, fibromialgia, dor reumática, dor fantasma, dor no coto
de amputação, herpes-zóster, dor após fraturas em geral, neuralgia
trigeminal, dor de dente, cefaleia, enxaqueca e cefaleia tensional23; 3)
dor lombar crônica, espasmo muscular, lesões com mecanismo em
chicote (Whiplash injuries), dor de origem traumática, inflamação
pós-entorses articulares, osteoartrose, dor pélvica e abdominal, síndrome do impacto no ombro, capsulite adesiva, bursites, epicondilite lateral, síndrome do túnel do carpo e dores articulares22.
Usichenko, Lehmann e Ernst21 não expuseram quais pontos de
AT foram aplicados nos ensaios clínicos analisados e nem os seus
resultados em termos estatísticos, o que dificulta a interpretação e
reprodutibilidade de novas pesquisas. Este estudo foi conduzido há
mais de uma década e outros com o mesmo desenho metodológico vieram posteriormente, sendo mais criteriosos. Murakami, Fox e
Dijkers11 destacaram o fato de a AT ter resultados tão bons quanto
seus grupos comparativos, apresentar efeitos adversos temporários e
menos degradantes que fármacos (dor no local, que poderá dificultar
o sono, irritação da pele, leve sangramento, tonturas e náuseas) e a
aplicação ser rápida e acessível. No entanto, esperavam uma redução
mais significativa do quadro doloroso. Asher et al.14 chegaram a uma
conclusão mais positiva que os autores anteriores, afirmando resultados superiores na minimização da dor, quando a AT era comparada
com um grupo controle ou placebo em relação a mesma compara-
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Ação

ção feita com acupuntura sistêmica. O que contradiz outra revisão
sistemática, que retrata que a AT não foi superior ao grupo placebo
e que seus efeitos começam a diminuir três meses após o término
de sua aplicação, mesmo assim, descreveram-na como promissora e
capaz de reduzir a dor20. Já Jiang et al.18 constataram efeito positivo
e duradouro da AT frente à dor e que os efeitos adversos são insuficientes para que os pacientes abandonem o tratamento. Para que
essas dúvidas sejam sanadas, estudos como o de Moura et al.27, com
110 participantes, grupo tratamento, placebo e controle, devem ser
encorajados, pois permitem embasar conclusões fidedignas.
A justificativa quanto aos efeitos da AT, parece não estar ligada apenas à penetração da agulha no pavilhão externo auricular, mas sim,
à escolha dos pontos ideais14. Esta é uma discussão extensa, mas
quatro possíveis explicações são elucidadas: (1) A AT age por mecanismo diferente da acupuntura sistêmica; (2) ação semelhante à da
acupuntura, em que ativaria meridianos, regularização da função de
órgãos, do Qi e Sangue, com consequente normalização de trajetos
dolorosos (MTC); (3) vias neuronais reflexas hipersensíveis que conectam o microssistema auricular à região somatotópica corresponde no cérebro, que por meio da medula espinhal chega até a região
dolorosa correspondente; (4) a AT não depende de pontos específicos, mas sim da região estimulada7,10,14,20. A quarta explicação advém
dos estímulos na região da concha cava, inervada pelo nervo vago,
ser capaz de induzir a estimulação parassimpática. Portanto, a analgesia seria ocasionada pelo local de aplicação e não pela seleção de
pontos. Ou seja, é possível que a AT funcione via mecanismo central
de controle da dor. No entanto, se a analgesia proporcionada é por
pontos específicos ou região estimulada, permanece em discussão14.
O que se sabe, é que o estímulo auricular é um método cientificamente validado, até mesmo por ressonância magnética funcional,
não invasiva, de neuromodulação cerebral17. A possibilidade de agir
por mecanismo central descendente inibitório de dor, foi reforçado
pelo fato dos efeitos da AT serem bloqueados ao uso do antagonista
de opioides naloxona. A AT ainda seria capaz de aumentar a tolerância à dor. Logo, há variabilidade na explicação que indique a ação da
AT em quadros álgicos, mas demonstra o interesse da comunidade
científica nesse microssistema, tornando-o o mais estudado7.
Yeh et al.10 também apontaram alívio significativo da dor com a AT
comparada ao grupo controle ou placebo, ressaltando que a qualidade dos estudos eram de moderada a alta. Uma das dificuldades
quanto à efetividade da AT relatada por estes autores, seria o número
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limitado de estudos com grupo placebo, apenas 32% dos estudos
envolvendo AT e dor. A expectativa do paciente frente ao tratamento, relacionamento com seu terapeuta e o efeito placebo propriamente dito, podem afetar os resultados obtidos com a AT, mas que
são vieses em qualquer outra modalidade de tratamento. O ponto
ShenMen e os pontos reflexos correspondentes à região afetada são
os mais usados na prática, de acordo com os autores descritos. Informação que corrobora os achados da tabela 2.
Em suma, a necessidade de ensaios clínicos randomizados, encobertos, com cálculo da amostra para definir o número de participantes,
deve ser incentivada ao investigar-se a eficácia de qualquer método de tratamento, e as revisões analisadas estimulam o mesmo. A
possibilidade de utilizar esse desenho de estudo, revisão de revisões,
sobre um tema específico (AT e dor), demonstra o interesse da comunidade científica no tópico. Até o momento, as conclusões são
cautelosas, porém, as revisões sistemáticas que foram incluídas, apresentaram alta qualidade metodológica (8-10/11 - AMSTAR) e estão
de acordo nos seguintes aspectos: a AT é uma técnica adjunta a ser
utilizada no manuseio da dor; reduz o uso de fármacos analgésicos,
minimizando a tolerância e efeitos adversos; é um tratamento de
baixo risco, custo e fácil administração7,10,11,14,20,21.
CONCLUSÃO
A AT possui resultados favoráveis quanto a seus efeitos sobre a dor
(apesar de seus mecanismos de ação continuarem em estudo), mostrando-se promissora como uma terapia adjunta ao tratamento convencional. O ponto ShenMen, pontos reflexos correspondentes ao
local no corpo afetado e a estimulação da concha cava (ex.: ponto
pulmão), parece ser a combinação mais favorável a melhores resultados quanto ao alívio da dor.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The complex regional
pain syndrome is characterized by severe pain that affects one
extremity of the body, in addition to edema, increased sensitivity
to cold and touch, sweating, discoloration and decreased ability
to move. This study aimed to identify and analyze the methods
of diagnosis and treatment of complex regional pain syndrome.
CONTENTS: This is an integrative review of literature conducted in April 2018, which used the electronic database and
an academic search engine to select the studies. We sought to
complement the survey with manual search of the citations of
the primary studies identified. As a search strategy, the authors
used the descriptors: “complex regional pain syndrome”, “pain”,
“chronic pain”, “diagnosis” and “treatment” in Portuguese and
English. A total of 416 references were identified, 11 of which
were selected for the present study. Most articles were published
in 2016, in English. In general, the articles present the pathophysiology, methods of diagnosis and treatment of complex regional pain syndrome, and it is possible to identify and analyze
the consonance and divergence found in the scientific literature.
CONCLUSION: The basis for the diagnosis of regional complex pain syndrome remains clinical, and there is no “gold standard” to conduct the diagnosis as there are no accurate imaging
indicators or serum markers. The psychological evaluation and
the treatment of the disorders, when present, can ensure a better
patient’s compliance with the treatment instituted.
Keywords: Chronic pain, Complex regional pain syndrome, Diagnosis, Pain, Therapeutics.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A síndrome da dor regional
complexa é caracterizada por dor intensa que acomete uma extremidade do corpo, além de edema, aumento da sensibilidade
ao frio e ao toque, sudorese, alteração de coloração e diminuição da capacidade de movimento. O objetivo deste estudo foi
identificar e analisar os métodos de diagnóstico e tratamento da
síndrome da dor regional complexa.
CONTEÚDO: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura realizada no mês de abril de 2018, que utilizou bases de
dados eletrônicas e um buscador acadêmico para a seleção dos
estudos. Buscou-se complementar o levantamento com busca manual nas citações dos estudos primários identificados.
Como estratégia de busca dos artigos, utilizou os descritores:
“síndrome da dor regional complexa”, “dor”, “dor crônica”,
“diagnóstico” e “tratamento” nos idiomas português e inglês.
Foram identificadas 416 referências, sendo 11 artigos selecionados para o presente estudo. A maioria dos artigos foi
publicado no ano de 2016 e em inglês. De modo geral, os artigos apresentam a fisiopatologia, os métodos de diagnóstico
e de tratamento da síndrome da dor regional complexa, sendo
possível identificar e analisar a consonância e a divergência
encontrada na literatura científica.
CONCLUSÃO: A base do diagnóstico da síndrome da dor regional complexa permaneceu clínica e não se tem um “padrão
ouro” para conduzir o diagnóstico, pois não há indicadores de
imagem ou marcadores séricos precisos. A avaliação psicológica
e o tratamento de seus distúrbios, quando presentes, garantem
melhor adesão do paciente ao tratamento instituído.
Descritores: Diagnóstico, Dor, Dor crônica, Síndrome da dor
regional complexa, Terapêutica.
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INTRODUÇÃO
A síndrome da dor regional complexa (SDRC), assim designada
atualmente, é uma entidade que traz grande angústia, não só para
o paciente pelo quadro álgico incapacitante como também para os
profissionais de saúde. Estes, limitados em sua abordagem, uma vez
que a fisiopatologia da SDRC não está totalmente esclarecida e tem-se grande dificuldade em obter resultados positivos no tratamento1.
Até o século passado, a SDRC era também denominada de causalgia. Em 1877, a causalgia foi descrita pela primeira vez como uma
entidade crônica dolorosa, sem causa neurológica, acompanhada
por alterações vasomotoras, até então inominada2. Muitas termi-
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nologias foram utilizadas para designá-la, como causalgia menor,
desordem vasomotora pós-traumática, atrofia de Sudeck e síndrome ombro-mão. Sugeriu-se então, que todas as doenças dolorosas
associadas a fenômenos vasomotores, habitualmente precedidas por
trauma, devessem ser denominadas de “distrofia simpático reflexa”,
na qual as seguintes características deveriam estar presentes: dor, alterações vasomotoras da pele, perda de função do membro e alterações
tróficas em vários estágios3.
Contudo, as controvérsias sobre o diagnóstico continuaram a suscitar dúvidas. Em 1993, a Associação Internacional para o Estudo
da Dor elaborou consenso onde foram definidos os critérios para o
diagnóstico dessa doença4. Foi adotada a terminologia “Síndrome
da dor regional complexa” ou “SDRC” para designar a condição
dolorosa regional associada às alterações sensoriais decorrentes de
um evento nóxico. Nesta, após o trauma, a dor é o sintoma principal, podendo estar associado à coloração anormal da pele, mudanças de temperatura do membro, atividade sudomotora anormal
ou edema1.
No consenso, foram definidos dois tipos de SDRC: tipo I, anteriormente chamada de “distrofia simpático reflexa”, sucede a uma
doença ou lesão que não afetou diretamente os nervos no membro
afetado; e tipo II, outrora denominada de “causalgia”. A SDRC
tipo II diferencia-se da do tipo I pela existência de uma lesão nervosa real, em que a dor não se limita ao território de inervação
do nervo lesado. Aproximadamente 90% das pessoas com SDRC
sofrem do tipo I5.
Portadores da SDRC desenvolvem quadro álgico intenso, associado
a edema, instabilidade vasomotora, rigidez articular, lesões cutâneas
e atrofia óssea aguda. Frequentemente, somam-se ao quadro de
alodínia e hiperalgesia, alterações do fluxo sanguíneo e da sudorese
regionais; fenômenos discrásicos; mudanças de padrão de movimentação ativa dos segmentos acometidos, incluindo a acentuação do
tremor fisiológico; alterações tróficas do tegumento, da musculatura
e do tecido celular subcutâneo e da incapacidade funcional do segmento acometido6.
Essa condição, mais frequentemente descrita em sequência a traumatismo agudo, cirurgia ou imobilização de um membro, particularmente após evidente lesão de nervo periférico (causalgia),
também é reconhecida em associação a condições clínicas como
neuropatia diabética, esclerose múltipla, acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio (distrofia simpático-reflexa) e
é importante causa de incapacidade. Sua associação às lesões por
esforços repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) é mais recente e ainda pouco explorada7. Vale salientar que a SDRC pode migrar para outra parte do
corpo, como por exemplo, para o pé ou braço oposto e o estresse
emocional costuma agravar essa dor. Em algumas pessoas os sinais
e sintomas da SDCR desaparecem, enquanto em outras podem
continuar por meses até anos4.
No entanto, o diagnóstico e o tratamento da SDRC são complexos e provavelmente por essa razão, não há muitos estudos sobre
essas condições, evidenciando uma lacuna na literatura científica7,8. Considerando a importância de se conhecer os métodos
de diagnóstico e tipos de tratamento desta condição clínica, este
estudo teve como objetivo identificar e analisar os métodos de
diagnóstico e tratamento da SDRC.
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CONTEÚDO
Trata-se de estudo de revisão integrativa da literatura científica desenvolvido conforme a proposição de duas autoras americanas9. Para
tanto, esta pesquisa foi realizada com a finalidade de obter respostas
ao seguinte questionamento: como a literatura científica conceitua
e aborda os métodos de diagnóstico e tipo de tratamento da SDRC
no cenário nacional e internacional?
Foram incluídos estudos quantitativos ou qualitativos e casos clínicos ou relatos de casos que analisavam ou propunham uma teoria e/
ou uma metodologia de diagnóstico e tratamento da SDRC. Foram
excluídos os estudos primários que utilizavam revisão integrativa da
literatura como metodologia para embasar o diagnóstico e tratamento da SDRC, no entanto estes estudos foram utilizados para fundamentar os resultados. Não foram estabelecidos limites quanto à data
de publicação ou ao idioma dos estudos primários.
Na estratégia de busca, utilizaram-se bases de dados eletrônicas,
como LILACS, Science Direct, SCOPUS, Web of Sciences, Pubmed,
que engloba o Medline, a biblioteca digital Scientific Electronic Library Online (Scielo) e o buscador acadêmico (Google Scholar).
Assim, além das bases de dados de publicações científicas indexadas, explorou-se a literatura cinzenta, que veicula literatura não
publicada como documentos técnicos. Buscou-se complementar o
levantamento com busca manual nas citações dos estudos primários
identificados. Optou-se por utilizar o formulário avançado com os
seguintes descritores em suas versões em inglês ou português para verificar o título, o resumo ou o assunto, a depender da base de dados:
“síndrome da dor regional complexa”, “dor”, “dor crônica”, “diagnóstico” e “tratamento”. Os operadores booleanos adotados nas estratégias foram “and” e “or”. A busca foi realizada em abril de 2018.
Após a identificação, realizou-se a seleção dos estudos primários, de
acordo com a questão norteadora e os critérios de inclusão previamente definidos. Todos os estudos identificados por meio da estratégia de busca foram inicialmente avaliados por meio da análise dos
títulos e resumos. Nos casos em que os títulos e os resumos não
se mostraram suficientes para definir a seleção inicial, procedeu-se
à leitura na íntegra da publicação. Portanto, retirou-se da amostra
os itens que não correspondiam à pesquisa científica ou estivessem
duplicados nos diferentes grupos de palavras-chaves pesquisados e
nos diferentes bancos de dados, bem como teses, dissertações e monografias. A figura 1 apresenta o fluxograma de seleção dos artigos.
Após leitura exaustiva do material selecionado e análise crítica dos dados, as informações capturadas foram disponibilizadas em um quadro
estruturado para apreensão dos resultados e discutidos de acordo com
o diagnóstico e tratamento proposto na literatura científica.
Durante a busca nas bases de dados eletrônicas, portal, bibliotecas
digitais e no buscador acadêmico, foram identificadas 416 referências. Seis referências foram identificadas por meio da busca manual
nas citações dos estudos primários. Após exclusão inicial das referências duplicadas, monografias, dissertações, teses, títulos e resumos
que não se aplicavam à temática, 92 artigos foram analisados para
elegibilidade. No entanto, 81 foram excluídos após a leitura e fichamento do artigo na íntegra por não abordar o diagnóstico e o
tratamento da SDRC, ou por ser revisão de literatura.
Então, 11 artigos foram selecionados para o presente estudo. Como
literatura cinzenta, utilizou as diretrizes propostas pela Sociedade
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Referências identificadas
nas bases de dados
pesquisadas (n=416)
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Referências identificadas
por busca manual em
outras fontes (n=6)

Referências duplicadas removidas (n=47)

Referências selecionadas
(n=375)

Referências excluídas por
título e resumo (n=283)

Artigos completos analisados
para elegibilidade (n=92)

Artigos completos excluídos
da análise (n=81)

Artigos incluídos na
síntese (n=11)
Figura 1. Fluxograma de seleção dos artigos para revisão integrativa
da literatura. Maringá-PR, abril, 2018
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Brasileira para o Estudo da Dor10. Para melhor visualização dos resultados, foi elaborada a tabela 1.
Em relação à análise no ano de publicação, notou-se que os estudos foram publicados a partir de 2004 sendo a maioria (7-63,6%) publicado
em 2016. Os três artigos mais antigos, publicados nos anos de 2004,
2005 e 2011 são no idioma português e publicados em periódicos
brasileiros. Os demais artigos publicados a partir de 2015 são todos

internacionais, publicados no idioma inglês ou espanhol. O idioma
predominante dos artigos foi o inglês, com sete referências (63,6%).
De acordo com o tipo de estudo, foi possível observar que quase
metade dos artigos são relatos de casos (5-45,5%) e dois (18,2%) são
série de casos. Foram encontrados quatro (36,3%) estudos quantitativos com delineamento do tipo descritivo, caso-controle, coorte
retrospectiva e prospectiva.
De modo geral, os artigos apresentam a fisiopatologia da doença,
os métodos de diagnóstico e métodos de tratamento da SDRC. Os
principais resultados e conclusões dos artigos selecionados para o
estudo foram discutidos na sequência, em duas categorias temáticas,
enfatizando as divergências e consonâncias encontradas na literatura
científica: 1) diagnóstico da síndrome da dor regional complexa; e
2) tratamento da SDRC.
DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DA DOR REGIONAL
COMPLEXA
Neste estudo observou-se em todos os artigos selecionados para o
estudo e em outras revisões da literatura1,5 utilizadas para embasar a
discussão, que a dor é o sintoma dominante da SDRC e o trauma é a
principal etiologia da síndrome. O trauma envolve entorses, fraturas,
luxações, lacerações, contusões e distensões, além de imobilização prolongada, gesso apertado e traumas cirúrgicos8,15. As fraturas são eventos de incitamento mais comuns para a SDRC, acometendo os membros superiores afetados duas vezes mais que os membros inferiores.
Essa doença já foi classificada de diferentes formas, atualmente divide-se em três estágios: aguda, que ocorre nos primeiros dias após

Tabela 1. Estudos selecionados. Maringá-PR, abril, 2018
Autores

Objetivos

Lauretti, Veloso
e Mattos6

Relatar dois casos de SDRC em que a aplicação de toxina botulínica A como fármaco coadjuvante Relato de casos
contribuiu na recuperação funcional motora do membro acometido.

Azambuja
et al.7

Identificar e caracterizar clinicamente, em uma série de casos de LER e DORT, portadores de SFM Série de casos
e SDRC.

Artioli et al.8

Descrever os resultados obtidos com o tratamento fisioterapêutico isoladamente em uma paciente.

Vas e Pai

Descrever os resultados observacionais de dados de ultrassonografia de músculos e membros Relato de caso
acometidos com dor neuropática em 7 pacientes e comparar com músculos afetados com SDRC
tipo I em 7 pacientes.

Bullen, Lang e
Tran12

Determinar prospectivamente a incidência de SDRC após fraturas de pé e tornozelo.

Salazar13

Avaliar a efetividade do bloqueio simpático do gânglio estrelado no tratamento da SDRC do tipo I Estudo descritivo
das extremidades superiores.

Hayashi et
al.14

Relatar o caso de uma jovem portadora de SDRC tipo I, submetida à reabilitação facilitada por
bloqueio peridural contínuo.

Christophe
et al.15

Descrever um relato de caso abrangente e quantitativo demonstrando que: (1) nem todos os pa- Relato de caso
cientes com SDRC crônica exibem diminuição da atenção espacial para o lado afetado e (2) pacientes podem realmente apresentar uma tendência de atenção substancial, ampla e confiável
para o lado doloroso, semelhante à negligência espacial pelo lado saudável.

Alkosha e
Elkiran16

Determinar os fatores preditores do resultado a longo prazo da simpatectomia em pacientes com Coorte retrospectiva
SDRC de membro superior tipo II.

Albayrak
et al.17

Apresentar 2 casos que sofreram de SDRC tipo I após acidente vascular cerebral e foram tratados Série de casos
com sucesso com a aplicação de radiofrequência pulsada para os gânglios da raiz dorsal.

Kim, Cho e
Lee18

Investigar os efeitos do tratamento com cetamina frequente a longo prazo na função cognitiva em Caso-controle
pacientes com SDRC.

11

Tipos de estudos

Relato de caso

Estudo prospectivo de
coorte independente

Relato de caso

LER = lesão por esforços repetitivos; DORT = distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho; SMF = síndrome fibromiálgica; SDRC = síndrome da dor regional complexa.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.
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a lesão até três meses; distrófica, de três a seis meses depois do seu
início; atrófica, de seis meses até aproximadamente um ano a partir
do evento causal8. Acredita-se que a prevenção e o diagnóstico precoce são importantes para diminuir o desenvolvimento da doença12.
No entanto, os sinais e sintomas são ignorados, causando retardo no
diagnóstico final e no início precoce do tratamento.
Bullen, Lang e Tran12 apresentaram os critérios de diagnóstico codificados pela Associação Internacional para o Estudo da Dor10 que
foram atualizados em Budapeste em 2007 e desde então validados
estatisticamente em populações com SDRC. Para esses autores10,12, o
diagnóstico clínico deve ser baseado nos seguintes critérios:
1. Dores contínuas que são desproporcionais a qualquer evento
instigante;
2. Relato de pelo menos um sintoma em três das quatro categorias
seguintes:
2.1 Sensorial: relatos de hiperestesia e/ou alodínia;
2.2 Vasomotor: relatos de assimetria de temperatura e/ou alterações
na cor da pele e/ou assimetria da cor da pele;
2.3 Sudomotor/edema: relatos de edema e/ou sudorese e/ou assimetria da sudorese;
2.4. Motor/trófico: relatos de diminuição da amplitude de movimento e/ou disfunção motora (fraqueza, tremor, distonia) e/ou alterações tróficas (cabelo, unha, pele).
3. Deve exibir pelo menos um sinal no momento da avaliação em
duas ou mais das seguintes categorias:
3.1 Sensorial: evidência de hiperalgesia (picada) e/ou alodínia (sensação de toque leve e/ou temperatura e/ou pressão somática profunda e/ou movimento articular);
3.2 Vasomotor: evidência de assimetria de temperatura (>1°C) e/ou
alterações da cor da pele e/ou assimetria;
3.3 Sudomotor/edema: evidência de alterações do edema e/ou sudorese e/ou assimetria da sudorese;
3.4 Motor/trófico: evidência de diminuição da amplitude de movimento e/ou disfunção motora (fraqueza, tremor, distonia) e/ou
alterações tróficas (cabelo, unha, pele).
4. Não há outro diagnóstico que explique melhor os sinais e sintomas.
De acordo com os autores12,19, os critérios atualizados em Budapeste
demonstraram melhorar a especificidade e a sensibilidade do diagnóstico da SDRC e são os únicos critérios padronizados, reconhecidos internacionalmente e validados para o diagnóstico da SDRC.
Azambuja et al.7 coadunam com os demais autores e enfatizam que
o diagnóstico tem base eminentemente clínica e sua principal manifestação é a dor regional, não havendo hoje exames “objetivos” com
sensibilidade e especificidade suficiente para serem utilizados rotineiramente, propondo, então, os seguintes critérios para diagnóstico
positivo de SDRC7:
1. Dor regional difusa excruciante;
2. Pelo menos dois dos sinais e sintomas a seguir:
2.1 Diferença na cor da pele relativa ao outro membro;
2.2 Edema;
2.3 Diferença de temperatura na pele, relativa ao outro membro;
2.4 Limitação na amplitude do movimento ativo.
3. Adicionalmente: ocorrência ou exacerbação dos sinais/sintomas
descritos.
Apesar desses critérios, o diagnóstico da SDRC apresenta várias controvérsias. Deve ser lembrado das dificuldades em estabelecer o diag-
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nóstico, pois não há indicadores de imagem ou marcadores séricos
precisos8, sendo esse um dos elementos mais importantes a serem
levados em consideração. A classificação clínica é baseada em melhor compreensão da fisiopatologia dessa entidade, que coexistem
fatores dependentes como alterações dos sistemas nervosos periférico e central, o sistema endócrino e fatores psicológicos, ambientais
e situacionais13. No entanto, a perícia de um especialista deve ser de
excelência para fazer o diagnóstico correto. Mas, o critério de maior
peso é dado pela ausência de outro diagnóstico que melhor explique
os sintomas e sinais.
Em revisão da literatura1, os autores constataram que, embora o
diagnóstico da SDCR seja clínico, podem ser solicitados exames
subsidiários que auxiliem tanto na confirmação como na sua exclusão. Exame radiológico simples pode identificar diminuição
da calcificação óssea, apesar dessa alteração não ser específica para
SDRC, pois a desmineralização óssea pode ser causada pelo desuso
do membro. A eletroneuromiografia indica lesão de nervo nos casos
de SDCR tipo II, porém, não se mostra útil no controle evolutivo
da doença. Outros exames laboratoriais de imagem podem ser realizados: a termografia determina a diferença de temperatura entre o
membro afetado e o normal e a pletismografia evidencia as diferenças de perfusão entre os membros. Provas terapêuticas são úteis para
auxiliar no diagnóstico pela resposta a uma determinada substância1.
Para os autores Vas e Pai11, a ultrassonografia muscular (USM) é
uma importante modalidade de investigação, utilizada para identificar lesões estruturais do sistema miofascial. Os autores realizaram
estudos de casos, onde a USM em pacientes com SDCR tipo I mostrou perda de arquitetura muscular e do volume nos músculos do
antebraço, particularmente nos extensores da mão. A característica
marcante dos achados foi a proliferação intramuscular de fitas fibrosas, dando uma aparência de hiperecogenicidade em comparação
com o membro normal, indicando perda de mioarquitetura. Essas
alterações foram vistas em músculos que causavam dificuldade em
iniciar e sustentar movimentos (geralmente flexor superficial e profundo dos dedos, mas também nos outros músculos flexores, como
o flexor radial do carpo, o palmar longo e o pronador redondo).
Edema muscular foi visualizado em um paciente com atrofia muscular. No entanto, a perda acentuada de mioarquitetura na SDCR
poderia explicar a gravidade dos sintomas motores nessa condição.
Ainda, encontrou-se na literatura que diversos fármacos são utilizados para diagnóstico da SDRC, como a guanetidina, a fentolamina e
a lidocaína, por variadas técnicas tais como, infusões venosas simples
e bloqueios regionais. Esses testes são utilizados para comprovar se o
sistema nervoso simpático está envolvido na gênese da dor e nos sinais e sintomas da SDRC, portanto, auxiliam na elaboração do diagnóstico como também orientam a terapêutica adequada e efetiva1.
Vale salientar que nenhum exame foi considerado “padrão ouro”
para o diagnóstico, apesar de terem sido descritos vários testes clínicos, radiográficos e eletrodiagnósticos. Contudo, a partir da análise desses artigos, a base do diagnóstico desta síndrome permanece
clínica. A identificação e o tratamento precoces são importantes na
prevenção da progressão da SDRC e parecem mais eficazes quando
instituídos precocemente na doença. Estudos prospectivos maiores,
utilizando critérios validados, são necessários para orientar o manuseio clínico da SDRC e contribuiriam para um consenso em relação
a um padrão ouro para o diagnóstico da SDRC.
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TRATAMENTO DA SÍNDROME DA DOR REGIONAL
COMPLEXA
Por ser uma doença complexa, de difícil diagnóstico, com inúmeras propostas terapêuticas e às suas variadas respostas, não existe um
protocolo padrão para o tratamento da SDCR. Torna-se necessário,
em muitos casos, realizar associações de técnicas para um bom resultado. Nesse sentido, acredita-se que o acompanhamento do paciente deva ser multidisciplinar e multiprofissional devido aos vários
componentes envolvidos na doença. Logo, a avaliação psicológica e
o tratamento de seus distúrbios, quando presentes, garantem melhor
adesão do paciente ao tratamento instituído.
De modo geral, a literatura estudada aponta que o tratamento inicial é baseado em analgesia e em intensiva e cuidadosa fisioterapia
para evitar a exacerbação da dor. Na segunda linha de tratamento
está o uso de analgésicos de ação central, anestesia regional, bloqueio
simpático, dessensibilização de nervos periféricos, entre outros. As
terapias farmacológicas são variadas. Além disso, associam-se antidepressivos tricíclicos, gabapentina, opioides e capsaicina tópica. Em
casos refratários, pode-se recorrer à cirurgia, mas seu uso é bastante
restrito20. Os principais métodos de tratamento da SDRC identificados neste estudo serão detalhados a seguir:
Bloqueio do gânglio estrelado
O gânglio estrelado é um grupo de nervos na região do pescoço. Um
estudo descritivo13 com 229 pacientes com SDRC tipo I em membros
superiores realizou o bloqueio do gânglio estrelado, de acordo com a
técnica de Herget modificada por Nolte21. Para isso, utilizou lidocaína
a 1% para a pápula cutânea e bupivacaína a 0,25%, duas vezes por
semana. Uma vez realizado o tratamento, os pacientes permaneceram
pelo menos 1h na sala de recuperação pós-anestésica. Todos os pacientes foram treinados para realizar fisioterapia em suas casas. Ao final
do tratamento, foi encontrada alta eficácia no alívio dos sintomas,
embora 17,9% dos pacientes retornassem sem encontrar um alívio
definitivo para sua doença. Nesse sentido, o autor13 propõe que uma
diminuição de 50% na dor por meio do bloqueio do gânglio estrelado
deva ser considerada como um tratamento satisfatório.
Toxina botulínica A
Os relatos na literatura do uso de toxina botulínica como coadjuvante na reabilitação funcional são iniciais, porém encorajadores.
Lauretti, Veloso e Mattos6 utilizaram a toxina botulínica em duas
pacientes portadoras de SDRC tipo I, simultaneamente, durante a
realização do terceiro bloqueio do gânglio estrelado. Foi administrada equitativamente por via muscular o total de 75 UI de toxina botulínica nos músculos flexores das falanges e da articulação do punho
acometido de cada paciente. Uma semana após a aplicação da toxina
botulínica A, as pacientes apresentavam relaxamento das falanges e
punho, relatavam facilidade para execução da fisioterapia passiva e
a dor foi classificada como 2, de acordo com a escala analógica visual (EAV) para dor à manipulação passiva. Depois de oito meses
de avaliação, as pacientes apresentaram 70 e 80% de recuperação
motora e funcional do membro acometido. As pacientes permaneceram durante todo o período sob fisioterapia passiva inicialmente,
e ativa posteriormente e puderam se integralizar novamente em seus
trabalhos de rotina.
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Cetamina
A SDRC muitas vezes não responde ao tratamento farmacêutico tradicional e, portanto, é um desafio para os profissionais de saúde. Recentemente, a cetamina, um fármaco anestésico não barbitúrico, foi
introduzida como nova intervenção terapêutica para o alívio da dor,
demonstrando redução acentuada na dor e melhora da função cognitiva após o tratamento de curto prazo em pacientes com SDRC.
As vantagens de usar a cetamina incluem um início de ação rápida,
breves efeitos depressores cardiorrespiratórios e um efeito benigno
no tônus muscular e nos reflexos protetores das vias aéreas. Entretanto, dadas as características da SDCR que envolvem dor crônica, seu
uso prolongado pode ser prejudicial. Autores18, demonstraram que
o uso repetitivo de cetamina fornece efeitos analgésicos na SDRC,
mas seu uso frequente ou repetitivo por longos períodos pode causar
prejuízo na função cognitiva. Esse comprometimento pode ocorrer pois a cetamina é um antagonista não competitivo do receptor
N-metil-D-aspartato glutamatérgico, e seu uso repetitivo tem sido
associado à redução da função do sistema dopaminérgico pré-frontal, que desempenha papel importante na função cognitiva. Diante
desses fatores, o tratamento frequente com cetamina em longo prazo
pode prejudicar a função cognitiva de pacientes com SDCR, alterando a função dopaminérgica no córtex pré-frontal.
Anestesia peridural
É usada para promover a reabilitação em pacientes com SDRC que
não podem suportar programas físicos devido à dor intensa. Autores14
relataram o caso de uma jovem de 15 anos de idade com diagnóstico
de SDRC tipo I que foi submetida a um programa de reabilitação
sob a facilitação de bloqueio peridural com ropivacaína a 0,15%. Seu
programa de reabilitação incluiu fisioterapia e terapia comportamental cognitiva. A intensidade do exercício foi gradualmente aumentada
sem exacerbação de seus sintomas. Por fim, ela se recuperou completamente após bloqueio peridural contínuo por 21 dias e reabilitação
por 80 dias. No entanto, os autores concluíram que houve uma combinação de bloqueio peridural contínuo e reabilitação intensiva e que
essa associação melhorou os sintomas da paciente.
Tratamento fisioterapêutico
A fisioterapia, antes utilizada em fases mais tardias, tem seu espaço
e importância aumentados na atualidade14. Autores8 referem que
quando o tratamento fisioterapêutico é mencionado, ele está associado à outra forma de tratamento. Diante disso, analisaram os
resultados obtidos com o tratamento unicamente fisioterapêutico,
em paciente com SDRC tipo I no estágio agudo. A paciente realizou oito semanas de tratamento, com aproximadamente 40 minutos cada sessão, totalizando 13 sessões de fisioterapia, com sua
reavaliação na última sessão. Para avaliar os efeitos do tratamento
fisioterapêutico na SDRC, solicitou-se não ministrar nenhuma
outra forma de tratamento farmacológico ou de qualquer outra
natureza, apenas acompanhamento das condições da SDRC I.
Dos quesitos analisados, os que apresentaram importante melhora
foram: (1) coloração da pele; (2) diminuição do edema; (3) melhora no controle neuromuscular. Os resultados obtidos no presente
estudo, apesar de ser a reabilitação de apenas um indivíduo, sugerem que o tratamento fisioterapêutico unicamente pode contribuir
para a melhora dessa síndrome.

Métodos de diagnóstico e tratamento da síndrome da dor
regional complexa: uma revisão integrativa da literatura

Simpatectomia
Uma das modalidades de tratamento mais eficaz e popular para a
SDRC tipo II é a simpatectomia16. No entanto, dois tipos de dor
associada à SDRC tipo II devem ser considerados antes da simpatectomia: dor simpaticamente mantida e independente, dependendo se
a dor responde ou não ao bloqueio do gânglio estrelado no pré-operatório. Embora a simpatectomia seja considerada o tratamento de
escolha para pacientes com o primeiro tipo de dor, ela é considerada
ineficaz no último. Em estudo17 desenvolvido com 53 pacientes,
idade média de 47±7 anos e 60% mulheres, incluídos de acordo
com os critérios de Budapeste19, a simpatectomia provou ser um instrumento cirúrgico eficaz nessa população específica de pacientes.
Radiofrequência pulsátil
É uma modalidade terapêutica que vem sendo usada há anos para
doenças associadas à dor neuropática. Recentemente, a aplicação de
radiofrequência pulsada nos gânglios da raiz dorsal, tem sido utilizada de forma eficaz para produzir alívio da dor a longo prazo para
modalidades de dor neuropática. Um estudo17 apresentou dois casos
de pacientes que sofreram de SDRC tipo I após acidente vascular cerebral e foram tratados com sucesso com a aplicação de corrente de
radiofrequência pulsátil em gânglios cervicais. Os dois casos sugerem
que a radiofrequência pulsátil é uma opção que deve ser considerada
para o tratamento de pacientes com SDRC tipo I resistentes à terapia. Ainda, a radiofrequência pulsátil é um tratamento alternativo
mais seguro devido à sua natureza um pouco menos invasiva, sendo
a lesão produzida pela corrente de radiofrequência pulsátil controlável e limitada.
CONCLUSÃO
Houve consonância na literatura científica quanto ao diagnóstico
e a variedade dos métodos de tratamento da SDRC. Encontrou-se
que a base do diagnóstico desta síndrome permanece clínica e não
se tem um “padrão ouro” para conduzir o diagnóstico, pois não há
indicadores de imagem ou marcadores séricos precisos. Acredita-se,
atualmente, que o acompanhamento do paciente deva ser multidisciplinar e multiprofissional devido aos vários componentes envolvidos na doença. Logo, a avaliação psicológica e tratamento de seus
distúrbios, quando presentes, garantem uma melhor adesão do paciente ao tratamento instituído. No entanto, a identificação clínica e
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o tratamento precoces são importantes na prevenção da progressão
da SDRC e parecem mais eficazes quando instituídos precocemente.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Atypical odontalgia, a
subtype of persistent idiopathic facial pain, is characterized by
continuous pain in one tooth or more, or inside the alveolus after
exodontia, with no apparent clinical causes. These patients run
the risk of going through unnecessary dental/surgical procedures
which would worsen their pain. Since the pathophysiology, diagnosis, and management of atypical odontalgia are not clear,
this article aims to present an integrative literature review about
these aspects.
CONTENTS: A review of articles related to the topic was conducted on the Pubmed database using the keywords “atypical
odontalgia” OR “phantom tooth pain” OR “idiopathic tooth
pain” OR “odontalgia” OR “odontalgias” OR “atypical tootha
che”.Applying the inclusion criteria (publications in the last ten
years, in English, as clinical trials, multicenter studies, case reports, reviews, integrative and systematic reviews, 114 articles
were found, and 39 were selected after the application of the
exclusion criteria (articles with no relation to the topic).
CONCLUSION: Although studies suggest the involvement of
strong neuropathic mechanism, the psychological/psychiatric
aspects might be considered not as a primary cause, but as an
aggravator of the patient´s pain. Knowledge of other pathologies
is recommended in order to determine the differential diagnosis. Also, complementary image tests, qualitative somatosensorial test, and reference to an orofacial pain specialist should be
considered. In case of uncertain diagnosis, it is recommended
to avoid any dental procedures because the pain can get worse.
Keywords: Atypical odontalgia, Endodontic, Odontalgia.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A odontalgia atípica, um subtipo da dor facial idiopática persistente, se caracteriza por dor contínua
em um ou mais dentes, ou no alvéolo, após exodontia sem qualquer
causa aparente e é um desafio para o dentista. O desconhecimento
por parte do profissional pode levar a procedimentos odontológicos
desnecessários e mutiladores, piorando e/ou cronificando a dor do paciente. Diante desse panorama, o objetivo deste estudo foi apresentar
informações referentes à fisiopatologia, diagnóstico e tratamento da
odontalgia atípica através de uma revisão integrativa da literatura.
CONTEÚDO: A busca na base de dados Pubmed foi realizada
com os termos: “atypical odontalgia” OR “phantom tooth pain”
OR “idiopathic tooth pain” OR “odontalgia” OR “odontalgias”
OR “atypical toothache”. Aplicando-se critérios de inclusão
(publicações nos últimos 10 anos, de língua inglesa, tipo ensaio
clínico, estudo multicêntrico, relato de caso, revisão, revisão integrativa científica e sistemática) foram encontrados 114 artigos,
dos quais 39 foram selecionados após aplicação do critério de
exclusão (trabalhos sem relação com o tema).
CONCLUSÃO: Embora os estudos apontem forte envolvimento de mecanismos neuropáticos, aspectos psicogênicos/psiquiátricos devem ser levados em consideração como agravante do estado de dor do paciente. Sugere-se conhecimento sobre as outras
doenças existentes para se realizar um diagnóstico diferencial,
exames complementares de imagem, realização do teste somatossensorial qualitativo, encaminhamento a um especialista em
dor orofacial e neurologista, e em casos de dúvida, não realizar
nenhum procedimento a fim de não piorar a sua dor.
Descritores: Endodontia, Odontalgia, Odontalgia atípica.
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A odontalgia atípica (OA) representa um desafio clínico para a maioria dos dentistas1. Geralmente, quando um paciente apresenta uma
queixa de dor, sua origem é odontogênica e o profissional pode identificar e tratar a sua causa – por exemplo, uma dor de dente típica
devido à pulpite, cárie ou problema periodontal. Mas, em algumas
situações, a dor contínua em um ou mais dentes ou no alvéolo após
exodontia, sem qualquer causa dentária aparente2, e o cirurgião-dentista se depara com o desafio de determinar a verdadeira origem não
odontogênica da dor e diagnosticá-la adequadamente1,3-5.
De acordo com a 3ª edição da International Headache Society (ICHD3)2, o critério diagnóstico da OA é descrito pelas características: dor
contínua em um ou mais dentes ou no alvéolo após extração, sem
quaisquer causas dentárias e neurológicas aparentes. A dor tem duração superior a duas horas diárias e persiste por mais de três meses, podendo estar associada ou não a histórico de trauma dental (Tabela 1).

Odontalgia atípica: fisiopatologia, diagnóstico e tratamento

Tabela 1. Critério diagnóstico da “International Headache Society 3”
A. Dor facial ou oral que está de acordo com o critério B ou C.
B. Dor recorrente diária por período maior que 2h/dia por mais que
3 meses.
C. Dor tem as duas características:
1. Mal localizada, e não segue o trajeto de nervo periférico;
2. Dolorida, “chata”, leve.
D. Exame clínico neurológico é normal.
E. Causa dental está excluída após investigação apropriada.
F. As características não se enquadram em nenhum outro critério
diagnóstico do ICHD-3.
G. Dor facial ou oral na distribuição/trajeto de um ou ambos ramos
do nervo trigêmeo e que está de acordo com o critério I.
H. Histórico de um evento traumático ao nervo trigêmeo identificável, com evidências de sinais clínicos positivos de disfunção do
nervo trigeminal (hiperalgesia, alodínia) e/ou negativos (hipoestesia, hipoalgesia).
I. Evidência de causa demonstrada por:
1. A dor é localizada no trajeto do nervo trigeminal afetado pelo
evento traumático;
2. A dor se desenvolveu em um período inferior a 6 meses a
partir do evento traumático.
J. As características não se enquadram em nenhum outro critério
diagnóstico do ICHD-3.
De A a F quando a odontalgia atípica se enquadra num subtipo da dor facial
idiopática persistente. De G a J: quando a odontalgia atípica está relacionada a
um trauma do nervo trigeminal.

A dificuldade do diagnóstico da OA se deve ao fato do relato da dor
apresentado ser idêntico às de origem odontogênica sem alterações
clínico-radiográficas4,6. O paciente pode apresentar uma história
de tratamento dental extensivo sem alívio da dor, o que torna mais
complexo o seu diagnóstico7,8. Tratamento endodôntico, apicectomia e/ou exodontia podem aliviar a dor de maneira transitória, mas
a dor aumenta em intensidade em poucos dias ou semanas7,9.
A fisiopatologia não é bem definida, sendo diversos os mecanismos
sugeridos nos últimos 50 anos3,10. Há grande controvérsia em relação
à OA e fatores psicológicos, com estudos que apontam uma grande
porcentagem de indivíduos com depressão11 e outros questionam se
poderiam ser fatores secundários à dor12-16. A origem vascular é um
distúrbio de vasos sanguíneos da polpa e do ligamento, sendo descrita como “enxaqueca dentária”7,17.
A origem neuropática é a mais estudada, tendo sido descrita em 1971
por Melzack baseado na dor do membro fantasma de Mitchell, em
1871 (Apud9) e descrita por Marbach, em 1978, pela primeira vez
como “dor do dente fantasma”. Além disso, outros mecanismos neuropáticos explicariam o processo fisiopatológico: hipersensibilidade
por desaferentação12,18 e sensibilização central e/ou periférica3,19-21. E,
diante desse panorama, a ICHD-3 classifica-a como um subtipo da
dor facial idiopática persistente (ICHD 13.12). Se for baseada em
histórico de trauma, será um subtipo da dor neuropática pós-traumática do trigêmeo (ICHD 13.1.2.3).
Apesar de existir um critério de diagnóstico bem definido pela
ICHD-3 para a OA, não há um protocolo de como realiza-lo22. São
propostos exame clínico detalhado, trabalho entre vários especialistas e ouvir o paciente sobre sua história dental23,24. Alguns estudos
têm demonstrado que pacientes com OA apresentam respostas alteradas aos testes somatossensoriais qualitativos e quantitativos3,19.
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Atualmente, não há evidências suficientes para se estabelecer um
protocolo do tratamento da OA25. Antidepressivos tricíclicos, antiepilépticos, anestésicos e toxina botulínica, embora reduzam a dor do
paciente3,22,25, têm sua atividade limitada e não apresentam efetividade comprovada25-27.
Geralmente, o cirurgião-dentista é o primeiro profissional da saúde
com quem o paciente com OA se consulta. O desconhecimento desse quadro por parte do cirurgião-dentista pode levar a procedimentos odontológicos desnecessários e mutiladores, como tratamentos
endodônticos e cirúrgicos que vão desde a apicectomia à exodontia28. Conhecer a fisiopatologia e o processo diagnóstico permite
instituir o tratamento adequado, evitando mais lesões ao paciente29.
Diante de um panorama em que não há um consenso na literatura
sobre a fisiopatologia, o processo diagnóstico e seu tratamento, o
objetivo deste estudo foi rever esses aspectos, auxiliando o cirurgião-dentista em sua atividade profissional.
CONTEÚDO
Trata de uma revisão de literatura integrativa, de abordagem qualitativa, para identificar aspectos fisiopatológicos, diagnósticos e de tratamento da OA. O processo metodológico foi dividido em 5 etapas,
de acordo com Whittemore e Knafl30: 1) identificação do problema;
2) busca na literatura; 3) avaliação das informações; 4) análise crítica
das informações; 5) apresentação dos resultados.
Realizou-se uma pesquisa na base de dados Pubmed. Como estratégia de busca, foram utilizados os seguintes termos: “atypical odontalgia” OR “phantom tooth pain” OR “idiopathic tooth pain” OR
“odontalgias” OR “odontalgias” OR “atypical toothache”. Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos 10 anos e em
língua inglesa, publicações do tipo ensaio clínico, estudo multicêntrico, relato de caso, revisão, revisão integrativa científica e revisão
sistemática. Após leitura de título e resumo, foram excluídos aqueles
que não tinham relação com o tema. Em caso de incerteza de inclusão, foi feita a leitura do artigo na íntegra.
Foram encontrados 114 artigos e após aplicar os critérios de inclusão
estabelecidos, foram escolhidos 48 artigos. Destes, 9 foram excluídos
por não terem relação com o tema, totalizando 39 estudos. O material foi agrupado de acordo com a ênfase do artigo: fisiopatologia,
diagnóstico e tratamento. As informações relevantes às duas etapas
estão sumarizadas na tabela 2.
FISIOPATOLOGIA
Evidências atuais sugerem mecanismos neuropáticos para explicar a
fisiopatologia da OA1,24,41,44,45,50 e através dos testes somatossensoriais
sugere-se a sua descrição em centrais e periféricos19,23,38,47,52.
Um dos testes realizados é a anestesia local, em que ao se observar a redução da dor, sugere-se o mecanismo neuropático de origem periférica
(sensibilização periférica)41. Os testes somatossensoriais quantitativos
(QST) utilizados se baseiam no limiar de dor usando um estímulo
mecânico e testes de limiar de dor com calor, por exemplo40. Alterações
sensoriais após aplicação do frio foram identificadas em pacientes com
OA, sugerindo também o envolvimento de mecanismos neuropáticos
centrais52. Os testes somatossensoriais qualitativos (QualST) também
foram utilizados para confirmar o envolvimento neuropático45.
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Tabela 2. Estudos selecionados e informações relevantes
Durham et al.5

O uso de um questionário para diagnosticar dor neuropática (S-LANSS) é desejável pois apresenta sensibilidade e
especificidade suficientes. No entanto, não pode ser deixado de lado o exame clínico e a investigação.

García-Sáez et al.25

O uso da neurotoxina botulínica tipo A mostrou reduzir a dor do paciente com OA. No entanto, sugere-se a realização
de ensaios clínicos randomizados (ECR) para comprovação de sua eficácia.

Miura et al.16

Atenção à comorbidade psiquiátrica, comum nos pacientes com OA. Não há relação de causa-efeito.

Malacarne et al.1

Provável que a dor persistente dentoalveolar seja de origem neuropática, mas mecanismos fisiopatológicos que explicam o início e a manutenção da dor não são entendidos. Um correto diagnóstico deve ser estabelecido antes de
quaisquer tratamentos.

Ghurye e McMillan31

A fisiopatologia da dor orofacial é complexa, às vezes associada a comorbidades psicológicas. A dor crônica tem
impacto na qualidade de vida. Diagnóstico precoce e encaminhamento. Atenção à abordagem biopsicossocial, que
confere uma etiologia multifatorial à dor orofacial crônica. Deve ser tratada como neuropatia.

Tu et al.32

A presença de comorbidades psiquiátricas agravou a qualidade de sono, mas teve pequeno impacto na experiência
da dor. A presença da síndrome da ardência bucal em pacientes com OA contribui para dor mais intensa.

Takenoshita et al.33

A OA não é puramente um problema sensorial, mas tem envolvimento psicológico. Ela apresenta resposta variável
ao uso de fármacos e é necessária a investigação das diferentes respostas farmacológicas para se avançar no tratamento da OA.

Tait, Ferguson e
Herndon34

Consideram OA, dessa forma o diagnóstico ocorre por exclusão. Segundo os autores, não existe um protocolo diagnóstico com evidências. Tratamentos que são considerados efetivos para dores orofaciais são desapontadores para a OA.

Kobayashi et al.35

Os autores não encontraram relação entre o alívio da dor e a concentração plasmática da duloxetina, que é utilizada
no tratamento da OA.

Benoliel e Gaul36

Fisiopatologia enigmática. Mecanismos neuropáticos são mais relevantes. Interdisciplinaridade. Atenção à comorbidade psiquiátrica. É necessária cuidadosa avaliação interdisciplinar para instituir o tratamento adequado.

Baad-Hansen e
Benoliel28

Não existe padrão ouro de diagnóstico. Precisa-se de um consenso na classificação e taxonomia. Estudos prospectivos são necessários. Educação e treino para os profissionais são importantes para evitar iatrogenias. É necessária
cuidadosa avaliação interdisciplinar para instituir o tratamento adequado.

Agbaje et al.37

O QualST pode ser usado como ferramenta clínica de diagnóstico, além de averiguar a função somatossensorial intraoral
em pacientes com OA. O QuaIST é um teste simples para verificar alteração da função somatossensorial.

Rafael, Sorin e Eli38

Apresenta características clínicas e fisiopatologia da neuropatia trigeminal traumática dolorosa, e o que fazer para evitá-la.

Toyofuku

O profissional deve estar atento ao aspecto psicossomático do paciente, que é uma prioridade também.
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Cuadrado et al.26

A resposta positiva ao uso da neurotoxina botulínica tipo A sugere que seu uso é efetivo e seguro no tratamento de
neuropatias, mas ECR são necessários para comprovação de sua eficácia.

Porporatti et al.40

Os QST podem ajudar no diagnóstico diferencial entre pulpite e OA com forte precisão. Limitações do QST: paciente
se cansa, é difícil executar o exame em áreas doloridas

Porporatti et al.41

Há envolvimento de sensibilização central, e a diminuição da dor com o anestésico sugere também que há um envolvimento periférico.

Porporatti et al.10

Reforça o papel da sensibilização do sistema nervoso central. O método mais confiável seria o QST bilateral comparando o limiar de dor usando um estímulo alódino mecânico ou testes de limiar de dor com calor.

Baad-Hansen et al.42

Os QST devem ser associados a testes neurofisiológicos ou exames de imagem, quando possível, para aumentar a
sensibilidade e a especificidade do teste.

Forssell et al.24

Há uma evidência cada vez maior dos mecanismos neuropáticos para as dores orofaciais- em que está incluída a OA.
Os autores sugerem que o diagnóstico seja pautado em exame clínico, história médica, QST, testes neurofisiológicos etc.

Pig et al.43

A RNM pode ser de grande valia por excluir os processos de inflamação na região mandibular e maxilar. Quando o diagnóstico é incerto, a RNM aumenta o argumento de se evitar tratamentos dentários e considerar tratamentos não invasivos.

Yatani et al.27

Os autores apresentam um guia para o tratamento de origem não odontogênica. O uso de antidepressivos tricíclicos
são os mais usados, mas não têm eficácia comprovada.

Baad-Hansen et al.44

Os QST apresentaram 87,3% de anormalidade em indivíduos com OA na forma de aumento aos estímulos mecânicos
e térmicos e podem ser uma ferramenta apropriada para escanear pacientes com dor neuropática.

Tarce, Barbieri e
Sardella23

Diagnóstico e tratamento são desafiadores. Fisiopatologia não é clara. Sugerem mais ECR para comprovar a eficácia
dos fármacos utilizados no tratamento da OA.

Baad-Hansen et al.45

Os QualST detectam distúrbios em indivíduo com OA, principalmente sensibilidade ao frio, toque e estímulo com cerdas.

Zakrzewska

Revisa a literatura sobre a dor presente na parte inferior da face e boca. Aborda classificação, epidemiologia e diagnóstico.

46

Tınastepe e Oral47

A dor neuropática tem fisiopatologia complexa e pode iniciar após tratamento odontológico, como tratamento endodôntico, cirurgia de implantes e trauma ao anestesiar. Neuralgia trigeminal, síndrome da ardência bucal e neuralgia
pós-herpética e OA são condições neuropáticas.

Ciaramella et al.15

Alguns fatores psicológicos determinam predisposição ao desenvolvimento de dor crônica após exodontia. Os indivíduos com OA apresentavam altos níveis de ressentimento e depressão.
Continua...
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Tabela 2. Estudos selecionados e informações relevantes – continuação
Nagashima et al.48

A duloxetina aliviou a dor do paciente com síndrome da ardência bucal e OA.

Patel, Boros e Kumar

Na ausência de um diagnóstico preciso, não realizar tratamento endodôntico e cirúrgico.

Abiko et al.22

Apresentam critérios de diagnóstico e protocolos de tratamento e manuseio. Existe informação insuficiente para se
estabelecer um protocolo de diagnóstico e tratamento da OA. Fatores psicológicos não podem ser desconsiderados
pois há alta incidência de problemas relacionados.

Thorburn e
Polonowita50

O diagnóstico ocorre por exclusão. Exame clínico e história são importantes. Com avanços no entendimento dos
mecanismos da dor crônica neuropática haverá mais foco no diagnóstico e tratamento da OA.

Bosch-Aranda et
al.20

É difícil diagnosticar a OA porque os mecanismos fisiopatológicos não são claros. Ainda, faltam evidências para indicar tratamentos com analgésicos e antidepressivos.

Pigg et al.51

Tomografia computorizada de feixe cônico propicia a identificação de pacientes sem destruição óssea periapical, o
que facilita a diferenciação entre periodontite apical sintomática e OA.

Zagury et al.52

Alterações sensoriais para sensação pós-aplicação do frio foram identificadas em pacientes, sugerindo envolvimento
de mecanismos neuropáticos centrais. Dor se estendendo a uma região maior do local de origem, e dor ocorrendo no
lado contralateral, reforça a ideia de sensibilização central. QST extraoral parece não ser capaz de detectar alteração.

Takenoshita et al.14

Pacientes com OA foram mais frequentemente diagnosticados na categoria F4- neurótico, estressado.

Ito et al.53

O milnaciprano foi efetivo na redução de dor em pacientes com OA, independente do grau de depressão.

49

Ram et al.

29

List, Leijon e
Svensson19

Se o paciente continuar com dor persistente após o tratamento, sem causa clínica e radiográfica evidentes, o profissional deve considerar a OA como diagnóstico diferencial. Os dentistas deveriam ser aptos a identificar esta situação
e referenciar a um especialista de dor orofacial ou neurologista.
A maioria dos pacientes com OA apresentaram alteração somatossensorial comparado com poucos do grupo controle, o que reflete em sensibilização central e periférica.

OA = odontalgia atípica; QST = testes quantitativos somatossensoriais; RNM = ressonância nuclear magnética; ECR = estudos clínicos randomizados; QualST =
testes qualitativos somatossensoriais.

Além desses mecanismos, outros eventos fisiopatológicos neuropáticos podem estar envolvidos: lesão no nervo e atividade ectópica por
formação de neuromas, mudanças fenotípicas e aumento da atividade simpática em momentos de estresse ou ansiedade38.
Estudos recentes não apontam a comorbidade psiquiátrica como
causa determinante para o desencadeamento da OA15, mas o profissional deve ficar atento a essa condição36 e não pode desconsiderá-la22. Uma alta incidência de pacientes com OA apresentam essas
comorbidades22,33, chegando a 50% em outro estudo16. “Neurótico
e estressado”16 e “ressentido e deprimido”15 foram características marcantes descritas em indivíduos com OA. Ainda, tais comorbidades
podem determinar uma predisposição ao desenvolvimento da dor
crônica após a exodontia15. Tu et al.32, entretanto, concluíram que
a comorbidade psiquiátrica em pacientes com OA e síndrome da
ardência bucal teve pequeno impacto na experiência de dor.
A causa vascular apresentada por Rees e Harris7 e Kreisberg17 foi
mencionada em apenas dois estudos20,22, não sendo, dessa forma, o
principal mecanismo fisiopatológico da OA.
DIAGNÓSTICO
Não existe um padrão ouro de protocolo diagnóstico da OA28,34 e os
existentes não são totalmente confiáveis para o diagnóstico1. Uma
vez que a fisiopatologia não é bem definida20,23, muitas vezes o seu
diagnóstico ocorre por exclusão34,50.
Mesmo diante de informações insuficientes para a elaboração de
um protocolo diagnóstico22, após a análise dos dados extraídos deste
estudo, foi possível sintetizar as principais informações para o profissional que pode estar diante de um diagnóstico de OA:
1) Importância da história médica: a avaliação do paciente deve se
iniciar com a sua história médica, principalmente no que diz respeito às características da dor23;

2) Importância do exame clínico: é necessário que as causas odontogênicas da odontalgia sejam totalmente descartadas. Para isso, um
exame clínico minucioso se faz necessário5,10,24,40. Não se pode deixar
de mencionar as observações de Rees e Harris7 esclareceram que se
deve excluir todas as possibilidades de cárie, doença pulpar e trinca/
fratura da coroa ou raiz;
3) Exames complementares de imagem: apesar das limitações das
radiografias periapicais54,55 devem ser utilizadas para avaliar a região
periapical. A tomografia computadorizada volumétrica deve ser realizada para descartar quaisquer possibilidades de alteração periapical
de cunho endodôntico10,51. O uso da ressonância nuclear magnética
(RNM), nos casos de suspeita de dor dental de origem não inflamatória, pode ser de grande valia por excluir os processos de inflamação
na região mandibular e maxilar. Quando o diagnóstico é incerto, a
RNM reforça a importância de condutas não invasivas43;
4) A fim de facilitar e auxiliar o processo diagnóstico, duas ferramentas merecem destaque:
a) Escala analógica visual: instrumento de diagnóstico na mensuração da dor41,45:
b) QST e QualST: são importantes aliados no diagnóstico da
OA24,27,40,44,45,52. O QST é realizado através de diversos estímulos,
sendo que apenas os estímulos mecânico e térmico apresentam relação com a OA. Dos pacientes com OA submetidos a esses estímulos, 83,7% apresentaram alguma anormalidade no QST44. Realizar
o QST bilateral (lado com dor versus lado sem dor) também ajuda
a detectar alteração neuropática10. Apesar das indicações, o QST,
quando utilizado fora de hospitais e clínicas universitárias, é oneroso
e muitas vezes inviável, com necessidade de se calibrar e treinar os
examinadores45. O QualST detecta distúrbios de hipersensibilidade
ao toque, frio e estímulo com cerdas46.
5) Excluir todas as hipóteses de odontalgia de origem não odontogênica. Conforme Yatani et al.27 e a ICHD-3, após descartada a
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hipótese de dor de origem dental, há inúmeras outras condições de
origem não odontogênica que devem ser descartadas;
6) Encaminhar o paciente a outros especialistas: diante da dificuldade de se diagnosticar de maneira adequada e frente aos diversos
mecanismos fisiopatológicos que poderiam estar envolvidos, é recomendado encaminhar o paciente a outros especialistas23,24,36,57.
Interessante observar que em 1982, Kreisberg17 já sugeria encaminhamento ao neurologista;
7) Considerar aspectos psicológicos: embora os fatores psicogênicos
e psiquiátricos não tenham relação determinante no desenvolvimento da OA16, observou-se alta incidência desses pacientes com comorbidades psiquiátricas14-16,22,32,36. O profissional deve se atentar a essas
comorbidades conferindo à OA uma etiologia multifatorial31,33.
Dessa forma, faz-se necessária uma abordagem biopsicossocial31 e
interdisciplinar36 e não menos prioritária39;
8) Uma abordagem mais holística, psicossocial e não puramente mecânica é importante. Recomenda-se escutar com atenção a queixa do
paciente e sua história de tratamentos realizados56;
9) Conhecimento e treino por parte dos profissionais são importantes para se evitar procedimentos desnecessários e iatrogênicos28.

2) Conhecimento e treino por parte dos profissionais no processo
diagnóstico são importantes para se evitar procedimentos desnecessários e iatrogênicos28;
3) O trabalho interdisciplinar é importante não só no diagnóstico,
mas também na instituição do correto tratamento36,50;
4) Os ECR são necessários para avaliar a eficácia dos antidepressivos
tricíclicos, inibidores de recaptura de serotonina e noradrenalina e
neurotoxina botulínica tipo A21,23;
5) Minimizar a dor do paciente com a menor dose de fármaco é o
principal objetivo e deve ser evitado o uso inadvertido e sem necessidade de diversos fármacos20;
6) E, novamente, uma abordagem holística, psicossocial e não puramente mecânica são importantes. Recomenda-se escutar com atenção a queixa do paciente e sua história de tratamentos realizados56.
Após essas reflexões é importante ressaltar que este estudo apresentou limitação em relação à escolha da base de dados para a seleção
dos estudos. No entanto, o Pubmed é considerado a base de dados
universal na língua inglesa, com revistas de alto impacto indexadas.

TRATAMENTO

Estudos recentes utilizam a 3ª edição da classificação da ICHD,
na qual a OA se insere na categoria “dor facial idiopática persistente” (ICHD-13.12). Uma vez que o processo fisiopatológico não é
definido, o estabelecimento de um protocolo para se realizar o seu
diagnóstico é fundamental. Sugere-se conhecimento sobre as outras
doenças existentes para se realizar um diagnóstico diferencial, e o
emprego de exames complementares como tomografia computadorizada volumétrica, RNM, e realização do QualST. Os antidepressivos tricíclicos e inibidores de recaptura de serotonina e noradrenalina
são os fármacos de primeira escolha no tratamento da OA. Porém,
atualmente, tem sido avaliado o uso da neurotoxina botulínica tipo
A no manuseio da dor do paciente.
Todos estes fármacos carecem de ECR para terem sua real eficácia
comprovada. Diante da possibilidade de OA, orienta-se abordagem interdisciplinar no processo diagnóstico e definição do seu
tratamento.

Assim como o diagnóstico, o tratamento da OA é desafiador23,50.
Atualmente, não há evidências suficientes para se estabelecer um
protocolo de tratamento25.
Os antidepressivos tricíclicos são os fármacos mais citados nos
relatos de casos e estudos de caso controle e para muitos autores são considerados de primeira escolha no tratamento27,35. No
entanto, esses fármacos causam efeitos adversos. A amitriptilina, por exemplo, causa xerostomia, constipação, retenção urinária e ganho de peso20 e de acordo com a dose e o paciente,
apresentam respostas variadas quanto à eficácia na remissão da
dor33. Os inibidores de recaptura de serotonina e noradrenalina, como milnaciprano e duloxetina, também têm sido utilizados no manuseio dos sintomas dolorosos35,48,53 e, embora
apresentem redução da dor, existe a necessidade da realização
de estudos clínicos randomizados (ECR) para se comprovar a
sua real eficácia20,21,23.
Conforme já descrito, as evidências atuais sugerem mecanismos
neuropáticos para explicar a fisiopatologia da OA1,24,41,44,45,50. Dessa
forma, tratá-la como neuropatia soa coerente31. No entanto, os resultados com as terapias empregadas para as dores orofaciais neuropáticas têm sido desapontadores nos estudos da OA34.
Estudos mais recentes têm avaliado a ação da neurotoxina botulínica
tipo A (Onabotulinum toxin A) no controle da dor. Os bons resultados referentes à remissão da dor apontam-na como um fármaco
promissor no tratamento da OA. Entretanto, da mesma forma que
com os antidepressivos tricíclicos e inibidores de recaptura de serotonina e noradrenalina, o uso da neurotoxina botulínica tipo A deve
ter sua eficácia comprovada através de mais ECR20,25,26.
Pode-se, assim, sumarizar as informações obtidas nos artigos encontrados:
1) Em casos de dúvida, não realizar tratamentos endodônticos e cirúrgicos pois se tratando de OA seriam desnecessários e piorariam a
dor do paciente49;

372

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Malacarne A, Spierings EL, Lu C, Maloney GE. Persistent dentoalveolar pain disorder: a comprehensive review. J Endod. 2018;44(2):206-11.
Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd ed. Cephalalgia. 2018;38(1):1-211.
Baad-Hansen L. Atypical odontalgia - pathophysiology and clinical management. J
Oral Rehabil. 2008;35(1):1-11.
Goel R, Kumar S, Panwar A, Singh AB. Pontine infarct presenting with atypical dental
pain: a case report. Open Dent J. 2015;9:337-9.
Durham J, Stone SJ, Robinson LJ, Ohrbach R, Nixdorf DR. Development and preliminary evaluation of a new screening instrument for atypical odontalgia and persistent dentoalveolar pain disorder. Int Endod J. 2019;52(3):279-87.
Woda A, Tubert-Jeannin S, Bouhassira D, Attal N, Fleiter B, Goulet JP, et al. Towards
a new taxonomy of idiopathic orofacial pain. Pain. 2005;116(3):396-406.
Rees RT, Harris M. Atypical odontalgia. Br J Oral Surg. 1979;16(3):212-8.
Koratkar H, Pedersen J. Atypical odontalgia: a review. Northwest Dent. 2008;87(1):
37-8, 62.
Marbach JJ. Phantom tooth pain. J Endod. 1978;4(12):362-72.
Porporatti AL, Costa YM, Stuginski-Barbosa J, Bonjardim LR, Duarte MA, Conti
PC. Diagnostic accuracy of quantitative sensory testing to discriminate inflammatory
toothache and intraoral neuropathic pain. J Endod. 2015;41(10):1606-13.
Graff-Radford SB, Solberg WK. Is atypical odontalgia a psychological problem? Oral
Surg Oral Med Oral Pathol. 1993;75(5):579-82.
Schnurr RF, Brooke RI. Atypical odontalgia. Update and comment on long-term fol-

Odontalgia atípica: fisiopatologia, diagnóstico e tratamento

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

low-up. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1992;73(4):445-8.
Clark GT. Persistent orodental pain, atypical odontalgia, and phantom tooth pain:
when are they neuropathic disorders? J Calif Dent Assoc. 2006;34(8):599-609.
Takenoshita M, Sato T, Kato Y, Katagiri A, Yoshikawa T, Sato Y, et al. Psychiatric
diagnoses in patients with burning mouth syndrome and atypical odontalgia referred
from psychiatric to dental facilities. Neuropsychiatr Dis Treat. 2010;6:699-705.
Ciaramella A, Paroli M, Lonia L, Bosco M, Poli P. Biopsychosocial aspects of atypical
odontalgia. ISRN Neurosci. 2013;2013:413515.
Miura A, Tu TTH, Shinohara Y, Mikuzuki L, Kawasaki K, Sugawara S, et al. Psychiatric
comorbidities in patients with atypical odontalgia. J Psychosom Res. 2018;104:35-40.
Kreisberg MK. Atypical odontalgia: differential diagnosis and treatment. J Am Dent
Assoc. 1982;104(6):852-4.
Campbell RL, Parks KW, Dodds RN. Chronic facial pain associated with endodontic
therapy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1990;69(3):287-90.
List T, Leijon G, Svensson P. Somatosensory abnormalities in atypical odontalgia: a
case-control study. Pain. 2008;139(2):333-41.
Bosch-Aranda ML, Vázquez-Delgado E, Gay-Escoda C. Atypical odontalgia: a systematic
review following the evidence-based principles of dentistry. Cranio. 2011;29(3):219-26.
Pigg M, Svensson P, Drangsholt M, List T. Seven-year follow-up of patients diagnosed
with atypical odontalgia: a prospective study. J Orofac Pain. 2013;27(2):151-64.
Abiko Y, Matsuoka H, Chiba I, Toyofuku A. Current evidence on atypical odontalgia:
diagnosis and clinical management. Int J Dent. 2012;2012:518548.
Tarce M, Barbieri C, Sardella A. Atypical odontalgia: an up-to-date view. Minerva
Stomatol. 2013;62(5):163-81.
Forssell H, Jääskeläinen S, List T, Svensson P, Baad-Hansen L. An update on pathophysiological mechanisms related to idiopathic orofacial pain conditions with implications for management. J Oral Rehabil. 2015;42(4):300-22.
García-Sáez R, Gutiérrez-Viedma A, González-García N, Gómez-Mayordomo V, Porta-Etessam J, Cuadrado ML. Onabotulinumtoxin A injections for atypical odontalgia:
an open-label study on nine patients. J Pain Res. 2018;11:1583-8.
Cuadrado ML, García-Moreno H, Arias JA, Pareja JA. Botulinum neurotoxin type-A
for the treatment of atypical odontalgia. Pain Med. 2016;17(9):1717-21.
Yatani H, Komiyama O, Matsuka Y, Wajima K, Muraoka W, Ikawa M, et al. Systematic review and recommendations for nonodontogenic toothache. J Oral Rehabil.
2014;41(11):843-52.
Baad-Hansen L, Benoliel R. Neuropathic orofacial pain: facts and fiction. Cephalalgia. 2017;37(7):670-9.
Ram S, Teruel A, Kumar SK, Clark G. Clinical characteristics and diagnosis of atypical
odontalgia: implications for dentists. J Am Dent Assoc. 2009;140(2):223-8.
Whittemore R, Knafl K. The integrative review: updated methodology. J Adv Nurs.
2005;52(5):546-53.
Ghurye S, McMillan R. Orofacial pain - an update on diagnosis and management. Br
Dent J. 2017;223(9):639-47.
Tu TTH, Miura A, Shinohara Y, Mikuzuki L, Kawasaki K, Sugawara S, et al. Evaluating burning mouth syndrome as a comorbidity of atypical odontalgia: the impact on
pain experiences. Pain Pract. 2018;18(5):580-6.
Takenoshita M, Miura A, Shinohara Y, Mikuzuki R, Sugawara S, Tu TTH, et al. Clinical features of atypical odontalgia; three cases and literature reviews. Biopsychosoc
Med. 2017;11:21.
Tait RC, Ferguson M, Herndon CM. Chronic orofacial pain: burning mouth syndrome and other neuropathic disorders. J Pain Manag Med. 2017;3(1). pii: 120.
Kobayashi Y, Nagashima W, Tokura T, Yoshida K, Umemura E, Miyauchi T,
et al. Duloxetine plasma concentrations and its effectiveness in the treatment
of nonorganic chronic pain in the orofacial region. Clin Neuropharmacol.
2017;40(4):163-8.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

BrJP. São Paulo, 2019 out-dez;2(4):368-73

Benoliel R, Gaul C. Persistent idiopathic facial pain. Cephalalgia. 2017;37(7):680-91.
Agbaje J, De Laat A, Constantinus P, Svensson P, Baad-Hansen L. Agreement between
quantitative and qualitative sensory testing of changes in orofacial somatosensory sensitivity. J Oral Rehabil. 2017;44(1):30-42.
Rafael B, Sorin T, Eli E. Painful traumatic trigeminal neuropathy. Oral Maxillofac
Surg Clin North Am. 2016;28(3):371-80.
Toyofuku A. Psychosomatic problems in dentistry. Biopsychosoc Med. 2016;10:14.
Porporatti AL, Costa YM, Stuginski-Barbosa J, Bonjardim LR, Conti PC, Svensson P.
Quantitative methods for somatosensory evaluation in atypical odontalgia. Braz Oral
Res. 2015;29. pii:S1806-83242015000100400.
Porporatti AL, Costa YM, Stuginski-Barbosa J, Bonjardim LR, Conti PC. Effect of
topical anaesthesia in patients with persistent dentoalveolar pain disorders: A quantitative sensory testing evaluation. Arch Oral Biol. 2015;60(7):973-81.
Baad-Hansen L, Pigg M, Yang G, List T, Svensson P, Drangsholt M. Reliability of
intra-oral quantitative sensory testing (QST) in patients with atypical odontalgia and
healthy controls - a multicentre study. J Oral Rehabil. 2015;42(2):127-35.
Pigg M, List T, Abul-Kasim K, Maly P, Petersson A. A comparative analysis of magnetic resonance imaging and radiographic examinations of patients with atypical odontalgia. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(3):233-42.
Baad-Hansen L, Pigg M, Ivanovic SE, Faris H, List T, Drangsholt M, et al. Intraoral
somatosensory abnormalities in patients with atypical odontalgia--a controlled multicenter quantitative sensory testing study. Pain. 2013;154(8):1287-94.
Baad-Hansen L, Pigg M, Ivanovic SE, Faris H, List T, Drangsholt M, et al. Chairside
intraoral qualitative somatosensory testing: reliability and comparison between patients
with atypical odontalgia and healthy controls. J Orofac Pain. 2013;27(2):165-70.
Zakrzewska JM. Multi-dimensionality of chronic pain of the oral cavity and face. J
Headache Pain. 2013;14:37.
Tınastepe N, Oral K. Neuropathic pain after dental treatment. Agri. 2013;25(1):1-6.
Nagashima W, Kimura H, Ito M, Tokura T, Arao M, Aleksic B, et al. Effectiveness of
duloxetine for the treatment of chronic nonorganic orofacial pain. Clin Neuropharmacol. 2012;35(6):273-7.
Patel SB, Boros AL, Kumar SK. Atypical odontalgia--an update. J Calif Dent Assoc.
2012;40(9):739-47.
Thorburn DN, Polonowita AD. Atypical odontalgia--a diagnostic dilemma. N Z
Dent J. 2012;108(2):62-7.
Pigg M, List T, Petersson K, Lindh C, Petersson A. Diagnostic yield of conventional
radiographic and cone-beam computed tomographic images in patients with atypical
odontalgia. Int Endod J. 2011;44(12):1092-101.
Zagury JG, Eliav E, Heir GM, Nasri-Heir C, Ananthan S, Pertes R, et al. Prolonged
gingival cold allodynia: a novel finding in patients with atypical odontalgia. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011;111(3):312-9.
Ito M, Kimura H, Yoshida K, Kimura Y, Ozaki N, Kurita K. Effectiveness of milnacipran for the treatment of chronic pain in the orofacial region. Clin Neuropharmacol.
2010;33(2):79-83.
Durham J, Stone SJ, Robinson LJ, Ohrbach R, Nixdorf DR. Developing and preliminary evaluation of a new screening instrument for atypical odontalgia and persistent
dentoalveolar pain disorder. Int Endod J. 2019;52(3):279-87.
Velvart P, Hecker H, Tillinger G. Detection of the apical lesion and the mandibular
canal in conventional radiography and computed tomography. Oral Surg Oral Med
Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001;92(6):682-8.
Lofthag-Hansen S, Huumonen S, Gröndahl K, Gröndahl HG. Limited cone-beam
CT and intraoral radiography for the diagnosis of periapical pathology. Oral Surg Oral
Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007;103(1):114-9.
Zakrzewska JM. Facial pain: an update. Curr Opin Support Palliat Care.
2009;3(2):125-30.

373

ARTIGO DE REVISÃO

BrJP. São Paulo, 2019 out-dez;2(4):374-80

Pharmacological treatment of pain in pregnancy
Tratamento farmacológico da dor na gestante
Fábio Farias de Aragão1, Alexandro Ferraz Tobias2
DOI 10.5935/2595-0118.20190068

ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Non-obstetric causes
of pain during pregnancy are very common and can be disabling
if not treated properly. The objective of this study is to discuss
the pharmacological treatment of pain during pregnancy with a
focus on drug classification and pregnancy use, therapy options,
teratogenicity, increased fetal malformations and gestational
complications associated with the use of therapy.
CONTENTS: During pregnancy, the body goes through several
anatomical and physiological changes. These changes can precipitate
pain, which in some cases can lead to disability. In addition, pregnancy may exacerbate pre-existing painful conditions. The choice to
prescribe a drug to a pregnant woman is difficult. The changes in the
body of a pregnant woman influence drug absorption, distribution,
metabolism, and excretion, and may alter the expected response.
CONCLUSION: The risks and benefits of the drug for the
mother and the child should be considered, weighing the risks of
not treating the disease adequately during pregnancy.
Keywords: Analgesic, Pain treatment, Pregnancy.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As causas não obstétricas de dor
durante a gravidez são muito comuns e podem ser incapacitantes
se não forem tratadas adequadamente. O objetivo deste estudo foi
discutir o tratamento farmacológico da dor durante o período gestacional com foco na classificação de fármacos e o uso na gravidez, opções de terapia, teratogenicidade, aumento de malformações fetais e
complicações gestacionais associados ao uso da terapia.
CONTEÚDO: Durante a gravidez, várias alterações anatômicas
e fisiológicas ocorrem no corpo. Essas alterações podem precipi-
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tar a dor, que em alguns casos pode levar à incapacidade. Além
disso, a gravidez pode exacerbar condições dolorosas pré-existentes. A escolha de prescrever um fármaco para uma gestante
é difícil. As alterações gravídicas no corpo da gestante influem
na absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos fármacos,
podendo alterar a resposta esperada.
CONCLUSÃO: Deve-se considerar os riscos e benefícios do uso
do fármaco para a mãe e filho, pesando-se os riscos de não tratar
adequadamente a doença durante a gestação.
Descritores: Analgésicos, Gestação, Tratamento da dor.
INTRODUÇÃO
As causas não obstétricas de dor durante a gravidez são muito comuns e podem ser incapacitantes se não forem tratadas adequadamente. Um estudo recente, com uma coorte de mais de 500.000
mulheres grávidas nos Estados Unidos, descobriu que 14% receberam uma receita de opioide pelo menos uma vez durante o pré-parto
e 6% receberam opioides ao longo de todos os trimestres1.
Durante a gravidez, várias alterações anatômicas e fisiológicas ocorrem no corpo. Essas alterações podem precipitar a dor, que em alguns casos pode levar à incapacidade. Além disso, a gravidez pode
exacerbar condições dolorosas pré-existentes. As condições de dor
durante a gravidez podem ser agrupadas em uma classificação baseada em sistemas, como as síndromes musculoesqueléticas, reumatológicas, neuropáticas e de dor pelvicoabdominal2.
A escolha de prescrever um fármaco para uma gestante é difícil.
As alterações gravídicas no corpo da gestante influem na absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos fármacos, podendo
alterar a resposta esperada. Ainda, deve-se considerar os riscos e
benefícios do uso do fármaco para a mãe e o filho, pesando-se os
riscos de não tratar adequadamente a doença durante a gestação
e lactação. A avaliação de risco não pode focar apenas em malformações estruturais (teratogenicidade), mas também em alterações
funcionais, alterações na dinâmica da gestação (alterações no peso
fetal, abortamento, prematuridade e óbito neonatal), e complicações após o parto3-5.
O objetivo deste estudo foi discutir o tratamento farmacológico
da dor durante o período gestacional com foco na classificação de
fármacos e o uso na gravidez, opções de terapia, teratogenicidade,
aumento de malformações fetais e complicações gestacionais associados ao uso da terapia.
CONTEÚDO
Resumo descritivo das evidências disponíveis sobre abordagens farmacológicas para o manuseio da dor durante a gravidez. Foi realizada busca na literatura médica no Pubmed, Cochrane Library, Ovid
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e Google, utilizando-se os termos “pain management”, “pregnancy
pain”, “obstetric pain”, “opioid use”, “antiepilpitic drug pregnancy”
e “antidepressant pregnancy” por artigos em inglês, português e espanhol nos últimos 20 anos ou mais antigos, quando relevantes. Os
artigos mais relevantes sobre o tema foram selecionados e incluídos
no trabalho.
CLASSIFICAÇÃO DOS FÁRMACOS PARA USO NA
GRAVIDEZ
Visando evitar a administração de fármacos com risco potencial e
facilitar a sua prescrição durante a gestação, foram desenvolvidos diversos sistemas de classificação, baseados em dados em animais e humanos. Os sistemas de classificação de risco do uso de fármacos em
gestantes americano (US Food and Drug Administration – FDA)
(Tabela 1), sueco (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige - FASS) e
o australiano (Australian Drug Evaluation Committee – ADEC)
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(Tabela 2), compartilhavam como característica a categorização dos
fármacos em letras.
O sistema americano classificava os fármacos em A quando estudos
controlados, adequados, em mulheres grávidas, não demonstraram
risco para o feto. Os sistemas australiano e sueco não utilizam estudos controlados como pré-requisito para classificar um fármaco
como A e ainda estratificam a categoria B (fármacos usados por um
número limitado de gestantes) em B1, B2, B3, baseados em dados
animais. Na classificação sueca não há categoria X.
Entretanto, esses sistemas vêm sofrendo críticas devido: a) a categorização em letras ser considerada muito simplista e não expressar adequadamente os efeitos adversos no feto; b) a categorização
em letras passar a falsa impressão que os riscos aumentam de A
à X e que fármacos na mesma categoria apresentam o mesmo
risco ou potencial de efeitos adversos; c) as categorias não fazem
discriminação entre os potenciais efeitos adversos baseados na
gravidade, incidência ou tipo de efeito; d) não são levados em

Tabela 1. Categorias de risco farmacológico na gravidez segundo a Food and Drug Administration
Categorias

Interpretação

A

Estudos controlados mostram risco ausente.
Estudos bem controlados, adequados, em mulheres grávidas, não demonstram risco para o feto.

B

Nenhuma evidência de risco em humanos.
Achados em animais mostraram risco, mas em humanos não, ou se estudos humanos adequados não foram feitos, e os achados em animais foram negativos.

C

Risco não pode ser excluído.
Não existem estudos positivos em humanos e em animais para risco fetal ou inexistem estudos. Contudo, os benefícios potenciais justificam o risco potencial.

D

Evidência positiva de risco.
Dados de investigação ou após liberação no mercado mostram risco para o feto. Mesmo assim, os benefícios potenciais podem
sobrepujar o risco.

X

Contraindicado na gravidez. Estudos em animais e humanos, ou relatos de investigação ou após liberação no mercado, mostraram risco fetal que claramente é maior que os benefícios potenciais.

Adaptado de IV Diretrizes Brasileiras para o Manuseio da Asma6.

Tabela 2. Categorias de risco farmacológico na gravidez segundo critérios da Farmaceutiska Specialiteter i Sverige e Australian Drug Evaluation
Committee7
Categorias

Farmaceutiska Specialiteter i Sverige

Australian Drug Evaluation Committee

A

Fármacos utilizados por muitas gestantes sem evidências de Fármacos utilizados por muitas gestantes sem evidências de
lesão no feto.
lesão no feto.

B

Dados em seres humanos são insuficientes e limitados; a classificação é baseada em dados animais (pela alocação em um
dos três subgrupos B1, B2 ou B3).

Dados em seres humanos são insuficientes e limitados; a classificação foi baseada em dados animais (pela alocação em um
dos três subgrupos B1, B2 ou B3).

B1

Experimentos em animais não forneceram evidência de aumento da incidência de lesão fetal.

Experimentos em animais não forneceram evidência de aumento da incidência de lesão fetal.

B2

Estudos em animais são insuficientes.

Estudos em animais são insuficientes.

B3

Estudos em animais mostraram evidências de aumento na incidência de lesão fetal, mas o significado em humanos é incerto.

Estudos em animais mostraram evidências de aumento na incidência de lesão fetal, mas o significado em humanos é incerto.

C

Fármacos que, devido a seus efeitos farmacológicos, causa- Fármacos que causaram ou podem ser suspeitos de causar
ram ou são suspeitos de terem causado distúrbios no proces- efeitos nocivos no feto humano ou recém-nascido sem causar
so de reprodução que podem envolver riscos ao feto, sem ser malformações. Esses efeitos podem ser reversíveis
diretamente teratogênicas

D

Dados de animais e/ou humanos indicam aumento da incidência de malformações fetais ou outras lesões permanentes em
humanos.

Os fármacos que causaram, são suspeitos de terem causado,
ou se pode esperar que causem, aumento na incidência de
malformações fetais humanas ou lesões irreversíveis.

X

Não se aplica

Fármacos que têm um risco tão alto de causar lesões permanentes ao feto que não devem ser usados durante a gravidez.
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Tabela 3. Novas normas do Food and Drug Administration para o uso de fármacos na gestação, subseção “Gravidez”8,9
Registro de exposição
na gestação

Se um registro de exposição à gravidez estiver disponível, esta subseção deve conter uma declaração sobre a
existência do registro, bem como informações de contato.

Resumo de risco

Quando o uso do fármaco é contraindicado, isso deve ser declarado primeiro. As declarações de risco devem ser apresentadas na seguinte ordem: Baseado em dados humanos, com base em dados de animais, com base na farmacologia
Dados humanos estão disponíveis: o resumo de risco deve resumir o desenvolvimento específico do desfecho, sua
incidência e os efeitos da dose, duração da exposição e tempo de exposição gestacional
Dados sobre os animais estão disponíveis: a rotulagem deve resumir os achados em animais e descrever o risco
potencial de qualquer resultado adverso em humanos. As espécies afetadas, o tempo, a dose e os resultados
devem ser incluídos.
Quando o fármaco possui um mecanismo de ação bem compreendido que pode resultar em resultado(s) adverso(s) ao desenvolvimento associado(s) ao fármaco, o resumo de risco deve explicar o mecanismo de ação e os
riscos potenciais

Considerações clínicas

Requer títulos, na medida em que informações relevantes estejam disponíveis, para:
· Risco materno e/ou embrio/fetal associado à doença
· Ajustes de dose durante a gravidez e o período pós-parto
· Reações adversas maternas
· Reações adversas fetais/neonatais
· Trabalho de parto

Dados

. Dados humanos: a rotulagem deve descrever os resultados adversos do desenvolvimento, reações adversas e
outros efeitos adversos e os tipos de estudos ou relatórios, número de sujeitos e duração de cada estudo, informações de exposição e limitações dos dados
. Dados dos animais: a rotulagem deve descrever os tipos de estudos, espécie animal, dose, duração e momento
da exposição, presença ou ausência de toxicidade materna e limitações dos dados

consideração dose, duração, frequência, via e a idade gestacional
à exposição ao fármaco7.
Com o objetivo de facilitar o processo de prescrição por meio do
oferecimento de um conjunto de informações consistentes e bem
estruturadas a respeito do uso de fármacos nos períodos da gravidez
e lactação, o FDA publicou o Pregnancy and Lactation Labeling Rule
(PLLR), em dezembro de 2014, junto com o Pregnancy, Lactation,
and Reproductive Potential: Labeling for Human Prescription Drug
and Biological Products - Content and Format, voltado para a indústria, os quais entraram em vigor em junho de 2015 (Tabela 3)8,9. Elas
reformulam o conteúdo e o formato das bulas, removendo as referências às categorias A, B, C, D e X. Estas são substituídas por um
resumo dos riscos perinatais do fármaco, discussão das evidências
pertinentes e uma síntese dos dados mais relevantes para a tomada
de decisões na prescrição. Também constam informações essenciais
sobre identificação de gravidez, contracepção e infertilidade. As informações são divididas nas subseções “Gravidez”, “Lactação” e “Potencial reprodutivo do homem e da mulher”10.
Por outro lado, abandonar as classificações baseadas em categorias
requer que o profissional revise as evidências que estão à disposição.
Dessa forma, se a revisão for incompleta, ou se as evidências forem
inconclusivas, aumenta-se o risco de erros. Assim, é prudente que,
antes de prescrever-se um fármaco para gestantes ou mulheres que
estejam amamentando, seja realizada pesquisa em diferentes plataformas e pesar-se os riscos e benefícios do tratamento.
ANALGÉSICOS NÃO OIPOIDES
Paracetamol
É o analgésico e antitérmico mais utilizado durante a gestação e lactação. Entretanto, a sua utilização antes do nascimento vem sendo associada à asma, distância anogenital mais curta em meninos
(preditor de baixo potencial reprodutor), espectro autista, problemas
neurológicos (desenvolvimento motor, comunicação), transtorno
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de déficit de atenção e hiperatividade, alterações comportamentais,
doenças alérgicas, dentre outros. Apesar disso, os estudos não são
conclusivos e o paracetamol é considerado um fármaco sem efeitos
teratogênicos, continuando a ser considerado o analgésico mais seguro durante a gestação e lactação11.
A exposição pré-natal ao paracetamol pode estar relacionada às consequências na saúde reprodutiva da mulher, decorrentes de alterações
no desenvolvimento dos ovários ainda na vida intrauterina12. Com
relação às complicações de origem materna, o uso do paracetamol
pode estar relacionado ao risco aumentado para o desenvolvimento
de pré-eclâmpsia, trombose venosa profunda e tromboembolismo
pulmonar13.
Como os estudos são inconclusivos e há grande experiência no uso
do fármaco durante a gestação, o paracetamol continua sendo o
analgésico de escolha durante a gestação, devendo-se utilizar a menor dose e por menor tempo possível. O paracetamol tem classificação B pelo FDA.
Dipirona
Apesar deste fármaco ter sido retirado de comercialização em alguns países, como nos Estados Unidos, em virtude de sua associação à agranulocitose e anemia aplásica, continua sendo usado em
partes da Europa, Ásia e em países da América do Sul, como no
Brasil. O seu uso durante a gestação não está associado às malformações congênitas, morte intrauterina, parto prematuro ou baixo
peso ao nascer14.
Apesar de ser largamente utilizada no Brasil, dois estudos mostraram
possível associação entre o uso da dipirona e tumores na infância:
tumor de Wilms e Leucemia15,16. Por outro lado, em estudos in vitro
em animais, a dipirona demonstrou pequeno potencial mutagênico
ou carcinogênico e apenas quando administrada em altas doses17,18.
A dipirona não está relacionada diretamente às malformações maiores ou menores no feto, mas o seu uso deve ser limitado a menores
dose e tempo de uso possíveis19.
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Ácido acetilsalicílico (AAS)
O seu uso era limitado às suas propriedades analgésicas durante a
gravidez. Entretanto, a prescrição nessa população vem aumentando
nos últimos anos. O AAS não aumenta a incidência de abortamentos ou morte intrauterina, nem apresenta efeitos teratogênicos20.
O AAS vem sendo utilizado para tratamento e prevenção da pré-eclâmpsia, principalmente em pacientes de alto risco, em mulheres
portadoras da síndrome dos anticorpos antifosfolípides e com história de abortamentos de repetição (associado ou não à heparina),
além de pacientes que se submeteram à fertilização in vitro20. Quando utilizado em pacientes com alto risco para o desenvolvimento
de pré-eclâmpsia, o AAS reduz a incidência de parto prematuro em
14% e de crescimento intrauterino restrito em 20%, provavelmente
por sua ação reduzindo a isquemia placentária21,22. O AAS interfere
na função plaquetária, podendo causar sangramento materno ou
fetal23. Entretanto, quando utilizado em baixas doses, não tem demonstrado efeito significativo sobre o risco de hemorragia intraventricular e sangramentos de ocorrência neonatal24.
O AAS em baixas doses (60-150mg/dia), quando utilizado no primeiro trimestre, não está associado ao aumento da incidência de
malformações congênitas, sangramentos pós-parto, ruptura de placenta ou efeitos adversos na anestesia. Quando utilizado no terceiro
trimestre, não foi associado ao aumento da incidência de hemorragia
intraventricular, hemorragia neonatal ou fechamento prematuro do
ducto arterial25.
Quando utilizado em baixas doses, o AAS é seguro e apresenta efeitos
positivos na reprodução. A aspirina em baixas doses é classe C pelo
FDA, mas dose acima de 150mg por dia é considerada classe D.
ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES
Os anti-inflamatórios não esteroides (AINES) estão entre as classes
de fármacos mais utilizados durante a gestação, sejam eles derivados
do ácido propiônico (naproxeno, ibuprofeno, cetoprofeno), do ácido fenilacético (diclofenaco sódico), dos salicilatos (ácido acetilsalicílico), dos oxicans (meloxicam, piroxicam) ou do indol (indometacina). Apresentam como mecanismo de ação a inibição da produção
das prostaglandinas por inibição direta da enzima ciclo-oxigenase
(COX). Em relação aos inibidores não seletivos da COX, quando
utilizados no primeiro trimestre ou próximo da concepção, há dúvidas se existe associação entre o seu uso e o aumento da incidência
de abortamento26-28.
Por outro lado, um estudo envolvendo mais 65.000 mulheres evidenciou que o uso de AINES não é um fator de risco independente para abortamento29. Estudos em humanos sugerem associação
entre o uso de AINES e redução da fertilidade feminina, sendo
prudente evitar o seu uso em mulheres que estão tentando engravidar30. Em relação às malformações congênitas, a situação dos
AINES é mais complexa. Na maioria dos estudos, o risco para
qualquer malformação não apresenta aumento significativo com o
seu uso, mas pode estar aumentado em algumas condições, notavelmente defeitos cardíacos31. Por outro lado, um estudo que avaliou especificamente o risco de defeitos do septo interventricular
não achou qualquer associação32.
A utilização de AINES no terceiro trimestre da gestação pode estar associada, no feto, ao fechamento prematuro do ducto arterial
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(podendo levar à hipertensão pulmonar neonatal), oligodrâmnio
(causado por redução do débito urinário fetal), enterocolite necrotizante e hemorragia intracraniana. Na mãe, pode estar relacionada
ao trabalho de parto prolongado, hemorragia pós-parto33. Embora
a administração por curto período dificilmente esteja associada ao
fechamento do ducto arterial fetal, é comum a prática de evitar-se o
uso de AINES após o período que se estende entre 28 e 32 semanas
até o final da gestação34.
Em relação aos inibidores seletivos da COX-2, esperava-se que apresentassem menos efeitos adversos que os não seletivos, mas os mesmos problemas estão presentes, como oligodrâmnio e fechamento
prematuro do ducto arterial35. Como há poucos trabalhos sobre o
uso dessa classe de fármacos durante a gestação, eles são considerados classe C até o segundo trimestre, e D no terceiro trimestre.
Os anti-inflamatórios não seletivos apresentam classificação B pelo
FDA até o segundo trimestre, sendo classificação D no terceiro7.
ANALGÉSICOS OPIOIDE
Os opioides são fármacos importantes no tratamento da dor aguda
durante a gestação, sobretudo quando associados ao AINES. Entretanto, para dor crônica, os riscos e benefícios do uso crônico devem
ser discutidos com a mulher, e os guidelines da American Pain Society
recomendam uso mínimo ou o não uso, se possível36.
O uso dos opioides durante o primeiro trimestre foi associado em
alguns estudos com alterações cardíacas, espinha bífida e gastrosquise37,38, enquanto outros que tentaram demonstrar essas associações falharam em relacionar qualquer malformação com o uso de
opioides39,40.
Os opioides parecem não apresentar efeito teratogênico importante, mas há dúvidas em relação a defeitos cardiovasculares, sobretudo
com opioides sintéticos41.
Codeína
Em estudo envolvendo 67.982 gestantes, observou-se que a codeína foi utilizada em 2.666 (3,9%) dos casos. Não foram observadas
diferenças na taxa de sobrevivência fetal ou a incidência de malformações entre gestantes que usaram ou não codeína. Por outro
lado, seu uso foi associado à maior incidência de cesarianas eletivas
e de emergência e hemorragia pós-parto, quando utilizada no final
da gestação. Entretanto, essas alterações podem ser decorrentes da
doença de base, e não do uso do fármaco39. É considerada Classe C
pelo FDA e Classe A pela ADEC.
Tramadol
Em estudo que avaliou 1.682.846 gestantes, observou que 1.751
fizeram uso de tramadol no início da gestação, com 96 recém-nascidos apresentando malformação congênita, sendo 70 graves (OR
1,33 IC95% 1,05-1,70). Dentre as malformações observadas destacam-se defeitos cardiovasculares (OR 1,56 IC95% 1,04-2,29)
e pé torto congênito (OR 3,63 IC95% 1,61-6,89)40. Em estágios
mais avançados da gestação, parece não causar efeitos fetais importantes, a não ser quando usado cronicamente, podendo levar
à síndrome de abstinência neonatal (SAN). Não há evidência de
alterações quando usado durante a lactação42. É considerado Classe
C pelo FDA e pela ADEC.
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Morfina
Quando utilizada no primeiro trimestre, não há relatos de malformações, devendo ser usada com cautela. Durante a gestação, a morfina sofre alterações na farmacocinética, com aumento da depuração
plasmática, encurtamento da meia-vida, diminuição do volume de
distribuição, além do aumento da formação do metabólito 3-glucoronido. A morfina e o seu metabólito atravessam rapidamente a placenta e estabelecem o equilíbrio materno-fetal em aproximadamente 5 minutos. Recém-nascidos expostos a opioides com meia-vida
mais curta, como a morfina, estão mais sujeitos a apresentar SAN2,43.
Apresenta classificação B pelo FDA e C pela ADEC.
Fentanil
O uso de fentanil durante a gestação e lactação, quando utilizado
pela via transdérmica, pode ser uma boa opção para o tratamento
da dor crônica. Em um relato de caso de uma gestante que utilizou
o patch de fentanil (125µg/h) durante toda a gestação, observou-se
que o recém-nascido apresentou sintomas leves de SAN, não necessitando de tratamento farmacológico44. Por outro lado, em outro
relato de uma gestante que usou o patch de fentanil (100µg/h), o
recém-nascido apresentou SAN prolongada, necessitando de tratamento com morfina oral até o 29° dia de vida. Essas diferenças podem ser decorrentes de variação individual do fármaco45. Apresenta
classificação C pelo FDA e ADEC.
Metadona e buprenorfina
Ambas são seguras quando utilizadas para tratar dependência de
opioides durante a gestação. A exposição pré-natal parece não alterar
os desenvolvimentos físico, cognitivo e de linguagem em crianças
acompanhadas até o 36º mês de vida46. Apresentam classificação C
pelo FDA e ADEC.
ANTIDEPRESSIVOS
Antidepressivos tricíclicos (TCA)
O uso durante a gestação em doses terapêuticas não parece estar associado a aumento na incidência de malformações. O uso crônico, ou o
uso de doses altas próximo ao termo, podem causar SAN, devendo-se
reduzir a dose entre 3 e 4 semanas antes do parto47. Apesar de alguns
estudos relacionarem o uso de TCA com malformações (olho, ouvido,
face e aparelho digestivo)48, vale ressaltar que apesar de aumentos discretos na incidência de malformações descritas em alguns trabalhos, a
maioria não evidencia qualquer aumento. Devido ao grande número
de gestantes que utilizaram amitriptilina sem relato de efeitos tóxicos
no feto, o seu uso parece seguro durante a gestação49. A Amitriptilina
apresenta classificação C pelo FDA e ADEC, a nortriptilina apresenta
classificação C pela ADEC e D pelo FDA.
Antidepressivos tetracíclicos
A maprotilina é o fármaco mais estudado e seu uso é considerado
seguro durante a gestação50. Apresenta classificação B pelo FDA.
Inibidores seletivos da receptação de serotonina e noradrenalina
Um estudo populacional não evidenciou efeitos teratogênicos relacionados ao uso da venlafaxina51. Apresenta classificação C pelo
FDA e B2 pela ADEC. Em geral, o uso da duloxetina durante a
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gestação está associado ao aumento da incidência de abortamento
espontâneo, mas não a malformações. Próximo ao termo, pode levar a alterações respiratórias no recém-nascido e, durante a lactação,
menos de 1% do fármaco passa para o leite, sugerindo que pode ser
compatível com a lactação. Por outro lado, há poucos estudos para
assegurar sua segurança durante a gestação e lactação52. Apresenta
classificação C pelo FDA e B3 pela ADEC.
MIORRELAXANTES
Baclofeno
Quando utilizado por via oral, está relacionado às malformações
fetais como onfalocele. Quando utilizado pela via subaracnóidea parece não apresentar efeitos deletérios no feto e apresenta baixa concentração no leite materno53. Apresenta classificação B3 pela ADEC.
Ciclobenzaprina
É considerada segura durante a gestação, sendo um dos analgésicos
mais utilizados para o tratamento da dor lombossacral relacionada à
gestação. Apesar de um relato de fechamento precoce do ducto arterial, trata-se de fármaco já bastante utilizado em gestantes54. Apresenta classificação B pelo FDA. Durante a lactação, cerca de 50% do
fármaco passa para o leite materno.
ANTICONVULSIVANTES
Os anticonvulsivantes devem ser utilizados com cautela durante a
gestação pelo risco de malformações maiores (cardíacas, urogenitais,
sistema nervoso central, craniofaciais) e menores, crescimento intrauterino restrito e déficits cognitivos. Além disso, deve-se priorizar
a monoterapia e o uso da menor dose eficaz55.
Gabapentina
Existem apenas poucos relatos de gestantes que fizeram uso de gabapentina, não sendo evidenciado aumento da incidência de malformações56. Pode estar relacionada a aumento do risco de perda fetal, crescimento intrauterino restrito e parto prematuro57. Apresenta
classificação C pelo FDA e B3 pela ADEC.
Pregabalina
Em um estudo que avaliou 477 gestantes que utilizaram pregabalina
no primeiro trimestre, foi evidenciado RR 1,33 (IC95% 0,83-2,15)
para malformações congênitas maiores, mas, quando utilizada em
monoterapia, o RR foi de 1,02 (IC95% 0,69-1,51). Assim, quando utilizado em monoterapia, parece não aumentar a incidência de
malformações congênitas58. Apresenta classificação C pelo FDA e
B3 pela ADEC.
Carbamazepina
Está associada a aumento na incidência de malformações entre 1 a
8,7%, sobretudo quando são utilizadas doses acima de 1000mg por
dia56. Apresenta classificação C pelo FDA e B3 pela ADEC.
Lamotrigina
Não parece aumentar a incidência de malformações. Quando utilizada em doses abaixo de 300mg por dia, a incidência de malforma-
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ções é de cerca de 2,0%. Acima dessa dose, a incidência de malformações pode chegar a 4,5%56. Apresenta classificação C pelo FDA
e D pela ADEC.
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CONCLUSÃO
O aumento da utilização de analgésicos opioides ou não opioides
por parte das gestantes pode gerar dúvidas sobre as opções de tratamento adequadas para oferecer a essa população. A avaliação e o
manuseio efetivo são limitados pelas contraindicações e pelos riscos
ao feto.
A decisão de usar a terapia farmacológica deve ser baseada na avaliação entre os riscos e benefícios para a mãe e para o feto, tendo-se
o cuidado de oferecer todas as opções terapêuticas para garantir o
bem-estar da gestante, minimizar a teratogenicidade fetal e evitar
sintomas crônicos e incapacidade a longo prazo.
A compreensão das queixas dolorosas mais frequentes, o diagnóstico
preciso, o conhecimento dos riscos de analgésicos para a unidade
materno-fetal e consultas com especialistas permitem controlar os
sintomas indesejáveis e tornar a gravidez mais agradável.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Currently, chikungunya has become an important health problem due to its painful
symptomatology and the chronicity of this condition, which
may compromise the functioning of individuals. Thus, using
the International Classification of Functioning, Disability and
Health, which focuses on functioning in the biopsychosocial
context, this review sought to detect and assist in the selection of
the most appropriate tool for measuring functioning in clinical
practice and research. The objective of this study was to review
the articles that have the functioning of individuals with chikungunya as an outcome, analyzing the instruments used for their
evaluation and their relationship with the Classification model.
CONTENTS: Systematic review of the literature in the Scielo,
Pubmed, Scopus, LILACS, PEDro, and Cochrane databases.
Observational or interventional studies were included. For the
methodological evaluation of the articles, the Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation system was
used. From a total of 1579 studies found, after applying the inclusion/exclusion criteria, and reading, five articles remained. The
following frequencies were analyzed: health condition (3.86%),
function (3.86%), body structure (0.86%), activity (67.82%), engagement (8.15%), environmental factors (8.15%) and personal
factors (7.3%). Only one of the five articles covered all the domains of the International Classification of Functioning.
CONCLUSION: There is a lack of tools that approach the functioning according to the model proposed by the International

Marina Carvalho Arruda Barreto - https://orcid.org/0000-0002-2505-6188;
Bárbara Porfírio Nunes - https://orcid.org/0000-0001-8274-4203;
Shamyr Sulyvan de Castro - https://orcid.org/0000-0002-2661-7899.
1. Universidade Federal do Ceará, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde
Pública, Fortaleza, CE, Brasil.
2. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil.
Apresentado em 14 de fevereiro de 2019.
Aceito para publicação 25 de junho de 2019.
Conflito de interesses: não há – Fontes de fomento: não há.
Endereço para correspondência:
Rua Dr. José Lourenço 816 apto 2101
60115-281 Fortaleza, CE, Brasil.
E-mail: shamyrsulyvan@gmail.com
© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

Classification of Functioning, Disability and Health, for the population with chikungunya.
Keywords: Chikungunya fever, Disability and health, International Classification of Functioning.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Atualmente a chikungunya vem
se tornando um importante problema de saúde devido à sua sintomatologia dolorosa e à cronicidade dessa condição, que pode comprometer a funcionalidade dos indivíduos. Assim, através da utilização da
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde,
que tem como foco a funcionalidade no contexto biopsicossocial, esta
revisão buscou detectar e auxiliar na escolha da ferramenta mais adequada para a medição da funcionalidade na prática clínica e nas pesquisas. O objetivo deste estudo foi revisar as publicações que possuem
a funcionalidade de indivíduos com chikungunya como desfecho, analisando os instrumentos utilizados para sua avaliação, verificando sua
relação com o modelo da Classificação.
CONTEÚDO: Revisão sistemática da literatura, nas bases de
dados Scielo, Pubmed, Scopus, LILACS, PEDro e Cochrane.
Foram incluídos estudos observacionais ou de intervenção. Para
a avaliação metodológica dos artigos foi utilizado o sistema Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. De um total máximo de 1579 estudos encontrados, após
aplicação de critérios de inclusão/exclusão e leitura, restaram 5
artigos. Analisando a frequência dos domínios da Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde encontrou-se: condição de saúde (3,86%), função (3,86%), estrutura
do corpo (0,86%), atividade (67,82%), participação (8,15%),
fatores ambientais (8,15%) e fatores pessoais (7,3%). Apenas um
dos cinco artigos contemplava todos os domínios.
CONCLUSÃO: Há carência de ferramentas que abordem a funcionalidade de acordo com o modelo proposto pela Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde para a
população com chikungunya.
Descritores: Classificação Internacional de Funcionalidade, Febre de chikungunya, Incapacidade e saúde.
INTRODUÇÃO
A chikungunya (CHIK) é uma condição de saúde dolorosa
ocasionada pela picada do mosquito Aedes infectado com o vírus
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da chikungunya (CHIKV)1. Após o ano 2000 foi observado uma
expansão geográfica do CHIKV1-4. Os principais sintomas são:
poliartralgia, febre alta nos primeiros dias, fadiga, edema, cefaleia,
entre outros5,6. Na condição aguda, a população relata dificuldades
para se locomover e realizar suas atividades da vida diária e laboral,
somando-se a prejuízos nas relações interpessoais7,8. Existem
relatos de manutenção das limitações no estágio crônico9. Devido
aos sintomas dolorosos e incapacitantes, a CHIK tornou-se um
importante problema de saúde pública10.
No âmbito de uma análise holística da pessoa, buscando não ter
a doença como foco principal, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) publicou a Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde (CIF)11. Esse instrumento promove uma
abordagem da funcionalidade e incapacidade no contexto biopsicossocial12. Propõe uma nova abordagem que incrementa fatores
ambientais, pessoais, participação e atividade no entendimento da
situação do indivíduo13.
A CIF apresenta os seguintes domínios: condição de saúde, funções
e estruturas do corpo, atividade, participação, fatores ambientais e
pessoais. Existe uma relação dinâmica entre esses domínios, apresentando-se como uma rede de correlações11,14. O conceito de funcionalidade trazido pela OMS é uma interação complexa entre a condição
de saúde e os fatores contextuais por meio de uma linguagem única
e padronizada da saúde11.
Este estudo teve como objetivo estudar os instrumentos utilizados
para mensurar a funcionalidade em indivíduos acometidos com a
CHIK e verificar sua consistência com o modelo da CIF, buscando
detectar se esses instrumentos apresentam relação com a CIF, ajudando na escolha mais adequada para a mensuração da funcionalidade na prática clínica e nas pesquisas. Além disso, verificar se a
funcionalidade está sendo abordada segundo o modelo proposto
pela CIF.
CONTEÚDO
Estudo de revisão sistemática da literatura, realizada no período de
maio a julho de 2018. Foram utilizadas as bases de dados Scielo,
Pubmed, Scopus, LILACS, PEDro e Cochrane nos idiomas inglês,
português e espanhol.
Utilizou-se os seguintes descritores para a busca: incapacidade, desempenho funcional, funcionalidade, capacidade funcional, deficiência, febre chikungunya, vírus chikungunya, em inglês, português
e espanhol. Sendo aplicada a combinação da seguinte forma: [(“Incapacidade” OR “Desempenho Funcional” OR “Funcionalidade”
OR “Capacidade Funcional” OR “Deficiência”)) AND (“Febre
Chikungunya” OR “Vírus Chikungunya”)].
Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram publicações
a partir de 2001 (ano de publicação da CIF) e que fizessem a avaliação da funcionalidade em indivíduos acometidos com a CHIK.
Foram excluídos artigos de revisão, teses e dissertações.
A busca e seleção dos estudos foram realizadas por dois pesquisadores
de maneira independente, havendo um terceiro pesquisador para casos de discordância, o qual não foi solicitado. Os pesquisadores encontraram 783 e 1579 artigos, respectivamente. Fizeram uso das mesmas
bases de dados e descritores, porém um utilizou os filtros no momento
da busca e o outro não, por isso a diferença do número encontrado.
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Primeiramente foram retirados os estudos duplicados. Logo após
realizou-se a triagem por meio dos títulos e resumos. Em seguida,
foram lidos os artigos na íntegra e realizada uma seleção dos elegíveis. Todas as etapas foram realizadas de forma individual. Ao final,
os dois encontraram os mesmos artigos, sendo cinco no total. Muitos estudos avaliavam a capacidade funcional ou qualidade de vida e
não a funcionalidade, como era o desfecho esperado, por isso foram
retirados. Soma-se ainda que alguns artigos traziam a funcionalidade
nos aspectos microbiológicos dos mosquitos. O processo de seleção
está descrito na figura 1.
Os estudos selecionados foram avaliados segundo a qualidade metodológica por meio do Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE). Um sistema desenvolvido com
o objetivo de obter uma unificação que seja sensível para graduar a
qualidade das evidências15,16. As publicações podem ser graduadas
em 4 níveis de evidência científica: alto, moderado, baixo, muito
baixo. Dentre os artigos encontrados, 4 apresentaram baixa evidência e 1, moderada (Tabela 1).
Os artigos selecionados avaliaram a funcionalidade por meio de
questionários, não havendo repetição de instrumentos. O segundo
estágio da pesquisa consistiu na codificação desses instrumentos
em concordância com os domínios da CIF. Esse processo consistiu
na extração dos conceitos significativos considerando os desfechos
dos artigos. A codificação de acordo com os domínios da CIF foi
realizada por dois codificadores independentes levando em conta
as regras estabelecidas e publicadas21. Os achados do processo foram comparados e as discrepâncias resolvidas com a supervisão do
terceiro pesquisador. Os dados da codificação estão descritos na
tabela 2 e figura 2.

Todos os artigos
encontrados (n=783)

Todos os artigos
encontrados (n=1579)

Artigos duplicados
(n=197)

Artigos duplicados
(n=395)

Excluídos após a
leitura dos títulos e
dos resumos (n=563)

Excluídos após a
leitura dos títulos e
dos resumos (n=1124)

Artigos para leitura
na íntegra (n=23)
Excluídos após a
leitura na íntegra
(n=18), sendo:
Não apresentavam a
funcionalidade como
desfecho (n=10)
Analisava a
funcionalidade
celular ou
microbiológica (n=8)

Artigos para leitura
na íntegra (n=60)
Excluídos após a
leitura na íntegra
(n=55), sendo:
Não apresentavam a
funcionalidade como
desfecho (n=30)
Analisava desfechos
relacionados ao
mosquito e a
funcionalidade
celular (n=25)

Artigos selecionados para revisão (n=5)
Figura 1. Fluxo de seleção dos artigos
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Tabela 1. Distribuição geral dos artigos de acordo com o número de participantes, objetivos, instrumento de medida utilizado e escore de qualidade metodológica
Autores

Nº de
participantes

Objetivos

Instrumentos de
funcionalidade

Escores de
qualidade

SepúlvedaDelgado et al.17

10

Avaliar a associação entre o envolvimento articular, incapacida- WHO Disability
de autorreferida e biomarcadores inflamatórios.
Assessment Schedule 2.0

Baixo

Rahim et al.18

3869

Investigar os efeitos de sintomas reumáticos e musculoesque- Health Assessment
léticos crônicos sobre o estado funcional de pessoas afetadas Questionnaire (Modified pela epidemia de chikungunya no distrito de Calicut, Kerala, sul CRD pune version).
da Índia em 2009.

Baixo

Moro et al.3

250

Descrever o curso clínico e o resultado da infecção por chikun- Recent-Onset Arthritis
gunya a longo prazo.
Disability (ROAD)

Moderado

Bouquillard et
al.19

307

Analisar as características e a progressão das manifestações Health Assessment
reumáticas em pacientes com dor articular pós-chikungunya.
Questionnaire

Baixo

Heath et al.20

240

Investigar o risco epidemiológico, demográfico, físico e com- Arthritis Impact
portamental.
Measurement Scale
Fatores associados ao desenvolvimento de artralgia crônica
relacionada ao vírus da chikungunya em Granada

Baixo

Tabela 2. Distribuição de frequências dos domínios da Classificação Internacional de Funcionalidade e Saúde contida em cada instrumento
Artigo

Instrumentos

Domínios CIF n (%)

Sepúlveda-Delgado
et al.17

WHO Disability Assessment Schedule 2.0

Condição de saúde n:9 (11,54%)
Função n:6 (7,7%)
Estrutura do corpo n:1 (1,28%)
Atividade n:39 (50%)
Participação n:10 (12,88%)
Fatores pessoais n:8 (10,25%)
Fatores ambientais n:5 (6,41%)

Rahim et al.18

Health Assessment Questionnaire (Modified - CRD pune version).

Atividade n:46 (86,80%)
Fatores ambientais n:7 (13,20%)

Moro et al.3

Recent-Onset Arthritis Disability (ROAD)

Função n:3 (13,04%)
Estrutura do corpo n:1 (4,35%)
Atividade n:18 (78,26%)
Participação n:1 (4,35%)

Bouquillard et al.19

Health Assessment Questionnaire

Atividade n:31 (100%)

Heath et al.20

Arthritis Impact Measurement Scale

Função n:2 (4%)
Atividade n:2 (48%)
Participação n:8 (16%)
Fatores pessoais n:9 (18%)
Fatores ambientais n:7 (14%)

80,00%
67,82%

70,00%

Frequência

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

3,86%

3,86%

Condição
de saúde

Função

8,15%

7,30%

8,15%

Fatores
pessoais

Fatores
ambientais

0,86%
Estrutura

Atividade Participação

Domínios da CIF
Figura 2. Domínios da Classificação Internacional de Funcionalidade e Saúde que codifica a frequência total nos instrumentos incluídos
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A frequência em que os domínios aparecem nos instrumentos coletados foram: condição de saúde (3,86%), função (3,86%), estrutura
do corpo (0,86%), atividade (67,82%), participação (8,15%), fatores ambientais (7,3%) e fatores pessoais (8,15%). Todos os domínios
foram contemplados em pelo menos um dos instrumentos e apenas
1 contemplou todos os domínios.
DISCUSSÃO
Observou-se uma gama de artigos que se propuseram a avaliar a
funcionalidade de pessoas acometidas com CHIK. Porém, ao fazer
a análise dos estudos, a amostra final foi de cinco estudos. Esse reduzido número deve-se ao fato de que a maioria apresentava como
desfecho a qualidade de vida e/ou a capacidade funcional, e não a
funcionalidade.
Ao analisar os anos de publicação, observou-se um aumento de 2016
para 2018, fato esse que pode estar correlacionado com o aumento
da distribuição geográfica do vírus1. O objetivo das publicações selecionadas está diretamente relacionado com a verificação do perfil da
população acometida com CHIK, apresentando a funcionalidade
como desfecho. Sendo coerente com o propósito da presente revisão.
Referente à avaliação metodológica dos estudos, as publicações, em
sua maioria, têm qualidade baixa, mostrando que a elaboração metodológica necessita de um maior rigor na execução, de acordo com
as diretrizes do sistema GRADE.
Dentre os artigos selecionados, não houve repetição de instrumentos para a análise da funcionalidade, não encontrando um consenso
sobre qual ferramenta fazer uso para avaliar o determinado desfecho.
Em contrapartida, Gomes, Buranello e Castro22 encontraram um
teste físico utilizado em nove estudos, por meio de uma revisão dos
instrumentos que avaliam a funcionalidade em idosos.
Observou-se que a população acometida com a CHIK apresenta dor
e dificuldades de movimentar uma ou algumas articulações, sendo
principalmente: tornozelos, punhos, mãos e joelhos3,18,19, comprometendo a funcionalidade dos indivíduos para a realização das suas
atividades e nas relações interpessoais. Analisando a correlação dos
instrumentos com a CIF notou-se um déficit no domínio estrutura,
onde apenas um apresentava questões referente a esse desfecho, presente em uma questão.
O WHODAS 2.0 foi um dos questionários escolhidos para fazer a
análise da funcionalidade em indivíduos com a CHIK17. Quando
analisada a correlação com a CIF, percebeu-se que abordava todos os
domínios, sendo o único a apresentar essa característica, porém 50%
das suas questões eram voltadas para atividades, não sendo homogêneo entre os domínios. Foi criado pela OMS com o objetivo de
fazer uma análise dos níveis de saúde e deficiência fundamentado na
CIF23,24. Apesar de não ser um instrumento validado para a CHIK,
apresenta-se como genérico e de uso transcultural, proporcionando
uma mensuração comum de funcionalidade para qualquer condição
de saúde24.
Rahim et al.18 utilizaram o Health Assessment Questionnaire (Modified – CRD Pune version), versão do Stanfort Health Assessment
Questionnaire validado e modificado para a população indiana25.
Ferramenta muito utilizada para avaliação de pacientes reumáticos.
O questionário tem foco na avaliação da função física e na qualidade de vida25, abordando apenas um dos aspectos relacionados à
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funcionalidade. A relação com a CIF revela questões referentes a atividades e fatores ambientais. Notando-se uma discordância entre o
que o instrumento se propõe a avaliar e o que realmente está sendo
considerado na sua estrutura, tratando a funcionalidade de forma
limitada.
Outro instrumento utilizado é o Recent-Onset Arthritis Disability na
versão validada e adaptada para pacientes italianos com artrite reumatoide26. Verificando a correspondência com a CIF percebeu-se
que o instrumento aborda 4 domínios. Soma-se que 78,26% do
questionário é referente à atividade, como o WHODAS 2.0, colocando os outros domínios em posição de inferioridade e abordando
o desfecho de forma restrita. Encontrou-se o mesmo no Arthritis
Impact Measurement Scale (AIMS), quando relacionado com a CIF,
a sua abordagem é principalmente no domínio atividade.
O estudo de Bouquillard et al.19 utilizou o Health Assessment Questionnaire que avaliou o estado funcional através de 20 questões27.
Ao correlacionar com os domínios da CIF, a ferramenta abordou
somente o item de atividade, revelando a perspectiva biomédica presente, não abordando aspectos importantes da CIF.
Observa-se que apenas o WHODAS 2.0 respeita e aborda todos os
conceitos teóricos apresentados pela CIF. Ele foi produzido pela OMS
com esse objetivo, visto que a CIF não faz avaliação e sim classificação.
A OMS recomenda a utilização desse instrumento para a mensuração da funcionalidade24. O AIMS foi a segunda ferramenta que mais
contemplou os domínios, excluindo Estrutura e Condição de Saúde.
Notou-se discordância entre os instrumentos ao abordar a funcionalidade com o predomínio da atividade. Dessa forma, vê-se que a
funcionalidade ainda é entendida de uma forma reducionista e simplificada, colocando a atividade em perspectiva de maior importância. Porém, a CIF busca tratar de forma igualitária seus domínios28.
Através da análise das pesquisas foram encontrados alguns dados
relevantes: ausência de validação dos instrumentos para pessoas acometidas com o CHIKV (utilizados para a população em geral ou
condições reumáticas) e um dos estudos apresentou uma amostra
muito pequena. Soma-se que quase todos os artigos apresentaram
baixa qualidade metodológica, de acordo com o GRADE.
Como limitação do presente estudo teve-se um reduzido número de
artigos que fazem a avaliação do desfecho na CHIK. Atribui-se que
seja devido à recente expansão geográfica do vírus, resultando em
um limitado número de estudos que buscam avaliar as consequências dessa condição de saúde. Contudo, a funcionalidade se mostra
um indicador que vem ganhando proporção nos últimos anos, tanto
no campo da ciência como da saúde. Outra limitação é com relação
aos idiomas das publicações, uma vez que a busca se deu apenas em
três idiomas.
O estudo tem caráter de destaque, já que a funcionalidade está sendo vista como um dos importantes índices para avaliar a saúde da
população29 e faz-se necessário um instrumento que consiga abordar
esse desfecho de uma forma completa. Incluiu-se que a CHIK vem
se tornando um importante problema de saúde púbica e necessita-se
obter os dados dessa população para melhor manuseio clínico.
CONCLUSÃO
Os instrumentos de aferição de funcionalidade utilizados mostraram
ter relação com o arcabouço conceitual da CIF, porém a maioria não
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contemplou a estrutura em sua totalidade. Destaca-se o WHODAS
2.0, que se apresenta como a opção mais fidedigna para a avaliação
desse desfecho, pois consegue abranger todos os conceitos propostos pela classificação, mas contém limitações, demonstrando, assim,
uma carência de ferramentas validadas que mostrem uma abordagem completa para a funcionalidade e que sejam validadas para a
população com CHIK. Além disso, percebe-se que a escolha dos
instrumentos para aferição da funcionalidade não está sendo feita
levando em consideração a relação com a CIF.
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In vivo methods for the evaluation of anti-inflammatory and antinoceptive
potential
Métodos in vivo para avaliação do potencial anti-inflamatório e antinociceptivo
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The constant search
for bioactive compounds with anti-inflammatory and antinociceptive activities are of interest to research centers. For the characterization of these activities, trials on guinea pigs are necessary.
Therefore, the purpose of this study was to demonstrate some
methods to evaluate the anti-inflammatory and antinociceptive
potential of natural products.
CONTENTS: A stimulus is required to evaluate these activities,
and the induction of inflammatory or nociceptive process can
be by chemical inducers like formaldehyde, carrageenan, among
others, or electronic equipment such as the hot plate. For all
assays, the baseline and post-dose measurement of the studied
compound is always compared with a control group. The planning of the experiment, as well as its conduct in accordance with
well-established protocols, are important tools in the success of
the work. The tests presented evaluated the antinociceptive and
anti-inflammatory activity as well as the mechanisms involved.
CONCLUSION: It was possible to evaluate that the tests present in the literature today meet the researcher’s need for the elucidation of the anti-inflammatory and antinociceptive activity of
new compounds.
Keywords: Abdominal contortion, Formalin, Hot plate, Paw edema.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A busca constante por compostos bioativos com atividade anti-inflamatória e antinociceptiva são
de interesse dos centros de pesquisas. Para a caracterização dessas
atividades são necessários ensaios em cobaias. Frente a isso, o objetivo deste estudo foi demonstrar alguns métodos para a avaliação do
potencial anti-inflamatório e antinociceptivo de produtos naturais.
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CONTEÚDO: Para a avaliação dessas atividades é necessário
um estímulo, sendo que a indução de processo inflamatório
ou nociceptivo pode ser por indutores químicos como formol,
carragenina, entre outros, ou ainda, equipamentos eletrônicos
como placa quente. Para todos os ensaios, sempre é realizada a
mensuração basal e posterior à administração do composto que
está sendo estudado em comparação com um grupo controle.
O planejamento do experimento, assim como toda a condução
conforme protocolos já bem ilustrados, são ferramentas importantes no êxito do trabalho. Os testes apresentados avaliaram
atividade antinociceptiva e anti-inflamatória assim como mecanismos envolvidos.
CONCLUSÃO: Foi possível avaliar que os testes presentes na
literatura hoje, atendem a necessidade do pesquisador na elucidação da atividade anti-inflamatória e atividade antinociceptiva
de novos compostos.
Descritores: Contorção abdominal, Edema de pata, Formalina,
Placa quente.
INTRODUÇÃO
Para o auxílio da manutenção da saúde humana são consumidos,
diariamente ao redor do mundo, produtos naturais que apresentam
atividades biológicas, uma antiga tradição trazida como herança há
milênios. A partir do conhecimento popular se faz necessária a investigação cientifica da eficácia desses produtos1. Dentre a diversidade
de produtos naturais encontrados, apenas uma pequena porção tem
suas caracterizações fitoquímica e potencial biológico investigados.
As etapas para esclarecimentos, como isolamento, identificação e
obtenção de análogos estruturais do metabólito ativo, associado ao
conhecimento do potencial farmacológico, toxicológico e do mecanismo de ação dessas substâncias são fundamentais para a obtenção e o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos2,3. A seleção
de compostos ativos, presentes em produtos naturais, é um grande
desafio enfrentado por pesquisadores, assim como a elucidação de
mecanismos de ação desses compostos. Para a realização das descobertas, se faz necessária a realização de ensaios biológicos, que devem
ser escolhidos com cautela, visto que precisam ter acuidade na detecção do efeito específico, possuir sensibilidade e reprodutibilidade4.
É notória a quantidade de pesquisas realizadas em busca de compostos que sejam efetivos para a aplicação como agente anti-inflamatório ou com atividade antinociceptiva e que tragam benefícios com o
menor número possível de efeitos adversos causados por sua utilização. Para a boa condução dos experimentos, se faz necessário o estudo prévio das metodologias que serão aplicadas, assim como as doses
testadas e quantidade de animais. Um dos testes mais utilizados para
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a avaliação antinociceptiva é o teste de formalina. Encontrou-se 395
artigos publicados, e a atividade anti-inflamatória é o edema de pata,
com 244 artigos, conforme evidenciado em consulta à base de dados
Pubmed, no ano de 2018 (até outubro).
Frente ao relatado, o objetivo deste estudo foi abordar temas referentes aos principais métodos in vivo para a avaliação de novos compostos com potencial anti-inflamatório e antinociceptivo, assim como
os mecanismos envolvidos.
CONTEÚDO
Devido ao índice de rejeição dos fármacos disponíveis no mercado
pelos efeitos adversos, se faz necessário o estudo de novos compostos
com atividades efetivas. Dentro da etnobotânica é necessária a avaliação dessas atividades, visto que o número de publicações é crescente dentro dessa área. A seleção dos compostos promissores dentro
das atividades anti-inflamatórias e analgésicas inicia-se pela cultura
da medicina popular seguida de avaliação química desses produtos
naturais. A literatura atribui compostos tais como alcalóides, óleos
essenciais, flavonóides, taninos, saponinas e compostos fenólicos
como responsáveis pela atividade anti-inflamatória e analgésica esperada, com maior efeito que os fármacos encontrados no mercado5,6.
Para comprovação dessas atividades, se faz necessário o uso de modelos animais conforme protocolos, sempre respeitando os princípios
éticos. Todos os procedimentos devem passar por comitê próprio,
responsável pela avaliação antes do início dos experimentos. Outra
observação importante é a utilização do menor número possível de
animais, aplicação correta das técnicas e o mínimo de sofrimento
causado ao animal7,8.
Seleção de animais
Animais como camundongos (mus musculus) com peso, em média,
de 30±5g e ratos (Rattus norvegicus) com peso médio de 150±20g
são utilizados como modelo nos ensaios in vivo. A escolha do modelo animal é baseada no teste realizado e no resultado esperado.
Aconselha-se a sua aclimatação por um período de sete dias, em condições controladas de temperatura (25±3º C) e ciclo claro/escuro
(12h) com alimento e água à vontade9.
Testes de contorções induzidas por ácido acético10
O teste de contorção abdominal em camundongos é um método
muito utilizado para avaliar a atividade analgésica de substâncias
contra a dor de origem inflamatória, onde o ácido acético (AA)
na concentração de 0,6% (0,1mL/10g do animal) induz lesões no
abdômen do camundongo, o que é suficiente para provocar os espasmos traduzidos como contorções. Para a realização do teste é
necessário a aplicação do composto testado, nas concentrações já
pré-definidas. Após 60 minutos, realizar a injeção peritoneal de AA
e colocar o animal em caixa de acrílico para que seja possível a observação da quantidade de contrações realizadas em um período de
20 minutos11.
Avaliação da atividade analgésica e/ou anti-inflamatória pelo
teste de formalina12
O teste de formalina é um teste realizado para a avaliação de analgesia, que consiste na avaliação do processo inflamatório em dois
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momentos: a chamada fase neurogênica e a inflamatória. O teste é
realizado com camundongos que recebem o tratamento 1h antes do
início do teste, junto com controle negativo (veículo), e o controle positivo por via intraperitoneal (geralmente morfina, 2,5mg/kg
p.c., i.p. administrada 40 minutos antes da análise). O teste se inicia
com a aplicação de 20µL de formalina a 2,5% por via intraplantar
na região do membro pélvico posterior direito e cronometrado o
tempo que o animal lambe, sacode ou morde a pata injetada com
formalina. Usa-se de 0 a 5 minutos para avaliar a sensibilidade dolorosa na fase chamada neurogênica, na qual ocorre a ativação direta
de nociceptores pelo agente químico. Depois, 15-30 minutos para
determinar a sensibilidade dolorosa na fase chamada de dor inflamatória, que envolve a transmissão sináptica reforçada pela medula
espinhal, bem como a liberação dos mediadores locais, tais como
prostaglandinas e histaminas13.
Dor orofacial induzida por formalina. Adaptado14
O teste de dor orofacial induzida por formalina é realizado para a
avaliação de analgesia na região de ação do nervo trigêmeo onde a
literatura descreve diversas doenças relacionadas, levando a um quadro de dor crônica de leve a intensa. O teste pode ser realizado em
ratos ou camundongos e consiste na aplicação de 50µL da substância irritante, no caso a formalina a 2%, na região do coxim direito
das vibrissas do animal. A aplicação é realizada por via subcutânea,
e o processo de autolimpeza (grooming) é avaliado por meio do ato
de coçar a região onde foi aplicada a formalina com os membros
dianteiros, avaliando quantas vezes o animal realizou o ato de autolimpeza, comparado aos controles15,16.
Ensaio da placa quente17
O ensaio consiste na exposição do animal à superfície quente, para
estímulo térmico, para avaliar a atividade analgésica mediada por
mecanismos centrais. É um modelo que avalia a atividade antinociceptiva de fármacos opioides, mas outros fármacos com atividade
central, tais como sedativos e hipnóticos, mostram atividade nesse
modelo experimental18. A avaliação do desempenho motor tem por
objetivo detectar a ocorrência de incoordenação motora, permitindo
uma interpretação mais acurada dos resultados obtidos nos testes
para determinar da atividade antinociceptiva. Portanto, fármacos
que promovem relaxamento ou sedação alteram o desempenho motor e podem interferir na resposta, sem serem necessariamente antinociceptivos19. Para tal, deve-se utilizar uma placa quente, mantida
a 55ºC, onde o animal será colocado durante o tempo limite de 20s
ou até que ele faça a retirada da pata para realizar o ato de lambedura
(tempo de latência). As mensurações devem ser realizadas em zero,
30, 60 e 90 minutos após o tratamento. Junto com os grupos tratados, deve-se incluir um grupo com morfina (4,0mg/kg p.c.) como
composto referência17.
Teste de Randall-Selitto20
É utilizado para a avaliação nociceptiva que testa a pressão muscular
do gastrocnêmio. Para mensuração de dor é necessária a utilização
do analgesímetro (Ugo-Basile, Stoelting, Chicago, IL). Para a realização do teste, os animais, geralmente ratos, são deixados em repouso em uma sala com pouca luz e temperatura controlada para reduzir
o nível de estresse. Após 30 minutos, o animal tem o membro pél-

387

BrJP. São Paulo, 2019 out-dez;2(4):386-9

Almeida Junior S

vico inferior colocado no equipamento. Após a alocação do animal,
o equipamento inicia a aplicação de pressão em gramas, gradativamente, até que o animal sinta um desconforto, retirando o membro
ou vocalizando. O próprio equipamento registra em gramas a pressão suportada. O teste deve ser realizado antes da administração do
fármaco testado e nos períodos de 30min, 1, 2, 3 e 4h e comparados
com fármacos analgésicos já conhecidos21,22.
Teste de von Frey23
O teste de von Frey, ou teste de pressão crescente em pata de ratos,
consiste na aplicação de uma pressão em gramas nos membros posteriores do rato através de um equipamento eletrônico. Inicialmente,
o teste descrito utilizava formas manuais e vem sendo alterado para
formas eletrônicas por melhor e maior precisão dos resultados aferidos, entretanto, ainda é possível encontrar trabalhos realizados com
equipamentos manuais. O animal é posicionado no equipamento, e
através de monofilamentos de ponta rígida de von Frey são aplicados
e mensurados em gramas, os limiares de dor mecânica. Esse teste é
utilizado para avaliar a atividade antinociceptiva. O teste é realizado
até seis vezes para que seja possível obter uma mensuração de três valores próximos de retirada da pata após a aplicação de pressão linear.
O resultado é quantificado como a variação na pressão (D de reação
em gramas) obtida, subtraindo-se a média de três valores expressos
em gramas (força) observada antes do procedimento experimental
(zero hora), da média de três valores em gramas (força), após a administração dos estímulos que variam de acordo com o experimento24.
Teste de retirada da cauda20
É utilizado para avaliar a atividade antinociceptiva promovida pelo
sistema nervoso central e é de simples realização. O animal (rato)
é colocado no equipamento e sua cauda repousada sobre um local
onde será incidido um feixe de luz que aquecerá a cauda do animal.
Um teste basal deve ser realizado, e os animais com tempo de retirada da cauda superior a 7,9s devem ser excluídos. Após a administração do produto natural avaliado, realizar a mensuração no período
de 2h (30, 60, 90, 120 minutos)19,25.
Edema intraplantar induzido por carragenina26
A injeção intraplantar de carragenina induz um aumento agudo e
progressivo do volume da pata injetada dos animais. Esse edema,
que é proporcional à intensidade da resposta inflamatória, constitui-se em um parâmetro útil na avaliação da atividade anti-inflamatória. A carragenina desencadeia o processo inflamatório mediado
por prostaglandinas, apresentando pico máximo entre 2 e 3h após
a aplicação27,28. A inibição do edema causado por carragenina envolve o mecanismo relacionado com a síntese de prostaglandinas,
em especial PGE2α e PGF2α, sendo a atividade comparada a anti-inflamatórios não esteroides (AINES)29. Antes da realização do
teste, deve ser avaliado o volume do membro pélvico inferior (pata
traseira) do animal por meio de plestismometria. A administração
deve ser feita em um grupo controle veículo, para avaliar o solvente
utilizado na solubilização do composto testado; um grupo controle
com um AINE, e os grupos testes com doses já bem definidas. Após
1h da aplicação, deverá ser realizada a aferição do volume em 30, 60,
120 e 180 minutos, pela injeção da pata no pletismômetro9,30. Além
da carragenina31 que é o mediador pró-inflamatório mais utilizado,
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pode-se utilizar a histamina32, dextran33, xileno e serotonina34, bradicinina e prostaglandina35.
Edema de orelha induzido por óleo de cróton em camundongos36
O teste tem como importância a avaliação através da capacidade
de inibir a formação do edema na orelha dos animais testados após
a aplicação tópica do óleo de cróton. Para a realização desse teste,
deve-se administrar, 1h antes, o composto de interesse sobre a superfície interna da orelha. Deve-se decidir qual orelha receberá a indução do processo inflamatório com óleo de cróton e em qual será
administrada acetona na mesma quantidade que o óleo para controle negativo. Realizar a mensuração da formação do edema com
a aplicação do composto e em acetona. O teste pode ser utilizado
ainda, acrescentando um grupo de animais testados com fármacos já
conhecidos no mercado, como a indometacina e a dexametasona37.
Peritonite induzida por carragenina38
Através do uso da carragenina é possível produzir uma resposta inflamatória na cavidade peritoneal com predominância de
muitas células polimorfonucleares presentes no exsudato. Deve
ser realizado o tratamento dos animais com o grupo do veículo
utilizado, um grupo com fármaco AINES e os grupos testes com
concentrações já bem definidas. Realizar a aplicação de carragenina por injeção intraperitoneal e aguardar 4h para que o animal
tenha a ação anti-inflamatória e a formação de exsudato. Após o
período aguardado, eutanasiar o animal e lavar o peritônio com
solução PSB heparinizado para contagem de células polimorfonucleares. O número de leucócitos deve ser comparado ao grupo
teste para análise39.
Pleurisia40
No teste da pleurisia é avaliado o efeito anti-inflamatório sistêmico através do volume de exsudato, ou seja, em um processo inflamatório na região pleural, a quantidade de proteínas existentes
tende a aumentar e o número de células de defesa (leucócitos)
tem um aumento significativo41. Para a realização deste estudo
deve ser feito o tratamento por gavagem dos animais grupo controle, com solução veículo, grupo com fármaco já conhecido e
grupo testes com concentração já bem definidas, e após 60min,
realizar a indução do processo inflamatório com aplicação de
carragenina em injeção na região pleural. Seis horas após a indução do processo inflamatório, deve ser realizada a eutanásia dos
animais e abertura da cavidade pleural. Enxaguar com solução
fisiológica e EDTA (Ethylenediamine tetraacetic acid) e realizar
contagem de celulariedade em câmara de Neubauer, comparando sempre ao controle negativo42.
CONCLUSÃO
Os benefícios que são alcançados durante esses estudos são inegáveis, porém, princípios éticos devem ser seguidos na utilização do
número de animais testados e resultados esperados. A utilização de
animais para fins experimentais é de suma importância e cabe ao
pesquisador saber escolher os melhores testes que fundamentem as
hipóteses e direcione a obtenção de moléculas com potencial analgésico ou anti-inflamatório.

Métodos in vivo para avaliação do potencial
anti-inflamatório e antinociceptivo
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Notalgia paresthetica and neuropathic itch. Case report
Notalgia parestésica e prurido neuropático. Relato de caso
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Notalgia paresthetica
is a neuropathic sensory syndrome located in the dorsal region
between T2-T6 dermatomes and is characterized by a chronic
evolution with periods of remission and exacerbation. The objective of this study was to demonstrate a case of notalgia paresthetica, from its clinical and laboratory investigation to the
treatment adopted.
CASE REPORT: A 77-year-old female patient, retired, attended
the Outpatient Pain Service of the University Hospital of the
Federal University of Maranhão. The main complaint was severe
pruritus in the right dorsal region with extension to the breasts,
associated with intermittent pain, burning, shock and tingling,
worsening with physical effort and movement. Her sleep quality
worsened because of the pain. At the physical examination, no
pain was reported on palpation of the site, with mild hypoesthesia in T5 and T6 dermatomes, without altering the thermal
sensitivity. She denied a history of skin lesions. The patient received conservative pharmacological treatment, with significant
improvement in pain and sleep quality after six months.
CONCLUSION: Notalgia paresthetica is a syndrome of unknown etiology, and the lack of studies makes it difficult to optimize
the indications and recommendations to direct the treatment.
This report illustrates the handling of a case of paresthetica notalgia where gabapentin was used as therapeutic management for
pain control, for which it proved to be efficient.
Keywords: Neuralgia, Pain, Pharmacologic treatment, Pruritus.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A notalgia parestésica é um
distúrbio neuropático sensitivo que acomete a região dorsal entre
os dermátomos de T2 a T6, caracterizando-se por uma evolução
crônica com períodos de remissão e exacerbação. O objetivo deste relato foi descrever um caso de notalgia parestésica, desde a sua
investigação clínica e laboratorial até a conduta adotada.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 77 anos, aposentada, compareceu para atendimento no Serviço Ambulatorial de Dor do Hospital Universitário da Universidade Federal
do Maranhão, tendo como queixa principal prurido intenso em
região dorsal direita com extensão para as mamas, associada a
dor intermitente, em queimação, choque e pontadas, piorando
com esforço físico e movimento. Seu sono não era reparador. Ao
exame físico, não referiu dor à palpação do local, com discreta
hipoestesia em dermátomos T5 e T6, não havendo alteração de
sensibilidade térmica. Negava histórico de lesões de pele. A paciente recebeu tratamento conservador farmacológico, havendo
melhora importante do prurido, da dor e da qualidade do sono
após seis meses.
CONCLUSÃO: A notalgia parestésica é uma síndrome de etiologia ainda desconhecida, em que a escassez de estudos dificulta
uma otimização das recomendações para direcionar o tratamento. Este relato ilustrou o manuseio de um caso de notalgia parestésica onde o tratamento com gabapentina foi empregado para o
controle de dor, para o qual se mostrou eficiente.
Descritores: Dor, Neuralgia, Prurido, Tratamento farmacológico.
INTRODUÇÃO
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Notalgia parestésica (NP), mencionada pela primeira vez em 1934
por Astwazaturow1 deriva do vocabulário grego, notos (dorso) e algos
(dor), sendo pouco descrita na literatura. Apesar disso, acredita-se
que é uma condição comum, mas subdiagnosticada2,3. É uma síndrome neuropática sensitiva que acomete a região dorsal entre os
dermátomos de T2 a T6, e caracteriza-se por uma evolução crônica
com períodos de remissão e exacerbação. O diagnóstico é clínico e o
sintoma é de prurido localizado associado à sensação de queimação,
parestesia, hiperestesia e podendo apresentar área bem delimitada de
hiperpigmentação na região interescapular3.
A etiologia não é bem estabelecida, mas é considerada multifatorial,
o que inclui a predisposição genética, o aumento da inervação cutânea local, a neurotoxicidade por agente químico e por lesão do nervo
espinhal devido a trauma crônico e/ou compressão por alterações
degenerativas da coluna ou tecidos moles adjacentes4. Além disso,
foi descrito na literatura o sexo feminino como o mais afetado, porém não há preferência por raça. É uma doença que aparece na vida

Notalgia parestésica e prurido neuropático. Relato de caso

adulta, considerada benigna, mas que afeta diretamente a qualidade
de vida dos pacientes3.
O objetivo deste relato foi demonstrar um caso de NP, desde a sua
investigação clínica e laboratorial até a conduta adotada.
RELATO DO CASO
Paciente do sexo feminino, 77 anos, aposentada, compareceu para
atendimento no Ambulatório de Dor Crônica do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HUUFMA), relatando
como queixa principal prurido intenso em região dorsal direita com
extensão para a região inframamária, associado a dor intermitente, em
queimação, choque e pontadas, que piorava com esforço físico e movimento. Seu sono não era reparador. Entre seus antecedentes pessoais,
relatou diagnóstico de osteoporose e tuberculose há 5 anos à época
da consulta, negando diabetes mellitus, hipertensão arterial e alergias.
Negava histórico de lesões de pele em região dorsal. Ao exame físico,
a paciente não apresentou banda muscular tensa palpável e pontos-gatilhos na região afetada. Não referiu dor à palpação do local, com
discreta hipoestesia em dermátomos T5 e T6, não havendo alteração
de sensibilidade térmica. O exame dermatoscópico era normal.
Os exames de ressonância nuclear magnética (RNM) da coluna
cervical, torácica e de pelve não apresentaram alterações. Na RNM
lombar, descreveu-se discopatia degenerativa com abaulamentos discais discretos. Na tomografia computadorizada (TC) de tórax foi
encontrado espessamento pleural apical bilateral e bronquiectasia.
A hipótese diagnóstica foi de NP, baseada na queixa principal de
prurido intenso, na descrição subjetiva da dor e nos sinais presentes
ao exame físico. A paciente, então, iniciou tratamento clínico com
gabapentina (300mg) a cada 12 horas por via oral e codeína (30mg)
em caso de dor.
Após seis meses de tratamento, a paciente referiu remissão completa do quadro de prurido, tendo apenas uma crise de dorsalgia leve
naquele intervalo, com melhora completa ao usar codeína. Houve
também melhora da qualidade do sono. Além do tratamento farmacológico, associou-se fisioterapia domiciliar respiratória e motora.
DISCUSSÃO
Neste relato, o caso clínico apresentado foi o de uma paciente com
NP referindo prurido intenso e intermitente e dorsalgia irradiada
para mama direita, com choques, pontadas e queimação.
A NP, mencionada pela primeira vez em 1934, é descrita como uma
síndrome neuropática sensitiva caracterizada por prurido, dor e hipoestesia em parte superior do dorso, entre os dermátomos T2 e
T61,5. Não tem preferência por raça e é descrita em todo o mundo.
Não é considerada uma condição grave, mas possui grande impacto na qualidade de vida3. É caracterizada clinicamente por prurido
localizado associado a dor, geralmente intermitente e paroxístico,
com intensidade variável. Além de sensação de queimação ou frio,
relatam-se queixas de parestesia, hiperestesia e pele hiperpigmentada
bem-circunscrita na região dorsal, secundária aos arranhões crônicos
e à fricção da área sintomática2,5-9.
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A etiologia ainda é desconhecida, embora se pense que seja um
prurido neuropático causado pela compressão do nervo sensitivo
envolvendo as ramificações posteriores das raízes nervosas de T2 a
T6, estando associada principalmente a alterações degenerativas nas
vértebras2,5. Eventualmente, a compressão dos nervos pode causar
disestesia e parestesia muito intensas, tipicamente localizadas na região da pele que é inervada pelo nervo lesionado. Essa sensação dolorosa ocorre quando os neurônios responsáveis pela integração ou
transporte da percepção da coceira sofrem lesões em qualquer parte
do sistema nervoso periférico ou central, representando cerca de 8%
do total de casos crônicos de prurido6-8.
Os fármacos sistêmicos usados atualmente no tratamento de pacientes com NP, com resultados favoráveis no alívio do prurido
e dor incluem gabapentinoides, antidepressivos tricíclicos, anti-histamínicos, anti-inflamatórios não esteroides, relaxantes musculares orais e anticonvulsivantes3. Neste caso, optou-se por usar
a gabapentina, alcançando resultados satisfatórios como apresentado em alguns estudos, com diminuição da intensidade da dor
e do prurido9,10.
Outras formas de tratamentos disponíveis descritos são: creme tópico de capsaicina, corticosteroides tópicos, anestésicos tópicos (lidocaína), estimulação cutânea, bloqueio do nervo paravertebral e
cirurgia de descompressão nervosa espinhal. Entretanto, não há um
tratamento considerado padrão. A avaliação de sua eficácia na NP é
prejudicada pela escassez de artigos sobre o tema2,3.
CONCLUSÃO
Este relato corroborou alguns achados já descritos na literatura,
como a boa resposta ao uso de gabapentinoides em pacientes com
diagnóstico de NP. Entretanto, são necessários mais estudos para
caracterizar e entender melhor a patogênese da referida doença,
bem como para gerar uma otimização e padronização da terapêutica escolhida.
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Sphenopalatine ganglion block for post-dural puncture headache after
invasive cerebrospinal fluid pressure monitoring. Case report
Bloqueio esfenopalatino para cefaleia pós-punção dural causada por monitorização invasiva de
pressão liquórica. Relato de caso
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Post-dural puncture
headache is a common complication in neuraxial anesthesia and
lumbar puncture diagnostic procedures. The pathogenesis of the
headache is thought to be due to a leak of cerebrospinal fluid
from the puncture site that exceeds the rate of cerebrospinal fluid
production, causing a downward traction of the meninges and
vasodilation of the meningeal vessels mediated by the autonomous nervous system. Nowadays, the conservative treatment
involves hydration, and the use of caffeine, analgesics, hydrocortisone, gabapentin, and theophylline. However, an autologous
epidural blood patch is considered the definitive treatment for
post-dural puncture headache and has an efficacy of up to 75%.
Since this procedure comes with intrinsic risks, an alternative is
the sphenopalatine ganglion block.
CASE REPORT: We describe a case report using a sphenopalatine ganglion block to treat post-dural puncture headache in
a patient submitted to cerebrospinal fluid pressure monitoring
with a subarachnoidal catheter inserted with a low-gauge needle.
CONCLUSION: This is the first case report of a post-dural
puncture headache caused by a subarachnoid monitoring catheter successfully treated with sphenopalatine ganglion block. This
technique can be a non-invasive option in the management of
post-dural puncture headache, which requires more study to
evaluate its efficacy and safety.
Keywords: Headache, Post-dural puncture headache, Sphenopalatine ganglion block.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A cefaleia pós-punção pontual é uma complicação comum nos procedimentos de anestesia
neuroaxial e punção lombar diagnóstica. Acredita-se que a patogênese da cefaleia seja devida a um vazamento de líquido cefalorraquidiano do local da punção que excede a taxa de produção de
líquido cefalorraquidiano, causando uma tração descendente das
meninges e vasodilatação dos vasos meníngeos mediada pelo sistema nervoso autônomo. Atualmente, o tratamento conservador
envolve a hidratação e o uso de cafeína, analgésicos, hidrocortisona, gabapentina, teofilina, porém, o tampão sanguíneo peridural
autólogo é considerado o tratamento definitivo para a cefaleia
pós-punção pontual e tem eficácia de até 75%. Dado que esse
procedimento vem com riscos intrínsecos, uma alternativa é o
bloqueio ganglionar esfenopalatino.
RELATO DO CASO: O estudo relata um caso utilizando com
sucesso o bloqueio ganglionar esfenopalatino para tratar cefaleia
pós-punção dural em um paciente submetido à monitorização
da pressão liquórica com um cateter subaracnoideo inserido com
uma agulha de pequeno calibre.
CONCLUSÃO: Este é o primeiro relato de caso de cefaleia pós-punção dural causada por um cateter subaracnoideo de monitorização de pressão liquórica e tratada com sucesso com o uso de
bloqueio de gânglio esfenopalatino. Esta técnica pode ser uma das
opções não invasivas no manuseio da cefaleia por hipotensão liquórica e requer maior estudo para avaliar sua eficácia e segurança.
Descritores: Bloqueio do gânglio esfenopalatino, Cefaleia, Cefaleia pós-punção dural.
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Post-dural puncture headache (PDPH) is a common complication in neuraxial anesthesia and lumbar puncture diagnostic
procedures. The incidence of PDPH is inversely proportional to the gauge of the needle which punctures the dura, thus
in anesthesia it is more common for the patient to experience
PDPH after accidental dural puncture with 16-gauge Tuohy
needle (70% chance of PDPH) than after dural puncture with
29-gauge Quincke needle (less than 2%)1. The pathogenesis of
the headache is thought to be due to a leak of cerebrospinal fluid
from the puncture site that exceeds the rate of cerebrospinal fluid
production, causing a downward traction of the meninges and
vasodilation of the meningeal vessels mediated by the autonomous nervous system1.

Sphenopalatine ganglion block for post-dural puncture headache
after invasive cerebrospinal fluid pressure monitoring. Case report

Nowadays, the conservative treatment involves hydration and
the use of caffeine, analgesics, hydrocortisone, gabapentin, theophylline2. Nevertheless, such treatment is not always effective,
and an interventional technique is applied. Autologous epidural
blood patch (AEBP) is considered the definitive treatment for
PDPH and has an efficacy of up to 75%1,3. However, this procedure comes with intrinsic risks, such as difficulty in identifying
the epidural space, a new accidental dural puncture, patient discomfort during the procedure, infection, hemorrhagic and neurologic complications4.
An alternative between conservative treatment and the AEBP is
the sphenopalatine ganglion block (SPGB). The sphenopalatine
ganglion is a neural structure located in the pterygopalatine fossa
and has both a sympathetic and a parasympathetic component
of the autonomous system, as well as somatic sensory roots. It
can be accessed through transcutaneous or transnasal approaches. The SPGB has been successfully used in pain clinic practice to
treat chronic headaches, atypical facial pain, and even trigeminal
neuralgia5,6. The transnasal approach7 is a noninvasive technique
that can be easily performed and could be beneficial to PDPH
by blocking the parasympathetic tonus at the cerebral vasculature, returning them to their normal diameter and relieving the
headache with a low cost and low risks procedure8. The related
complications reported with the transnasal technique are minor
bleeding and temporary nasal discomfort.
There are no clinical trials on this hypothesis; only two recent
case reports showed the use of SPGB to treat PDPH in patients
who underwent diagnostic lumbar puncture in the emergency
room7 or obstetric anesthesia9. Both case reports have shown
positive results, eventually avoiding the necessity of AEBP in refractory patients to conservative treatments.
We describe a case report using SPGB to treat PDPH in a patient
submitted to cerebrospinal fluid pressure monitoring with a subarachnoidal catheter inserted with a low-gauge needle.
CASE REPORT
The patient was a 45-year-old man, 85kg, 165cm, with a history
of systemic arterial hypertension and hypercholesterolemia who
underwent open thoracic surgery for aorta aneurysm correction
with cerebrospinal fluid pressure monitoring.
Upon the subarachnoid catheter withdraw, the patient developed PDPH, which was evaluated with the visual numeric scale
(VNS), varying from zero to 10. He rated the intensity as 8 while
sitting or standing, and zero while lying down. The surgical team
initiated the conservative treatment with caffeine, analgesics, and
hydration, but it was not effective after 12 hours.
We have confirmed the clinical diagnosis of PDPH, and we offered an SPGB as a non-invasive option to relieve the pain. The
patient was also offered an AEBP and informed that the latter
was the current definitive therapy.
After agreeing on the SPGB, the block was performed with the
patient in the supine position, with the neck flexed and the head
extended. Gauzes soaked in 15g of a 2% lidocaine gel were inserted
carefully into each nostril until it reached the nasopharynx posterior
wall. They were left in place for 10 minutes and removed (Figure 1).
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Figure 1. Sphenopalatine ganglion block

After removal, the patient had no pain while sitting or walking (visual analog scale (VAS) score of zero/10). There was a
minor discomfort during the gauze insertion, but no bleeding
occurred. The previous clinical treatment was maintained, associated with gabapentin (600mg) per day was. The pain returned
after 12 hours, but with the intensity of 3 using the VAS score
and was considered mild and tolerable for about 5 hours sitting
and walking. During this period, the patient refused AEBP, given the mildness of the pain and only the clinical treatment was
maintained. After 5h, the patient was pain-free again. At 24h
and 48h post block the patient had no pain. The treatment was
suspended after 48h, and the patient was discharged. By a phone
contact five days later, there were no reports of headache recurrence (Table 1).
Table 1. Relevant data from this episode of care organized as a timeline
Days
1

Patient submitted to a thoracic surgery for aorta aneurysm
correction

3

Catheter withdrawal and PDPH symptoms and beginning
of conservative treatment

3

Pain Team evaluation and treatment

4

Evaluation 24 hours after the procedure

5

Evaluation 48 hours after the procedure and discharge

10

Evaluation 7 days after the procedure

PDPH = post-dural puncture headache.

DISCUSSION
This is the first case-report of PDPH caused by an invasive monitoring anesthetic method, which was refractory to clinical treatment and solved with SPGB without the need for AEBP.
The supratentorial dura mater membrane is supplied by small
meningeal branches of the trigeminal nerve (V1, V2, and V3).
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The innervation for the infratentorial dura mater is via upper
cervical nerves. The second division of the trigeminal nerve (V2)
runs through the sphenopalatine ganglion (SPG), which is anatomically accessible to blocking due to its superficial location
in the nasal cavity10. The proposed mechanism is that with the
SPGB, the parasympathetic tonus of the cerebral vasculature is
reduced, allowing the dilated blood vessels to return to the normal diameter, reducing intracranial volume and thus alleviating
PDPH symptoms. In a recent observational study, it was evidenced that there were temperature changes in both sides of the
V1 area, which corroborates the theory that there is reduction of
meningeal blood flow11.
We used 2% viscous lidocaine because that is what was available
at our institution. Although other studies had used 4-5% lidocaine, we had similar results with a lower concentration of lidocaine12. In this case, the patient had complete pain resolution for
12h, a mild pain relapse for 5h and no pain in later evaluations.
The analgesic treatment was maintained for the first two days
after the block, which might have contributed to the prolongation of the analgesic effect. Another possibility is that once the
parasympathetic tonus is reduced with the blockade, it does not
increase again.
The SPGB can be performed in ambulatory patients. Non-specialized medical staff, surgical staff, and even the patient himself
can use this simple technique, as it is already used for orofacial
pain, headaches, and trigeminal neuralgia13,14. Despite being a
simple technique, SPGB requires training to increase its efficacy and reduce potential complications14. This technique needs
further clinical trials using different anesthetics, dosages and
compared to conservative treatments, and the results achieved
in this case report, and others are concordant and encouraging15.
If used in a clinically refractory patient, SPGB has the potential
to relieve PDPH rapidly and may prevent the use of an invasive
treatment16. The risks of a transnasal SPGB are mainly bleeding,
and temporary discomfort6 are significantly lower than the risks
of the AEBP, which includes dural puncture, neurologic complications, bleeding, and infection17,18.
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This is the first case report of a PDPH caused by a subarachnoid
monitoring catheter successfully treated with SPGB. This technique can be a non-invasive option in the management of PDPH,
which requires more study to evaluate its efficacy and safety.
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se aceito, será de direito de publicação exclusiva no BrJP, e se respeita
os aspectos éticos, no caso de estudos envolvendo animais ou humanos.
O manuscrito deve conter os seguintes itens:
PÁGINA INICIAL
Título: O título do artigo deve ser curto, claro e conciso para facilitar
sua classificação. Quando necessário, pode ser usado um subtítulo. Deve
ser enviado em português e inglês.
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Autor(es): O(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) e afiliações (na ordem: Universidade, Faculdade, Hospital, 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 a seguir. Em artigos originais com humanos ou animais deve-se
informar aspectos éticos além do nº do processo e o ano do Comitê ou
Comissão de Ética da Instituição.
Agradecimentos a outros colaboradores poderão ser citados no final,
antes das referências.
TIPOS DE ARTIGOS
A submissão de artigo de pesquisa experimental ou clínica, em humanos
ou animais, implica que os autores obtiveram aprovação do Comitê de
Ética apropriado, e estão em concordância com a Declaração de 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 formato que permita edição (figuras em Excel e tabelas
em Word).

2. RELATOS DE CASO
Relatos de caso que apresentem relevância e originalidade são convidados a serem submetidos ao BrJP. Devem respeitar um limite de 1800
palavras. Os resultados devem ser claramente apresentados e discutidos
à luz da literatura científica, citando as referências. Incluir até três 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
O BrJP adota as “Normas de Vancouver” (http://www.icmje.org) como
estilo para formatação das referências. Estas devem ser apresentadas no
texto na ordem sequencial numérica, sobrescritas. Não deverão ser 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:
O BrJP respeita as políticas da Organização Mundial de Saúde e da
Comissão Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE International Committee of Medical Journal Editors) para registro de
estudos clínicos, reconhecendo a importância dessas iniciativas para a
disseminação internacional de informações sobre pesquisas clínicas com
acesso aberto. Assim, a partir de 2012, terão preferência para publicação
os artigos ou estudos registrados previamente em uma Plataforma de
Registros de Estudos Clínicos que atenda aos requisitos da Organização
Mundial de Saúde e da Comissão Internacional de Editores de Revistas Médicas. A lista de Plataforma de Registros de Estudos Clínicos se
encontra no site http://www.who.int/ictrp/en, da International Clinical
Trials Registry Platform (ICTRP).
Entre elas está o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), que
é uma plataforma virtual de acesso livre para registro de estudos experimentais e não experimentais realizados em seres humanos, em andamento ou finalizados, por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, que
pode ser acessada no site http://www.ensaiosclinicos.gov.br. O número
de registro do estudo deve ser publicado ao final do resumo.
Uso de Abreviações:
O título, o resumo e abstract não devem conter abreviações. Quando expressões são extensas no texto, a partir da INTRODUÇÃO não precisam
ser repetidas. Após a sua primeira menção no texto, precedida da sigla
entre parêntesis, recomenda-se que suas iniciais maiúsculas as substituam.
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Através da inovação e colaboração aberta,
estamos mapeando o panorama da dor,
impulsionando para explorar ainda mais as
necessidades não atendidas dos pacientes.

Alívio prolongado da dor
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Primeira linha no tratamento das
dores crônicas:
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APRESENTAÇÕES : 10 cápsulas duras 50 mg, solução oral com 10 mL (100 mg/mL), retard: 10 comprimidos revestidos de liberação prolongada 100 mg.
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OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS.
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CONTRAINDICAÇÃO: PACIENTES EM TRATAMENTO COM INIBIDORES DA MAO OU QUE FORAM TRATADOS COM ESSES FÁRMACOS NOS ÚLTIMOS 14 DIAS.
INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: FÁRMACOS QUE REDUZAM O LIMIAR PARA CRISES CONVULSIVAS.
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TRAMADON® cloridrato de tramadol - solução oral 100 mg/mL, USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 1 ANO - cápsula dura 50 mg, USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO
ACIMA DE 12 ANOS. TRAMADON® RETARD cloridrato de tramadol - comprimidos revestidos de liberação prolongada 100 mg, USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12
ANOS. INDICAÇÕES: alívio da dor de intensidade moderada a grave. CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade ao tramadol ou qualquer componente das fórmulas; intoxicação aguda por
álcool, hipnóticos, analgésicos, opioides e outros psicotrópicos; pacientes em tratamento ou tratados com inibidores da MAO (monoamina oxidase) nos últimos 14 dias; epilepsia não
controlada adequadamente com tratamento; substituto na abstinência de narcóticos. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgiãodentista. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: dependência aos opioides, pacientes com tendência à dependência ou ao abuso de medicamentos, pacientes sensíveis aos opioides, ferimentos
na cabeça, distúrbios do nível de consciência de origem não estabelecida, pressão intracraniana aumentada, choque, distúrbios da função ou do centro respiratório, pacientes com epilepsia ou
susceptíveis a convulsões (relatadas convulsões em pacientes recebendo tramadol nas doses recomendadas). Em longo prazo, pode-se desenvolver tolerância e dependência física e
psicológica. Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas. Gravidez: atravessa a barreira placentária,
não deve ser utilizado durante a gravidez; no neonato pode induzir alterações na taxa respiratória e no uso crônico levar a sintomas de abstinência. Lactação: uso não recomendado. Solução
oral: este medicamento contém SACAROSE. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: inibidores da MAO, carbamazepina, ondansetrona, álcool e depressores do Sistema Nervoso Central
(SNC), inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina, antidepressivos tricíclicos, antipsicóticos, fármacos que diminuem o limiar
para crises convulsivas, serotoninérgicos, derivados cumarínicos e inibidores do CYP3A4. POSOLOGIA: ajustar dose à intensidade da dor e à sensibilidade individual do paciente. Dose total
diária de 400 mg de cloridrato de tramadol não deve ser excedida, exceto em circunstâncias clínicas especiais. TRAMADON® Solução Oral: em adultos e adolescentes acima de 12 anos de
idade, 50-100 mg a cada 4 ou 6 h. Em crianças acima de 1 ano de idade, dose única: 1-2 mg/kg de peso corporal. Não exceder dose diária total de 8mg/kg de peso corporal ou 400 mg (o que for
menor). 1 gota = 2,5 mg. TRAMADON® Cápsula Dura (adultos e adolescentes a partir de 12 anos): 50-100 mg a cada 4 ou 6 h. TRAMADON® RETARD (adultos e adolescentes a partir de 12 anos):
até 200 mg 2x/dia. Idosos (acima de 75 anos) e Insuﬁciência Renal e/ou Hepática: considerar intervalos maiores entre as doses de acordo com os requerimentos dos pacientes. Pacientes com
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depressão respiratória à parada respiratória. Aplicar medidas de emergência gerais. Naloxona se depressão respiratória, diazepam se convulsão. APRESENTAÇÕES: TRAMADON® Solução
Oral: embalagem contendo 1 frasco gotejador com 10 mL; Cápsula Dura: embalagem contendo 10 ou 100 cápsulas. TRAMADON® RETARD: embalagem contendo 10 comprimidos revestidos.
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