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EDITORIAL

Caros leitores, 

Gostaria de comunicar minha enorme satisfação em aceitar o convite de atuar como coeditora junto ao Dr. João Batista Santos Garcia 
na Revista Dor. É com grande responsabilidade que assumimos a missão de continuar o trabalho produtivo do Dr. Irimar de Paula 
Posso, profissionalizando cada vez mais nossa revista, que é a principal representante no Brasil das publicações em dor. Daremos segui-
mento ao trabalho de indexação e de valorização de nossa revista no universo científico brasileiro e também mundial. Nosso país tem 
assumido cada vez mais uma posição de destaque por conta de suas pesquisas sérias, inovadoras, bem fundamentadas e com metodo-
logia bem feita, e queremos convidar a todos para que sejam parceiros em nosso crescimento. Afinal, a revista é composta por todas as 
excelentes contribuições que nossos pesquisadores em dor, professores, doutores, alunos e colaboradores nos enviam a cada edição, e 
que procuramos tratar com muito carinho e empenho para sua publicação nas versões impressa e online, em inglês. 

Neste número da Revista Dor, há uma publicação de Leão e col.1, que faz uma análise bibliométrica das publicações na área de dor em 
uma instituição brasileira entre 2008 e 2011. Os autores mostram que apesar de o quantitativo total de estudos em dor de a referida 
instituição ser pequeno, apresentam uma clara e linear tendência de crescimento.  Ainda, os artigos foram publicados em periódicos 
internacionais em sua maioria, com fator de impacto médio de 2,3. Estes dados, apesar de não poderem ser extrapolados para o con-
texto nacional, mostram o potencial dos estudos realizados no país e chamam a atenção para o interesse que o tema é capaz de gerar. 

No Brasil, há muitos grupos de pesquisa em dor em várias regiões do país, que publicam e que podem canalizar uma parte de seus 
estudos para a Revista Dor, colaborando no processo de aprimoramento e indexação de nossa revista.

Meu antecipado agradecimento a todos. 

Silvia Regina Dowgan Tesseroli de Siqueira
Coeditora Revista Dor
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The comparison of he-
adache features in general population and in tertiary care centers 
may explain factors associated to the search for medical assis-
tance and the obstacles to such assistance. This study aimed at 
comparing demographic findings and the frequency of migraine 
and tension headache (THA) in general population and in a spe-
cialized care center.
METHOD: All inhabitants of a small village were interviewed 
about the presence of headache. In one randomly selected region, 
people who answered positively were evaluated by a team of neuro-
logists specialized in headache. They have also evaluated a number of 
patients consecutively treated by a specialized center. Diagnoses have 
followed International Headaches Classification criteria (2004).
RESULTS: Participated in this study 1605 inhabitants of the 
whole village and 258 inhabitants of the region selected as sample. 
From these, 76 people reporting headache went through a neuro-
logical evaluation, as well as 289 patients of the specialized center. 
THA was the most common headache among general population 
(77.6%), followed by migraine (61.8%) with diagnostic overlap-
ping in a good percentage of cases. In the outpatient setting the 
vast majority of patients had migraine (79.8%), while only 20.4% 
had THA, being the diagnostic association far less common.
CONCLUSION: THA is more common in the community and 
migraine prevails in specialized centers. Understanding the contrasts 
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of both primary headaches within these two scenarios may help the 
planning of preventive actions and the use of health care resources.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A comparação entre as ca-
racterísticas da cefaleia encontradas na população geral e em 
centros de cuidados terciários pode elucidar fatores associados 
à procura de consulta médica e obstáculos ao atendimento. O 
objetivo deste estudo foi contrastar os achados demográficos e a 
frequência de migrânea e de cefaleia do tipo tensional (CTT) na 
população geral e em um centro de atendimento especializado.
MÉTODO: Todos os habitantes de uma pequena cidade foram 
entrevistados quanto à presença de cefaleia. Em uma região, es-
colhida por sorteio, os moradores que responderam positivamen-
te foram avaliados por uma equipe de neurologistas especialistas 
em cefaleia. Esses profissionais também avaliaram uma casuística 
de pacientes atendidos consecutivamente em um centro espe-
cializado. Os diagnósticos seguiram os critérios da Classificação 
Internacional das Cefaleias-2004. 
RESULTADOS: Foram entrevistados 1.605 moradores em toda 
cidade e 258 na região da amostra. Destes, os 76 que tinham 
cefaleia passaram por avaliação neurológica, bem como 289 pa-
cientes do centro especializado. As mulheres representaram a 
maioria, tanto na comunidade quanto no ambulatório. Na po-
pulação, a frequência de CTT foi de 77,6% e a de migrânea de 
61,8%, havendo sobreposição diagnóstica em boa parcela dos 
casos. Já no ambulatório a vasta maioria dos pacientes tinham 
migrânea (79,8%), enquanto apenas 20,4% tinham CTT, sendo 
a associação diagnóstica bem menos comum.
CONCLUSÃO: A CTT é mais comum na comunidade e a mi-
grânea em centros especializados. Conhecer os contrastes destas 
cefaleias primárias nestes dois cenários pode auxiliar o planeja-
mento de ações preventivas e utilização dos recursos assistenciais.
Descritores: Cefaleia do tipo tensional, Estudos em centros es-
pecializados, Migrânea, População geral. 

INTRODUÇÃO

A migrânea e a cefaleia do tipo tensional (CTT) são os tipos de 
cefaleia primária mais comuns, de acordo com a perspectiva epi-
demiológica1. Muitos estudos com esses tipos de cefaleia foram 
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conduzidos em centros de atendimento terciário ou na comuni-
dade2. As evidências sugerem que os dados coletados nesses dois 
diferentes cenários podem variar substancialmente. Por exemplo, 
em um centro especializado, a migrânea é encontrada entre 30% 
e 80% dos casos, e a CTT entre 5% e 30%3. Por outro lado, na 
comunidade, a migrânea ocorre entre 12% e 23% dos casos e 
a CTT entre 13% e 80% da população4. Mulheres jovens e de 
meia idade são desproporcionalmente acometidas em todos os 
cenários descritos. Com relação à CTT, estudos populacionais 
mostram que os homens são mais acometidos que as mulheres, 
enquanto estudos baseados em centros terciários sugerem maior 
frequência nas mulheres comparadas aos homens3,4.
As comparações entre estudos populacionais e baseados em cen-
tros de atendimento especializado permitirão uma compreensão 
mais integrada das cefaleias primárias, não apenas com relação à 
epidemiologia da doença, mas também com relação a fatores as-
sociados à consulta médica e às barreiras ao cuidado adequado2. 
Este conhecimento poderá ser usado para realizar um planeja-
mento educacional e estratégias preventivas com a intenção de 
otimizar o tratamento e recursos5. A maior dificuldade é que a 
maioria dos estudos realizados em centros de atendimento espe-
cializado caracterizam os pacientes dentro de uma amostra em 
que todos pacientes têm algum tipo cefaleia. Na população, o 
denominador para o acesso à frequência da doença inclui indi-
víduos com e sem cefaleia. A comparação, portanto, não é si-
métrica, o que significa que os estudos realizados em clínicas es-
pecializadas descrevem uma frequência relativa, enquanto dados 
populacionais descrevem a prevalência.
O desenvolvimento de estudos com metodologia uniforme, es-
pecificamente moldada para conduzir estas comparações, pode 
melhor refletir as similaridades e diferenças entre as cefaleias pri-
márias encontradas na população, em centros de atendimento 
primário e em clínicas especializadas. 
Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi contrastar os da-
dos demográficos e a frequência de migrânea e CTT na popula-
ção e em uma clínica de atendimento especializado. 

MÉTODO

Os dados da comunidade foram coletados em Capela Nova, Mi-
nas Gerais, localizada cerca de 150 km da capital do estado, Belo 
Horizonte. De acordo com o Censo Brasileiro do ano 2000, a 
população girava em torno de 2.066 habitantes (1.631 acima de 
10 anos de idade). Este estudo faz parte de um estudo transversal 
que investigou a prevalência das cefaleias em todos os moradores 
da cidade, denominado Estudo Capela Nova.
O Programa de Saúde da Família (PSF) local tinha ampla co-
bertura e mantinha visitas regulares de agentes comunitários de 
saúde a todos os 556 domicílios da cidade. 
No período de setembro a novembro de 2005, todos os morado-
res acima de 10 anos de idade foram inquiridos por esses agen-
tes sobre a ocorrência de cefaleia nos 12 meses que antecederam 
a entrevista. Consideraram-se como moradores as pessoas que 
dormiam no domicílio. O questionário utilizado continha um 
cabeçalho (sexo, idade, estado civil e escolaridade) e a questão: 
“você teve dor de cabeça nos últimos 12 meses?”

Após o inquérito populacional, foi sorteada, para compor a amos-
tra, uma das seis microrregiões censitárias da cidade visitadas pelos 
agentes comunitários de saúde. Nela, todos os moradores que afir-
maram ter tido cefaleia, no ano anterior à pesquisa, foram convi-
dados para avaliação neurológica com especialistas em cefaleia. O 
diagnóstico das cefaleias foi baseado na segunda edição da Classi-
ficação Internacional das Cefaleias-2004. As avaliações ocorreram 
no posto de saúde do município ou no próprio domicílio, confor-
me a disponibilidade do morador, nos primeiros meses de 2006. 
O Ambulatório de Cefaleias do Hospital das Clínicas da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (AmbCef-UFMG) é um serviço 
de referência terciário em cefaleia no estado. Para este estudo, 
foram avaliados consecutivamente, pela mesma equipe de neu-
rologistas envolvida na coleta comunitária, todos os pacientes 
atendidos de fevereiro a maio de 2011 no AmbCef-UFMG. 
Foram comparados os dados sociodemográficos e a frequência 
no diagnóstico de migrânea e cefaleia do tipo tensional entre a 
amostra de moradores da microrregião censitária sorteada, com a 
casuística de pacientes atendidos no Amcef-UFMG.

Análise estatística
Os dados demográficos e a frequência das cefaleias foram com-
parados entre os grupos. Os dados foram transferidos para o Epi-
-info 2000 pelo coordenador do estudo e analisado usando o 
programa SPSS 12.0.
A frequência de cefaleia é apresentada como diagnóstico de ce-
faleia que, junto ao intervalo de confiança, foram calculados. O 
intervalo de confiança foi estabelecido como 5%. 
Os dados não paramétricos foram comparados entre os gru-
pos usando o teste Qui-quadrado ou o teste de Exato de Fisher 
(quando os valores esperados eram pequenos). Para variáveis 
contínuas, o teste de Mann-Whitney foi utilizado. 
O estudo seguiu o guia das normas regulatórias do Conselho 
Nacional de Saúde (Resolução 196/1996). 
O protocolo e todos os formulários foram revisados e aprovados 
pelo Comitê de Revisão de Investigação da Universidade Federal 
Fluminense, em 17/08/2005, sob o registro número 123/2005 
e, posteriormente, pelo Comitê de Ética da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais, em 13/01/2011, sob o registro número 
0500.0.203.000.10.

RESULTADOS

Foram entrevistados 1.605 moradores em toda cidade e 258 ha-
bitantes na microrregião censitária que cômpos a amostra. Destes, 
76 relataram ter tido cefaleia no ano anterior à pesquisa e foram 
avaliados pela equipe de neurologistas. No centro de atendimento 
especializado, foram avaliados 289 pacientes conscecutivamente. 
As mulheres representaram a maioria dos indivíduos estudados, tanto 
na comunidade (71,1%) quanto no ambulatório (86,9%), mas hou-
veram proporcionalemnte mais homens com cefaleia na comunidade 
do que no ambulatório (p < 0,05). A média de idade dos pacientes 
com cefaleia foi 42,6 anos na população e de 43,3 anos no ambulató-
rio. Não houve diferença estatística para a idade. O nível educacional 
foi significativamente mais baixo entre os pacientes da população. A 
tabela 1 compara os dados demográficos entre os grupos.
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Dentre os pacientes com cefaleia, a frequência relativa dos dois 
tipos estudados variou significativamente na população se compa-
rado ao ambulatório de atendimento especializado (Tabela 2). Na 
população, a CTT foi o tipo de cefaleia mais frequente, acometen-
do 77,6% dos moradores [95% de intervalo de confiança (IC) = 
68,0% – 87,2%], e somente 20,4%% dos pacientes do ambulató-
rio (IC = 15,7% – 25,0). Diferentemente, no centro especializado, 
a vasta maioria dos indivíduos tinha migrânea (79,8%, IC = 74,1 –  
83,6), enquanto na população esta taxa foi de 61,8%. (IC = 50,6 –  
73,0). Cabe observar que houve maior sobreposição diagnóstica 
entre a migrânea e a CTT na comunidade em relação ao ambula-
tório, como também pode ser observado na tabela 2.
A presença dos outros tipos de cefaleia, tanto primárias quanto 
secundárias, bem como a cefaleia crônica diária também foram 
pesquisadas, tanto na amostra populacional quanto na casuística 
do ambulatório. Mas estes dados foram apresentados em outras 
publicações5-8.

DISCUSSÃO

Quando contrastadas as cefaleias primárias na população e no 
ambulatório de cefaleias, encontraram-se diferenças para gênero 
e nível de escolaridade, mas não para a idade. Com relação à 
escolaridade, a diferença era esperada, uma vez que a região es-
tudada é principalmente rural, enquanto pacientes com cefaleia 
do ambulatório vêm da área metropolitana, onde o acesso à edu-
cação é mais fácil. Com relação à análise comparativa de gênero, 
embora o sexo feminino seja o predominante em todos os gru-
pos, encontrou-se que a relação sexo feminino/sexo masculino 
foi menor na população, sugerindo que os homens são menos 

propensos a procurar assistência médica em relação às mulheres. 
Talvez isto ocorra porque a cefaleia nos pacientes do sexo mas-
culino tende a ser menos debilitante8. De fato, estudos prévios 
sugerem que o impacto das cefaleias é maior nas mulheres do 
que nos homens9. Tem sido discutido que as mulheres são mais 
atentas à sua saúde e mais dispostas a procurar assistência médi-
ca, independentemente do tipo de cefaleia10.
Os resultados do presente estudo estão de acordo com estudos 
anteriores, mostrando que a CTT é o tipo de cefaleia mais co-
mum na população e que a migrânea é a causa mais comum por 
consulta especializada em cefaleia11 e de visitas aos serviços de 
urgência por dor de cabeça12. Embora se tenha encontrado que a 
frequência relativa de migrânea na população (61,8%) tenha sido 
similar ao da CTT (77.6%), no ambulatório, a frequência de 
migrânea (79,8%) foi muito maior que a de CTT, que ocorreu 
em apenas um quinto dos casos. Devido ao fato de a migrânea 
ser mais debilitante que a CTT, achado já era esperado13. 
O cenário pode ser ampliado pelo fato de a CTT ser menos re-
conhecida e diagnosticada que a migrânea. Mesmo em estudos 
populacionais, a CTT é descrita entre 13% e 80% da população, 
uma enorme discrepância14. Isto pode se dever ao fato de o fenó-
tipo da CTT ser menos marcado que o da migrânea. Os critérios 
da Classificação Internacional das Cefaleias, por exemplo, admi-
tem ataques de dor com duração de 30 minutos até 7 dias para a 
CTT, comparado a 4 até 72h de migrânea15. 
De qualquer modo, este estudo avança neste campo por explorar 
diferenças demográficas e epidemiológicas entre as cefaleias en-
contradas na população geral, comparada a uma população com 
pacientes já triados. A comparação paramétrica da frequência das 
cefaleias (e não da prevalência) é original, mas estudos em popu-
lações mais representativas estão para ser conduzidos. 

CONCLUSÃO

As diferenças encontradas neste estudo, em relação ao gênero e às 
frequências de migrânea e CTT, quando se compara indivíduos com 
cefaleia da comunidade e de um centro especializado, são marcantes. 
Os serviços de atenção primária devem conhecer essas diferenças, 
incluindo os agentes comunitários de saúde, para que possam 
orientar adequadamente a população, devendo estar atentos, prin-
cipalmente aos casos de cefaleia intensa e recorrente, sugestivos de 
migrânea, para que tenham acesso precoce à assistência médica.
Os serviços especializados, por sua vez, também devem levar em 
conta o contraste da realidade da comunidade com o da casuísti-
ca dos pacientes que assitem. Conhecer essas diferenças pode co-
laborar tanto no manuseio clínico das cefaleias primárias quanto 
na formação dos profissionais que não atuam em níveis mais bá-
sicos de assistência.

Tabela 2 – Tipos de cefaleia na comunidade e no Ambulatório de Cefaleias da UFMG. 
Ambulatório de Cefaleias

(n = 289)
Comunidade

(n = 76)
Valor de p

Proporção 95% IC Proporção 95% IC
Migrânea 79,89% [74,16; 83,63] 61,84% [50,67; 73,02] 0,002*
CTT 20,42% [15,74; 25,09] 77,63% [68,05; 87,22] <0,001*

*Teste Qui-quadrado; CTT = cefaleia do tipo tensional.

Tabela 1 – Características sociodemográficas dos pacientes vistos no 
Ambulatório de Cefaleias da UFMG e na população. 

Ambulatório de 
Cefaleias
(n = 289)

População
(n = 76)

Valor de p

Gênero
Feminino 251 (86,9%) 54 (71,1%) 0,001*
Masculino 38 (13,1%) 22 (28,9%)

Escolaridade (anos)
Menor de 8 136 (52,3%) 57 (75,0%) 0,002*
8 – 11 91 (35,0%) 14 (18,4%)
11 ou mais 33 (12,7%) 5 (6,6%)

Idade
Média 42,6 40,3 0,246**
Desvio-padrão 15,0 15,2
Mínimo 14,0 11,0
Máximo 880 76,0

*Teste Qui-quadrado; **Teste Mann-Whitney.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: This study aimed at 
evaluating the prevalence of urinary tract infection (UTI) during 
pregnancy and its correlation with low back pain, as well as at 
analyzing prenatal assistance and orientations provided by two 
nurses during pregnant women assistance.
METHOD: This was a transversal, exploratory and descriptive 
study carried out with 124 pregnant women divided in 2 com-
parative groups (GI and GII), who received prenatal assistance in 
different moments by different professionals in a Family Health 
Unit between June 2009 and June 2010. Data were collected 
through perinatal records and semi-structured questionnaire.
RESULTS: Data analysis has shown that most pregnant women 
were aged between 20 and 29 years (67%), education has varied 
from no education (42%) to elementary school (33%). GI had 42% 
prevalence of UTI and GII 33%. As to genital hygiene habits, it has 
been observed that 17% of GI patients would not carry out any ge-
nital hygiene after vesical and intestinal eliminations and intercourse 
during pregnancy. In GII, 66% would carry out genital hygiene. 
Other study data have shown that 100% of GI patients have repor-
ted not having attended orientation groups during prenatal assistan-
ce versus 100% attendance of GII. As to low back pain, 85% of GI 
women and 84% of GII women with UTI have referred low back 
pain, being this association statistically significant.
CONCLUSION: The prevalence of UTI during gestation was 
42% for GI and 33% for GII. Low back pain was the primary 
symptom reported by patients with confirmed UTI. There has 
been progressive spread of health and education knowledge du-
ring prenatal assistance provided by the GII professional with 
possible association with decreased incidence of UTI. This study 
proposes a topographic low back pain evaluation during patient’s 
history for early UTI diagnosis and its potential association with 
low back pain; and suggests more emphasis on educational ac-
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi 
verificar a prevalência de infecção urinária (ITU) na gravidez e 
sua correlação com a dor lombar, bem como analisar a assistência 
pré-natal e orientações prestadas por duas enfermeiras durante o 
atendimento à gestante. 
MÉTODO: Estudo transversal, exploratório e com abordagem des-
critiva realizado com 124 gestantes – divididas em 2 grupos compa-
rativos (GI e GII) que receberam assistência pré-natal em momentos 
distintos por profissionais diferentes em uma Unidade de Saúde da 
Família entre junho de 2009 e junho de 2010. Os dados foram co-
letados por meio de ficha perinatal e questionário semiestruturado.
RESULTADOS: A análise dos dados demonstrou que a maior 
proporção das gestantes estava entre 20 e 29 anos (67%), a es-
colaridade variou entre nenhuma (42%) ao ensino fundamental 
(33%). O GI apresentou ocorrência de ITU em 42% e o GII, 
em 33%. Quanto aos hábitos de higiene genital, evidenciou-se 
no GI que 17% não realizavam nenhuma higiene genital após 
eliminações vesicointestinais e coito na gravidez. Já no GII, 66% 
realizavam higiene da região genital. Outro dado da pesquisa 
mostrou que 100% das gestantes do GI relataram não ter partici-
pado de grupos de orientação durante assistência pré-natal versus 
100% de participação do GII. Quanto à dor lombar, verificou-se 
que 85% das mulheres que apresentaram ITU no GI referiram 
dor lombar e 84% do GII também relataram a mesma queixa, 
sendo essa associação estatisticamente significante.
CONCLUSÃO: A prevalência de ITU na gestação foi de 42% 
para o GI e 33% para o GII. A lombalgia foi a principal sinto-
matologia referida pelas gestantes com diagnóstico confirmado 
de ITU. Observou-se progressiva difusão dos conhecimentos em 
saúde e educação durante a assistência pré-natal prestada pelo pro-
fissional do GII com possível associação de redução de incidência 
de ITU. O estudo traz como proposta a investigação topográfica 
da dor lombar durante anamnese para o diagnóstico precoce de 
ITU e sua possível associação com a lombalgia e maior ênfase às 
ações educativas durante assistência pré-natal como possível fator 
determinante de redução de ITU na gestação. 
Descritores: Gestantes, Infecção do trato urinário, Prevalência 
de infecção do trato urinário.
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INTRODUÇÃO

A infecção do trato urinário (ITU) é uma doença muito frequen-
te e comum que pode ocorrer em todas as idades. Na vida adulta, 
48% das mulheres apresentam pelo menos um episódio de ITU, 
sendo que a maior suscetibilidade se deve à uretra mais curta, à 
maior proximidade do ânus com o vestíbulo vaginal e uretra e ao 
início da atividade sexual1.
Durante a gestação, especificamente, as mulheres passam por 
uma série de alterações, tanto por causa emocional quanto fí-
sica e fisiológica, que as tornam mais vulneráveis às ITU. Esta 
é a terceira intercorrência clínica mais comum na gestação, aco-
metendo de 10% a 12% das gestantes. A infecção urinária em 
gestantes é ainda mais preocupante quando assintomática, pois, 
justamente por passar despercebida, essa condição pode levar ao 
parto prematuro do bebê e em internação da gestante. A bacte-
riúria assintomática (BA) no início da gravidez é, também, um 
risco para uma subsequente pielonefrite. Quando sintomática 
a infecção também é importante, porém é de diagnóstico mais 
rápido devido à presença de sintomas que se definem de acordo 
com o tipo de infecção que se estabeleceu no trato urinário da 
gestante. Em alguns tipos de infecção, a dor lombar pode ser a 
manifestação clínica mais referida2-5. 
Dentro do espectro bacteriano que pode causar ITU na gestan-
te, a Escherichia coli é o uropatógeno mais comum, responsável 
por aproximadamente 80% dos casos. Para o diagnóstico clínico 
das ITU durante a gravidez é necessário relembrar que alguns 
sintomas da infecção são difíceis de caracterizar, visto que, du-
rante a gravidez, alguns deles podem estar presentes, a exemplo 
da polaciúria e disúria. A urgência miccional pode estar presente, 
mas em percentual de ocorrência mais baixo, incidindo em cerca 
de 1% a 1,5% das gestantes. No entanto, essas manifestações 
podem também estar presentes na cistite e na pielonefrite, por ir-
ritação do epitélio uretral ou como dor irradiada de um processo 
infeccioso mais alto no trato urinário3.
Acrescenta-se ao diagnóstico a anamnese topográfica da infecção, 
visto que, pedagogicamente, os sintomas e sinais são caracterís-
ticos de cada forma clínica, mas, na prática, essas manifestações 
podem confundir o profissional de saúde3.
A ITU representa relevante fonte de complicações maternas (celu-
lite e abscesso perinefrético, obstrução urinária, trabalho de parto 
pré-termo, corioamniorrexe prematura, anemia, corioamnionite, 
endometrite, pré-eclâmpsia, choque séptico, falência de múltiplos 
órgãos e óbito) e perinatais (prematuridade, infecção, leucomalácia 
periventricular, falência de múltiplos órgãos e óbito)4.
Há evidências de que a anamnese durante as consultas de pré-
-natal permite identificar gestantes com maior risco para ITU. 
Sendo assim, o Ministério da Saúde (MS) implantou no ano 
2000 o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 
(PHPN). A ênfase deste programa ocorre nos procedimentos clí-
nicos e laboratoriais que a gestante deve receber durante o pré-
-natal, enfocando também a identificação de situações de risco 
que requerem a busca imediata de cuidados clínicos4. O PHPN 
tem ainda como objetivo a progressiva difusão dos conhecimen-
tos em saúde e educação durante o pré-natal. No entanto, pouco 
se sabe a respeito do conhecimento que a gestante tem sobre esse 

processo em si4. Para tanto, incluiu-se ao estudo a investigação 
sobre a orientação de enfermagem durante o pré-natal. 
Dor lombar é um evento comum na população em geral e é sin-
toma frequente em gestantes bacteriúricas assintomáticas e sinto-
máticas. A lombalgia é considerada um dos cinco sintomas mais 
habituais durante a gravidez, principalmente a partir do 3º tri-
mestre. A prevalência de dor lombar durante o período gestacio-
nal varia de 48% a 83%, segundo alguns estudos. A incidência 
mundial de lombalgia em gestantes é de aproximadamente 50%. 
Apesar da alta incidência, poucos conhecimentos são relatados 
na literatura sobre a fisiopatogenia e as manifestações clínicas es-
pecíficas da dor lombar durante a gravidez, talvez devido à maio-
ria dos profissionais de saúde considerá-la uma queixa normal e 
esperada durante o período gestacional. A etiologia da lombalgia 
é multifatorial na gestação5-19. 

A lombalgia é uma dor que atinge a área do último arco costal até 
as pregas glúteas, podendo comprometer os membros inferiores 
unilateralmente ou bilateralmente através da radiação da dor na-
quela região. Deve-se ressaltar que a lombalgia durante a gravidez 
pode ser indicativa de processos infecciosos do sistema urinário. 
Esta também pode estar relacionada às adaptações do sistema 
musculoesquelético, influenciadas pela ação da relaxina, que 
causa hipermobilidade na articulação sacroilíaca e sínfise púbi-
ca, consequentemente, tornando a pelve instável, contribuindo, 
para o surgimento da dor lombar. Por outro lado, a dor lombar 
também pode ser a única manifestação clínica de ITU5-18.
A assistência pré-natal constitui-se em um momento relevante 
para prestar informações às mulheres e pesquisar manifestações 
clínicas importantes na gestação. Em países como o Brasil, em 
razão da precariedade da assistência médica, o rastreamento sis-
tematizado das condições de saúde das gestantes e o adequado 
atendimento de suas necessidades de saúde são aspectos muito 
importantes para a enfermagem6.
O MS do Brasil, em seu “Manual técnico pré-natal e puerpério”, 
assim como em outra publicação referente ao PHPN, estabelece 
que o exame de urina tipo I e a urocultura devam ser solicitados 
rotineiramente na primeira consulta de pré-natal e repetido o 
sumário de urina no terceiro trimestre de gestação. É impres-
cindível, ainda, que a coleta da urina para exame seja realizada 
mediante antissepsia criteriosa6,7.
Sendo assim, tal conhecimento sobre a prevalência da ITU em 
gestantes está intimamente ligado à essência do PHPN, uma vez 
que é base para garantir parâmetros mínimos assistenciais para a 
gestante, educando e tornando, assim, a mulher mais partícipe 
no processo de acompanhamento pré-natal, parto e puerpério.
Face aos dados da literatura sobre a ITU como fator de risco para 
a ocorrência de morbidade e mortalidade materna e perinatal, 
avaliou-se a relevância em responder a pergunta da pesquisa: qual 
a prevalência de infecção urinária na gravidez e sua correlação 
com a dor lombar, bem como, analisar as atividades desenvolvi-
das por duas enfermeiras durante a assistência pré-natal.

MÉTODO

Trata-se de um estudo transversal de natureza quantitativa que 
busca descrever a realidade das atividades desenvolvidas por duas 
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enfermeiras (I e II) em períodos distintos (2009-2010) durante 
a assistência pré-natal8. Realizou-se na Unidade de Saúde da Fa-
mília do povoado Cabo do Campo, localizado no município de 
Tupanatinga, PE.
Fizeram parte do estudo, 124 gestantes (amostra censitária) que 
deram entrada no pré-natal em período compreendido entre ju-
nho de 2009 e junho de 2010. A população estudada foi dividida 
em dois grupos: Grupo I (GI) – construído por 62 gestantes que 
iniciaram o pré-natal no segundo semestre de 2009 e receberam 
assistência pré-natal por seis meses pela enfermeira I e o Grupo 
II (GII) – formado por 62 gestantes que iniciaram o pré-natal 
no primeiro semestre de 2010 e receberam a assistência pré-natal 
pela enfermeira II. Após assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) pelas participantes, durante os meses 
de outubro e novembro de 2010 foi analisada a ficha perinatal, 
além de entrevistas com os grupos que responderam a um ques-
tionário contendo questões fechadas e abertas acerca das orienta-
ções repassadas pelas enfermeiras I e II durante o pré-natal sobre: 
autocuidado da gestante, identificação de situações de risco para 
ITU, correlação de ITU e lombalgia e conhecimento sobre im-
portâncias do exame de urina e cultura, resultados e sua partici-
pação em grupos de orientação durante o pré-natal, entre outras 
variáveis.
Para a criação do banco de dados foi utilizada a planilha ele-
trônica do programa Excel da Microsoft® – o que possibilitou a 
organização dos dados em tabelas – e, para análise estatística, foi 
utilizado o SPSS (Statistiscal Package for the Social Sciences, 13.0), 
com 95% de confiabilidade estatística. Foi realizado o teste do 
Qui-Quadrado para avaliação da associação entre lombalgia e 
ITU. Considerou-se um valor de p < 0,05 como significante.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade da Associação Caruaruense de Ensino Superior de Ca-
ruaru, Pernambuco, processo nº 0065.0.217.000-2010.

RESULTADOS

Diante das informações obtidas a partir dos instrumentos utili-
zados e mediante o tratamento dos dados, foram selecionadas as 
assertivas de maior relevância para compreensão dos questiona-
mentos que direcionaram os objetivos deste estudo.
A tabela 1 traz as principais características socioeconômicas e 
demográficas das gestantes deste estudo. A maior proporção de 
gestantes (67%) encontrava-se na faixa etária de 20 a 29 anos. 
Quanto à escolaridade demonstrou-se que um número significa-
tivo de gestantes não possuía nenhum grau de formação (42%). 
No que diz respeito à ocupação, a maioria das gestantes (58%) 
declarou trabalhar na agricultura. 
A tabela 2 versa sobre as características relativas à assistência pré- 
natal, à paridade, aos tipos de parto anterior e ao abortamento; 
nela observou-se que maioria das gestantes realizou entre seis ou 
mais consultas totalizando um quantitativo de 88%.
Observa-se neste estudo que as gestantes fizeram mais consultas 
de pré-natal em comparação com a média nacional. Em relação à 
paridade, a maioria das gestantes (75%) já possuíam filhos. Ape-
nas 25% eram primíparas. 
Em relação à via de parto da gestação anterior, o estudo demons-

trou que 72% das gestantes tiveram parto normal e 28% cesariana.
Em relação ao número de abortamento, o estudo demonstrou 
que 80% das gestantes não referiram aborto e 12% relataram 
dois ou mais abortos. 
A tabela 3 traz uma síntese sobre a ocorrência de ITU na gravi-
dez, o tratamento e o encaminhamento dessas gestantes ao pré- 
natal de risco. Nesta pesquisa, a ocorrência de ITU confirmada 
pelos exames de urina simples e urocultura foi de 42% para o GI 
e 33% para o GII. Observou-se redução de 0,9% de ocorrência 

Tabela 1 – Distribuição das gestantes estudadas segundo as variáveis 
socioeconômicas e demográficas selecionadas.

Variáveis Categorias %
Idade (anos) Até 19

20-29
30 ou mais

12
67
21

Escolaridade Nenhuma 
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino superior

42
33
25
00

Trabalho No próprio lar
Agricultura
Remunerado
Outros

25
58
08
09

Tabela 2 – Distribuição das variáveis obstétricas, ginecológicas e de 
assistência pré-natal das gestantes.

Variáveis Categorias %
Pré-natal ≤ 05 consultas

≥ 06 consultas
+ 07 consultas

12
46
42

Paridade 0
1
2
3 ou mais

25
21
29
25

Tipo de parto anterior Parto normal
Cesariana

72
28

Abortamento 0
1
2 ou mais

80
08
12

Tabela 3 – Distribuição das características sintomatológicas para ocor-
rência de infecção urinária na gravidez e tratamento das gestantes.

Variáveis Categorias %
Ocorrência de infecção 
urinária
(confirmada)

2009 (Grupo I)
Sim
Não
2010 (Grupo II)
Sim
Não

42
58

33
66

Ocorrência de tratamento 2009 (Grupo I)
Sim
Não
2010 (Grupo II)
Sim
Não

80
20

100
00

Encaminhada ao pré-natal 
de risco

2009 (Grupo I)
Sim
Não
2010 (Grupo II)
Sim
Não

60
40

75
25
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de ITU do GI para o GII. O estudo ainda concluiu que 80% das 
gestantes (Grupo I) que tiveram ITU e foram assistidas assistidas 
pela profissional I receberam tratamento. Enquanto o GII, 100% 
das gestantes que desenvolveram ITU na gestação, receberam 
tratamento. Evidenciou-se, também, que 60% das gestantes do 
GI que apresentaram ITU foram encaminhadas ao pré-natal de 
risco. Já o GII teve 75% das gestantes encaminhadas. 
Quanto aos hábitos de higiene após eliminações vesicointestinais 
e coito na gravidez, observou-se que a maior proporção (50%) do 
GI higienizava-se, limpando com papel higiênico em movimentos 
da frente para trás e 33% no sentido posteroanterior e 17% não 
realizavam nenhuma higiene. Já no GII, 83% limpavam-se com 
papel higiênico no sentido anteroposterior, 17% no sentido poste-
roanterior e 66% realizavam a lavagem da região genital, conforme 
orientações da enfermeira II durante consulta pré-natal.
Observou-se, ainda, que após evacuações o comportamento foi 
diferente ao da micção no GI, havendo inversão do sentido com 
33% para anteroposterior e 50% posteroanterior. Apenas 16% 
das gestantes realizaram a lavagem da região genital. O GII, en-
tretanto, teve o sentido da higiene da micção conservado e houve 
significativo aumento da lavagem da região genital após evacu-
ação (66%). Em relação aos hábitos de higiene antes e após a 
relação sexual, 83% do GI relataram não realizar higiene genital, 
enquanto 66% o fazem.
Os dados apresentados na tabela 4 versam sobre o grau de orien-
tação acerca da importância do exame de urina, da coleta, do 
resultado e da orientação das profissionais durante o pré-natal. 
Observou-se que o GI apresentou um déficit de 92% com rela-
ção à importância do exame e às técnicas de coleta da urina. En-
quanto o GII apresentou maior índice de informação acerca do 
assunto (83%). Quanto ao resultado do exame, o GI relatou não 
ter tido conhecimento acerca do resultado do exame, embora 
tenham apresentado o laudo do exame ao profissional. Já no GII, 
66% declararam ter recebido informações com interpretações 
sobre o resultado do exame. Outro dado da pesquisa importante 
mostrou que 100% das gestantes do GI relataram não ter parti-
cipado de grupos de orientação durante assistência pré-natal, en-

quanto o GII relatou ter participado na sua totalidade (100%).
Os dados apresentados na tabela 5 mostram que 85,5% das ges-
tantes com diagnóstico confirmado de ITU referiram dor lombar 
no GI. Já no GII, o percentual foi de 84%, enquanto um peque-
no percentual (entre 14,5% e 16%) das gestantes com diagnós-
tico de ITU confirmado não referiram dor lombar em ambos 
os grupos. Houve associação estatisticamente significante entre a 
presença de ITU e a queixa de lombalgia (p < 0,001).

Tabela 5 – Distribuição das gestantes que referiram dor lombar como 
principal queixa.

Variáveis Categorias n/ %
Gestantes com diagnóstico de 
ITU (confirmado) que referiram 
lombalgia

2009 (Grupo I)
Sim
Não
2010 (Grupo II)
Sim
Não

53/85,5*
9/14,5*

52/84*
10/16*

Gestantes sem diagnóstico de 
ITU que referiram lombalgia

2009 (Grupo I)
Sim
Não
2010 (Grupo II)
Sim
Não

26/42*
36/58*

40/64,5*
22/35,5*

*Teste Qui-Quadrado (p < 0,001).

DISCUSSÃO

A frequência e a gravidade das ITU durante a gravidez têm sido 
reconhecidas há mais de um século. Além de constituírem pro-
blema relativamente comum no período gestacional, muitas 
questões sobre esse assunto ainda permanecem controversas e 
tornam-se motivo de investigação clínica. O tema adquire rele-
vância ao notar-se sua associação com piores prognósticos mater-
nos e perinatais e achados pouco discutidos na literatura como 
um estudo realizado na Turquia no qual se demonstrou que a 
prevalência de ITU esteve presente com maior frequência entre 
mulheres com oito anos ou menos de escolaridade3. Esses dados 
corroboram com os resultados deste estudo no qual um significa-
tivo percentual de gestantes não eram alfabetizadas ou não tinha 
o ensino fundamental completo.
Durante muitos anos, a gravidez foi vista como fator predispo-
nente a todas as formas de ITU. Hoje, sabe-se que ela, como 
evento isolado, não é responsável por maior incidência de ITU8.
O MS recomenda a realização de um mínimo de seis consultas 
durante a gravidez. No Brasil, constatou-se que 77% das gestan-
tes tinham seguido essa recomendação. No caso das usuárias do 
Sistema Único de Saúde (SUS), a proporção foi de 74%9. Neste 
estudo, 42% das gestantes realizaram sete ou mais consultas.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou que as ta-
xas de cesariana acima de 15% são injustificáveis12. Diante das al-
tas taxas de cesariana no Brasil, o MS instituiu limites para o pa-
gamento de cesáreas pelo SUS em até 30%. Apesar disso, o Brasil 
apresentou, em 2002, uma taxa total de 39,9% com variações 
regionais. Dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 
2006 indicaram taxas de cesariana, nos partos financiados pelo 
SUS, entre 33,6% e 44% nas diferentes regiões brasileiras10. O 
presente estudo revelou taxa de cesariana de 28%.

Tabela 4 – Distribuição das gestantes sobre os exames laboratoriais, 
seus resultados e a participação em grupos de orientação.

Variáveis Categorias %
Recebeu orientações sobre a 
importância e a coleta do exa-
me de urina 

2009 (Grupo I)
Sim
Não
2010 (Grupo II)
Sim
Não

08
92

83
17

Teve conhecimento sobre o re-
sultado do exame

2009 (Grupo I)
Sim
Não
2010 (Grupo II)
Sim
Não

25
75

66
33

Participou de Grupos de 
Orientação durante o pré-natal

2009 (Grupo I)
Sim
Não
2010 (Grupo II)
Sim
Não

00
100

100
00
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De acordo com dados da OMS, seis milhões de abortos são fei-
tos todo ano na América Latina, sendo 1,4 milhão só no Brasil. 
Segundo dados do MS, a cada ano, 250 mil mulheres são in-
ternadas em hospitais do SUS por complicações que aparecem 
após abortos feitos de forma ilegal ou abortos espontâneos. A 
taxa de aborto no Brasil é de 35 a 40 abortos a cada mil mulhe-
res11. Os dados da pesquisa aqui apresentada revelam um taxa de 
abortamento de 20%. De 13% a 15% das mortes maternas em 
consequência da gravidez se refere ao aborto11.
Em um estudo recente realizado em São Paulo com puérperas, foi 
observado que 66,8% destas não apresentaram ITU na gravidez, 
porém 33,2% relataram a ocorrência da doença12. A ocorrência 
de ITU na pesquisa variou entre os grupos I e o II. O primeiro 
apresentou ocorrência de 42% e o segundo, de 33%.
Um estudo com mulheres inglesas demonstrou que 48% delas 
tinham o hábito de fazer higiene da genitália após as micções no 
sentido anteroposterior e 44% faziam no sentido inverso. O es-
tudo, concluiu que o hábito de limpar os órgãos genitais externos 
no sentido posteroanterior teve associação a maior ocorrência de 
ITU na gestação12, o que corrobora com o observado no presente 
estudo. Outra pesquisa nacional sobre hábitos de higiene genital 
das gestantes constatou que 50,5% dessas faziam higiene geni-
tal, após as evacuações limpando com papel ou lenço umedecido 
com movimentos da frente para trás. 7,7% realizavam higiene 
genital no sentido contrário e 0,9% não faziam nenhum tipo de 
higiene genital. Esses últimos hábitos favorecem a colonização 
da vagina e da região uretral por micro-organismos próprios da 
flora enteral e constituem fatores determinantes para as ITU e 
para as vulvovaginites10. Os pesquisadores que estudam a relação 
das práticas de higiene genital após eliminações vesicais foram 
unânimes quanto à recomendação de realizar a higiene genital 
após eliminações vesicointestinais no sentido anteroposterior, em 
movimento unidirecional, partindo do períneo e indo ao sentido 
do ânus e cóccix10.
A higienização genital antes do coito deve-se a má higiene mas-
culina que, além de compreender a não lavagem adequada do 
pênis antes do coito, pode se relacionar à realização de relações 
sexuais na vigência de uretrites, condilomas e herpes. Essas do-
enças podem acarretar sérias consequências, imediatas ou tardias, 
para a mulher. As imediatas referem-se à contaminação por agen-
tes causadores de doenças sexualmente transmissíveis e as tardias, 
pela possibilidade de evoluir para o câncer de colo uterino13. O 
presente estudo demonstrou em ambos os grupos (GI 83%) e 
(GII 66%) um número significativo de ausência de higiene geni-
tal antes do coito. Acredita-se que a prática sexual apresenta risco 
40% maior de desenvolver ITU e é um dos meios mais comuns 
de transporte mecânico de bactérias da pele do redor do ânus 
para vagina e a uretra10-14.
E importante orientar as gestantes a respeito das práticas de mic-
ção saudáveis como: evitar adiar a micção e adquirir o hábito de 
micção antes do sono e depois das relações sexuais, pois essas 
práticas podem reduzir o tempo de multiplicação das bactérias, 
como ainda orientar acerca do aumento da ingestão de líquidos 
e dos cuidados higiênicos diários, no banho, após urinar e eva-
cuar e nas práticas sexuais, da investigação da dor lombar. Essas 
orientações devem ser alvo da atenção dos profissionais de saúde 

no decorrer da assistência pré-natal6,7. Observou-se no presente 
estudo que o déficit de orientação pode estar associado à elevada 
prevalência de ITU na gravidez. Evidenciou-se que gestantes do 
GI e GII realizaram o pré-natal segundo as recomendações do 
MS, mas apenas o segundo grupo recebeu as orientações básicas. 
Faz-se necessário reforçar as recomendações atuais direcionadas 
à assistência pré-natal, dando maior ênfase às ações educativas, 
visando, assim, a educação e promoção da saúde na gravidez10. 
Os dados encontrados neste estudo acerca da lombalgia corro-
boram com pesquisas publicadas que demonstram que a pre-
valência de dor lombar durante o período gestacional varia de 
48% a 83%5. Outro estudo sobre a prevalência de dor lombar 
em mulheres grávidas atendidas em uma clínica-escola também 
demonstrou que 83,3% das gestantes apresentaram dor lombar. 
Ainda no mesmo estudo foi avaliada a intensidade da dor, em 
que 40% das gestantes relataram ser intensa18. Outra recente pes-
quisa sobre a prevalência de lombalgia em gestantes demonstrou 
que 73% delas apresentavam esse sintoma. As queixas têm início 
a partir do segundo trimestre com prevalência de 43%, com pio-
ra no terceiro trimestre em 48% das gestantes, contribuindo para 
a incapacidade na realização de atividades de vida diária19. Neste 
estudo, foi observada uma associação estatisticamente significan-
te entre a presença de lombalgia e ITU. A lombalgia pode fazer 
parte da sintomatologia da ITU e ainda pode ser a única mani-
festação clínica de uma ITU superior, como pielonefrite. Entre-
tanto, não foram encontrados estudos nas fontes pesquisadas que 
tenham observado uma correlação positiva entre intensidade da 
dor lombar e infecção urinária.
A enfermagem ainda necessita maior conhecimento acerca da dor 
como sinal clínico de doenças como a ITU. É sabido que a respon-
sabilidade atribuída ao enfermeiro para lidar com a dor no pro-
cesso álgico e os inúmeros aspectos que dele dependem para uma 
boa assistência talvez ajude a entender o motivo da grande valori-
zação e preocupação da precisão técnica em algia16. O estudo de-
monstrou que a principal queixa diante da ITU foi a dor lombar. 
Diante desse achado, diversas complicações poderão ser evitadas se 
o enfermeiro compreender a dor como sinal vital importante na 
gestação. A assistência à queixa álgica é complexa, exigindo tanto 
conhecimento quanto habilidade em perceber e tratar a dor de for-
ma adequada18. Portanto a atuação do enfermeiro nos programas 
de pré-natal implica em seu preparo clínico para identificação de 
problemas reais e potenciais durante a gestação. 

CONCLUSÃO

O presente estudo mostrou que a prevalência de ITU na gesta-
ção foi de 42% para o GI e 33% para o GII. A lombalgia foi a 
principal sintomatologia referida pelas gestantes com diagnóstico 
confirmado de ITU. Observou-se também progressiva difusão 
dos conhecimentos em saúde e educação durante o pré-natal rea-
lizado pela profissional do GII como possível fator determinante 
de redução da incidência de ITU do GII em relação ao GI. 
Alguns fatos merecem atenção especial dos profissionais de saú-
de. Principalmente dos profissionais enfermeiros que são os res-
ponsáveis, como membros da equipe da Estratégia de Saúde da 
Família, pela realização do pré-natal de baixo risco. Um deles diz 
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respeito aos hábitos de higiene genital e após coito durante a ges-
tação. Outro fato é o reconhecimento das características sinto-
matológicas para ocorrência de ITU como a lombalgia, já que os 
dados sugerem correlação significativa entre ITU e dor lombar.
Evidenciou-se, ainda, neste estudo, alto déficit de conhecimento 
acerca da importância do exame de urina, da coleta e da interpre-
tação dos resultados. 
Este estudo possibilita aos leitores uma reflexão acerca da qualida-
de da assistência pré-natal e traz como proposta a importância que 
deve ser dada às atividades educativas durante assistência pré-natal 
e às queixas mais simples referidas pela gestante, mediante um pro-
cesso comunicativo efetivo. Entretanto, é importante acrescentar 
que apenas a orientação não é uma garantia para a não ocorrência 
da ITU na gravidez. Uma anamnese qualitativa, incluindo uma 
avaliação topográfica da dor, pode colaborar para o diagnóstico 
precoce da ITU que evitará as complicações perinatais. Faz-se ne-
cessária a valorização da lombalgia, considerada pelos profissionais 
da área da saúde como um sintoma normal durante a gravidez, 
fazendo com que as medidas profiláticas não sejam adotadas por 
estes, o que gera uma banalização da dor lombar no período gesta-
cional. A lombalgia deve ser considerada como doença que neces-
sita ser devidamente avaliada e tratada e chama-se a atenção para 
sua associação com infecções do trato urinário.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Bibliometric analyses of 
scientific publications on pain are scarce in the literature. This study 
aimed at analyzing the scientific production on pain of a Research 
Institute.
METHOD: This is a retrospective cohort study analyzing articles 
published in indexed journals, by professionals affiliated to a Re-
search Institute of a non-for-profit general hospital of the city of 
São Paulo, from 2008 to 2011. Searched databases were Medline, 
SCOPUS, Web of Science, Scielo and LILACS.
RESULTS: During the analyzed period, 47 articles have addressed 
pain, with mean of 11 articles/year in ascending trend. As to intel-
lectual authorship, these publications have involved 258 authors, 
with predominance of physicians (77%). Twenty-four studies were 
carried out in collaboration with other institutions, from them, 22 
in partnership with Universities. Migraine (25.7%) and headache 
(14.9%) were most studied sub-themes, and epidemiological de-
signs were the most observed (47%). Most researches (71%) were 
published by journals with impact factor, being 27 articles (57.4%) 
published by eight pain specialist journals. Mean impact factor of 
publications was 2.32. Twenty articles were quoted (42.4%): 102 
by Web-of-Science and 135 by SCOPUS. Two articles were quoted 
twice by Scielo.
CONCLUSION: Although studies on pain are still a small part of 
total production of the analyzed institute, they show potential for 
growth. Most articles were published by international journals with 
impact factor and quotations which indicate quality of produced 
knowledge.
Keywords: Bibliometric indicators, Pain, Scientific publications.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Análises bibliométricas das pu-
blicações científicas sobre dor são escassas na literatura. O objetivo 
foi analisar a produção científica sobre a temática da dor de um ins-
tituto de pesquisas.
MÉTODO: Estudo de coorte retrospectivo que analisou artigos 
publicados em periódicos indexados, de profissionais afiliados a um 
instituto de pesquisas de um hospital geral, filantrópico, da cidade 
de São Paulo, no período de 2008 a 2011. As bases de dados utili-
zadas foram Medline, Scopus, Web of Science, Scielo e LILACS.
RESULTADOS: No período analisado 47 artigos abordaram a te-
mática da dor, com média de 11 artigos/ano em linha de tendência 
ascendente. Quanto à autoria intelectual, essas publicações envol-
veram 258 autores, com predominância da categoria profissional 
médica (77%). Foram realizados em colaboração com outras insti-
tuições 24 estudos e, desses, 22 em parceria com universidades. En-
xaqueca (25,7%) e cefaleia (14,9%) foram os subtemas mais estuda-
dos e desenhos epidemiológicos foram os mais observados (47%). A 
maioria das pesquisas realizadas (71%) foi publicada em periódicos 
com fator de impacto, sendo 27 artigos (57,4%) divulgados em oito 
revistas especializadas em dor. A média do fator de impacto das pu-
blicações foi de 2,32. Receberam citações 20 artigos (42,4%): 102 
na Web of Science e 135 na Scopus. Dois artigos receberam cinco 
citações na Scielo.
CONCLUSÃO: Embora os estudos sobre a temática da dor cons-
tituam pequena parcela da produção total do instituto analisado, 
estes demonstram potencial de crescimento. A maioria dos artigos 
foi publicada em periódicos internacionais e com fator de impacto e 
citações que indicam a qualidade do conhecimento produzido.
Descritores: Dor, Indicadores bibliométricos, Publicações 
científicas.

INTRODUÇÃO

O fenômeno da dor acompanha a história da humanidade e da pró-
pria medicina. Relatos muito antigos demonstram a preocupação 
não só em compreender o fenômeno doloroso, mas em encontrar 
recursos para tratá-lo e controlá-lo de forma eficaz.
Com o passar do tempo, teorias foram sendo propostas e, a partir 
dos anos 1970, as pesquisas sobre dor ganharam maior fôlego com 
a criação da International Association for the Study of Pain (IASP). Os 
mecanismos dolorosos e tratamentos diversos têm sido enfocados 
em publicações científicas, bem como resultados de pesquisa são di-
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vulgados em eventos por todo o mundo, tornando crescente a pro-
dução do conhecimento nessa área1.
Por produção científica deve ser levada em consideração toda e qual-
quer forma de pesquisa e produção textual desenvolvida para ganhos 
de progresso tecnológico, social e humano. É por meio da publica-
ção que o trabalho científico tem maior expressão e perenidade, na 
medida em que traz a público o seu processo de produção de saberes, 
a partir de quaisquer paradigmas em consideração2.
Produzir e comunicar o conhecimento pode garantir o exercício da 
investigação, o intercâmbio de ideias e possíveis soluções para pro-
blemas humanos, em particular no alívio da dor e do sofrimento 
que dela decorre. 
Grupos de estudiosos têm-se destacado, nas últimas décadas, na 
pesquisa científica, assim como no ensino e na assistência em ser-
viços especializados, em uma perspectiva multiprofissional. Análise 
bibliométrica da literatura relativa ao período 1990–2001 aponta 
a dor entre os cinco tópicos mais pesquisados em ensaios clínicos 
controlados randomizados3. 
No Brasil, a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED), fun-
dada por iniciativa de um grupo de médicos em 1982, com o passar 
dos anos, tem aproximado profissionais de várias especialidades, in-
teressados no estudo e tratamento da dor. Além disso, grandes cen-
tros de excelência no atendimento à saúde também têm despendido 
especial atenção ao manuseio da dor, quer seja incorporando-a como 
5º sinal vital, que pressupõe a avaliação regular e sistematizada, quer 
pelos tratamentos de que dispõem ou, ainda, pela geração de conhe-
cimento de seus pesquisadores em seus institutos de pesquisa. Toda-
via, publicações sobre o perfil e evolução da literatura científica sobre 
dor, mesmo internacionais, são escassas1, o que dificulta apreender, 
ainda mais, a contribuição nacional dos pesquisadores brasileiros, 
em particular, as geradas extramuros das universidades públicas. O 
avanço do conhecimento produzido pelos pesquisadores deve ser 
transformado em informação acessível para a comunidade científi-
ca. A bibliometria é um meio de situar a produção de um país em 
relação ao mundo, de uma instituição, a seu país e, até mesmo, de 
cientistas em relação às suas próprias comunidades. Existem ainda 
muitas lacunas no conhecimento da dor, principalmente no Brasil, 
portanto, é preciso estabelecer o estado da arte do seu conhecimen-
to, mapeando recursos humanos, assistências e pesquisa para saber 
onde está o conhecimento. 
A instituição em estudo tem grande influência na propagação de 
conhecimento por se tratar de um centro de excelência em pesqui-
sa e em prestação de assistência, com núcleos para tratamento da 
dor (Grupo de Dor Crônica, Grupo da Dor, Grupo de Cefaleia, 
Grupo da Coluna). Além disso, é fomentador de pesquisa, tendo 
sido reconhecido, em 2012, pelo Prêmio SciVal Brasil, que consagra 
instituições brasileiras de ensino e pesquisa que se destacam pela ex-
celência de sua produção científica, recebendo o prêmio na categoria 
Citações por documento. 
A questão de interesse deste estudo é: o conhecimento que é gerado 
localmente apresenta algum impacto para o estado da arte da produ-
ção científica em dor ou se encontra restrito à resolução de questões 
isoladas na prática assistencial do serviço onde se origina?
O objetivo deste estudo, portanto, foi analisar e caracterizar a pro-
dução científica sobre a temática da dor de um instituto privado de 
ensino e pesquisa. 

MÉTODO

Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo realizado por meio 
de levantamento da produção de artigos publicados em periódicos 
indexados, por pesquisadores e/ou profissionais da assistência e do 
corpo clínico que atuam junto ao instituto de pesquisas de um hos-
pital geral, filantrópico, da cidade de São Paulo. Este instituto de 
pesquisas foi fundado em 1998 e tem como missão “ser referência 
em pesquisa, geração e difusão de conhecimentos na área da saúde, 
para benefício da sociedade”. É responsável pela gestão da produção 
científica institucional tanto do seu quadro de pesquisadores, quan-
to do corpo clínico e equipe multiprofissional da instituição.
Em janeiro de 2012 foram analisados artigos publicados no período 
de 2008–2011. Os dados foram obtidos do monitoramento de pu-
blicações executado pela biblioteca do instituto de pesquisa. 
O monitoramento das publicações foi realizado por meio de um 
serviço de alerta com sintaxes ou estratégias de buscas por nome 
de pesquisadores e por nome da instituição, em todas as suas varia-
ções. As estratégias de busca foram registradas nas bases de dados 
bibliográficas Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(Medline), Scopus, Institute of Scientific Information Web of Know-
ledge Database (Web of Science), Scientific Electronic Library Online 
(Scielo) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS) que estratificam por pesquisadores e instituições 
afiliados às publicações. Mediante as notificações eletrônicas diárias 
ou semanais recebidas dessas bases de dados, os resultados foram 
comparados e foi realizada a consistência de cada um dos elementos 
dos registros recuperados (autor, título, fonte, paginação etc.) a fim 
de evitar duplicação de registros.
Os registros recuperados foram processados e indexados em ban-
co de dados que, além do registro da informação bibliográfica, gera 
informação sobre citações, fator de impacto, participação de outras 
instituições, acesso direto ao artigo eletrônico e vínculos com proje-
tos de pesquisa aprovados na instituição. 
Foram considerados apenas os artigos científicos publicados em re-
vistas nacionais e internacionais indexadas nas respectivas bases de 
dados. Duplicações e outras publicações, que não artigos científicos, 
foram excluídos. 
A produção científica foi analisada segundo: nº de artigos/ano; nº de 
autores; categoria profissional dos autores; colaboração com outras 
instituições; subtemas e tipos de estudo; fator de impacto do peri-
ódico (Journal Citation Reports – JCR – Web of Science); classifi-
cação Qualis/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes); e nº de citações (Web of Science, Scopus e Scielo). 
Para análise dos dados foi utilizado o Programa Microsoft Excell 
2007 e estatística descritiva. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Pesquisa Institucional sob 
nº 1651/2012.

RESULTADOS 

Produção científica e autoria intelectual
No período analisado de quatro anos a produção total do instituto 
correspondeu a 1.366 artigos. Destes, 47 (3,4%) abordaram a temá-
tica da dor. A distribuição da produção por ano está demonstrada 
no gráfico 1, em que dados indicam que a produção científica sobre 
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dor, embora tímida (média de 11 artigos/ano), vem crescendo, con-
forme reflete a linha de tendência.

Gráfico 1 – Distribuição dos artigos científicos por ano de publicação no 
período 2008–2011. São Paulo, 2012.

 
Em relação à autoria intelectual, essas publicações envolveram 261 
autores distribuídos por categoria profissional, conforme demons-
trado no gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Distribuição dos autores por categoria profissional (2008–
2011). São Paulo, 2012.

Em 36 artigos houve participação de médicos, o envolvimento de 
enfermeiros foi observado em 13 artigos e em apenas três publica-
ções foi evidenciada a presença de outros profissionais (educador físi-
co, fisioterapeuta, psicólogo e farmacêutico). Foram produzidos por 
uma equipe multiprofissional 14 artigos; 24 estudos (51%) foram 
realizados em colaboração com outras instituições, sendo 22 deles 
(46%), em parceria com universidades nacionais e internacionais.

Subtemas e tipos de estudo
Quanto à distribuição dos subtemas estudados se destacaram: en-
xaqueca (25,7%); cefaleia (14,9%); tratamento farmacológico 
(10,7%); dor pós-operatória (8,6%); dor pélvica (6,5%); avaliação 
da dor (4,2%); artrite (4,2%); dor musculoesquelética (4,2%). Com 
menor expressão outros 10 temas foram abordados: coping e dor; en-
dometriose; fibromialgia; genética; tratamento não farmacológico; 
dor oncológica; dor pediátrica; placebo; procedimentos dolorosos; e 
espiritualidade e dor (21%, 2,1% para cada um dos temas). 

Quanto ao delineamento dos estudos, conforme o gráfico 3, ob-
serva-se maior número de pesquisas epidemiológicas (47%), corres-
pondentes a estudos de coorte, caso-controle e transversais. 

Epidemiológico Revisão de 
Literatura

Ensaio Clínico Relato de  
Caso Clínico

Pesquisa 
Experimental

Descritivo 
Exploratório

Gráfico 3 – Distribuição do delineamento dos estudos publicados (2008–
2011). São Paulo, 2012.

Periódicos, fator de impacto e idioma
Os artigos foram publicados em 24 periódicos em sua maioria in-
ternacionais, cuja distribuição, classificação Qualis e fator de impacto 
estão apresentados na tabela 1. Quanto ao idioma, 73% deles foram 
publicados em inglês, 19% em português e inglês e 8% em português. 

Tabela 1 – Distribuição dos artigos por periódicos e fator de impacto 
da produção científica sobre dor (2008–2011). São Paulo, 2012. 

Periódicos QUALIS FI f %
Arthritis Care & Research A1 4,851 1 2,1
Cephalalgia* A1 3,430 5 10,7
European Journal of Neurology A2 3,692 1 2,1
Journal of Rheumatology A2 3,695 1 2,1
Anesthesia and Analgesia* A1 3,286 1 2,1
Clinical Journal of Pain* A2 2,813 1 2,1
Headache* A2 2,524 3 6,5
Journal Orthopaedic Sports & Physi-
cal Therapy

B1 3,000 1 2,1

Journal of Headache and Pain* B1 2,427 3 6,5
Journal of Rehabilitation Medicine B1 2,049 1 2,1
Current Pain and Headache Reports* B2 1,662 5 10,7
Medical Hypotheses B2 1,150 1 2,1
Midwifery A1 1,777 1 2,1
Journal of Midwifery & Womens Health A1 1,163 1 2,1
Pediatrics International B2 0,626 1 2,1
Arquivos de Neuro-Psiquiatria B1 0,722 2 4,2
Acta Paulista de Enfermagem A2 0,273 2 4,2
Journal of Pain Research* A1 - 1 2,1
Expert Review of Neurotherapeutics A2 - 1 2,1
Handbook of Clinical Neurology B1 - 1 2,1
São Paulo Medical Journal B1 - 1 2,1
Revista Dor* B2 - 8 17,1
Einstein B3 - 3 6,5
Pediatria (São Paulo) B3 - 1 2,1
Total 47 100

FI = fator de impacto; *Periódicos relacionados à temática da dor.
Fonte: 2011 JCR Science Edition.
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Tabela 2 – Distribuição dos artigos com citações nas bases Web of Science e Scopus. São Paulo, 2012.

Artigos Web of Science Scopus
Chappell AS, Littlejohn G, Kajdasz DK, et al. A 1-year safety and efficacy study of duloxetine in patients with fi-
bromyalgia. Clin J Pain. 2009;25(5):365-75.

19 20

Vieira DS, Masruha MR, Gonçalves AL, et al. Idiopathic intracranial hypertension with and without papilloedema in 
a consecutive series of patients with chronic migraine. Cephalalgia. 2008;28(6):609-13. 

18 19

Queiroz LP, Peres MF, Piovesan EJ, et al. A nationwide population-based study of tension-type headache in Brazil. 
Headache. 2008;49(1):71-8.

17 17

Fukui PT, Gonçalves TR, Strabelli CG, et al. Trigger factors in migraine patients. Arq Neuropsiquiatr. 2008;66(3A):494-9. 14 19
Ruperto N, Lovell DJ, Li T, et al. Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO); Pediatric Rheu-
matology Collaborative Study Group (PRCSG).Abatacept improves health-related quality of life, pain, sleep quality 
and daily participation in subjects with juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2010;62(11):1542-61.

7 5

Fukuda TY, Rossetto FM, Magalhães E, et al. Short-term effects of hip abductors and lateral rotators strengthening 
in females with patellofemoral pain syndrome: a randomized controlled clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 
2010;40(11):736-42.

5 6

Tanuri FC, de Lima E, Peres MF, et al. Melatonin treatment decreases c-fos expression in a headache model induced 
by capsaicin. J Headache Pain. 2009;10(2):105-10.

4 4

Podgaec S, Gonçalves MO, Klajner S, et al. Epigastric pain relating to menses can be a symptom of bowel endo-
metriosis. Sao Paulo Med J. 2008;126(4):242-4.

4 6

Valença MM, Medeiros FL, Peres MF, et al. Neuroendocrine dysfunction in fibromyalgia and migraine. Curr Pain 
Headache Rep. 2009;13(5):358-64.

4 3

Kiche MT, Almeida FD. Therapeutic toy: strategy for pain management and tension relief during dressing change in 
children. Acta Paul Enferm. 2009;22(2):125-30.

2 2

Conforto AB, Lois LA, Amaro E Jr, et al. Migraine and motion sickness independently contribute to visual discom-
fort. Cephalalgia. 2010;30(2):161-9.

2 2

Fukushima FB, Barros GA, Marques ME, et al. The neuraxial effects of intraspinal amitriptyline at low concentra-
tions. Anesth Analg. 2009;109(3):965-71.

1 1

Masruha MR, Lin J, de Souza Vieira DS, et al. Urinary 6-sulphatoxymelatonin levels are depressed in chronic mi-
graine and several comorbidities. Headache. 2010;50(3):413-9.

1 1

Peres J, Gonçalves A, Peres M. Psychological trauma in chronic pain: Implications of PTSD for fibromyalgia and 
headache Disorders. Curr Pain Headache Rep. 2009;13(5):350-7.

1 1

Paiva ES, Costa ED, Scheinberg M. Fibromyalgia: an update and immunological aspects. Curr Pain Headache Rep. 
2008;12(5):321-6.

1 1

Lucchetti G, Peres MF. The prevalence of migraine and probable migraine in a brazilian favela: results of a commu-
nity survey. Headache. 2011;51(6):971-9.

0 1

Peres MF, Lucchetti G, Mercante JP, et al. New daily persistent headache and panic disorder. Cephalalgia. 
2011;31(2):250-3.

0 1

Jorge LL, Feres CC, Teles VE. Topical preparations for pain relief: Efficacy and patient adherence. J Pain Res. 
2011;4(1):11-24.

0 1

Speciali JG, Peres M, Bigal ME. Migraine treatment and placebo effect. Expert Rev Neurother. 2010;10(3):413-9. 0 2
Queiroz LP, Peres MF, Piovesan EJ, et al. A nationwide population-based study of migraine in Brazil. Cephalalgia. 
2009;9(6):642-9.

0 16

A maioria das pesquisas realizadas (66%) foi publicada em pe-
riódicos com fator de impacto, com destaque para 27 artigos 
(57,4%) divulgados em oito das (aproximadamente) 40 revistas 
especializadas em dor. A média do fator de impacto das publica-
ções foi de 2,32 (variação de 0,273 a 4,851). 
Embora o fator de impacto ou qualquer outra classificação de 
periódicos busque assegurar a qualidade do veículo de divulgação 
e do processo de revisão por pares, nem sempre configura a qua-
lidade do artigo individualmente. Os indicadores quantitativos 
em dor podem ser vistos apenas como o interesse científico em 
desenvolver atividades de pesquisa nesse campo e necessitam ser 
complementados com indicadores que qualifiquem o mérito do 
conteúdo, como, por exemplo, a análise das citações1, demons-
tradas na tabela 2. 
Vinte artigos (42,5%) receberam citações: 102 na Web of Scien-
ce e 135 na Scopus. Dois artigos foram citados na Scielo (total 
de cinco citações). 

DISCUSSÃO

A análise das publicações científicas sobre dor produzidas por 
essa instituição verifica um alinhamento da estrutura organiza-
cional em relação aos grupos de atendimento e assistência estra-
tégicos, mas observa também que se segue a tendência e perfil das 
publicações mundiais. 
Dados revelam que a produção brasileira em 1977 era de três 
artigos; em 1987, dois artigos; em 1997, 40 artigos; e em 2007, 
95 artigos. A crescente produção fez com que o Brasil passasse a 
ocupar o 15º lugar no ranking mundial (com destaque para dor 
orofacial, que não reflete a realidade brasileira por estar ligada a 
pesquisadores e grupos de ponta nessa área), conforme dados pu-
blicados em 2010, sobre a evolução da literatura científica sobre 
dor em 30 anos (1976-2007)1.
No entanto, esses resultados são passíveis de incremento. Estudo 
de coorte retrospectivo que avaliou os 348 trabalhos apresenta-
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dos no 9º Congresso Brasileiro de Dor identificou que apenas 31 
foram publicados (8,9%), em sua maioria em revistas nacionais 
(64,5%), sendo considerado como muito inferior à média inter-
nacional. O autor apontou, ainda, a necessidade de encorajar os 
profissionais que atuam na área da dor a publicar seus trabalhos, 
uma vez que constitui a melhor maneira de expor suas ideias e 
experiências ao mundo científico4. 
É observado, entretanto, que a produção nacional, de maneira 
geral, apresenta grandes desafios não só quantitativos, mas quali-
tativos, pois a qualidade dessa produção – medida pelo número 
de citações que um artigo gera, nos trabalhos de outros cientistas, 
após vir a público – continua abaixo da média mundial. 
Embora não existam dados comparativos na literatura voltados 
à categoria profissional, acredita-se que o perfil de autoria em 
outros países apresente distribuição semelhante. A participação 
de maior número de pesquisadores da área médica tem sido ob-
servada, quando se trata de pesquisas que envolvem questões 
clínicas. Acredita-se, ainda, que outros profissionais, como, por 
exemplo, aqueles que se dedicam à dor orofacial, não apareceram 
neste estudo tendo em vista as particularidades estratégicas de 
um hospital quaternário ao que o nosso instituto de pesquisas 
está inserido, não caracterizando uma demanda específica para 
esse profissional em um grupo tão restrito de estudiosos dessa 
temática na instituição. 
Na base corrente do Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil, 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq), a busca do tema dor, estratificada por área (na 
grande área Ciências da Saúde), revela a seguinte distribuição: 62 
grupos em Medicina, 26 em Odontologia, 21 em Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional, 17 em Enfermagem e oito em Farmácia. 
As dores do segmento cefálico foram as mais investigadas nos es-
tudos analisados e segue uma tendência mundial que denota sua 
ocorrência frequente. Aproximadamente metade a três quartos 
dos adultos com idade entre 18 e 65 anos refere ter tido dor de 
cabeça no último ano. Isso é demonstrado em estudos de todos 
os continentes, exceto a África, onde a prevalência estimada de 
um ano é menor em 22%. Enxaqueca é relatada em mais de 10% 
dos adultos nessa faixa etária, também exceto na África e no Me-
diterrâneo Oriental. Dor de cabeça em 15 ou mais dias, a cada 
mês, afeta 1,7%–4% da população adulta do mundo. Em muitas 
regiões, os dados são incertos por causa de uma escassez de bons 
estudos epidemiológicos5.
No Brasil, estudo epidemiológico da dor desenvolvido no mu-
nicípio de São Paulo demonstrou que dos 2.401 participantes, 
22% das pessoas têm dor nos membros inferiores, 21% nas cos-
tas e 15% dor na cabeça, para as quais muitas delas não buscam 
tratamento. A dor de cabeça/enxaqueca foi apontada, ainda, 
como a segunda comorbidade mais frequente em indivíduos 
com dores crônicas (31,2%)6. 

Neste estudo, os desenhos epidemiológicos prevaleceram segui-
dos das revisões de literatura. A análise das pesquisas publicadas 
na Pain – IASP revelou que esse tipo de estudo se tem mantido 
estável ao longo de 30 anos e estudos farmacológicos (compor-
tamento animal) foram os que mais cresceram. Não se sabe, en-
tretanto, se o número de ensaios clínicos é relativamente menor 
em virtude de um número menor de pesquisadores nessa área, 

como também se estudos dessa natureza são menos submetidos 
ou menos aceitos por diretrizes editoriais7.
Para avaliação de pesquisas e pesquisadores, o fator de impacto 
tem sido amplamente utilizado, assim como constitui um crité-
rio para concessão de fomento para as universidades. Tem sido 
utilizado, ainda, como um indicador importante no processo de 
tomada de decisão em programas de pós-doutoramento8. 
A média mundial de fator de impacto da literatura sobre dor é 
de 3,11, sendo que a média nacional dos 20 países com maior 
produção variou de 1,89 a 3,73. Em 2006, a média de fator de 
impacto brasileira era de 3,009. Embora a média do presente es-
tudo tenha ficado um pouco abaixo (2,32) das médias interna-
cional e nacional disponíveis, vale ressaltar que os estudos foram 
publicados em periódicos relevantes e por um número restrito 
de pesquisadores, ou seja, produção quantitativamente compatí-
vel ao restrito número de pesquisadores voltados à temática, mas 
com alta qualidade científica.
De 1995 a 2004, observa-se que neurocientistas brasileiros têm 
publicado em dois conceituados periódicos dentre os conside-
rados top-20, Cephalalgia e Headache10, tendência observada 
também nos pesquisadores da instituição estudada, com oito 
artigos publicados. Uma análise de 6.360 artigos relacionados à 
dor demonstrou distribuição de publicação em 1.071 periódicos, 
sendo a revista Pain o periódico com maior número de publica-
ções (294), seguida muito de perto pela Headache (278) e pela 
Cephalalgia (235)9.
Cabe ainda ressaltar que na literatura mundial é possível obser-
var também a existência de diversos periódicos locais, como é o 
caso da Revista Dor, da Sociedade Brasileira para o Estudo da 
Dor (SBED), em que também foram publicados oito artigos. 
Esses periódicos nacionais, mesmo que não publicados em inglês 
são importantes por constituírem um elo fundamental entre os 
pesquisadores de alto nível e os profissionais de saúde que atuam 
diretamente na assistência1. Nesse sentido, a produção analisada 
apresenta uma distribuição dos artigos dirigida tanto para a co-
munidade científica internacional (62%) quanto para a forma-
ção/atualização dos estudantes e profissionais de saúde em nosso 
meio (38%). 
No Brasil há também um modelo criado pela Capes, denomi-
nado Qualis que classifica os periódicos científicos e é utilizado 
na divulgação da produção intelectual dos programas de pós-
-graduação stricto sensu. Esse sistema tem exercido papel indutor 
na escolha de onde o pesquisador ligado ao ambiente acadêmico 
deve publicar, por constituir o item de maior peso no processo de 
análise dos programas. A classificação adota sete estratos: A1, A2, 
B1, B2, B3, B4, B5 e C, ao qual o estrato A1 é atribuído o maior 
peso (100) e ao estrato C o menor valor (zero), o que acaba por 
exercer papel condutor onde o pesquisador deve publicar11. O 
que se observa é que revistas com maior fator de impacto corres-
pondem, também, às mais bem classificadas na Capes. 
A Web of Science foi durante muitos anos o principal instru-
mento utilizado para avaliar a evolução da produção científica 
em todo o mundo. Com base nas publicações nela referencia-
das, foram desenvolvidos muitos indicadores bibliométricos para 
avaliar a produção de países, de regiões, de universidades, de 
departamentos ou laboratórios ou de investigadores individuais. 
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Em 2004, a editora Elsevier B.V. lançou no mercado a Scopus 
que, apesar de ainda não ter o impacto internacional da Web of 
Science tem sido considerada uma boa alternativa. A Scopus é 
uma base de dados com mais de 33 milhões de registros extraí-
dos de mais de 15.000 revistas com revisão por pares de 4.000 
editoras e inclui mais de 1.200 “Open Access Journals” e, ainda, 
500 “Conference Proceedings”, mais de 600 “Trade Publications” e 
200 “Books Series”. As diferenças entre as duas bases podem estar 
ligadas às políticas de inclusão de revistas que são manifestamen-
te diferentes, mas também à classificação dos documentos como 
artigos, resumos de apresentação em congresso etc. Para análise 
de citações. a Scopus oferece 20% mais cobertura do que a Web 
of Science12. 
Alguns autores recomendam, ainda, para melhor avaliação de 
realidades locais, a avaliação da divulgação científica em bases 
nacionais como a Scielo1, entre outras bases alternativas, tendo 
em vista as limitações relativas à inclusão dos periódicos na base 
de dados Web of Science e as críticas existentes tanto de países 
desenvolvidos como em desenvolvimento8,13. As bases, de forma 
geral, possuem seus próprios critérios de avaliação para indexa-
ção de periódicos e variam em função do objetivo da apreciação 
e da área de conhecimento11. 
Na literatura, a análise das citações tem focalizado principal-
mente as chamadas citações clássicas, como, por exemplo, a 
Teoria do Portão, publicada na Science em 1965, com 154 ci-
tações. Outro dado que se destaca indica que o número total 
de citações de todas as pesquisas publicadas vem decrescendo, 
observando-se, em contraponto, o crescimento do número de 
artigos7. É possível inferir que, quanto maior o número de ar-
tigos, as citações por autores das pesquisas de menor relevância 
científica ou de menor impacto tendem a receber um menor 
número de citações por estarem diluídas entre outros artigos 
disponíveis. Todavia, neste estudo observou-se elevado número 
de citações (237 quando somadas as duas principais bases), o 
que enfatiza o alcance dessas publicações extramuros da insti-
tuição e as suas contribuições não só para o importante prêmio 
mencionado na introdução deste artigo, mas também para a 
comunidade científica internacional.
Vale ressaltar que todas as formas de classificação discutidas apre-
sentam limitações. Avaliações multidimensionais sobre o impac-
to da geração de saberes são difíceis de serem operacionalizadas 
e constituem um desafio. Medidas de avaliação das implicações 
sociais do conhecimento gerado também precisam ser desenvol-
vidas e configuram um campo a ser explorado.
A principal limitação deste estudo recai sobre o fato de a análise 
das publicações representar um pequeno grupo de pesquisadores 
de uma mesma instituição, ainda que 51% dos estudos tenham 
a participação de outras instituições, principalmente acadêmicas. 
A análise qualitativa da geração de conhecimento e das principais 
contribuições científicas de cada publicação pode ser explorada 
em avaliações futuras e um estudo nacional e multicêntrico tam-

bém deve ser alvo de estudiosos do tema capitaneado talvez por 
centros especializados em dor e/ou em parceria com a SBED. 
Todavia, os resultados apontam a importância de se conhecer o 
interesse no desenvolvimento de pesquisas nessa área, em contex-
tos diversos, inclusive, naqueles em que outras linhas de pesqui-
sa são predominantes. O cenário nacional carece de dados que 
revelem como a pesquisa em dor tem se desenvolvido fora dos 
centros especializados, os quais também respondem por parcela 
significativa do atendimento à população com queixas dolorosas 
e, portanto, merecem um olhar mais acurado. Este estudo espera 
ter contribuído nesse sentido.

CONCLUSÃO

Embora os estudos sobre a temática da dor constituam pequena 
parcela da produção total do instituto analisado, estes demons-
tram potencial de crescimento. A categoria profissional predo-
minante na autoria intelectual é constituída por médicos, o que 
indica a necessidade de maior engajamento da equipe multipro-
fissional no estudo da dor para geração de conhecimentos especí-
ficos de cada área de atuação.
Os desenhos epidemiológicos foram os mais prevalentes e vol-
tados ao estudo de algias do segmento cefálico. A maioria dos 
artigos foi publicada em periódicos internacionais e com fator 
de impacto e citações que indicam a alta qualidade do conheci-
mento produzido, o que sugere, portanto, que o conhecimento 
gerado contribuiu para o estado da arte da produção científica 
em dor, sem estar restrito a questões locorregionais.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Fear of pain may delay 
or prevent people going to the dentist, especially families assisted 
by Family Health Strategies. So, this study aimed at investigating 
pain perception of dental patients from Family Health Units of 
the city of Caruaru (UFSC), state of Pernambuco.
METHOD: This is a transversal, analytical and epidemiological 
study where socio-demographic data and history of 312 patients 
were collected through standardized personal interviews. Pain 
intensity was measured by the 21-point numerical scale (from 
0 to 10, with 0.5 intervals), where patients themselves checked 
the number corresponding to perceived pain during treatment.
RESULTS: Pain during treatment was present in 22.1% of the 
sample and was more frequent in younger patients who only look 
for the dentist when they feel pain or who always or almost al-
ways have felt pain during previous treatments. Mean perceived 
pain intensity was 4.1 and was statistically higher for patients 
who usually only look for the dentist when they feel pain. Pain 
was more frequent during tooth extractions but its intensity has 
not significantly varied among procedures.
CONCLUSION: Pain during USFC treatment was less frequent 
as compared to other studies, however with higher intensity; and 
was more frequent among individuals who only look for the den-
tist when they feel pain.
Keywords: Dental assistance, Pain measurement, Pain percep-
tion, Primary health care.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O medo de sentir dor pode 
retardar ou impedir a ida de pessoas ao dentista, sobretudo na 
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população assistida pelas Estratégias de Saúde da Família. Por-
tanto, o objetivo deste estudo foi investigar a percepção de dor 
dos pacientes odontológicos em Unidades de Saúde da Família 
de Caruaru (USFC), PE.
MÉTODO: Trata-se de um estudo epidemiológico transversal 
e analítico no qual foram coletados dados sociodemográficos 
e o histórico de atendimentos de 312 pacientes por meio de 
entrevista pessoal padronizada. A mensuração da intensidade 
da dor foi obtida por meio da escala numérica de 21 pontos (de 
0 a 10, com intervalos de 0,5), em que o próprio paciente as-
sinalava o número que correspondesse à dor percebida durante 
o atendimento.
RESULTADOS: A presença de dor durante o tratamento tota-
lizou 22,1% da amostra e foi mais frequente em pacientes mais 
jovens, que costumam procurar o dentista apenas quando sen-
tem dor, ou que sempre, ou quase sempre, sentiram dor durante 
tratamentos anteriores. A média de intensidade de dor percebida 
foi de 4,1 e foi estatisticamente maior em pacientes que costu-
mam procurar o dentista apenas quando sentem dor. A dor este-
ve mais presente nas exodontias, mas sua intensidade não variou 
significativamente entre os procedimentos.
CONCLUSÃO: A dor durante o atendimento em USFC ocor-
reu com menor frequência que em outros estudos, porém com 
maior intensidade, e os indivíduos mais propícios a senti-la fo-
ram aqueles que só procuram o dentista quando estão com dor.
Descritores: Assistência odontológica, Atenção primária à saú-
de, Medição da dor, Percepção da dor.

INTRODUÇÃO

A dor frequentemente está associada ao cuidado com os dentes, 
podendo muitos dentistas estarem desatentos à dor de seus pa-
cientes, já que algum grau de dor, durante as visitas ao dentis-
ta, pode ser relatado por mais de 70% dos pacientes1. Essa dor 
concernente ao atendimento odontológico é influenciada por 
aspectos relativos ao procedimento clínico em si, ao paciente e às 
atitudes e estrutura de trabalho do profissional2-5.
O medo de sentir dor durante o atendimento pode ser um dos 
principais motivos que retarda ou, até mesmo, impede a ida de 
um grande número de pessoas ao dentista6. Isso, por sua vez, 
pode acarretar em piores condições de saúde bucal, sobretudo na 
população de baixa renda, que é a que geralmente é assistida pe-
las equipes de saúde bucal das Estratégias de Saúde da Família7.
Tendo em vista que uma experiência dolorosa durante o aten-
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dimento acentua a sua percepção em atendimentos futuros8, a 
capacidade e o cuidado da equipe de atenção básica em saúde 
bucal para controlar a dor durante o tratamento odontológico 
terão repercussão direta na percepção que o paciente venha a ter 
em suas consultas subsequentes, inclusive nos demais níveis de 
atenção do serviço de saúde.
Apesar da citada importância do aspecto dor durante o trata-
mento odontológico na atenção básica de saúde, a pesquisa a 
artigos científicos nas bases de dados Bireme, LILACS, Medline, 
Biblioteca Cochrane, Scielo, BBO e Pubmed – sem limitação 
de idioma e período de publicação, utilizando as palavras chaves 
“pain”, “dental pain” “dental fear” e “dental anxiety”, sozinhas ou 
associadas às palavras “dentist”, “dentistry”, “treatment” e “odon-
tology” – não encontrou nenhum artigo publicado que avalie 
diretamente a percepção de dor sofrida pelo paciente durante o 
atendimento odontológico na atenção básica. 
Sendo assim, a presente pesquisa teve como propósito inves-
tigar a percepção de dor durante o atendimento odontológico 
nas unidades de saúde da família do município de Caruaru-PE, 
o que preenche uma lacuna na literatura científica e pode for-
necer elementos tanto para contribuir com a assistência odon-
tológica prestada e, por conseguinte, a saúde bucal da popu-
lação do município, quanto para o entendimento do tema no 
âmbito internacional.

MÉTODO

Estudo epidemiológico do tipo observacional, transversal e ana-
lítico realizado na cidade do Caruaru-PE, Brasil. Nessa cidade 
existem 29 Unidades de Saúde da Família com Equipe de Saú-
de Bucal (USFSB), das quais 20 são da zona urbana9. Foi justa-
mente para a população de adolescentes e adultos atendida nas 
USFSB da zona urbana desse município durante os meses de 
março a julho de 2011 que o presente estudo visou alcançar seus 
resultados.
O estudo utilizou uma amostragem por conglomerados (duplo 
estágio), na qual as USFSB foram os grupos. Portanto, selecio-
naram-se as USFSB e destas, os pacientes. Para a realização do 
cálculo do tamanho da amostra de pacientes, foi utilizado o pro-
grama estatístico PASS (Power Analysis and Sample Size), versão 
2005. No referido cálculo, foram utilizados os parâmetros: tama-
nho da população-alvo considerado “infinito”, precisão de 5%, 
intervalo de confiança de 95% e prevalência esperada de experi-
ência dolorosa durante o tratamento de 70%1. Como resultado 
desse cálculo, o tamanho total da amostra foi de 312 pacientes 
atendidos (o que representa em torno de 3,5% do universo total 
da população estudada).
As USFSB foram escolhidas por amostragem aleatória simples, 
sendo selecionadas 12 unidades, o que representou 60%. Cada 
USFSB foi acompanhada por um pesquisador, tendo o número 
de turnos completos que foram necessários para se entrevistar 
26 pacientes atendidos e que se enquadraram nos critérios de 
inclusão (adolescentes e adultos com capacidade psíquico-cog-
nitiva para responder à entrevista). Ou seja, foram incluídos os 
primeiros 26 pacientes elegíveis, de cada USFSB, que aceitaram 
participar do estudo.

A coleta de dados aconteceu em dois momentos. O primeiro 
momento foi na sala de espera da USFSB, em que foi apresenta-
do o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os 
dados foram coletados por meio da entrevista pessoal padroni-
zada, utilizando um formulário. Ainda antes do atendimento, 
foram coletados dados sociodemográficos e dados relativos ao 
histórico de atendimentos odontológicos do paciente.
O segundo momento ocorreu após o atendimento, na sala de 
espera da USFSB ou proximidades, de acordo com a preferência 
do paciente. Nesse momento, foram coletados os dados relativos 
ao atendimento, incluindo a percepção de dor do paciente, cuja 
mensuração da intensidade foi obtida em escala numérica de 21 
pontos (de 0 a 10, com intervalos de 0,5), em que o próprio 
paciente assinalava o número que correspondesse à dor percebi-
da durante o atendimento. Estudos piloto, conduzidos na fase 
preliminar desta pesquisa, indicaram essa escala como de melhor 
entendimento e de fácil utilização pela população estudada se 
comparada à escala analógica visual. Além do mais, essa escala 
tem sido bastante utilizada10.
Os dados foram analisados pelo programa estatístico SPSS, ver-
são 15. Em análise bivariada, testou-se a associação entre a pre-
sença ou não de dor com as variáveis do paciente (idade, gênero, 
escolaridade, frequência e motivo principal de consultas ao den-
tista, além de histórico de dor em tratamentos odontológicos) e 
com o tipo de procedimento, por meio dos testes Qui-quadrado, 
Exato de Fisher ou Razão de Verossimilhança; testou-se também 
a diferença na intensidade da dor entre as categorias das variáveis 
do paciente e entre os tipos de procedimentos realizados, por 
meio dos testes de Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis.
Procedeu-se ainda a análise multivariada com regressão linear e 
regressão logística para melhor compreensão da influência das vari-
áveis dependentes na presença ou não de dor e na sua intensidade.
Esta pesquisa foi realizada em acordo com princípios éticos con-
tidos na Declaração de Helsinki e na Resolução 196/96 do Con-
selho Nacional de Saúde, sendo aprovada pelo Comitê de Ética 
da Associação Caruaruense de Ensino Superior (CEP/ASCES, 
protocolo 135/2010).

RESULTADOS

As características dos 312 pacientes entrevistados estão apresen-
tadas na tabela 1. Pode-se destacar que a maioria pertencia ao 
sexo feminino (78,5%), estava na faixa etária de 22 a 40 anos 
(47,8%), tinha de 5 a 9 anos de estudos (47,4%), relatou que 
costumava ir ao dentista todo semestre (37,8%), que o motivo 
principal de consultas era a necessidade de algum tratamento que 
não a dor (55,8%) e que nunca sentiu dor (46,5%) durante o 
atendimento odontológico.
Conforme se pode verificar na tabela 2, a presença de dor du-
rante o tratamento odontológico totalizou 22,1% da amostra. 
Essa presença de dor esteve associada (p < 0,05) à faixa etária, o 
motivo principal de consultas ao cirurgião-dentista e o histórico 
de dor em tratamentos odontológicos. Os pacientes mais jovens, 
os que costumam procurar o cirurgião-dentista apenas quando 
sentem dor, assim como os que sempre ou quase sempre sentiram 
dor durante tratamentos anteriores, mais frequentemente relata-
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Tabela 1 – Características gerais da amostra.

Características dos Pacientes n %
Gênero

 Masculino 67 21,5
 Feminino 245 78,5

Faixa etária (anos)
 Até 21 101 32,4
 22 a 40 149 47,8
 41 a 59 51 16,3
 60 ou mais 11 3,5

Escolaridade (anos)
 Até 4 48 15,4
 De 5 a 9 148 47,4
 De 10 a 12 109 34,9
 13 ou mais 7 2,2

Motivo principal de consultas ao cirurgião-dentista
 Consulta de rotina 62 19,9
 Necessidade de tratamento que não seja a dor 174 55,8
 Dor 76 24,4

Frequência de consulta
 Todo semestre 118 37,8
 Todo ano 110 35,2
 2 anos ou mais 84 26,9

Histórico de dor em tratamento odontológico
 Nunca sentiu dor 145 46,5
 Algumas vezes 123 39,4
 Na maioria das vezes 26 8,3
 Sempre 18 5,8

Tabela 2 – Presença de dor durante o tratamento segundo as variáveis do paciente.

Características dos Pacientes
Presença de Dor

Valor de pNão Sim
n % n %

Gênero
p1 = 0,876 Masculino 55 82,1 12 17,9

 Feminino 188 76,7 57 23,3
Faixa etária (anos)

p2 = 0, 048
 Até 21 73 72,3 28 27,7
 22 a 40 117 78,5 32 21,5
 41 a 59 42 82,4 9 17,6
 60 ou mais 11 100 0 0

Escolaridade (anos)

p2 = 0,163
 Até 4 39 81,3 9 18,8
 De 5 a 9 110 74,3 38 25,7
 De 10 a 12 87 79,8 22 20,2
 13 ou mais 7 100 0 0

Motivo principal de consultas ao cirurgião-dentista

p1 = 0,004
 Consulta de rotina 49 79 13 21
 Necessidade de tratamento que não seja a dor 145 83,3 29 16,7
 Dor 49 64,5 27 35,5

Frequência de consultas

p1 = 0,436
 Todo semestre 96 81,4 22 18,6
 De ano em ano 85 77,3 25 22,7
 2 anos ou mais 62 73,8 22 26,2

Histórico de dor em tratamento odontológico
p1 = 0,014 Nunca sentiu dor ou algumas vezes 215 80,2 53 19,8

 Na maioria das vezes ou sempre 28 63,6 16 36,4
Total 243 77,8 69 22,1

p1 = Teste Qui-quadrado de Pearson, p2 = Razão de verossimilhança.

ram a presença da dor durante o tratamento (27,7%, 35,5% e 
36,4%, respectivamente).
Como indicado na tabela 3, a média de intensidade de dor perce-
bida pelos pacientes foi de 4,1. Essa intensidade variou e foi esta-
tisticamente maior (5,6) em indivíduos que costumam procurar 
o cirurgião-dentista apenas quando sentem dor.
Considerando a intensidade da dor em categorias, em que dor 
ausente correspondia ao valor 0, dor leve entre 0,5 e 3,0, dor mo-
derada de 3,5 a 6,5, dor intensa de 7,0 a 9,5 e dor insuportável 
correspondendo ao valor 10, encontraram-se os percentuais de 
77,9%, 10,9%, 6,4%, 2,6% e 2,2% respectivamente.
Da tabela 4, pode-se destacar que a restauração foi o procedi-
mento mais realizado (56,1%); entretanto o procedimento no 
qual a dor esteve mais presente foi a exodontia (38,5%). Mais da 
metade dos pacientes que sentiram dor durante a exodontia rela-
taram a remoção do dente em si (luxação e exérese do elemento) 
como o causador da dor (60%). O uso da broca foi relatado pela 
maioria dos pacientes como sendo a principal causa da dor para o 
procedimento de urgência por dor de dente (71,4%). As diferen-
ças no número de casos com dor entre os procedimentos foram 
significativas, porém as diferenças entre os procedimentos quan-
to à média de intensidade de dor não foram. Esse resultado foi 
similar mesmo quando se categorizou os procedimentos em não 
invasivos (exame clínico, profilaxia, aplicação de selante, verniz 
ou flúor), pouco invasivos (restauração, tartarectomia, urgência 
por dor de dente e remoção de pontos) e invasivos (exodontia e 
outras cirurgias), obtendo-se a presença de dor em 2,1%, 24,4% 
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e 38,5% respectivamente (p < 0,001 para o teste de Qui-quadra-
do), e a média de intensidade de dor de 3, 4 e 4,6, respectiva-
mente (p = 0,9 para o teste de Kruskal-Wallis).

Tabela 3 – Intensidade de dor durante o tratamento segundo as vari-
áveis dos pacientes.

Características dos Pacientes
Intensidade de Dor

Valor de p
Média

Desvio- 
Padrão

Gênero
p1 = 0,246Masculino 3,5 3,5

Feminino 4,2 2,9
Faixa etária (anos)

p2 = 0,547
Até 21 4,3 3,3
22 a 40 4,4 3,1
41 a 59 2,8 1,4
60 ou mais 0

Escolaridade (anos)

p2 = 0,956
Até 4 3,5 2,5
De 5 a 9 4,2 3,1
De 10 a 12 4,3 3,0
13 ou mais 0

Motivo principal de consultas ao 
cirurgião-dentista

p2 = 0,008
Consulta de rotina 2,8 2,9
Necessidade de tratamento 
que não seja a dor

3,3 2,1

Dor 5,6 3,3
Frequência de consultas

p2 = 0,337
Todo semestre 3,6 3,2
De ano em ano 4,8 3,2
2 anos ou mais 3,8 2,5

Histórico de dor em tratamento 
odontológico

p1 = 0,056
Nunca sentiu dor ou algumas 
vezes

3,8 3,0

Na maioria das vezes ou 
sempre

5,1 2,9

Média Geral 4,1 3,0
p1  = Mann Whitney, p2 = Kruskal-Wallis.

Tabela 4 – Presença e intensidade de dor segundo os tipos de procedimentos odontológicos.

Tipos de Procedimentos Realizados
Dados Relativos a Cada Procedimento

Frequência Casos com Dor Média de Inten-
sidade de Dor

Principal razão da Dor
n % n % Relato do Paciente n %

Exodontia 26 8,3 10 38,5 4,6
Não sabe 1 10
Anestesia 3 30

Remoção do dente 6 60

Urgência por dor de dente 23 7,4 7 30,4 4,78
Não sabe 1 14,3

Uso da broca 5 71,4
Água da seringa tríplice 1 14,3

Restauração 175 56,1 43 24,6 4,14
Não sabe 2 4,7

Uso de broca 35 81,4
Anestesia 6 14

Tartarectomia 33 10,6 7 21,2 2,92 Raspagem 7 100
Remoção de pontos 5 1,6 1 20 4,0 Remoção dos pontos 1 100
Polimento/ Profilaxia 9 2,9 1 3,0 3,0 Ferimento na gengiva 1 100
Exame clínico/Aplicação tópica de 
flúor/ selante/ verniz

9 12,5 0 0 0 – – –

Um ajuste de modelo de regressão logística, tendo a presença ou 
não de dor durante o tratamento como variável dependente, e 
as demais variáveis apresentadas na tabela 2, acrescentando-se a 
variável tipo de procedimento categorizado (não invasivo, pouco 
invasivo, invasivo), apresentou um resultado que foi similar ao da 
análise bivariada. Entretanto, nessa análise multivariada, o tipo 
de procedimento não apenas foi uma variável significativa como 
a de maior significância para o modelo.
Em análise multivariada tendo a intensidade da dor como va-
riável dependente e as demais variáveis utilizadas na regressão 
logística, já descrita, como variáveis independentes, apresenta-
ram como preditor significativo apenas o motivo principal de 
consultas. Históricos de dor e de idade foram fracos preditores 
de intensidade de dor (p = 0,10).
Os resultados das análises multivariadas, tanto para a presença de 
dor quanto para a intensidade, não mudaram quando se incluiu 
a variável uso ou não de anestesia. E no caso da intensidade da 
dor, os resultados não mudaram quando se tratou a dor como 
categorias (leve ou moderada versus intensa ou insuportável) em 
regressão logística.

DISCUSSÃO

A prevalência de dor encontrada no presente estudo diferiu de ou-
tros estudos que encontraram maior prevalência de dor (73,4%, e 
42,5%)1,2. A menor prevalência encontrada pode ser reflexo dos 
tipos de procedimentos realizados na atenção básica, geralmente 
os menos invasivos, que estão menos associados à presença de dor 
se comparados a procedimentos mais invasivos1,2.
Por outro lado, um estudo em serviços particulares de clínica 
geral encontrou uma prevalência de 25% de dor durante o tra-
tamento4. Assim, parece haver uma tendência temporal à dimi-
nuição dessa prevalência, talvez como reflexo do avanço técnico- 
científico e da melhoria da qualidade da assistência prestada.
Quanto à intensidade da dor, existem poucos estudos epidemio-
lógicos disponíveis na literatura que tratem desta variável relativa 
a procedimentos odontológicos de uma maneira geral. Quando 

_Revista Dor v14_n2.indb   104 24/06/2013   10:04:07



105

Dor durante o atendimento odontológico em unidades de 
saúde da família do município de Caruaru-PE

Rev Dor. São Paulo, 2013 abr-jun;14(2):101-6

a intensidade é apresentada, ela ocorre de formas diferentes entre 
os estudos. Assim, a comparação do estudo atual com os outros 
trabalhos torna-se limitada. Em todo caso, comparação possível 
de ser feita seria considerando apenas a categoria de intensidade de 
dor “maior que moderada” (intensa ou insuportável). Dessa for-
ma, tem-se que, para o estudo atual, dentre aqueles que sentiram 
dor, 21,7% relataram dor maior que moderada; o que é maior do 
que outros estudos, nos quais a frequência foi de 11,6%2 ou, no 
máximo, 10%4. Essa diferença talvez tenha sido influenciada pelo 
tipo de assistência prestada à população de estudo, ou seja, o pre-
sente estudo examinou pacientes assistidos no serviço público, en-
quanto os outros examinaram a população em geral2 ou pacientes 
assistidos em serviço privado4. É sabido que a natureza do serviço 
influencia no tratamento que o dentista oferece11.
Um estudo observou que indivíduos do sexo masculino referem- 
se mais comumente a dor durante o tratamento odontológico, 
jovens e adultos sentem mais dor que idosos e, quanto maior o 
grau de escolaridade do indivíduo, maior é o relato da intensida-
de da dor vivenciada2. Já o trabalho atual não encontrou relação 
da dor nem com o gênero nem com a escolaridade do paciente, 
apenas com a idade.
Os presentes resultados apontaram a idade como fator determi-
nante na presença ou não da dor durante o tratamento odon-
tológico, mas não na intensidade da dor. A variável idade foi 
significativa para a presença de dor mesmo quando se incluíam 
todas as demais variáveis e também combinações de variáveis em 
diferentes modelos estatísticos. 
Talvez a relação entre a idade e a dor não seja linear, uma vez que 
a diferença significativa com relação à dor do paciente foi, sobre-
tudo, na faixa etária de 60 anos ou mais, ou seja, idosos, em que 
não houve nenhum caso de dor. Isso é condizente com achados 
de outro estudo2.
Com o avanço da idade, a dentina tornar-se mais esclerótica, 
diminuindo a sensibilidade ao preparo cavitário, o que poderia 
justificar o fato de os idosos terem relatado menor sensibilida-
de à dor, já que mais da metade dos procedimentos realizados 
na amostra estudada foi o tratamento restaurador. Além disso, 
resultado similar foi encontrado em um estudo que analisou tra-
tamento endodôntico12, isto é, a idade foi determinante para a 
presença ou não de dor durante o tratamento, mas não para a 
intensidade da dor sentida.
Quanto ao histórico de dor em consultas anteriores, o presente 
estudo reforça a ideia de que a experiência odontológica dolo-
rosa passada é diretamente impactante na determinação de dor 
ao atendimento atual2,8, ou indiretamente impactante, por meio 
do aumento da ansiedade ao tratamento13. Aliás, vale destacar 
que nenhuma das USFC usava algum protocolo de redução de 
estresse ou ansiedade.
Similarmente a estudo anterior2, verificou-se que pacientes que 
costumam procurar o cirurgião-dentista apenas quando sentem 
dor relataram uma maior presença e intensidade desta durante 
o atendimento. Dois fatores podem ter contribuído para esses 
resultados. Primeiro, a demora em procurar o cirurgião-dentista 
pode causar evolução do estado de gravidade do problema bu-
cal, implicando em uma abordagem mais invasiva e, assim, com 
maior probabilidade de desconfortos14, o que leva a supor que 

uma busca ativa aos pacientes não apenas previne a progressão 
de doenças bucais como também minimiza o desconforto que 
o paciente possa vir a sentir durante as consultas odontológicas.
Segundo, a existência de dor antes do tratamento implica na pre-
sença de inflamação e esta produz uma imensa quantidade de 
substâncias que levam ao aumento da excitabilidade dos noci-
ceptores e aferentes nociceptivos (sensibilização periférica), com 
aumento de responsividade aos estímulos e diminuição do limiar 
de ativação, podendo chegar a uma hiperalgesia primária, que é 
a acentuação da dor diante do estímulo no local da lesão, ou, até 
mesmo, a uma hiperalgesia secundária, que é o aumento da sen-
sibilidade ao estímulo em locais afastados da lesão15. O presente 
estudo não avaliou o tempo prévio de dor existente ou os locais e 
extensão dessa dor, o que pode ser indicado como uma limitação, 
já que esses fatores podem estar associados às hiperalgesias15.
A exodontia foi o procedimento com maior frequência de dor, 
sendo este um resultado esperado, conforme os resultados simi-
lares de outros estudos2,16 e por ser um procedimento invasivo2,9. 
Deve-se destacar também o atendimento de urgência por dor de 
dente como a segunda maior frequência de dor durante o trata-
mento, sendo esse resultado, por um lado, importante para a li-
teratura, visto que não se tem dado atenção a esse procedimento, 
e, por outro lado, compreensível, já que, conforme discutido, a 
presença prévia de dor pode estar associada à sensibilização peri-
férica e hiperalgesia. É importante salientar que o paciente que 
procura o serviço com dor de dente pode ser aquele que evita ir 
ao dentista por medo. Esse paciente, sentindo dor durante seu 
atendimento, provavelmente evitará mais ainda o dentista. Por-
tanto, atenção redobrada deveria ser dada pelo dentista a esse 
tipo de atendimento.
Em que pese a importância do tipo de procedimento na pro-
babilidade de o paciente vir a sentir dor durante o tratamento, 
isso não aconteceu com relação à intensidade da dor percebida. 
Isso resulta do fato de que mesmo naqueles procedimentos me-
nos frequentemente associados à presença de dor, quando esta 
se apresenta, atinge, com considerável frequência, intensidade 
relativamente alta. Esse fato já foi identificado anteriormente, ao 
menos em menor proporção, em que 25% dos pacientes que 
receberam procedimentos pouco invasivos relataram dor e 1 em 
cada 20 relatou que a dor era de intensidade moderada/intensa2. 
Isso pode estar associado ao uso menos frequente da anestesia 
local em procedimentos menos invasivos e a um uso mais fre-
quente de anestesia em procedimentos invasivos, ou seja, a anes-
tesia minimiza a intensidade da dor nos procedimentos invasivos 
enquanto a ausência dela acentua a intensidade da dor que se 
apresente nos procedimentos menos invasivos.
Infelizmente, não se obteve informação sobre o uso de anestesia 
local de todos os atendimentos, apenas da metade deles, o que 
foi uma limitação do presente estudo. Obteve-se, porém, a in-
formação dos dentistas de que não se fazia uso da anestesia local 
preventivamente para os procedimentos restauradores, ou seja, o 
uso de anestesia nesses casos era reduzido. Mesmo assim, a anes-
tesia foi citada como a razão principal da dor em 14% dos proce-
dimentos restauradores. Também foi citada como tal para 30% 
das exodontia. Outros estudos reforçam a ideia de que a anestesia 
local tem sido um procedimento doloroso17. Alguns pacientes 
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relataram sentir mais dor quando eram submetidos à anestesia 
local do que durante cirurgias periodontais e raspagem18, assim 
o uso da anestesia local foi identificado como um dos mais fortes 
preditores da presença de dor durante o tratamento4.
Outro aspecto importante a se discutir com relação à anestesia 
é que esta não parece estar sendo efetiva. Isso pode ser ilustrado 
pelo fato de que, dos pacientes que sentiram dor durante a exo-
dontia, 60% informaram que a causa da dor foi a própria exérese 
do elemento dentário. As razões das dores e das falhas da aneste-
sia, se anatômicas, patológicas, farmacológicas ou técnica inade-
quada, como pressão excessiva de injeção, espera insuficiente do 
efeito etc., não foram avaliadas pelo presente estudo.
Apesar das informações e orientações disponíveis na literatura 
sobre como proceder a uma anestesia indolor19, ainda há muito 
que se fazer por parte dos dentistas e gestores de serviços de saúde 
para que os preceitos tornem-se realidade. Os pesquisadores, por 
sua vez, precisam investigar quais os fatores não técnicos que estão 
contribuindo com o desempenho desfavorável da anestesia local.

CONCLUSÃO

A dor durante o atendimento em USFC ocorreu com menor 
frequência que em outros estudos, porém, com maior intensi-
dade. Os indivíduos que foram mais propícios a sentir dor e dor 
de maior intensidade foram aqueles que só procuram o dentis-
ta quando estão com dor, indicando que uma busca ativa aos 
pacientes minimiza o desconforto que ele possa sentir durante 
as consultas, contribuindo para uma relação mais favorável do 
paciente com o atendimento odontológico.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Postoperative pain 
control, although of recognized importance, is still described 
as inadequate. So, this study aimed at exposing the scenario of 
postoperative pain control in patients hospitalized for general 
abdominal surgery.
METHOD: This is a transversal, quantitative, observational, 
descriptive and non randomized study carried out through a 
questionnaire applied to patients hospitalized up to 48 h after 
abdominal surgery. The questionnaire addresses the following 
variables: age, gender, surgical procedure, postoperative hours, 
presence of pain and intensity by the visual analog scale (VAS).
RESULTS: Participated in this study 165 patients of whom 40 
have referred pain, being 26 females (28.57%) and 14 males 
(18.92%). Procedures to which patients were submitted were 
classified in open and closed, being closed the most common 
procedures. Open surgeries were among the most painful proce-
dures (colectomy, hiatal hernia repair, choledoctomy, colostomy, 
gastrostomy) with 100% of pain and laparotomy with approxi-
mately 60%. Less painful closed procedure was cholecystectomy 
(88.33%), and just 11.67% had mild to moderate pain. There 
has been predominance of mild to moderate pain among males 
and of moderate to severe pain among females.
CONCLUSION: Pain prevalence and intensity observed in the 
postoperative period have shown that the control is adequate 
for laparoscopic procedures; however, it has to be adjusted for 
patients submitted to open procedures, for senescence and for 
females.
Keywords: Abdominal surgery, Analgesia, Pain measurement, 
Postoperative pain.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O tratamento da dor no pós-
-operatório, apesar de ter importância reconhecida, continua sendo 
descrito como inadequado. Assim, este estudo teve como objetivo 
expor o panorama do controle da dor pós-operatória em pacientes 
internados para cirurgia abdominal geral. 
MÉTODO: Estudo transversal, quantitativo, observacional, descri-
tivo e não randomizado, realizado por meio da aplicação de questio-
nário em pacientes internados até 48h após cirurgia abdominal. O 
questionário abrange as variáveis: idade, sexo, procedimento realiza-
do, horas de pós-operatório, presença de dor e intensidade por meio 
da escala analógica visual (EAV).
RESULTADOS: Foram entrevistados 165 pacientes; destes, 40 refe-
riram dor, sendo 26 mulheres (28,57%) e 14 homens (18,92%). Os 
procedimentos aos quais os pacientes foram submetidos classifica-
ram-se em abertos e fechados; os mais realizados foram os fechados. 
Dentre os mais dolorosos, destacam-se as cirurgias abertas (colecto-
mia, hernioplastia hiatal, coledocotomia, colostomia, gastrostomia), 
com 100% de dor, e a laparotomia com aproximadamente 60%. 
Dentre os procedimentos fechados, o que gerou menos dor foi a 
colecistectomia (88,33%), e apenas 11,67% apresentaram dor leve a 
moderada. Observou-se a prevalência de dor leve nos adolescentes e 
de dor intensa na senescência. Houve um predomínio de dor leve a 
moderada em homens e moderada a intensa nas mulheres.
CONCLUSÃO: A prevalência e a intensidade de dor verificadas no 
pós-operatório demonstraram que o controle desta está adequado 
para procedimentos laparoscópicos; entretanto se faz necessária a 
adequação em pacientes submetidos a procedimentos abertos, na 
senescência e nas mulheres.
Descritores: Analgesia, Cirurgia abdominal, Dor pós-operatória, 
Medição da dor.

INTRODUÇÃO

A dor foi definida pela Associação Internacional para o Estudo da 
Dor (IASP) como “uma experiência sensorial e emocional desa-
gradável que é associada a lesões reais ou potenciais ou descrita em 
termos de tais lesões. A dor é sempre subjetiva, e cada indivíduo 
aprende a utilizar este termo por meio de suas experiências”. Essa 
definição demonstra que a dor é uma experiência que vai além de 
aspectos físicos, devendo ser considerada a forma como o paciente 
vivencia a sua dor. Devido a sua característica subjetiva, em 1989, 
definiram a dor como “o que o indivíduo que a sente diz ser e existe 
quando a pessoa que a sente diz existir”1. 

A gravidade da dor não é diretamente proporcional à quantidade de 
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tecido lesado, muitos fatores podem influenciar a percepção deste 
sintoma, como fadiga, depressão, raiva, medo, ansiedade pela do-
ença, sentimentos de falta de esperança e amparo. No Projeto Brasil 
sem Dor é descrito o conceito de “Dor Total”, que é constituída 
pelos componentes: físico, mental, social e espiritual. Diante dessa 
natureza pluridimensional, o uso de analgésicos é apenas uma parte 
da estratégia multiprofissional que compreende ações sobre as an-
gústias físicas, psicológicas, sociais e espirituais de cada paciente1.
Muito comum nos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgi-
cos, a dor vem sendo interpretada como algo natural nesses pacien-
tes, apesar de ser frequentemente o sintoma que mais os incomoda. 
Dessa forma, é priorizado o cuidado de outras complicações cirúrgi-
cas, como fístulas, infecção, sangramento, dentre outros2.
Para que seja possível um adequado manejo da dor e se ofereça um 
atendimento de qualidade ao paciente, é essencial que a dor seja 
avaliada sistematicamente em intervalos regulares, permitindo os 
ajustes necessários ao tratamento. A terapia antálgica deve ser sempre 
multimodal, com a associação de dois ou mais agentes ou técnicas 
analgésicas periféricas ou centrais, incluindo os métodos não farma-
cológicos, pois o sinergismo entre as diferentes técnicas permite o 
uso de menores quantidades de fármacos, minimizando seus efeitos 
colaterais e aumentando a sua atividade analgésica3.
Visando aperfeiçoar o controle da dor no pós-operatório, a analgesia 
pode e deve começar antes mesmo do ato cirúrgico. A utilização de 
analgesia preemptiva ou preventiva consiste em administrar fárma-
cos ou usar técnicas analgésicas antes da incisão, favorecendo uma 
resposta mais rápida do paciente e o reestabelecimento precoce de 
suas funções orgânicas, visto que a dor, nestas situações, pode levar 
a complicações no pós-operatório. O melhor controle da sensação 
dolorosa em resposta à terapia analgésica preventiva ocorre ao se im-
pedir a gênese ou condução dos estímulos dolorosos até o sistema 
nervoso central, evitando assim a sensibilização medular3.
Diante do exposto, esse estudo se justifica à medida que o tratamen-
to da dor no pós-operatório, apesar de ter importância reconhecida e 
da existência de diversos fármacos e técnicas com esse fim, continua 
sendo descrito como inadequado em algumas situações. É essencial 
saber a magnitude do problema para que seja possível um adequado 
manuseio da dor e se ofereça um tratamento de qualidade ao doente.
O objetivo deste estudo foi expor o panorama do controle da dor pós-
-operatória em pacientes internados para cirurgia abdominal geral.

MÉTODO

Numa abordagem quantitativa, transversal, observacional, descri-
tiva e não randomizada, realizou-se este estudo com os pacientes 
internados, pós-cirurgia abdominal, no Hospital da Cruz Verme-
lha do Paraná, na cidade de Curitiba, no período de julho a setem-
bro de 2012.
A amostra foi o conjunto de pacientes entrevistados nesse período, 
constituindo um total de 165. Os critérios de inclusão utilizados fo-
ram: pacientes internados até as primeiras 48h do pós-operatório de 
cirurgia abdominal. Foram excluídos os pacientes com déficit neu-
rológico ou visual que os impedisse de responder a escala analógica 
visual (EAV) ou o entendimento das questões.
Nesse hospital, é utilizada analgesia preemptiva que consiste na ad-
ministração de dipirona, fentanil, paracoxibe e dexametasona du-

rante a indução anestésica, sendo as doses ajustadas de acordo com 
cada paciente. Além disso, na sala de recuperação, diante da queixa 
de dor, é administrado o tramadol ao paciente. Posteriormente à 
sala de recuperação, é prescrito dipirona a cada 6h e cloridrato de 
nalbufina, outro derivado opioide, se dor forte. 
Os pacientes foram questionados, por meio de um instrumento 
de coleta de dados, pelos pesquisadores quanto a: idade; sexo; pro-
cedimento realizado, diferenciando entre aberto (laparoscópico) e 
fechado (videolaparoscópico); quantas horas de pós-operatório; se 
no momento da entrevista estava sentindo dor e qual a intensidade, 
estratificando em leve, moderada e intensa, de acordo com a EAV. 
Junto a esse instrumento, os pacientes assinaram o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Os dados obtidos foram analisados percentualmente e interpretados 
de forma universal e separada. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
versidade Positivo, processo nº 062/2011.

RESULTADOS

Entre os meses de julho a setembro de 2012, foram entrevistados 
165 pacientes. Destes, 74 eram homens e 91 eram mulheres, corres-
pondendo a 44,85% e 55,15% respectivamente.
Das 91 mulheres entrevistadas, 28,57% (26) referiram-se a dor no 
pós-operatório, enquanto 71,43% (65) não a relataram. Já dos 74 
homens entrevistados, 18,92% (14) mencionaram algum tipo de 
dor após o ato cirúrgico e 81,08% (60) não a relataram.
A idade dos entrevistados variou entre 18 e 86 anos, com média de 
40 anos. Após a coleta dos questionários, foi possível distribuir os 
entrevistados de acordo com a divisão da vida utilizada em psiquia-
tria, determinando as fases da vida: adolescência entre 12 e 19 anos, 
fase adulta – que é dividida em adulto jovem (20 a 45 anos) e meia-
-idade (46 a 65 anos) – e, por fim, a senescência que corresponde a 
indivíduos maiores que 65 anos. Ao todo foram 5 (3,03%) adoles-
centes, 93 (56,36%) adultos jovens, 52 (31,52%) de meia-idade e 
15 (9,09%) senescentes. 
Paralelamente, relacionou-se essa distribuição por fases da vida 
com a presença ou não de dor após o ato cirúrgico (Gráfico 1). A 
maior porcentagem de dor foi observada nos pacientes senescentes, 
73,33% (11), enquanto a menor taxa foi verificada entre os adultos 
jovens (15,05% ou 14 pacientes). 

Adolescente Adulto Jovem Meia-Idade Senescência
 Sem dor 80,00% 84,95% 73,08% 26,67%
 Com dor 20,00% 15,05% 26,92% 73,33%

1
paciente

4
pacientes

14
pacientes

38
pacientes

14
pacientes

79
pacientes

11
pacientes

5
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Gráfico 1 – Fases da vida versus dor.
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A tabela 1 exibe os 11 procedimentos (distribuídos em 7 categorias) 
aos quais os pacientes entrevistados foram submetidos, correlacio-
nando a porcentagem desses procedimentos e a média de horas de 
pós-cirúrgico de cada um deles para a entrevista.

Tabela 1 – Tipos de procedimentos realizados e média horária pós-
-procedimento.

Procedimentos Tipos n e % Média de Horas 
de Pós-Operatório

Colecistectomia Fechado 60
(36,36)

22

Apendicectomia Fechado 50
(30,30)

22

Bariátrica Fechado 29
(17,57)

24

Laparotomia Aberto 8
(4,85)

27

Laparoscopia Fechado 6
(3,64)

26

Refluxo gastroesofágico Fechado 4
(2,42)

27

Outros procedimentos:
colectomia, hernioplas-
tia hiatal, coledocoto-
mia, colostomia,
gastrostomia.

Aberto
8

(4,86)
24

Considerando todos os procedimentos juntos, verificou-se que 
a média de horas de pós-operatório no momento da entrevista 
foi de 24,5h, tendo como o mínimo de 4h e o máximo de 48h. 
Ainda considerando os procedimentos, os mais realizados foram 
os fechados, dentre eles a colecistectomia com 36,36% (60); e os 
menos realizados foram os abertos, totalizando 9,7%.
Dentre os procedimentos mais dolorosos, demonstrados na tabela 
2, destacam-se as cirurgias abertas (colectomia, hernioplastia hia-
tal, coledocotomia, colostomia, gastrostomia), com 100% de dor, 
e a laparotomia com aproximadamente 60%. Paralelamente, den-
tre os procedimentos fechados, o que gerou menos dor foi a cole-
cistectomia (88,33% ou 53 pacientes), sendo que apenas 11,67% 
(7) apresentaram dor leve a moderada após a cirurgia. Da mesma 
forma, apenas 14% dos pacientes (7) que realizaram apendicecto-
mia e 16,66% (1) que realizaram laparoscopia, mencionaram dor 
na entrevista, variando entre leve e moderada. Entretanto, dentre 
os procedimentos fechados que mais geraram dor, destacam-se a 
cirurgia do refluxo gastroesofágico com 50% (2 pacientes) e a ci-
rurgia bariátrica com 34,48% (10 pacientes).
Ainda na tabela 2 é possível verificar a intensidade da dor que 
foi caracterizada pelos 40 pacientes que a relataram no momen-
to da entrevista. Assim, correlacionando intensidade da dor e 
tipo de cirurgia, observa-se que a maior parte dos procedimen-
tos abertos desencadeou dor nos pacientes durante o pós-ope-
ratório: na laparotomia, 62,5% dos pacientes (5) referiram-se a 
dor, sendo que 4 a caracterizaram como leve e 1 como modera-
da; nos outros procedimentos abertos, 100% (8) dos pacientes 
se queixaram de dor, sendo que 3 a caracterizaram como mode-
rada e 5 como intensa.
Analisando sexo e intensidade da dor, observa-se que a diferença 
percentual e numérica é pouca; entre os 14 homens e 26 mulheres 
que a relataram, conforme demonstrado na tabela 3. Entretanto, 

houve um predomínio de dor leve a moderada em homens e mo-
derada a intensa nas mulheres.
O gráfico 2 relaciona a intensidade da dor e a fase da vida dos pa-
cientes entrevistados. Nele, verifica-se que a fase que mais refere dor 
leve é a adolescência, correspondendo a 100% (1 paciente); segui-
da dos adultos jovens e meia-idade com 57,14% cada (8 pacientes 
cada) e, por fim, da senescência com 9,1% (1 paciente). Além disso, 
é possível observar que a frequência da dor intensa foi diretamente 

Adolescente Adulto Jovem Meia Idade Senescência
 Dor Intensa 0 0 7,15% 18,18%
 Dor Moderada 0 42,86% 35,71% 72,72%
 Dor Leve 100% 57,14% 57,14% 9,10%
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Tabela 2 – Tipos de procedimentos realizados e a presença ou não de dor.

Procedimentos Pacientes 
SEM dor

 Pacientes COM dor

n
(%)

n
(%)

Intensidade 
da Dor

Colecistectomia 53
(88,33)

7
(11,67)

Leve – 4
Moderada – 3

Intensa – 0
Apendicectomia 43

(86)
7

(14)
Leve – 5

Moderada – 2
Intensa – 0

Bariátrica 19
(65,52)

10
(34,48)

Leve – 4
Moderada – 5

Intensa – 1
Laparotomia 3

(37,5)
5

(62,5)
Leve – 4

Moderada – 1
Intensa – 0

Laparoscopia 5
(83,34)

1
(16,66)

Leve – 0
Moderada – 1

Intensa – 0
Refluxo gastroesofágico 2

(50)
2

(50)
Leve – 1

Moderada – 1 
Intensa – 0

Outros procedimentos: 
colectomia, hernioplastia 
hiatal, coledocotomia, co-
lostomia, gastrostomia.

0
(0)

8
(100)

Leve – 0
Moderada – 3

Intensa – 5

Tabela 3 – Intensidade da dor relacionada ao gênero (n e %).

Dor leve  Homens – 8 (57,14)
 Mulheres – 10 (38,46)

Dor moderada  Homens – 5 (35,32)
 Mulheres – 11 (42,30)

Dor intensa  Homens – 1 (7,14)
 Mulheres – 5 (19,23)

Gráfico 2 – Intensidade da dor versus fases da vida.
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proporcional à idade. Entre adolescentes e adultos jovens não há 
relato de dor intensa, mas na meia-idade esse tipo de dor correspon-
de a 7,15% (1 paciente) e na senescência esse valor aumenta para 2 
pacientes ou 18,18%. 

DISCUSSÃO

No presente estudo, a prevalência de dor no pós-operatório, nas pri-
meiras 48h, foi de 24,24% (40 pacientes), diferentemente da litera-
tura em que prevalências maiores são encontradas como as descritas 
por Ashburn (77%)4, Bassanezi e Oliveira Filho (80%)2 e Couceiro 
e col. (46%)5. 
O serviço do hospital em questão possui um protocolo para trata-
mento da dor pós-operatória bem-estabelecida, o que pode explicar 
a baixa prevalência encontrada, corroborando com os achados de 
Moizo e col.6, com prevalência ainda menor (2,2%) em um serviço 
que também possui condutas estabelecidas.
É descrito que mulheres apresentam menor limiar e tolerância do-
lorosa, contudo questiona-se se isso não ocorre devido a melhor ver-
balização do sexo feminino e as diferenças no sistema opioide endó-
geno feminino, que possivelmente possui uma sensibilidade menor 
quando comparado ao sexo masculino, apoiando nossos resultados 
em que 28,57% das mulheres referiram dor no pós-operatório 
contra 18,92% dos homens5. As mulheres também referem dor de 
maior intensidade, assim como encontrado por outro estudo7. 
A correlação entre idade e dor pós-operatória mostra-se, na literatu-
ra, inversamente proporcional8, resultado diferente do encontrado 
no presente trabalho, em que o extremo superior de idade referiu 
mais dor, quando comparado à média de idade (40 anos). Talvez 
este fato possa ser justificado pela maior incidência de depressão na 
população senescente, que pode aumentar a frequência e intensi-
dade das queixas de dor, assim como demonstrado em estudo de 
mensuração da dor no idoso9. Com relação às outras faixas etárias, 
100% dos adolescentes e aproximadamente 58% dos adultos jovens 
e de meia-idade queixaram-se de dor leve, novamente indo contra a 
literatura, uma vez que o extremo inferior e a média de idade geral-
mente apresentam escores de dor menores.
Autores10 realizaram uma pesquisa sobre dor no Hospital das Clíni-
cas de Goiás em 40 pacientes que realizaram colecistectomia. Nesse 
estudo, 16 apresentaram dor intensa, 15 dor moderada e 9 dor leve; 
no presente trabalho, foram 60 procedimentos para retirada da vesí-
cula e apenas 4 pacientes referiram dor leve, 3 com dor moderada e 
nenhum com dor intensa, caracterizando o procedimento que me-
nos gerou dor (88%)10. Diante desses achados e das comparações 
cabíveis, é possível estabelecer um paralelo entre os tipos de proce-
dimentos realizados. No primeiro hospital citado, as colecistecto-
mias foram todas convencionais, isto é, procedimento aberto; já no 
estudo atual os procedimentos foram todos videolaparoscópicos, o 
que vem para corroborar a literatura, em que a dor pós-operatória é 
menor em procedimentos fechados11. Da mesma forma, outros pro-
cedimentos abertos acrescentaram aos resultados 8 pacientes com 
dor; destes, 3 com dor intensa e 5 com dor moderada. 
Frente a esse mesmo tópico, não se pode excluir a possibilidade de 
que os diferentes tipos de procedimentos, abertos/laparoscópicos ou 
fechados/videolaparoscópicos, podem ter sido um fator de interfe-
rência na avaliação global da dor. 

Outro fator influente em relação ao controle da dor é a questão do 
ensino médico, e pelo Hospital da Cruz Vermelha do Paraná ser um 
hospital escola, no qual atuam acadêmicos e residentes, faz-se neces-
sária esta discussão. Estudos mostram que estudantes de medicina 
e médicos recém-formados podem possuir pouco conhecimento a 
respeito de dor aguda, uma ausência de educação continuada, falta 
de experiência quanto a protocolos e rotinas para tratamento da dor, 
além de não serem bem orientados quanto à escolha dos métodos 
analgésicos. Assim, costumam buscar pelo fármaco mais frequente-
mente prescrito, e não pelo que é mais indicado ao paciente, o que 
pode resultar no retardo da recuperação e ocorrência de dor crônica 
pós-cirúrgica, causando interferência na qualidade de vida dos pa-
cientes5,9,12. Ao mesmo tempo, a dor crônica é um fator limitante de 
funções que pode aumentar a agitação, o risco de estresse emocional 
e a mortalidade, principalmente no grupo dos idosos9.
Há controvérsias sobre qual é a forma ideal de controle da dor pós-
-operatória, mas pelos dados obtidos neste trabalho, verifica-se que 
este controle pode variar de acordo com a idade e o sexo. Ainda neste 
contexto, uma abordagem multidisciplinar (médicos, psicólogos, fi-
sioterapeutas, farmacêuticos e enfermeiras) é oportuna, pois oferece 
auxílio ao paciente antes e depois da realização do procedimento 
cirúrgico, podendo trazer benefícios, principalmente àqueles ligados 
à ansiedade da dor e do procedimento, bem como suas possíveis 
complicações. Na medida em que esse paciente é instruído e escu-
tado adequadamente, acontece um melhor controle dos fatores que 
podem interferir na intensidade da dor12.

CONCLUSÃO

Diante dos resultados, o panorama de controle da dor foi exposto e 
pode-se concluir que está adequado para os procedimentos laparos-
cópicos. Pode ser necessária a adequação do cuidado com a analgesia 
nos pacientes submetidos a procedimentos abertos, para a senescên-
cia e no sexo feminino, visto que nesses grupos foram encontradas 
maior prevalência e intensidade de dor no pós-operatório. 
A falta de conhecimento do médico sobre a dor aguda e a ausência 
de uma educação continuada podem ser causas de conduta inade-
quada. Assim, um maior cuidado com a educação médica e a forma-
ção de equipes multidisciplinares podem contribuir para melhora da 
qualidade de atendimento, redução de complicações relacionadas à 
dor e diminuição do sofrimento dos pacientes.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Labor pain is not only 
influenced by individual parturients characteristics, but also by 
their psychological experiences and cultural, ethnic, social and 
environmental factors. This study aimed at evaluating the effect 
of shower bath on pain relief during active labor stage.
METHOD: This is a controlled clinical trial of therapeutic inter-
vention type, with 34 parturients admitted to pre-delivery for par-
turition process assistance, who received shower bath therapy for 
30 minutes. Pain was measured by the visual analog scale (VAS).
RESULTS: VAS has shown 80 mm before and 55 mm after 
therapy with pain relief of patients in active labor, with cervix 
dilatation of 4-5 cm.
CONCLUSION: There has been significant pain intensity 
decrease by VAS during active labor stage, after shower bath 
therapy.
Keywords: Labor, Pain, Pain evaluation.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor no trabalho de parto é 
influenciada não apenas pelas características individuais das partu-
rientes, mas também por suas experiências psicológicas e por fato-
res culturais, étnicos, sociais e ambientais. O objetivo deste estudo 
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foi avaliar o efeito do banho de chuveiro no alívio da dor, durante 
a fase ativa do trabalho de parto.
MÉTODO: Trata-se de um ensaio clínico controlado, do tipo 
intervenção terapêutica, com 34 parturientes, admitidas no pré-
-parto para assistência ao processo de parturição, que receberam a 
terapêutica banho de chuveiro, por 30 minutos. Avaliou-se o grau 
de dor por meio da escala analógica visual (EAV). 
RESULTADOS: Pela EAV obteve-se um grau de 80 mm antes e 
55 mm depois da terapêutica, havendo redução da dor das pacien-
tes em trabalho de parto ativo, com dilatação cervical de 4 a 5 cm. 
CONCLUSÃO: Houve redução significativa da intensidade da 
dor pela EAV na fase ativa do trabalho de parto, após a aplicação 
da terapêutica do banho de chuveiro.
Descritores: Avaliação da dor, Dor, Trabalho de parto.

INTRODUÇÃO

Com o início da prática da assistência obstétrica hospitalar, na pri-
meira metade do século passado, o parto deixou de ser um evento 
privativo da mulher para se tornar um evento institucionalizado, 
cercado por inovações tecnológicas que visam ao controle do pro-
cesso de parturição, inclusive do processo doloroso. Essa mudança 
de cenário permitiu a utilização e o aperfeiçoamento dos métodos 
de alívio da dor1.
A dor no trabalho de parto é influenciada não apenas pelas ca-
racterísticas individuais das parturientes, mas também por suas 
experiências psicológicas e por fatores culturais, étnicos, sociais e 
ambientais2.
Tanto a dor quanto a ansiedade promovem efeitos deletérios e 
aumentam a secreção de catecolaminas e cortisol, resultando em 
incremento do débito cardíaco (DC), da pressão arterial e da resis-
tência vascular periférica. O aumento do DC materno é progressi-
vo em torno de 10% a 15% no período de dilatação, 50% duran-
te o período expulsivo e até 80% acima dos valores preliminares 
imediatamente após o parto. Um volume de sangue significativo 
também é deslocado do útero para a circulação central, durante 
as contrações, contribuindo para um aumento do DC3. Alguns 
trabalhos mostram elevação de 200% a 600% nos níveis circulan-
tes de epinefrina e norepinefrina durante o trabalho sem analgesia 
farmacológica, evento este que leva à redução do fluxo sanguíneo 
uterino e ao comprometimento da perfusão fetal. Além disso, as 
catecolaminas afetam a contratilidade uterina, contribuindo para 
um trabalho de parto distócico1,4-7. 
Para mensurar a dor, o método mais utilizado no período proposto 
foi a escala analógica visual (EAV) – comumente utilizada em con-
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textos clínicos para avaliar quantitativamente a dor –, que corres-
ponde a uma régua de 100 mm, podendo variar de “sem a dor à pior 
dor imaginável”. Baseado no estudo8, a intensidade da dor pela EAV 
foi analisada tomando como referência os intervalos de escores de 0 
a 4 mm, que podem ser considerados sem dor, de 5 a 44 mm, dor 
leve, de 45 a 74 mm, dor moderada, e de 75 a 100 mm, dor intensa.
Tanto o banho de chuveiro quanto o banho de imersão atuam no 
alívio da dor da parturiente por influência da água aquecida em 
torno de 37 a 38° C. A redistribuição do fluxo sanguíneo promove 
relaxamento da musculatura tensa e diminuição da liberação de 
catecolaminas e, com a elevação das endorfinas, reduz a ansiedade 
e promove a satisfação da parturiente9.
Apesar de poucos estudos comprovarem a eficácia do banho de 
chuveiro, este exerce influência na dor e na evolução do trabalho 
de parto, pois atua no sistema cardiovascular, promovendo a vaso-
dilatação periférica e a redistribuição do fluxo sanguíneo, conse-
quentemente, aumentando a satisfação materna. Na musculatura, 
o efeito de relaxamento aumenta a elasticidade do canal vaginal e 
reduz a ansiedade da parturiente, devido à diminuição da liberação 
de catecolamina e a elevação das endorfinas9-11.
Embora o banho de chuveiro seja um recurso de fácil aplicabili-
dade, sem efeitos colaterais e de baixo custo, ainda é escasso na 
literatura mundial o volume de ensaios clínicos controlados sobre 
a utilização dessa terapêutica no alívio da dor, durante o trabalho 
de parto, justificando a importância desta pesquisa que poderá 
contribuir para definir a eficácia desse recurso não farmacológico. 
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do banho de chuveiro 
no alívio da dor, durante a fase ativa do trabalho de parto.

MÉTODO

Trata-se de um ensaio clínico e controlado do tipo intervenção te-
rapêutica, desenvolvido em uma maternidade que atende parturien-
tes de baixo risco, o Centro de Referência da Saúde da Mulher de 
Ribeirão Preto-MATER, no período de agosto de 2011 a julho de 
2012. Foi composto por 34 parturientes admitidas no pré-parto que 
tivessem o critério de inclusão do estudo para assistência ao proces-
so de parturição. Foram incluídas pacientes primigestas, alfabetiza-
das, feto único em posição cefálica, gravidez de baixo risco, a partir 
das 37 semanas de gestação, dilatação cervical entre 4 e 5 cm, com 

dinâmica uterina adequada para esta fase de trabalho de parto de 
início espontâneo, sem utilização de fármacos durante o período do 
estudo, membranas ovulares íntegras sem fatores de risco associado 
e ausência de problemas cognitivos ou psiquiátricos avaliada pela 
psicóloga da instituição durante o pré-natal. O critério de exclusão 
adotado foi a intolerância ao recurso não farmacológico.
Após admissão no pré-parto, as gestantes que tinham o critério de 
inclusão estabelecido foram convidadas a participar do estudo e, 
após aceitarem o convite, assinavam o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). Posteriormente, todas as parturientes 
da pesquisa eram avaliadas pela EAV e, logo em seguida, recebiam 
a terapêutica, banho de chuveiro com dilatação cervical de 4 a 5 
cm, em uma temperatura de 37 a 39° C vista pelo termômetro 
calibrado, com duração de 30 minutos. Após a aplicação do 
recurso, eram avaliadas novamente pela EAV. 
A avaliação da dor era realizada com EAV pela fisioterapeuta auxiliar, 
que antes explicava à parturiente a escala e posteriormente a paciente 
assinalava o seu grau de dor naquele momento, esse procedimento 
era feito antes e após a aplicação da terapia, ou seja, em um momen-
to entre 4 e 5 cm no início da fase ativa do trabalho de parto. Para 
a análise estatística dos dados, foi utilizado o Excel, e os resultados 
foram apresentados em forma de média e desvio-padrão.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
(HCFMRP), de acordo com o processo HCRP nº 9147/2011.

RESULTADOS

Em relação às características sociodemográficas das 34 primigestas 
estudadas, a idade média foi de 20 ± 4 anos, sendo que todas as 
parturientes tiveram um acompanhante que permaneceu durante 
todo o trabalho de parto até o nascimento. 
Os resultados foram obtidos com a avaliação da dor por meio da EAV, 
antes da intervenção, e a maior parte das pacientes mensurou a dor 
com uma média de 80 ± 20 mm. Após a intervenção, a maior par-
te das pacientes mensurou a dor com uma média de 55 ± 22 mm, 
logo, foi encontrada uma diferença significativa de 25 mm quando 
comparado o momento antes e o depois da intervenção (p < 0,01), 
comprovando que o banho de chuveiro reduz a dor das pacientes em 
trabalho de parto ativo, com dilatação cervical de 4-5 cm (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Distribuição da avaliação da dor das parturientes.
EAV = escala analógica visual; n = número; mm = milímetro.
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DISCUSSÃO

Este estudo demonstra que o banho de chuveiro é um recurso não 
farmacológico bastante favorável ao alívio da dor no trabalho de 
parto, sendo eficaz ao tratamento, sem efeitos adversos, de fácil 
aceitação pelas parturientes e com resultados satisfatórios. Para 
que o recurso seja aplicado com resultado desejado, é necessário 
que a temperatura da água esteja em torno de 37 a 38° C, sen-
do importante que a paciente permaneça, no mínimo, 20 minu-
tos no banho. O banho de chuveiro com temperatura aquecida 
é contraindicado para parturientes com hipotensão arterial, pois 
inicialmente a água quente promove vasodilatação periférica, re-
distribuição, levando ao aumento da pressão9.
Sabe-se que o banho de chuveiro com temperaturas aquecidas promo-
ve a vasodilatação periférica, ocorrendo assim a redistribuição do fluxo 
sanguíneo, consequentemente, o relaxamento muscular. No processo 
do alívio da dor, ocorre a liberação de catecolaminas e elevação das 
endorfinas, o que reduz a ansiedade e promove o seu alívio11,12.
Ao verificar o efeito do banho de chuveiro no alívio da dor, duran-
te o trabalho de parto, o estudo13 realizou um ensaio clínico rando-
mizado e controlado incluindo 100 parturientes que estavam com 
dilatação cervical de 8 a 9 cm. Para avaliar a intensidade da dor das 
parturientes, antes e após o recurso, foi utilizada a EAV. O resulta-
do encontrado foi que o banho de chuveiro foi efetivo na redução 
da intensidade da dor de parturientes na fase ativa do trabalho de 
parto. Essas afirmações são compatíveis com os resultados obtidos 
na presente pesquisa.
Com o objetivo de identificar a influência do banho de imersão na du-
ração do primeiro período clínico do parto e na frequência e duração 
das contrações uterinas, o estudo randomizado, experimental do tipo 
ensaio-clínico com 108 parturientes alocadas em dois grupos, grupo 
controle com 54 parturientes, que seguiram a rotina da maternidade, 
e 54 no grupo experimental, que receberam o banho de imersão. Os 
resultados encontrados mostram que a duração das contrações era es-
tatisticamente menor no grupo experimental e concluíu- se que o ba-
nho de imersão é uma alternativa para o conforto da mulher durante o 
trabalho de parto, por oferecer alívio da dor da parturiente14.
Ao avaliar a influência da imersão, durante o trabalho de parto, 
autores15 realizaram um estudo com 205 primigestas em trabalho 
de parto e as dividiram em grupo controle (n = 100) e grupo ex-
perimental (n = 105). Para avaliar as parturientes, foram utiliza-
das as seguintes variáveis: tempo de duração do trabalho de parto, 
contrações uterinas antes e depois da imersão e dilatação cervical 
durante e após a imersão na água. Constataram que pacientes do 
grupo experimental apresentaram velocidade maior da dilatação 
cervical após 2 cm e, portanto, tiveram um trabalho de parto de 
menor duração, quando comparadas ao grupo controle. Concluí-
ram que o momento ideal para que as parturientes façam a imersão 
na banheira é no início da fase ativa do trabalho de parto. 
Sabe-se que, em resposta ao processo doloroso do trabalho de par-
to, surgem efeitos que podem ser deletérios ao binômio materno- 

fetal e, assim, observou-se a necessidade de aliviar, uma vez que 
esses mecanismos podem prejudicar o feto e afetar a progressão 
fisiológica do trabalho de parto.
O critério de inclusão bastante rígido dificultou o aumento do 
tamanho amostral. Sugere-se que sejam realizados estudos futuros 
com amostras maiores, comparando-se com um grupo controle, e 
que tenham como intuito verificar os benefícios da terapêutica por 
períodos mais prolongados.
Há a necessidade de mais pesquisas para evidenciar os efeitos da 
terapêutica do banho de chuveiro em fases mais avançadas do tra-
balho de parto, bem como sua associação com outras modalidades. 

CONCLUSÃO

Com base nos resultados encontrados no presente estudo, pode- se 
observar que a dor do trabalho de parto é intensa e muito desagra-
dável, havendo necessidade de ser aliviada. O banho de chuveiro 
é uma modalidade terapêutica efetiva no alívio da dor no trabalho 
de parto, como demonstrado neste estudo. Por isso, a utilização 
desse recurso deve ser estimulada pelos profissionais de saúde para 
a promoção de um parto humanizado.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Gestational low back 
pain is a major complaint during gestation being responsible for 
many negative impacts on the quality of life of pregnant women. 
This study aimed at determining the prevalence of types of low back 
pain and their presentations in pregnant women.
METHOD: This is a transversal descriptive study carried out with 
21 pregnant women who attended a prenatal program in the city of 
Petrolina-PE. Patients were evaluated with specific tests to classify 
low back pain and have answered a questionnaire with socio-de-
mographic and obstetric information. SPSS program’s descriptive 
statistics and confidence interval were used for data analysis (CI95%).
RESULTS: From all evaluated pregnant women, 95.23% [CI95% 
76.18 – 99.88] have reported low back pain during gestation, being 
that 71.43% [CI95% 47.82 – 88.72] had it previously to gestation. 
Most pregnant women, 57.14% [CI95% 34.02 – 78.18], have repor-
ted pain lasting for more than 60 minutes. The combination of low 
back pain and posterior pelvic pain was observed in 66.65% [CI95% 
43.03 – 85.41] of patients and 28.58% [CI95% 11.28 – 52.18] had 
just low back pain.
CONCLUSION: There has been a high prevalence of low back 
pain among evaluated pregnant women, showing that the use of 
educational, preventive and rehabilitating measures is critical due 
to the negative impact of pregnancy-induced changes on quality of 
life of pregnant women. The inclusion of physical therapists as par-
ticipants of Family Health Program actions with groups of pregnant 
women is critical to improve assistance practices.
Keywords: Low back pain, Pain, Physical therapy, Woman’s health.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A lombalgia gestacional é uma 
das principais queixas durante a gestação, sendo responsável por 
inúmeras repercussões negativas na qualidade de vida da gestante. 
O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência dos tipos de 
lombalgia e suas características em gestantes.
MÉTODO: Trata-se de estudo transversal descritivo realizado com 
21 gestantes que realizavam consulta pré-natal no município de 
Petrolina-PE. Foi realizado exame físico composto por testes especí-
ficos para classificação da lombalgia e aplicado um questionário que 
abordava informações sociodemográficas e obstétricas. Para análise 
dos dados, foi aplicada estatística descritiva no programa SPSS e in-
tervalo de confiança (IC95%). 
RESULTADOS: Das gestantes analisadas 95,23% [IC95% 76,18 – 
99,88] relataram dor lombar durante a gestação, sendo que 71,43% 
[IC95% 47,82 – 88,72] apresentavam-na previamente à gestação. A 
maioria das gestantes, 57,14% [IC95% 34,02 – 78,18], relatou sen-
tir dor com duração superior a 60 minutos. A combinação de dor 
lombar com dor pélvica posterior foi verificada em 66,65% [IC95% 
43,03 – 85,41] das gestantes, e 28,58% [IC95% 11,28 – 52,18] apre-
sentaram somente dor lombar. 
CONCLUSÃO: Observou-se alta prevalência de lombalgia nas 
gestantes analisadas, demonstrando ser fundamental o emprego de 
medidas educativas, preventivas e reabilitadoras, devido ao impacto 
negativo que as alterações advindas da gravidez podem ocasionar na 
qualidade de vida das gestantes. A inclusão do fisioterapeuta como 
participante das ações do Programa de Saúde da Família com atua-
ção em grupos de gestantes é fundamental para melhora das práticas 
assistenciais.
Descritores: Dor, Dor lombar, Fisioterapia, Saúde da mulher.

INTRODUÇÃO

A lombalgia gestacional é uma das principais queixas durante a 
gestação, sendo considerado um sintoma de origem multifatorial1 
que incide na região lombar, podendo ser irradiada para os mem-
bros inferiores2. 
Sua etiologia ainda não é totalmente elucidada, sendo que as causas 
mais prováveis para seu aparecimento estariam relacionadas ao au-
mento do peso do útero, aumento da lordose, alteração do centro 
de gravidade, frouxidão da musculatura e mudanças hormonais, 
mecânicas e vasculares3. Outras possíveis etiologias seriam modi-
ficações posturais, insuficiência pélvica e pressão direta do feto e 
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útero gravídico sobre as raízes nervosas da coluna lombossacral4. 
Acrescido a esses fatores, a lombalgia prévia à gestação também é 
considerada um fator de risco importante para o surgimento da 
lombalgia gestacional5.
Em relação a sua classificação clínica, a lombalgia é baseada em três 
condições distintas: dor lombar, dor pélvica posterior ou combina-
ção de ambas1. A dor lombar seria um sintoma presente previamente 
à gestação, que se intensificaria durante esse período, sendo observa-
da diminuição da mobilidade da região lombar no exame clínico e 
dor à palpação da musculatura paravertebral lombar2.
A dor pélvica posterior seria uma lombalgia característica da ges-
tação, de natureza intermitente com irradiação para os glúteos e 
membros inferiores, que causaria dor e bloqueio de movimento 
durante a marcha e teste de provocação da dor pélvica posterior 
positivo2.
Cerca de 50% das gestantes apresentam lombalgia durante a gestação1, 
sendo este sintoma responsável por inúmeras repercussões negativas 
na sua qualidade de vida2, ocasionando absenteísmo e diminuição na 
produtividade, gerando grande impacto socioeconômico6. 
Apesar disso, a lombalgia ainda é vista como inerente ao período 
gestacional, sendo ínfima a atenção dada a esse sintoma por parte 
dos profissionais de saúde1,2,7. Dessa forma, para que sejam traçadas 
medidas preventivas e terapêuticas eficazes no seu alívio, torna-se 
fundamental que o fisioterapeuta saiba como realizar sua diferen-
ciação clínica, visto que são condições que requerem tratamentos 
diferenciados1. 
Com base no exposto e devido à importância clínica da lombalgia 
na gestação por suas repercussões na qualidade de vida das gestantes 
e seu elevado impacto socioeconômico, este estudo teve como obje-
tivo determinar a prevalência dos tipos de lombalgia conforme suas 
características em um grupo de gestantes.

MÉTODO

Foi desenvolvido um estudo transversal descritivo feito com amos-
tra por conveniência composta por 21 gestantes entre o 1º e 3º tri-
mestre gestacional que realizavam consulta de pré-natal no Posto de 
Saúde da Vila Eduardo, localizado no município de Petrolina-PE.
A coleta de dados foi realizada no laboratório de Fisioterapia da 
Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina entre os meses de 
março a julho de 2010, por meio de entrevista e exame físico indivi-
dualizado, realizados por duas pesquisadoras treinadas previamente.
Foram incluídas voluntárias que apresentavam gestação de baixo 
risco; maiores de 15 anos de idade; alfabetizadas; que falassem e en-
tendessem a língua portuguesa; e que estivessem orientadas quanto 
ao tempo e lugar. Excluiu-se gestantes que apresentaram sobrepeso 
ou obesidade, histórico de fratura, lesão ou cirurgia em membros in-
feriores e/ou coluna, presença de doenças articulares degenerativas, 
doença genitourinária e amputações ou distúrbios neuromusculares.
Todas as voluntárias foram informadas sobre os procedimentos da 
pesquisa e assinaram um termo de Consentimento Livre e Esclareci-
do (TCLE), segundo a resolução n° 196/96 do Conselho Nacional 
da Saúde. 

Procedimentos
Inicialmente, as gestantes foram submetidas a uma breve familiari-

zação com a pesquisa, na qual os objetivos e a rotina do experimento 
foram apresentados e ocorreu o preenchimento do TCLE. 
Em seguida, foi realizada análise do peso atual e da estatura com o 
auxílio de uma balança antropométrica, aferição da pressão arterial 
e entrevista individual por meio da aplicação de um questionário es-
truturado elaborado pelas pesquisadoras. O questionário teve como 
base a literatura científica acerca da temática e abordou informações 
referentes às variáveis sociodemográficas e obstétricas atuais e prévias 
à gestação.
Para as gestantes que afirmaram a presença da lombalgia, foram re-
alizadas perguntas específicas que investigavam frequência, duração 
e período da dor, prática de atividade física, atividades relacionadas 
ao aumento ou diminuição da dor e “bloqueio” da pelve durante a 
marcha.
Em seguida, ocorreu o exame físico, sendo feita palpação da muscu-
latura lombar com as gestantes posicionadas sentadas em um banco 
com altura regulável. No teste de mobilidade e provocação da dor 
lombar, foi solicitado que a gestante ficasse em postura ortostática e 
realizasse os movimentos de flexão, extensão, lateralização e rotação 
do tronco, sendo questionada a presença de dor ou incômodo du-
rante os movimentos. 
Para verificar a presença de lombalgia e, em caso afirmativo, classi-
ficar o tipo da dor, os seguintes testes específicos foram realizados: 
• Provocação da dor pélvica posterior (PPP): posicionou-se a ges-
tante em decúbito dorsal, com a articulação coxofemoral do lado a 
ser testado flexionado a 90°. A examinadora exerceu pressão manual 
sobre o joelho no sentido axial do fêmur. O teste foi considerado 
positivo quando houve queixa de dor na região sacroilíaca do lado 
testado8. Esse teste é um importante indicativo clínico da lombal-
gia específica do período gestacional, apresentando cerca de 80% de 
sensibilidade e especificidade8,9.
• Retificação da perna: posicionou-se a gestante em decúbito dorsal 
e foi feita flexão passiva da articulação coxofemoral com o joelho 
estendido do lado a ser testado. No momento em que a paciente 
queixou-se de dor, a pesquisadora abaixou a perna da voluntária len-
tamente, e em seguida realizou dorsiflexão do tornozelo, que visava 
estirar o nervo ciático e reproduzir ciatalgia. Considerou-se positivo 
quando a elevação da perna retificada foi dolorosa, queixa indicativa 
de comprometimento do nervo ciático8,9.
• Patrick: a paciente foi posicionada em decúbito dorsal com a arti-
culação coxofemoral do lado a ser testado posicionado em rotação 
externa, abdução e discreta flexão, e o joelho homolateral em 90° 
de flexão. A pesquisadora exerceu pressão manual sobre o joelho na 
direção da maca. Considerou-se positivo quando houve queixa de 
dor na região sacroilíaca do lado testado8.
• Piedallu: a voluntária permaneceu sentada em um banco com 
as pernas abduzidas e os joelhos fletidos a 90°. A pesquisadora 
localizava por meio de palpação as espinhas ilíacas póstero-su-
periores (EIPS) e, logo após, solicitava que a gestante realizasse 
flexão do tronco; em seguida era avaliado o alinhamento entre 
as EIPS. O teste foi considerado positivo quando se observava 
desnível entre as EIPS8.
Em todos os testes realizados em decúbito dorsal, foi padronizada 
duração máxima de 3 minutos, evitando-se assim qualquer des-
conforto relacionado à compressão dos grandes vasos pelo útero 
gravídico. 
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Análise estatística
Os dados coletados foram compilados em banco de dados do aplica-
tivo Excel e posteriormente foi realizada a análise qualitativa dos da-
dos. Os dados foram processados e analisados utilizando o programa 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 16 através 
de digitação dupla. Para o cálculo do intervalo de confiança (IC95%), 
foi utilizado o programa WINPEPI. A análise estatística descritiva 
foi usada para apresentação dos dados. Variáveis contínuas são apre-
sentadas sob a forma de medidas de tendência central e dispersão, 
enquanto categóricas sob forma de frequências absolutas e relativas.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
versidade de Pernambuco sob registro CEP/UPE: 251/2009.

RESULTADOS

Este estudo foi composto por 21 gestantes com média de idade de 
23,09 ± 4,06 anos. A proporção de gestantes pertencentes a cada 
trimestre gestacional foi equivalente, ou seja, houve sete gestantes de 
cada um dos três trimestres gestacionais. 
Em relação aos dados antropométricos, na tabela 1 podem-se obser-
var as médias e desvios-padrões das variáveis descritivas: idade, peso 
pré-gestacional, peso gestacional, estatura e índice de massa corpórea 
(IMC) das gestantes.

Tabela 1 – Distribuição das gestantes analisadas de acordo com as 
características antropométricas. Petrolina-PE.

Características Média ± DP

Idade (anos) 23,09 ± 4,06

Peso pré-gestacional (kg) 54,65 ± 6,71

Peso gestacional (kg) 62,14 ± 9,34

Estatura (m) 1,59 ± 0,06

Índice de massa corpórea (kg/m2) 21,65 ± 2,56

DP = desvio-padrão.

Das gestantes analisadas (20) 95,23% [IC95% 76,18 – 99,88] rela-
taram presença de dor lombar durante a gestação, sendo que (15) 
71,43% [IC95% 47,82 – 88,72] apresentavam essa queixa antes mes-
mo do período gestacional. A maioria das gestantes, (12) 57,14% 
[IC95% 34,02 – 78,18], relatou sentir dor com duração superior a 60 
minutos, enquanto (8) 38,09% [IC95% 18,11 – 61,56] afirmaram 
duração inferior a 60 minutos.
Quanto à frequência da dor, (11) 52,39% [IC95% 29,78 – 74,29] 
das voluntárias afirmaram que era de caráter constante e (9) 42,84% 
[IC95% 21,82 – 65,98] de caráter intermitente. Em relação ao perío-
do de maior intensidade, (4) 19,05% [IC95% 5,45 – 41,91] referiram 
a manhã como período predominante; sendo que o período da tarde 
foi relatado por (8) 38,09% [IC95% 18,11 – 61,56] e essa mesma 
proporção de gestantes referiu a noite.
As principais atividades que desencadeavam ou exacerbavam a dor 
lombar foram deambular ou sentar, que corresponderam a (12) 
57,14% [IC95% 34,02 – 78,18] dos casos. A maioria das gestantes 
(9) 42,84% [IC95% 21,82 – 65,98] relatou que, ao se deitar, a dor di-
minuía, e a mesma prevalência apresentou episódios de bloqueio de 

movimento durante a marcha. Nenhuma gestante relatou praticar 
atividade física durante a gestação.
Na realização do exame físico, (15) 76,20% [IC95% 52,83 – 91,78] 
das gestantes não referiram dor à palpação da região paravertebral 
lombar. Na realização dos testes de provocação da dor lombar foi 
verificado que (7) 33,32% [IC95% 14,59 – 56,97] das gestantes rela-
taram queixa de dor ao movimento de flexão e (9) 42,84% [IC95% 
21,82 – 65,98] durante a extensão. Nenhuma das gestantes apre-
sentou mobilidade lombar diminuída, apesar da alta frequência de 
gestantes com lombalgia.
Em relação aos testes específicos, na tabela 2 podem-se observar os 
resultados dos testes de PPP, retificação da perna e Patrick. Quanto 
ao teste de Piedallu (9) 42,84% [IC95% 21,82 – 65,98] das voluntá-
rias tiveram resultados positivos, sugerindo presença de disfunção 
sacroilíaca. 

Tabela 2 – Frequência absoluta e relativa dos resultados dos testes 
específicos das gestantes analisadas. Petrolina-PE.

Testes  
Específicos

Negativo
n (%)

Positivo Unilateral
n (%)

Positivo Bilateral
n (%)

PPP 33,32% (7) 47,63% (10) 19,05% (4)

Retificação 
da perna 

80,95% (17) 4,77% (1) 14,28% (3)

Patrick 28,58% (6) 61,90% (13) 9,52% (2)

PPP = provocação da dor pélvica posterior.

A partir das informações coletadas no questionário e dos resultados 
obtidos nos testes específicos, foi possível classificar o tipo de lom-
balgia gestacional da amostra, sendo constatado que (14) 66,65% 
[IC95% 43,03 – 85,41] das gestantes apresentaram combinação de 
dor lombar com dor pélvica posterior, (6) 28,58% [IC95% 11,28 – 
52,18] somente dor lombar e nenhuma gestante apresentou somen-
te dor pélvica posterior.

DISCUSSÃO

Durante a gravidez ocorre relaxamento das articulações pélvicas 
decorrente de alterações hormonais, principalmente devido à 
ação do hormônio relaxina, responsável por promover frouxidão 
ligamentar10. Em decorrência do aumento da mobilidade nessas 
articulações, acentuam-se as exigências sobre os ligamentos e mús-
culos estabilizadores, podendo ocasionar dor caso essa necessidade 
não for atendida10.
Foi verificada alta prevalência de lombalgia gestacional, pois 93,23% 
das gestantes relataram presença de dor, corroborando com dados de 
outros estudos5. 
A maioria das gestantes deste estudo relatou tarde e noite como os 
períodos predominantes da dor com duração superior a 60 minu-
tos. Acredita-se que a prevalência da queixa álgica nesses períodos 
esteja relacionada à sobrecarga no sistema musculoesquelético de-
corrente do aumento do peso ponderal11, da manutenção da pos-
tura ortostática e sentada5 e pela realização de atividades durante 
todo o dia, que seriam responsáveis por gerar maior cansaço e fa-
diga nesses horários. Também seria uma possível causa da dor na 
região lombar e sacrilíaca nesses períodos a instabilidade articular 
ocasionada pela frouxidão ligamentar11. 
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Dados semelhantes ao presente estudo foram verificados por San-
tos e Gallo12, que observaram que a maioria das gestantes relatava 
lombalgia principalmente à tarde com agravo dos sintomas à noite, 
sendo observado em 88% das gestantes queixa álgica com duração 
de uma hora ou mais.
Neste estudo, 71,43% das gestantes relataram lombalgia antes mes-
mo do período gestacional, fato este que já era esperado, visto que 
a lombalgia prévia à gravidez consiste fator de risco para o apareci-
mento da queixa durante a gestação5,12.
Quanto à classificação da lombalgia, verificou-se que 66,65% das 
gestantes apresentaram combinação de dor lombar com dor pélvica 
posterior e 28,58% somente dor lombar. Ainda, 19,05% das ges-
tantes apresentaram resultados positivos (unilateral ou bilateral) para 
o teste de retificação da perna, indicando possível compressão do 
nervo ciático.
A resposta positiva ao teste de PPP e da perna retificada estão asso-
ciadas com incapacidade no final da gestação, sendo observado me-
nor comprometimento funcional nos casos de dor lombar do que de 
dor pélvica posterior, e incapacidades mais graves em gestantes com 
combinação de ambos os tipos13.
Em estudo prévio14 verificou-se em gestantes prevalências de 5% de 
dor lombar, 52% de dor pélvica e 25% de combinação de ambas. 
Contudo, cabe salientar que existe na literatura uma diversidade 
nos termos e critérios de diagnóstico empregados na descrição da 
lombalgia gestacional, que provavelmente são os fatores responsáveis 
pela variada taxa de prevalência encontrada acerca da temática.
Como limitação deste trabalho, pode se citar a não realização de 
cálculo do tamanho amostral, o reduzido tamanho da amostra e a 
não avaliação do comprometimento funcional associado ao tipo de 
lombalgia, ficando como sugestão para futuras pesquisas, a análise 
dessa váriavel e a inclusão de amostras maiores. Constata-se, ainda, 
ser essencial a realização de novas pesquisas acerca da temática que 
tenham como objetivo avaliar a eficácia da intervenção fisioterapêu-
tica precoce na lombalgia gestacional.
Também foi possível averiguar neste estudo, a necessidade de que 
seja destinada maior atenção por parte dos profissionais de saúde 
às modificações posturais advindas da gestação, devido às diversas 
implicações que essas alterações podem acarretar na qualidade de 
vida das gestantes.
Acrescido a isso, observou-se neste estudo que apesar de ser elevada 
a prevalência da lombalgia gestacional, nenhuma das gestantes ana-
lisadas relatou praticar atividade física, fato que respalda a integração 
do fisioterapeuta ao Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). 
A inserção do fisioterapeuta no atendimento pré-natal das gestantes 
na equipe do NASF, só vem a contribuir com o fortalecimento das 
ações da Estratégia Saúde da Família ampliando as ações da Atenção 
Básica à Saúde. 
A prática regular de condicionamento físico, exercícios de cons-
cientização corporal, técnicas de relaxamento, medidas educativas e 

orientações posturais em atividades diárias são essências na preven-
ção, redução ou eliminação da lombalgia gestacional15. 
Nesse sentido, o fisioterapeuta poderá desenvolver atividades com 
enfoque individual e coletivo em grupos operativos de gestantes ba-
seados na adoção de novos comportamentos e na mudança de estilo 
de vida. Portanto, a inclusão desse profissional irá permear para além 
da assistência à reabilitação, integrando em seu campo de atuação 
ações de prevenção a doenças, promoção e recuperação da saúde, 
levando em consideração os aspectos sociais, econômicos, culturais e 
ambientais que podem intervir no processo saúde-doença. 

CONCLUSÃO

Observou-se alta prevalência de lombalgia gestacional no grupo de 
gestantes analisadas, sendo que a maioria das voluntárias apresentou 
combinação entre dor lombar e dor pélvica posterior. Houve pre-
dominância da queixa álgica no período da tarde e da noite, com 
duração superior a 60 minutos. Diante do exposto, verifica-se ser 
fundamental o emprego de medidas educativas, preventivas e reabi-
litadoras nesse grupo, decorrente do impacto negativo que as alte-
rações advindas da gravidez podem ocasionar na qualidade de vida 
das gestantes. A inclusão do fisioterapeuta como participante das 
ações NASF contribui com as condutas da Atenção Básica de Saúde, 
atingindo os princípios do programa e ocasionando melhora não so-
mente das práticas assistenciais adotadas, mas também da qualidade 
de vida das gestantes.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Low back pain is a major 
musculoskeletal system problem and generates high costs for the he-
alth system. Regardless of etiology, chronic low back pain patients 
tend to decrease their physical activities routine, thus impairing 
fitness and mood. So, it is necessary to establish the relationship 
among variables involved in the etiology of low back pain, which are 
noxious for patients’ performance. This study aimed at comparing 
the distance covered during a six-minute walking test (6MWT) and 
the following psycho-social variables: mood perception and level of 
disability between chronic low back pain and healthy individuals.
METHOD: This was an observational transversal study with vo-
lunteers of both genders, sedentary, aged between 30 and 58 ye-
ars, who were divided in control group (CG) and low back pain 
group (LG). Volunteers answered a battery of questionnaires, as 
follows: Oswestry Disability Index and Brunel Mood Scale to 
determine the level of disability and mood perception, respecti-
vely. Then, volunteers made 6MWT.
RESULTS: LG (25.44 ± 14.3%) had significantly higher levels 
of disability as compared to CG (1.25 ± 2.1%). It was also obser-
ved that LG had significantly higher levels of stress, fatigue and 
mental confusion as compared to CG.
CONCLUSION: Low back pain patients were no different from 
their pain-free peers in the 6MWT performance, in depression, 
anger and vigor mood state. However, they presented higher le-
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vels of disability and poorer indices of fatigue, stress and mental 
confusion mood states.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor lombar é um dos prin-
cipais problemas do aparelho musculoesquelético e gera alto custo 
para o sistema de saúde. Independente da etiologia, os portadores 
de dor lombar crônica tendem a reduzir sua rotina de atividades 
físicas, o que compromete o condicionamento físico e o estado de 
humor. Portanto, estabelecer a relação entre as variáveis envolvidas 
na etiologia da lombalgia prejudiciais ao desempenho entre os seus 
portadores se faz necessário. O objetivo deste estudo foi comparar a 
distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos (TC6) 
e as variáveis psicossociais: percepção de humor e nível de incapa-
cidade entre portadores de dor lombar crônica e sujeitos saudáveis. 
MÉTODO: Estudo observacional transversal cuja amostra foi com-
posta por voluntários de ambos os sexos, sedentários, com idade en-
tre 30 e 58 anos, dividida em grupo controle (GC) e grupo lombar 
(GL). Os voluntários responderam a uma bateria de questionários: a 
saber, o Índice de Incapacidade de Oswestry e a Escala de Humor de 
Brunel para determinação do nível de incapacidade e da percepção 
de humor, respectivamente. Em seguida, realizaram o TC6. 
RESULTADOS: O GL (25,44 ± 14,3%) apresentou níveis de in-
capacidade significativamente maiores que o GC (1,25 ± 2,1%). 
Também se observou que o GL apresentou níveis de tensão, fadiga e 
confusão mental significativamente mais alto que o GC. 
CONCLUSÃO: Portadores de dor lombar crônica não apresenta-
ram diferença, em relação aos seus pares livres de dor, no desempe-
nho do TC6, no estado de humor de depressão, de raiva e de vigor. 
Contudo, apresentaram maiores níveis de incapacidade e piores 
índices no estado de humor de fadiga, de tensão e de confusão 
mental.
Descritores: Classificação Internacional de Funcionalidade, Dor 
lombar, Incapacidade e saúde, Transtornos de humor.

INTRODUÇÃO

A lombalgia apresenta-se de forma irregular e intermitente e gera 
níveis variados de limitação funcional e prejuízo das atividades de 
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vida diária. Associadamente, portadores de dor lombar crônica ten-
dem a se sentir incapazes de realizar suas atividades de vida diária 
e frequentemente alimentam forte crença de que toda e qualquer 
atividade funcional piorará o quadro álgico ou causará algum pre-
juízo ou limitação física. Isso gera fuga por parte do indivíduo das 
atividades que costumava executar, levando a um círculo vicioso de 
dor, imobilização e dor1,2.
A partir da abordagem psicossocial, observa-se que indivíduos com 
dor musculoesquelética desenvolvem a síndrome da dor crônica, 
que está relacionada com o medo de realizar atividades desencadea-
doras da dor e/ou que gerem a reincidência da lesão. Esse compor-
tamento traz distúrbios físicos e psicológicos que contribuem para a 
cronicidade da doença3.
Os profissionais da saúde, que tratam de pacientes com lombalgia 
crônica, devem se preocupar não somente com as manifestações mo-
toras desta desordem, mas também com as relações psicossociais, 
que envolvem a condição emocional do portador, caracterizada por 
grandes oscilações no estado de humor, apresentando sentimento de 
hostilidade em relação aos outros e a si mesmo4.
A partir dos dados já descritos, parece pertinente questionar se há 
diferença entre sujeitos saudáveis, com seus pares portadores de dor 
lombar crônica, em relação ao desempenho em testes funcionais e 
nas variáveis psicossociais que possam influenciar tal desempenho. 
As respostas a essas perguntas seriam um passo importante para 
orientar a rotina de avaliação e a elaboração de metas terapêuticas 
no campo da reabilitação. A principal hipótese levantada no pre-
sente estudo é que pacientes com lombalgia crônica apresentam 
pior desempenho em testes funcionais que seus pares livres de dor 
e também que alguns indicadores psicossociais, tais como nível de 
incapacidade e estados de humor, estejam piorados nesses sujeitos. 
Por isso, o objetivo do presente estudo foi comparar a distância per-
corrida no teste de caminhada de seis minutos (TC6) e as variáveis 
psicossociais, a saber: percepção de humor e nível de incapacidade 
entre portadores de dor lombar crônica e sujeitos livres de dor. 

MÉTODO

Estudo observacional transversal realizado após o cálculo amostral, 
determinado pela variável distância percorrida no TC6 normaliza-
da pela distância predita para o mesmo teste de acordo com idade, 
sexo, estatura e massa corporal de cada voluntário (software WinPepi 
versão 11.18; poder = 80%; nível de significância 5%; DP grupo 
controle (GC) = 0,12; DP grupo lombar (GL) = 0,18; diferença 
a ser detectada = 0,8; n = 9 para cada grupo), portadores de dor 
lombar crônica, de ambos os sexos, com idade entre 25 e 59 anos, 
provenientes do Centro de Reabilitação Física da Universidade Es-
tadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Foram recrutados de 
forma intencional e não probabilística para compor o GL. O GC 
foi composto por sujeitos sem distúrbios sistêmicos ou musculoes-
queléticos, crônicos ou agudos, nos membros inferiores ou coluna 
vertebral e foram pareados por idade, peso e estatura em relação ao 
GL. Os voluntários, de ambos os grupos, não deveriam ser fumantes 
ou ex-fumantes por um período menor que cinco anos; não praticar 
exercícios físicos de forma sistematizada e rotineira, duas ou mais 
vezes por semana por pelo menos 30 minutos; e não apresentar de-
salinhamentos posturais visivelmente notórios. 

Após o esclarecimento aos voluntários a cerca dos objetivos e pro-
cedimentos do estudo, os participantes foram submetidos a uma 
avaliação de triagem a fim de que fossem coletados dados antro-
pométricos e que fossem identificados os possíveis critérios de não 
inclusão e exclusão do estudo.
Para o GC, o critério de inclusão foi a disponibilidade em participar 
das avaliações e testes nos dias e horários pré-determinados. 
Para o GL, os critérios de inclusão adotados foram: dor lombar per-
sistente há mais de três meses, de caráter específico, cujas característi-
cas clínicas e físicas fossem compatíveis com as diretrizes de avaliação 
e tratamento propostas pelo American College of Physicians e pelo 
American Pain Society, na categoria 2 (portadores de lombalgia po-
tencialmente associada à radiculopatia ou estenose espinhal)5. 
Os critérios de não inclusão e exclusão específicos do GL foram: 
indivíduos com dor lombar cujo histórico clínico sugerisse classi-
ficação nas categorias 1 (dor lombar inespecífica) e 3 (dor lombar 
potencialmente associada à outra causa espinhal específica) das di-
retrizes de avaliação e tratamento propostos pelo American College 
of Physicians e pelo American Pain Society que incluem a pequena 
proporção de pacientes com graves ou progressivos déficits neuro-
lógicos ou condições que exijam avaliação rápida (como tumor, in-
fecção ou síndrome da calda equina), ou com outras condições que 
possam responder a tratamentos específicos (tais como a espondilite 
anquilosante e outras doenças reumáticas e/ou fratura vertebral por 
compressão)5, bem como pacientes com comprometimento de dor 
aguda ou quadro agudizado, avaliada pela escala analógica visual 
(EAV) maior ou igual a sete.
Os critérios de não inclusão e exclusão comuns aos dois grupos 
foram: pacientes com história clínica de cirurgia na coluna; vo-
luntários com déficits cognitivos; voluntárias grávidas ou indiví-
duos com doenças cardiovasculares que fossem contraindicada a 
prática de exercícios; voluntários que não apresentassem condi-
ções hemodinâmicas favoráveis para a realização do TC6, hiper-
tensos descompensados, histórico de cardiopatia, pneumopatia 
e/ou neuropatia.
Uma vez selecionada a amostra, aplicaram-se os questionários para 
determinar o nível de incapacidade, a percepção de humor e a cine-
siofobia, sendo esta última aplicada apenas no GL e usada somente 
para caracterização deste grupo. 
O nível de incapacidade foi determinado pela Versão Brasileira do Ín-
dice de Incapacidade de Oswestry adaptado a partir do original – ver-
são 2.0, cuja confiabilidade foi reconhecida (α Cronbach = 0,87; ICC 
= 0,99)6. Trata-se de um questionário composto por 10 perguntas, 
com seis possibilidades de resposta cada uma, que reflete a repercussão 
da lombalgia nas atividades diárias e sociais do indivíduo. O voluntá-
rio recebeu pontos (em valores absolutos) de zero a cinco de acordo 
com a resposta dada para cada uma das 10 perguntas de forma que a 
primeira opção de resposta valeu zero e a última, cinco. Desta forma, 
cinco foi o escore máximo para cada pergunta, e 50 o escore máximo 
para o questionário como um todo. Nos casos em que qualquer uma 
das perguntas não tenha sido respondida, a somatória dos pontos obti-
da pelo questionário foi dividida pela somatória máxima possível para 
o questionário, sem contar o escore da pergunta excluída. Os escores 
são apresentados em valores percentuais. 
A percepção do humor foi obtida pela Escala de Humor de 
Brunel (BRUMS) na versão traduzida e validada para a língua 
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portuguesa7. Sua validação apresentou boa consistência interna, 
com valores de alfa de Cronbach superiores a 0,70, sendo, assim, 
um instrumento confiável para mensurar o humor de brasileiros. 
Esta escala permite uma rápida mensuração do estado de humor 
por meio de seis marcadores (subescalas), a saber: tensão (tensão 
musculoesquelética), depressão (estado de humor depressivo), 
raiva (sentimento de hostilidade), vigor (estado de energia, ani-
mação e atividade), fadiga (esgotamento, apatia, e baixo nível de 
energia), e confusão mental (atordoamento). Quanto maior o 
escore de cada subescala, maior a representação do item avalia-
do. Cada uma das subescalas possui quatro itens que a classifica, 
sendo que cada item recebe um escore que varia, em números 
inteiros, de zero a quatro. Assim, o escore de cada subescala vai 
de 0 a 16. A escala foi entregue em folha impressa para o volun-
tário que marcou, para cada um dos 24 itens que totalizavam 
a escala (4 itens X 6 subescalas), a opção de escore que melhor 
descrevia o que ele estava sentindo naquele exato momento em 
relação àquele item: 0 (nada), 1 (um pouco), 2 (moderadamen-
te), 3 (bastante), 4 (extremamente). Essa escala foi reaplicada em 
outros dois momentos. Utilizou-se para o tratamento estatístico 
os escores de cada subescala de forma individualizada.
O índice de cinesiofobia do GL, expresso por pontos, foi de 41,4 
± 8,9. A cinesiofobia foi avaliada pela Versão Brasileira da Escala de 
Tampa de Cinesiofobia3. Essa escala consiste em um questionário 
autoaplicável, composto por 17 questões que abordam a dor e a in-
tensidade dos sintomas. Os escores variam de um a quatro, sendo 
que a resposta “discordo totalmente” equivale a um ponto, “discordo 
parcialmente” a dois pontos, “concordo parcialmente” a três pontos, 
e “concordo totalmente” a quatro pontos. Para obtenção do escore 
final é necessária a inversão dos escores das questões 4, 8, 12 e 16. O 
escore final pode ser de, no mínimo, 17 e, no máximo, 68 pontos, 
sendo que quanto maior a pontuação, maior o grau de cinesiofobia. 
A mensuração da capacidade funcional foi feita por meio do teste 
de caminhada de seis minutos (TC6)8. Inicialmente o voluntário 
permaneceu em repouso por cinco minutos antes do teste a fim de 
ocorrer a normalização hemodinâmica e, então, foram feitas as cole-
tas dos sinais vitais: frequência cardíaca (FC), frequência respiratória 
(FR) e pressão arterial (PA). Aqueles que apresentaram PA maior 
que 150/100 mmHg ou FC maior que 110 bpm foram excluídos 
do estudo. 
O TC6 foi aplicado em um corredor de 30 metros de comprimento 
delimitados com uma faixa metricamente demarcada, em superfí-
cie plana onde os voluntários realizaram o percurso de ida e volta, 
quantas vezes fossem necessárias, no limite de tempo de seis minutos 
com estímulos verbais padronizados. A FC média dos voluntários 
foi monitorada por meio de um frequencímetro.
Os participantes foram orientados a caminhar o mais rápido possí-
vel, porém sem correr, até que o pesquisador solicitasse sua parada 
quando encerrados os seis minutos de coleta. Foi solicitado a eles 
também reduzir a velocidade ou, até mesmo, interromper o teste 
caso sentissem dores no peito, dificuldade e desconforto respiratório, 
dores musculares intensas, tontura ou náuseas. Imediatamente, após 
o fim do teste, aferiram-se novamente os sinais vitais, bem como foi 
registrada a distância percorrida por cada um.
A sequência dos procedimentos metodológicos pode ser visualizada 
na figura 1.

A partir dos dados antropométricos coletados na avaliação de triagem, 
calcularam-se as distâncias preditivas para idade, sexo, estatura e massa 
corporal dos voluntários, consideradas como valores de referência, por 
meio de equações propostas na literatura9: homens - distância predita 
(m) = (7,57 x estatura [m]) - (5,02 x idade [anos]) - (1,76 x massa 
corporal [kg]) - 309 m; mulheres - distância prevista (m) = (2,11 x 
estatura [m]) - (5,78 x idade [anos]) - (2,29 x peso [kg]) + 667 m.

Análise estatística
Os dados referentes ao TC6 foram normalizados, dividindo-se o va-
lor de teste pelo valor predito (razão entre as distâncias percorrida/
predita). A normalização facilitou a visualização do quanto o valor 
do teste se aproximou daquele predito, de forma que: razão < 1 in-
dicou que o indivíduo não atingiu o valor predito; razão =1 indicou 
que o valor de teste foi igual ao predito; e razão > 1 que o valor de 
teste superou o valor predito.
O tratamento estatístico foi realizado pelo software SPSS 15.0. As 
comparações foram feitas pelo teste U de Mann-Whitney. Adotou-
-se α = 0,05.
Calculou-se o tamanho do efeito para cada variável considerando 
a força do efeito como pequena (valor de r de 0,10 a 0,29), média 
(valor de r de 0,30 a 0,49) e grande (valor de r > 0,50). O tamanho 
do efeito é uma medida objetiva e padronizada da magnitude de um 
efeito observado independente da significância estatística.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas Envol-
vendo Seres Humanos da UNIOESTE, sob parecer nº 015/2012.

RESULTADOS

A composição final da amostra foi: GC (n = 8) e GL (n = 9). Não 
houve diferença entre os dados antropométricos e de idade dos gru-
pos. Os valores médios com seus respectivos desvios-padrão e a es-
tatística comparativa podem ser visualizados na tabela 1. No GL, o 
tempo médio, em meses, da cronicidade da dor foi de 101,3 ± 99,4, 
sendo o menor valor de 12 e o maior de 348 meses. 

Figura 1 – Sequência dos procedimentos metodológicos.
Índice de Incapacidade de Oswestry e a Escala de Humor de Brunel.

Triagem + Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Oswestry + BRUMS + Cinesiofobia

Mensuração de parâmetros hemodinâmicos

BRUMS

TC6

Parâmetros hemodinâmicos + BRUMS
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Embora não se tenha observado diferenças significativas na razão de 
caminhada (prevista/predita), os voluntários do GL tiveram, signifi-
cativamente, níveis de incapacidade maiores que o GC. 
Também se observou que o GL apresentou níveis de tensão, fadiga e 
confusão mental significativamente mais alto que o GC. A estatística 
descritiva e inferencial, para todas as variáveis (os índices de depres-
são, raiva, fadiga, vigor, tensão, confusão mental, bem como a razão 
entre as distâncias percorridas/previstas e o Índice de Incapacidade 
de Oswestry), pode ser visualizada no gráfico 1. 
Nota-se que, para todas as comparações, o tamanho do efeito (valor 
de r) variou de moderado a grande, sendo que este foi grande para 

Tabela 1 – Estatística descritiva e de comparação intergrupos entre as 
variáveis de caracterização da amostra.

Variáveis Grupos Média Desvio- 
PadrãoEstatística Comparativa

Estatura (cm)
T(15) = 0,893; p = 0,385

Controle 170,0 8,0
Lombalgia 166,5 7,9

Idade (anos)
T(11,8) = 0,338; p = 0,741

Controle 41,5 5,3
Lombalgia 40,1 10,9

Massa corporal (kg)
T(15) = 1,295; p = 0,214

Controle 79,7 10,6
Lombalgia 72,1 13,4

Índice de massa corpórea (kg/m2)
T(15) = 0,763; p = 0,457

Controle 27,4 3,4
Lombalgia 25,7 5,5

Gráfico 1 – Estatística descritiva e inferencial das comparações intergrupo para as variáveis do estado de humor, do nível de capacidade e da 
razão entre as distâncias percorridas/previstas, bem como o tamanho do efeito (valor de r) para cada comparação.
GC = grupo controle; GL = grupo lombar.
*diferença estatística do GL em relação ao GC.
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todas as comparações consideradas significativas e moderado para 
aquelas sem significância estatística. 

DISCUSSÃO

A hipótese do presente estudo foi atendida apenas parcialmente, já 
que não houve diferença, entre o GC e o GL, no desempenho ob-
tido pelo TC6 e em algumas variáveis psicossociais (depressão, raiva 
e vigor), porém, encontraram-se diferenças significantes em outras 
variáveis psicossociais (nível de incapacidade, fadiga, tensão e con-
fusão mental). 
Esperava-se que os voluntários do GL desempenhassem o TC6 com 
piores resultados em relação ao GC, até porque aquele primeiro gru-
po apresentou alto escore de cinesiofobia. Alguns autores sugerem 
que o medo de sentir dor está significativamente relacionado com 
o baixo desempenho funcional de indivíduos com dor lombar crô-
nica10. Outra observação importante nos resultados deste estudo é 
que, além de um escore de cinesiofobia alto, o GL apresentou nível 
de incapacidade significativamente maior do que o GC.
Uma possível explicação para a falta de diferença do desempenho 
no TC6 entre os grupos é dada por Lee e col.11, que relataram que 
pessoas com dor lombar crônica tendem a andar mais lento, porém, 
quando estimulados, como acontece no TC6, conseguem andar tão 
rápido quanto seus homólogos sem dor.
Muito embora os testes aplicados para se dimensionar o impacto da 
dor lombar no desempenho e na vida das pessoas sejam importantes 
norteadores na conduta clínica, tais testes nem sempre espelham a 
multiplicidade de fatores influenciadores que afetam o quadro de 
dor. O nível de incapacidade no presente estudo foi mensurado por 
um instrumento do tipo autorrelato. Wand e col.12 colocam que, 
apesar da incapacidade autorrelatada e mensurações da capacidade 
funcional baseadas em testes de desempenho ser moderadamente 
relacionadas, elas são influenciadas por diferentes características do 
paciente. Mensurações autorrelatadas são mais influenciadas pela 
condição psicológica do que aquelas baseadas no desempenho.
Quando analisados os fatores de humor e lombalgia crônica, os 
participantes do GL apresentaram maior depressão, raiva, fadiga, 
tensão e confusão mental e menor vigor, comparados ao GC, em-
bora somente a tensão, a fadiga e a confusão mental tenham apre-
sentado valores estatisticamente significativos. Pode-se inferir com 
isso que os sintomas relacionados à lombalgia crônica têm relação 
com a reduzida saúde mental apresentada pelos participantes do GL, 
ao passo que o GC se apresentou mais próximo de um modelo de 
saúde mental positivo. Para Sardá Jr., Kupek e Cruz13, os sintomas 
relacionados à lombalgia e lombociatalgia têm relação linear com as 
alterações psicológicas dos pacientes.
A fadiga, um dos subitens estatisticamente significantes, representa 
um estado de esgotamento, apatia e baixo nível de energia, e pode 
provocar alterações de atenção, concentração, sono e memória, além 
de irritabilidade. Isso repercute no processo de iniciação de proble-
mas de ordem psicossomática, fisiológica e psíquica14.
Tanto a tensão quanto a confusão mental foram significativamen-
te maiores no GL, indicando comprometimento dos estados de 
humor. Sugere-se que os lombálgicos crônicos apresentam discre-
pâncias entre a sua condição atual (como se está no momento), sua 
condição ideal (como se gostaria de estar), sua condição necessária 

(aquela em que se acredita ter a obrigação de estar) e sua condição 
temida (aquela em que se tem medo de estar). Assim, as autodiscre-
pâncias são entendidas como as diferenças entre a maneira como a 
pessoa se vê e como ela gostaria de se ver. Essas autodiscrepâncias 
têm se mostrado associadas com altos níveis de depressão, ansieda-
de, estresse e dor. Contudo, acredita-se que cada tipo de autodis-
crepância esteja associada a características físicas e comportamentais 
distintas. A autodiscrepância relativa à condição temida parece ser a 
mais importante na determinação dos estados de humor15. Apesar 
disso, no presente estudo, não foram investigadas as características 
de autodiscrepâncias na amostra. 
Na avaliação do subitem depressão, o presente estudo não apresen-
tou resultado significante quando comparado o GL com o GC. Este 
resultado diverge de outros estudos13,15 que obtiveram relação entre 
dor lombar crônica e depressão. Uma possível teoria para explicar tal 
resultado é que, talvez, a Escala de Humor de Brunel não identifique 
a depressão em si, mas, sim, um estado de humor depressivo. Possi-
velmente, aumentar a frequência das coletas pode ser uma estratégia 
para que o instrumento seja sensível na captação das oscilações do 
estado de humor depressivo de forma mais consistente.
A limitação do estudo é reconhecida quando o tempo de duração da 
dor não foi controlado na análise estatística já que, como se observa 
pelo desvio padrão, houve uma grande amplitude entre o voluntário 
com menor tempo de dor e aquele voluntário com maior tempo de 
dor. A principal contribuição deste estudo, que vem apenas reforçar 
o que já é preconizado por outros pesquisadores, é que, na prática 
clínica, se faz necessária uma abordagem biopsicossocial para o trata-
mento de pacientes com dor lombar crônica, visto que tais pacientes 
apresentam não apenas debilidade na sua saúde física, mas também 
na sua saúde mental, e evidenciando que a mente e o corpo estão 
indissociavelmente interligados.

CONCLUSÃO

Os portadores de dor lombar crônica que compuseram a amostra 
deste trabalho não apresentaram diferença, em relação aos seus pa-
res livres de dor, no desempenho do TC6, no estado de humor de 
depressão, de raiva e de vigor. Contudo, eles apresentaram maiores 
níveis de incapacidade e piores índices de estado de humor de fadiga, 
de tensão e de confusão mental. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Abdominal pain se-
condary to functional chronic intestinal constipation (FCIC) 
affects a substantial number of people, especially females. This 
study aimed at evaluating the efficacy of manual visceral therapy 
in patients of a Pain Clinic to confirm this intervention as a tool 
to improve constipation and increase lumbar motility and, as a 
consequence, better quality of life (QL).
METHOD: This is a clinical trial with convenience sample of 20 
patients complaining of intestinal function changes and lumbar 
vertebral motility restriction. Bio-socio-demographic characte-
ristics were analyzed and the Rome III Criteria questionnaire, 
Shöeber test, middle finger to floor test and quality of life inven-
tory SF-36 were used to evaluate constipation, lumbar mobility 
and QL, respectively, before and after receiving manual visceral 
therapy (MVT).
RESULTS: Patients, especially females, mean age of 38.42 ± 
19.23, had significant improvement between evaluation and 
reevaluation, in four SF-36 domains (functional capacity, pain, 
general health and vitality – p < 0.05) and improvement of intes-
tinal constipation and lumbar mobility.
CONCLUSION: MVT proposed and applied to individuals 
with chronic abdominal pain secondary to FCIC in this study 
was able to improve intestinal constipation and lumbar mobility, 
in addition to QL of participants.
Keywords: Abdominal pain, Musculoskeletal manipulations.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor abdominal secundária 
à constipação intestinal crônica funcional (CICF) afeta uma pro-
porção substancial de pessoas, especialmente mulheres. O objetivo 
deste estudo foi avaliar a eficácia da terapia manual visceral (TMV) 
em pacientes que pertencem a uma Clínica de Dor, a fim de com-
provar essa intervenção na melhora da constipação e no aumento 
da mobilidade lombar, e na consequente melhora da qualidade de 
vida (QV).
MÉTODO: Trata-se de um ensaio clínico, com amostra de conve-
niência de 20 pacientes com queixa de alteração na função intestinal 
e restrição da mobilidade vertebral lombar. Foram analisadas as ca-
racterísticas biossociodemográficas e utilizados o formulário Critério 
de Roma III, os testes de Schöber e do terceiro dedo ao chão e o 
questionário genérico de QV SF-36, para avaliação da constipação, 
da mobilidade lombar e da QV, respectivamente, antes e após rece-
ber a terapia manual visceral (TMV). 
RESULTADOS: Pacientes, principalmente do sexo feminino, mé-
dia de idade de 38,42, ± 19,23 apresentaram melhora significativa 
entre a avaliação e a reavaliação em quatro domínios do SF-36 (ca-
pacidade funcional, dor, estado geral de saúde e vitalidade – p < 
0,05) e melhora da constipação intestinal e da mobilidade lombar. 
CONCLUSÃO: A TMV proposta e aplicada nos indivíduos com 
dor abdominal crônica secundária à CICF deste estudo foi capaz de 
melhorar a constipação intestinal e a mobilidade lombar, bem como 
a QV dos participantes.
Descritores: Dor abdominal, Manipulações musculoesqueléticas.

INTRODUÇÃO

A origem da dor abdominal é complexa e não há um único modelo 
de causalidade1. Várias causas orgânicas estão relacionadas à dor ab-
dominal, sendo que, em muitos casos, a fisiopatologia está relaciona-
da a processos infecciosos, inflamatórios ou distensão/obstrução de 
vísceras ocas, além de doenças parasitárias e constipação intestinal1,2. 
A constipação intestinal crônica funcional (CICF) é uma síndrome 
decorrente de distúrbios da motilidade enterocolônica, e apresenta 
elevada prevalência na população mundial, na faixa etária acima dos 
40 anos com maior incidência no sexo feminino3-5. 
Alguns estudos6,7 têm demonstrado que a motilidade cecal ou 
do segmento ceco/ascendente pode estar relacionada às doenças 
funcionais do cólon, que se apresentam com constipação sendo a 
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principal manifestação. Nesse contexto, a constipação é um pro-
blema muitas vezes negligenciado na prática da atenção primária 
e necessitam ser consideradas muitas causas possíveis e testes de 
diagnóstico apropriados8. 
Em clínicas de dor, as CICF são frequentes, pois se trata de um 
distúrbio comum em pacientes com câncer e com uso de fármacos 
opioides para tratamento da dor9.
Diante disso, a qualidade de vida desse grupo é comprometida por 
causa da distensão abdominal e de suas consequências, caracteriza-
das regionalmente pela sensação de plenitude abdominal, dor contí-
nua ou em pontadas, cólicas, desconforto psicológico, complacência 
retal aumentada e sensação diminuída de conteúdo retal e, não ra-
ramente com sintomas em outros segmentos do tronco, como no 
tórax, em que a expressão é a dor do tipo constritiva (síndrome do 
ângulo esplênico), do que pelo fato de sentir que seu intestino é 
apenas preso9,10. 
Nas clínicas de dor, existem variedades de intervenções11, entretanto, 
a efetividade da maioria destas não tem sido demonstrada e, con-
sequentemente, o tratamento da dor varia amplamente. Porém, é 
consenso que cada caso deve ser individualizado e recursos variados 
podem ser capazes de permitir intervenção direta sobre a dor, in-
capacidade e qualidade de vida (QV). Dentre eles cita-se a terapia 
manual visceral (TMV) que vem evoluindo desde a antiguidade na 
Grécia, em 400 a.C., e Roma, em 110 d.C., e demonstra sua impor-
tância no tratamento de diversas síndromes12.

O efeito da TMV é mecânico, auxiliando a movimentar “para fren-
te” todo o conteúdo e alongando as musculaturas abdominais. Uma 
resposta reflexa à manipulação dos tecidos superficiais resulta na 
contração involuntária destes músculos. Essa estimulação aumenta o 
peristaltismo, ajuda a esvaziar o estômago, facilita as secreções glan-
dulares, diminui o tempo de trânsito colônico e aumenta a frequên-
cia de evacuações. Também reduz o desconforto e a dor provocados 
pela constipação12,13.
Assim, o presente estudo teve o objetivo de avaliar os efeitos da 
TMV em pacientes com CICF visando à diminuição do quadro 
álgico, a melhora das funções viscerais envolvidas e, o fortalecimento 
da musculatura de sustentação dos órgãos pélvicos. Logo, justifica-se 
este estudo pela necessidade de proporcionar alívio da dor e normali-
zação das funções viscerais visando melhorar a QV desses pacientes.
 
MÉTODO

Trata-se de um ensaio clínico, de natureza experimental, apresen-
tando pré e pós-avaliação, sem grupo controle. Os dados foram 
coletados entre janeiro e outubro de 2012 e, nesse período, foram 
incluídos 20 pacientes que preenchiam os critérios de pertencer à 
clínica da dor, inicialmente com queixa de alteração na função in-
testinal e restrição da mobilidade vertebral lombar. Os dados foram 
identificados através do formulário “Critério de Roma III”14, que 
auxilia na avaliação da constipação e a quantificar essa alteração por 
meios de critérios positivos e pontos. A avaliação consiste em o pa-
ciente apresentar dois ou mais desses critérios nos últimos seis meses, 
caracterizando a presença de constipação intestinal. O critério foi 
considerado positivo quando atingiu os pontos de corte mostrados 
a seguir: (1) esforço evacuatório em pelo menos 25% das defeca-
ções – resposta equivalente a “frequentemente” (pergunta A ≥ 2); (2) 

fezes endurecidas ou fragmentadas em pelo menos 25% das defe-
cações – resposta equivalente a “frequentemente” (pergunta B ≥ 2); 
(3) sensação de evacuação incompleta em pelo menos 25% das de-
fecações – resposta equivalente a “algumas vezes” (pergunta C ≥ 1); 
(4) sensação de obstrução/bloqueio anorretal em pelo menos 25% 
das defecações – resposta equivalente a “algumas vezes” (pergunta D 
≥ 1); (5) manobras manuais para facilitar em pelo menos 25% das 
defecações – resposta equivalente a “algumas vezes” (pergunta E ≥ 
1); e (6) menos que três evacuações por semana. Como critérios de 
exclusão estabeleceram-se pacientes do sexo feminino que estavam 
no período menstrual, apresentavam útero gravídico ou que esta-
vam em tratamento de doenças de órgãos internos. Durante todo o 
tratamento não foi utilizado qualquer tipo de laxante para auxiliar 
na evacuação e não estavam em uso de opioides ou antidepressivos.
Os indivíduos foram caracterizados através das variáveis: demográ-
ficas (sexo, idade); socioeconômicas (escolaridade); peso, circunfe-
rência abdominal, uso de laxantes anteriormente ao tratamento e 
prática regular de atividade física. Todos assinaram o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Antes da realização da técnica, foi necessária a identificação de fa-
tores intervenientes como espasmo do músculo íleopsoas; dor à 
palpação abdominal; encurtamentos e/ou contrações abdominais. 
A palpação do trajeto do músculo íleopsoas tem como finalidade 
a identificação de possíveis nódulos de tensão. Encontrando-se es-
ses nódulos, procede-se com a liberação da musculatura antes de 
realizar a técnica visceral, uma vez que o espasmo dessa muscula-
tura pode mascarar o quadro ou a diminuição da amplitude de 
movimento lombar. O procedimento da técnica TMV utilizada 
neste estudo obedeceu aos seguintes critérios: empurrar tangencial, 
realizado com a polpa digital, com pressão lenta e gradual, com 
45° de inclinação dos dedos com deslizamento destes iniciando 
pela região do ceco, passando pelo cólon ascendente, em seguida 
flexura direita, cólon transverso, flexura esquerda, cólon descen-
dente e sigmóide; sequência essa de movimentos repetida 15 vezes 
aproximadamente (Figura 1). 
Os indivíduos foram submetidos a nove sessões de 20 minutos, sen-
do realizadas três sessões semanais. Foi realizada uma avaliação na 
primeira e uma na última sessão. No início e término de cada sessão, 
foram realizados os testes de mobilidade lombar.
Para avaliar a mobilidade lombar foram utilizados os testes de Schö-
ber15 e o do terceiro dedo ao chão16 que consistem em que o pacien-
te, estando em posição ortostática, realize uma flexão anterior de 
tronco. É medida a distância entre o terceiro dedo e o chão. O teste 
é considerado normal quando a variação entre a medida na posição 
neutra e a nova medida em flexão anterior de tronco for de cinco 
ou mais cm.
Para avaliação da QV foi utilizado o questionário genérico SF-36 
(Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey)17, 
um questionário multidimensional de fácil administração e compre-
ensão. Seu formato consiste em 36 itens divididos em oito domí-
nios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saú-
de, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. 
O escore final pode variar de zero a 100, sendo que zero corresponde 
ao pior e 100 ao melhor estado de saúde.
Os resultados foram avaliados de forma comparativa entre os formu-
lários iniciais e finais, respondidos pelos indivíduos. A análise esta-
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tística descritiva foi realizada pelo software “BioEstat 5.0” e a Análise 
de Variância utilizada foi “ANOVA”.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Médica da Institui-
ção (CEP 5719/2011- FAMERP).

RESULTADOS

A média de idade foi de 38,42 anos (mínima de 18 e máxima de 
65 anos) e 79% (n = 15) eram do gênero feminino. Não houve 
perda amostral dos 20 indivíduos avaliados e submetidos às sessões 
de TVM (Tabela 1).

Com relação à influência da TVM sob a QV dos indivíduos houve 
melhora estaticamente significante (p < 0,05) nos domínios vitali-
dade, capacidade funcional, dor e estado geral de saúde. As demais 
variáveis não apresentaram resultados estatisticamente significan-
tes (Tabela 2). 
Considerando o número de critérios de Roma III positivos, as pon-
tuações e a frequência de evacuações (p < 0,0003), todos os itens 
apontaram melhora estatisticamente significante, mostrando a eficá-
cia da terapia (Gráfico 1).
Houve redução da prevalência dos critérios de Roma III na reavalia-
ção dos indivíduos da amostra estudada conforme a tabela 3.
O teste de Schöber demonstrou um efeito estatisticamente posi-
tivo (p < 0,0001), ponderando que apenas um paciente manteve 
resultados iguais antes e depois do tratamento. O teste do tercei-
ro dedo ao chão também se demonstrou positivo (p < 0,0001) 
quanto à influência da terapia no aumento da mobilidade lom-
bar (Gráfico 2).
A diferença para evacuar (resultado imediato na diminuição dos 

Figura 1 – Sequência de movimentos da técnica.
A- Ceco sentido cólon ascendente; B- Flexura direita sentido cólon transverso; C- Flexura esquerda sentido cólon descendente; D- Cólon descendente sentido 
sigmóide; E, F- Final da sequência, finalizando no sigmóide/reto.

Tabela 2 – Resultados obtidos nos oito domínios do questionário SF-36. 

Domínios Avaliação inicial Reavaliação Valor de p
Capacidade funcional 68,18 ± 24,52 86,82 ± 14,37 0,048*
Limitação por aspectos físicos 79,55 ± 24,54 84,09 ± 23,11 0,058
Dor 52,73 ± 15,21 76 ± 15,34 0,038*
Estado geral de saúde 62 ± 33,14 82,18 ± 21,78 0,048*
Vitalidade 45,45 ± 25,05 62,27 ± 20,05 0,028*
Aspectos sociais 78,27 ± 21,83 81,73 ± 23,61 0,6737
Aspectos emocionais 78,73 ± 40,22 72,73 ± 34,32 0,071
Saúde mental 65,50 ± 22,13 72,80 ± 25,50 0,071

*Nível de significância p < 0,05. Teste t de Student.

Tabela 1 – Caracterização dos indivíduos da amostra (n = 20).

Variáveis Média e Desvio-Padrão %
Idade (anos) 38,42 ± 19,23
Peso (kg) 68,41 ± 15,09
Circunferência abdominal 82,73 ± 14,49
Prática de atividade física 54,0
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sintomas apresentados, facilitando a evacuação) foi relatada logo a 
partir da primeira sessão de tratamento. 
Entre as primeiras sessões, foram relatados flatulências, ânsia de 
vômitos, dor e vontade imediata de evacuar. Todos os sintomas 
também diminuíram até a 3ª sessão, verificado pelo questionário 
de QV SF-36.
Foi ainda relatada a presença ou ausência de satisfação quanto à 
sensação de plenitude abdominal e facilidade para realizar o teste 
do dedo ao chão descrito verbalmente pelos pacientes durante 
as sessões.

DISCUSSÃO 

Neste estudo observou-se a influência positiva do programa aplicado 
em relação às variáveis analisadas.
Vários estudos18-20 corroboram estes resultados, que relacionam a 
terapia manual em região abdominal como benéfica e confirmam 
a viabilidade da aplicação dessa técnica no alívio dos sintomas em 
pacientes com dor crônica.

Tabela 3 – Prevalência dos Critérios de Roma III nos voluntários, antes e depois do tratamento.

Critérios Avaliação inicial
%

Reavaliação
%

Valor de p

Esforço evacuatório 45,45 0 0,035*
Fezes endurecidas 81,81 0 0,001*
Sensação de evacuação incompleta 81,81 36,36 0,042*
Sensação de obstrução ou bloqueio anorretal 81,81 36,36 0,042*
Manobras manuais para facilitar evacuação 45,45 0 0,035*
N° de evacuações por semana inferior a 3 vezes 63,63 18,18 0,042*

Teste t de Student.*nível de significância p < 0,05.

Grafico 1 – Médias e desvios-padrão (representado pelas linhas verticas 
nas colunas), dos dados quanto ao Critério de Roma III, antes e depois 
do tratamento.
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Gráfico 2 – Valores referentes às médias comparativas do teste de Schö-
ber e do teste do terceiro dedo ao chão antes e após a intervenção pela 
terapia manual visceral.
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Com relação à maior prevalência no gênero feminino, Oliveira21 

considera que as lesões causadas à musculatura pélvica e sua iner-
vação, provenientes de partos, cirurgias ginecológicas e prolapsos 
genitais podem ser fatores preditivos de ocorrência de CICF e con-
sequentemente de dor. Entre a mulher jovem e a mulher após os 
40 anos (menopausa), entende-se o comprometimento do assoalho 
pélvico e dos esfíncteres por mudanças anatômicas e fisiológicas.
Quanto ao aumento gradativo da mobilidade e flexibilidade lombar, 
adquirida em cada sessão, outros trabalhos observaram influência 
positiva da TMDV, onde comprovaram a eficácia das manobras vis-
cerais na melhora das funções intestinais, com apenas cinco sessões 
de aproximadamente 45 minutos19,22.
Neste estudo a QV também melhorou em domínios do componen-
te físico (capacidade funcional, dor e estado geral de saúde) e mental 
(vitalidade). Alguns autores23,24 destacam a redução da dor abdomi-
nal, o aumento do número de evacuações e da QV dos participantes 
no grupo massagem e sugerem que essa técnica poderia ser oferecida 
como uma opção em gestão da CICF.
Poucos estudos contrapõem o presente estudo e relatam que a técni-
ca não acrescenta diferenças significantes se não for administrado o 
uso constante de laxantes associados24,25. Portanto, recomendam-se 
novas pesquisas com o intuito de se comprovar a eficácia da terapia 
sobre os sintomas da CICF, na QV dos indivíduos e no aumento da 
mobilidade lombar, além de evidenciar sua real importância e vigor 
no tratamento, observando que a conscientização de que o indivi-
duo é o principal agente de promoção da saúde. 

CONCLUSÃO

Os dados obtidos neste estudo, nas condições experimentais utili-
zadas, permitem concluir que a TMV proposta e aplicada nos in-
divíduos com dor abdominal crônica secundária à CICF foi capaz 
de melhorar a constipação intestinal e a mobilidade lombar, bem 
como a QV dos participantes. Estudos futuros devem ser conduzi-
dos, visando à ampliação do tamanho da amostra e a compreensão 
da magnitude dos efeitos dessa técnica na QV desses sujeitos.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Tramadol blocks so-
matosensory potentials in vitro and may be associated to local 
anesthetics to improve analgesic quality. This study aimed at eva-
luating whether tramadol changes lidocaine motor block regres-
sion in two different concentrations.
METHOD: Male Wistar rats weighing 250 to 300 g were sub-
mitted to sciatic nerve block guided by percutaneous nerve stimu-
lation. Animals were distributed in four groups (n = 5 per group): 
2% lidocaine (GI), 0.5% lidocaine (GII), 2% lidocaine/1.25 mg 
tramadol (GIII), 0.5% lidocaine/1.25 mg tramadol (GIV). Partial 
and total motor block regression times were evaluated.
RESULTS: Al animals had total motor block when awakening 
from anesthesia, which has totally regressed during the obser-
vation period. Total regression time of 2% lidocaine was 41 ± 
1.71 minutes, 0.5% lidocaine was 25.26 ± 0.83 minutes, 2% 
lidocaine/tramadol was 46.06 ± 0.88 minutes and 0.5% lidocai-
ne/tramadol was 36.15 ± 1.18 minutes. The association of 0.5% 
lidocaine and 1.25 mg tramadol was more effective as compared 
to 0.5% lidocaine alone. Data are presented in mean ± mean 
standard error (mse), considering significant p < 0.05 using 
ANOVA followed by Tukey test.
CONCLUSION: Tramadol has effects similar to local anesthe-
tics and, when used as adjuvant of lidocaine, prolongs motor 
block duration in rats.
Keywords: Lidocaine, Nervous block, Tramadol.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O tramadol bloqueia poten-
ciais somatossensitivos in vitro e pode ser associado a anestésicos lo-
cais com o intuito de melhorar a qualidade da analgesia. O objetivo 
deste estudo foi avaliar se o tramadol altera o tempo de regressão do 
bloqueio motor da lidocaína em duas diferentes concentrações.
MÉTODO: Ratos machos da linhagem Wistar, pesando de 250 a 
300 g, foram submetidos a bloqueio de nervo ciático guiado por 
neuroestimulação percutânea. Os animais foram distribuídos em 
quatro grupos (n = 5 por grupo): lidocaína a 2% (GI), lidocaína a 
0,5% (GII), lidocaína a 2% / tramadol 1,25 mg (GIII), e lidocaína 
a 0,5% / tramadol 1,25 mg (GIV). Foram avaliados tempo de re-
gressão parcial e tempo de regressão completa do bloqueio motor.
RESULTADOS: Todos os animais apresentavam bloqueio motor 
completo no momento do despertar da anestesia, que regrediu 
completamente durante o período de observação. O tempo de re-
gressão completa do efeito da lidocaína a 2% foi 41 ± 1,71 minu-
tos, lidocaína a 0,5% foi 25,26 ± 0,83 minutos, lidocaína a 2% / 
tramadol foi 46,06 ± 0,88 minutos e lidocaína a 0,5% / tramadol 
foi 36,15 ± 1,18 minutos. A associação da lidocaína a 0,5% ao tra-
madol 1,25 mg foi mais eficaz que lidocaína a 0,5% isoladamente. 
Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média 
(epm). Considerou-se significativo p < 0,05 usando a ANOVA se-
guido do teste de Tukey.
CONCLUSÃO: Tramadol possui efeitos semelhantes a anestésicos 
locais e, quando usado como adjuvante da lidocaína, prolonga a du-
ração do bloqueio motor em ratos. 
Descritores: Bloqueio nervoso, Lidocaína, Tramadol. 

INTRODUÇÃO

O tramadol (1-RS, 2RS) -2 - [(dimetil-amino)-metil] -1 - 
(3-metoxifenil)-ciclohexanol cloridrato é um fármaco de ação cen-
tral comercializado como mistura racêmica de dois enantiômeros 
[(+) e (-) tramadol]. O grupamento metil na parte fenólica da mo-
lécula é responsável pela atividade agonista opioide, cuja afinidade 
por receptores μ é cerca de 6.000 vezes inferior à morfina, 100 vezes 
inferior ao dextropropoxifeno e 10 vezes inferior à codeína1. Após 
administração sistêmica, o tramadol é desmetilado pelo sistema de 
citocromos P450 em o-desmetil-tramadol (M1), metabólito ativo, 
que possui atividade agonista em receptores μ 200 vezes superior 
à molécula original2. Possui efeito farmacológico semelhante aos 
anestésicos locais, bloqueando condução de potenciais de ação em 
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nervos isolados3. Por via subaracnoidea suprime potenciais soma-
tossensitivos de medula espinhal4 e, após injeção perineural, causa 
bloqueio motor completo5. Em estudo anterior5, foram descritas 
diferentes intensidades de bloqueio motor induzidas por tramadol 
administrado por via perineural em nervo ciático de ratos, em que se 
observou bloqueio motor induzido por 5 mg de tramadol semelhan-
te ao bloqueio motor induzido por lidocaína a 2%5. 
O objetivo do presente estudo foi avaliar a possibilidade de o tra-
madol potencializar a duração e intensidade do bloqueio motor in-
duzido por lidocaína a 0,5% e a 2% administrada perineural via 
percutânea em nervo ciático de ratos. O parâmetro utilizado foi o 
tempo de regressão do bloqueio motor.

MÉTODO

Foram utilizados 20 ratos machos da linhagem Wistar, pesando 
de 250 a 300 g, colocados aos pares em gaiolas, com ciclo claro-
-escuro de 12 horas. Água e alimento foram fornecidos ad libitum. 
Os animais eram provenientes do Biotério Central da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e os experimen-
tos foram realizados no LIM-08 da FMUSP, após aclimatação no 
ambiente de estudo durante 30 minutos.
Técnica anestésica: os animais foram instalados em câmara fechada, 
em que a mistura de isoflurano a 4% em oxigênio fornecida por va-
porizador calibrado foi administrada para indução anestésica – a ma-
nutenção da anestesia foi realizada com isoflurano a 1% por meio de 
máscara facial para permitir a realização do bloqueio do nervo ciático. 
Bloqueio do nervo ciático: depois de anestesiados, o grande trocân-
ter do fêmur direito foi localizado por palpação e uma agulha de 2,5 
cm sem bisel (BBraun, Alemanha) conectada a um neuroestimulador 
Stimuplex (BBraun, Brasil) para localização do nervo ciático direito. 
A agulha foi introduzida a 1 mm da haste femoral direita, na chanfra-
dura que se situa entre o grande trocânter e a tuberosidade isquiática 
e, em seguida, direcionada para o ísquio. Um eletrodo terra foi fixado 
à orelha direita e a agulha conectada a um cabo elétrico que forne-
cia corrente inicial de intensidade de 0,6 mA, capaz de promover a 
contração da musculatura da coxa direita, a qual era progressivamente 
mais intensa quanto maior a proximidade do nervo ciático. Efetuava-
-se redução da corrente para 0,2 mA observando-se a manutenção do 
padrão de resposta de contração muscular, e com auxílio de microsse-
ringa de Hamilton, 50 μL de lidocaína (Grupos I e II) ou tramadol/
lidocaína (Grupos III e IV) eram administrados pela extensão lateral 
da agulha previamente preenchida (15 μL). Após a administração do 
fármaco, a extensão era lavada com 15 μL de solução fisiológica.
Avaliação do bloqueio motor: registrou-se o tempo adquirido para 
a reversão progressiva e completa do bloqueio motor caracterizado 
por observação da marcha dos animais. Valores de 0 a 3 foram atri-
buídos pelos seguintes critérios: 0 = ausência completa de bloqueio 
motor, marcha sem alterações; 1 = bloqueio motor mínimo, anda 
normalmente, mas existe inversão ou inversão da pata; 2 = bloqueio 
motor moderado, traciona a pata usando a musculatura da coxa, 
mas a pata está flácida e não suporta o aspecto plantar na superfície; 
3 = bloqueio motor completo, pata completamente flácida.
Desenho experimental: os animais foram alocados em quatro gru-
pos de estudos distintos. O primeiro grupo (GI) foi submetido a 
bloqueio de nervo ciático com lidocaína a 2%. O segundo grupo 

(GII) recebeu lidocaína a 0,5%, enquanto o terceiro grupo (GIII) 
recebeu solução de lidocaína a 2% e 1,25 mg de tramadol. O quarto 
grupo (GIV) recebeu solução de lidocaína a 0,5% associado a 1,25 
mg de tramadol. Avaliaram-se a duração e a intensidade de bloqueio 
motor nos quatro grupos. A concentração de tramadol utilizada foi 
baseada em estudo prévio, que observou a ocorrência de mínimo 
bloqueio motor com uma concentração de tramadol de 2,5%, sem 
alteração da capacidade do animal em promover elevação da pata.

Análise estatística
Os dados são apresentados como média ± EPM (erro padrão da mé-
dia) de 5 animais em cada grupo e analisados por ANOVA seguido 
de teste de Tukey para comparação múltipla, com auxílio do software 
GraphPad Prism versão 5.0. Foram considerados significativos os 
valores de p < 0,05.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo (protocolo número 
051/2002). 

RESULTADOS

O bloqueio do nervo ciático foi realizado conforme técnica descrita 
por Sousa e col.5 de acordo com as recomendações éticas da IASP 
para estudo em animais conscientes6. O tempo de despertar dos ra-
tos após a interrupção do fornecimento de isoflurano foi semelhante 
entre os quatro grupos (2,13 ± 0,18, 2,33 ± 0,25, 2,58 ± 0,22, 2,47 
± 0,31 minutos, para lidocaína a 2%, lidocaína a 0,5% lidocaína a 
2% / tramadol, e lidocaína a 0,5% / tramadol), respectivamente GI, 
GII, GIII, GIV.
Em todos os grupos, os animais apresentaram bloqueio motor com-
pleto no momento do despertar (grau 3). 
O tempo de regressão completa do bloqueio motor da lidocaína a 
2% (41 ± 1,71 minutos) foi significativamente superior ao da li-
docaína a 0,5% (25,26 ± 0,83 minutos) (p < 0,05). O tramadol 
associado à lidocaína prolongou o tempo de regressão completa do 
bloqueio motor induzido pela lidocaína a 0,5% (36,16 ± 1,19 versus 
25,26 ± 0,83 minutos, para tramadol / lidocaína a 0,5% e lidocaína 
a 0,5%, respectivamente) (p < 0,05), mas não alterou de modo sig-
nificativo o tempo total de bloqueio motor induzido por lidocaína a 
2% (46,06 ± 2,88 versus 41 ± 1,71 minutos, para tramadol / lidoca-
ína a 2% e lidocaína a 2%, respectivamente) (p > 0,05) (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Tempo (em minutos) de regressão de bloqueio motor indu-
zido por lidocaína em nervo ciático de ratos. 

_Revista Dor v14_n2.indb   131 24/06/2013   10:04:11



132

Sousa AM, Cutait MM e Ashmawi HARev Dor. São Paulo, 2013 abr-jun;14(2):130-3

A adição de tramadol 1,25 mg à solução de lidocaína a 0,5% au-
mentou significativamente a duração do efeito de lidocaína a 0,5% 
isoladamente (p < 0,05). ANOVA seguida de teste de Tukey.
O tempo de regressão do bloqueio motor grau 3 para grau 2, no 
entanto, foi maior no grupo de animais que recebeu a associação 
de lidocaína a 2% com tramadol (6,85 ± 0,36 minutos) quando 
comparado à administração de lidocaína a 2% isoladamente (4,73 ± 
0,21 minutos) (p < 0,05) (Tabela 1).

DISCUSSÃO

A administração de soluções anestésicas próximas a nervos periféri-
cos ou plexos neurais induz a anestesia mais duradoura em compara-
ção aos bloqueios de neuroeixo, a depender das características físicas 
do agente e da presença ou não de vasoconstritores7. Combinações 
de anestésicos locais a adjuvantes, como epinefrina8, cetamina9, ne-
ostigmina10, clonidina11, opioides e dexmedetomidina12, têm por 
finalidade prolongar o tempo de analgesia, permitir a utilização de 
anestésicos locais em baixas concentrações e subsequente redução de 
efeitos deletérios do fármaco. 
No presente estudo, avaliou-se a duração da regressão completa do 
bloqueio motor induzida por concentrações distintas de lidocaína 
em nervo periférico misto, composto de fibras sensitivas e moto-
ras, de variados diâmetros, que possuem diferentes sensibilidades 
aos anestésicos locais. Pelos resultados obtidos, fica evidente que a 
adição do tramadol à lidocaína aumentou a duração do bloqueio 
motor. Estudos prévios relatam significativa melhora na qualidade 
da analgesia com tramadol associado à ropivacaína13 e bupivacaína 
por via intra-articular14, assim como lidocaína em bloqueio de ple-
xo braquial em cirurgias ortopédicas em humanos15, sem que hou-
vesse menção, pelos autores, da duração do bloqueio motor. No 
presente estudo, foi demonstrado que o bloqueio motor induzido 
por lidocaína a 0,5%, mas não na concentração de 2%, foi pro-
longado com adição de tramadol. Tal efeito pode ter ocorrido por 
ação do tramadol sobre vias adrenérgicas perineurais, prolongando 
o tempo de ação da lidocaína sobre as fibras do nervo ciático16. A 
possibilidade mais provável para tal efeito, contudo, é a atuação 
do tramadol na cinética do canal de sódio, em que reduz a exci-
tabilidade neural17, cujo mecanismo é possivelmente distinto da 
lidocaína16 e não completamente esclarecido. Além disso, in vitro, 
o tramadol bloqueia a condução de potenciais somatossensitivos 
neurais17 e possui efeito anestésico local tão eficaz quanto prilocaí-
na a 2%18. Quando aplicado diretamente sobre o nervo ciático, 
bloqueia a condução neural de modo dose dependente3 com me-
nor potência que a lidocaína16, sendo a proximidade das bainhas 
neurais essencial para o efeito sinérgico19. 
Não se encontrou de modo significativo, aumento da duração total 
do efeito da lidocaína a 2% no modelo utilizado. No entanto, os 

animais que receberam a associação de tramadol à lidocaína a 2% 
obtiveram bloqueio neural profundo (grau 3) por tempo mais pro-
longado que aqueles submetidos à injeção isolada de lidocaína a 2%, 
que poderia ser compreendida como medida indireta da intensidade 
de bloqueio motor. Uma hipótese a se contemplar para a ocorrência 
deste fenômeno talvez seja a participação do tramadol na fase inicial 
do bloqueio de condução, cuja duração do bloqueio é limitada pela 
potência do fármaco. Do ponto de vista clínico, associar tramadol 
à anestesia locorregional talvez possa reduzir o estresse cirúrgico e 
melhorar a recuperação pós-operatória em humanos, devido às van-
tagens fisiológicas que tais técnicas oferecem e à possibilidade de 
alta hospitalar precoce20. No entanto, houve limitação pela técnica e 
modelos estudados, por conta da impossibilidade de se mensurar o 
tempo de instalação do bloqueio nos animais. 

CONCLUSÃO

Os atuais resultados permitem concluir que o tramadol pode ser uti-
lizado como adjuvante da lidocaína, prolongando o tempo de recu-
peração do bloqueio motor em ratos, possivelmente por mecanismo 
semelhante o anestésico local. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Cancer pain of patients 
submitted to surgery should be managed during their whole 
clinical evolution, taking into consideration their physiological 
and emotional needs. Based on that, a question was posed: “How 
is the immediate postoperative pain management of cancer pa-
tients by the Perioperative Nursing team?” This study aimed at 
reflecting about immediate postoperative cancer pain manage-
ment by the perioperative nursing team.
CONTENTS: This was a literature research with qualita-
tive approach, based on content analysis. Data were collected 
from Scielo, LILACS and Medline databases, from the Virtual 
Health Library platform (BIREME). The objectives of the 
study were complete articles online published by national and 
international journals in English and Portuguese, indexed from 
1999 to 2011 as from Health Sciences Keywords (DECS): 
“nursing care”, “pain”, “postoperative period” and “cancer”, be-
ing those considered inclusion criteria. Information was inter-
preted according to a hermeneutic view. After organization, the 
following categories were obtained: “Postoperative cancer pain 
management represented by (de) humanized and subjective 
nursing assistance”; “postoperative cancer pain management 
represented by scales measurements and signs and symptoms”; 
“Postoperative cancer pain management represented by nurs-
ing interventions”.
CONCLUSION: Care of cancer patients submitted to surgery 
requires the development of specific evaluation and therapeutic 
skills by the perioperative nursing team, who will intermediate 
humanized pain management.
Keywords: Cancer, Nursing care, Pain, Postoperative period.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor do paciente com cân-
cer que é submetido à cirurgia deve ser gerenciada durante toda a 
sua evolução clínica, levando em consideração suas necessidades 
fisiológicas e emocionais, baseando-se nisso, emergiu a indaga-
ção: “Como ocorre o gerenciamento da dor no pós-operatório 
imediato de pacientes com câncer pela equipe de Enfermagem 
Perioperatória?”. O objetivo deste estudo foi refletir sobre o ge-
renciamento da dor no pós-operatório imediato de pacientes 
com câncer pela equipe de enfermagem perioperatória. 
CONTEÚDO: Foi realizada pesquisa bibliográfica com abor-
dagem qualitativa baseada na análise de conteúdo temática. As 
fontes para coleta dos dados foram as bases de dados da Scielo, 
LILACS, e Medline, da plataforma da Biblioteca Virtual em Saú-
de (BIREME), os objetos de estudo foram artigos disponíveis 
na íntegra, on-line, publicados em periódicos nacionais e inter-
nacionais nos idiomas inglês, português indexados no período 
de 1999 a 2011 a partir dos Descritores em Ciências da Saúde 
(DECS): “cuidado de enfermagem”, “dor”, “período pós-operató-
rio”; “câncer”; sendo estes os critérios de inclusão adotados. As 
informações foram interpretadas segundo a visão hermenêutica. 
Após organização, obtiveram-se categorias: “O gerenciamento da 
dor no pós-operatório de pacientes com câncer representado pela 
assistência de Enfermagem (dês) humanizada e subjetiva”; “O ge-
renciamento da dor no pós-operatório de pacientes com câncer 
representado pela mensuração das escalas e dos sinais e sinto-
mas”; “O gerenciamento da dor no pós-operatório de pacientes 
com câncer representado pelas intervenções de Enfermagem”. 
CONCLUSÃO: O cuidado destes pacientes exige o desenvol-
vimento de habilidades específicas de avaliação e terapia pela 
enfermagem perioperatória, que intermediarão o gerenciamento 
humanizado da dor. 
Descritores: Câncer, Cuidados de enfermagem, Dor, Período 
pós-operatório. 

INTRODUÇÃO

O gerenciamento da dor no período pós-operatório imediato 
compreende o cuidado implementado de forma farmacológica 
ou não farmacológica. Em se tratando de pacientes com dor crô-
nica relacionada ao câncer, esta necessidade de gerenciamento 
ganha enfoque holístico, uma vez que estes pacientes já foram, 
potencialmente, submetidos a tratamentos invasivos dolorosos, 
os quais, em conjunto com a doença, lhes causam sofrimento. 
Assim, grande parcela dos pacientes com esse diagnóstico expe-
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rimenta dor, o que torna de extrema importância capacitar os 
profissionais de saúde em relação ao seu manuseio1.
Quando se leva em conta a dor do paciente com câncer, devem 
ser considerados os aspectos físicos, emocionais e sociais que 
envolvem a percepção deste paciente em particular sobre a ex-
periência, com a finalidade de implantar condutas pertinentes 
ao gerenciamento holístico da dor nesta população especial2.
A Enfermagem Perioperatória (EP) vem se adaptando ao cui-
dado de pacientes portadores de doença e dor crônica pré- 
existentes ao tratamento cirúrgico, o que exige preparo especí-
fico e desenvolvimento de habilidades dos profissionais desta 
especialidade.
Atualmente, o enfermeiro que cuida de pacientes cirúrgicos 
deve focar os seus esforços na avaliação constante da ocor-
rência e da intensidade da dor pós-operatória relatada, para, 
desta forma, gerenciar adequadamente o quinto sinal vital3. 
O seu gerenciamento pela equipe de EP se baseia, funda-
mentalmente na avaliação, desde a admissão do paciente no 
pré-operatório até ao longo de toda a experiência cirúrgica, 
tendo como objetivo primeiro a sua prevenção no pós-ope-
ratório e segundo, seu correto tratamento, de acordo com a 
subjetividade e com a história pregressa de doença e de dor 
desse paciente3,4.
Esforços devem ser mobilizados no sentido de treinar os profis-
sionais de enfermagem, em formação ou já formados na área, 
para cuidar do paciente com dor5.
Percebe-se a necessidade de maiores esforços pela equipe de en-
fermagem no que diz respeito ao aprimoramento do manuseio 
da dor como quinto sinal vital. Essa constatação é enfatizada 
quando o paciente, que experimenta a dor, apresenta história 
prévia de doenças crônicas e situações limitantes ou incapaci-
tantes como o câncer6.
Considerando os elementos a serem reconhecidos pela Enfer-
magem no gerenciamento da dor, ressaltam-se os instrumentos 
de avaliação pertinentes, a entrevista ou anamnese realizada 
pelo enfermeiro, além das propostas de tratamento farmacoló-
gico e não farmacológico1,4,6-8.
A partir dos relatos de literatura citados, emergiu a questão 
norteadora desta pesquisa: “Como ocorre o gerenciamento da dor 
no pós-operatório imediato de pacientes com câncer pela equipe de 
Enfermagem Perioperatória?”.
Justifica-se a realização desta pesquisa baseada na lacuna detec-
tada na literatura no que concerne ao manuseio do quinto sinal 
vital em pacientes com câncer que são submetidos à cirurgia. 
O objetivo deste estudo foi descrever o gerenciamento da dor 
no pós-operatório imediato de pacientes com câncer pela equi-
pe de EP.

CONTEÚDO

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa. 
As fontes para coleta dos dados foram as bases de dados Scielo, 
LILACS, e Medline, da plataforma da Biblioteca Virtual em 
Saúde (BIREME). 
Os objetos de estudo foram artigos disponíveis na íntegra, 
 on-line, publicados em periódicos nacionais e internacio-

nais nos idiomas inglês ou português indexados no período 
de 1999 a 2011 a partir dos Descritores em Ciências da 
Saúde (DECS): “cuidado de enfermagem”, “dor”, “período 
pós-operatório”; “câncer”; sendo estes os critérios de inclu-
são adotados.
O procedimento para coleta ocorreu no período de outubro 
de 2011 a fevereiro de 2012, a partir da questão nortea-
dora: “Como ocorre o gerenciamento da dor no pós-operatório 
imediato de pacientes com câncer pela equipe de Enfermagem 
Perioperatória”? 
Após o processo de categorização, emergiram as seguintes cate-
gorias: “O gerenciamento da dor no pós-operatório de pacien-
tes com câncer representado pela assistência de Enfermagem 
(dês) humanizada e subjetiva”, “O gerenciamento da dor no 
pós-operatório de pacientes com câncer representado pela men-
suração em escalas e de sinais e sintomas” e “O gerenciamento 
da dor no pós-operatório de pacientes com câncer representado 
pelas intervenções de Enfermagem”.

O gerenciamento da dor no pós-operatório de pacientes 
com câncer representado pela assistência de Enfermagem 
(dês) humanizada e subjetiva
O manuseio, a sensibilidade e a percepção da equipe de enfer-
magem são essenciais para a avaliação e a assistência no trata-
mento adequado em relação ao paciente com dor. 
“A partir de sensibilidade e percepção, o enfermeiro detecta dor 
com exatidão... propicia aproximação, interação com o paciente”9.
Os profissionais capacitados no controle da dor possuem maio-
res possibilidades de garantir uma assistência mais humanizada 
ao paciente. O cuidado holístico que envolve o gerenciamento 
da dor de pacientes com câncer que foram submetidos a uma 
cirurgia compreende a necessidade de consideração sobre os 
aspectos biológicos, emocionais e comportamentais que esses 
pacientes vivenciam5,10:
“A dor é considerada uma síndrome resultante de aspectos físicos e 
emocionais que precisam de cuidados”11.
A consideração exposta pelos autores é corroborada pela afir-
mação de que o desenvolvimento da capacidade de resiliência 
nas capacidades de ser, estar, ter, poder e querer, contribuindo 
para a reflexão na assistência a pacientes com câncer12. O cuida-
do humanizado da pessoa com câncer que experimenta dor no 
pós-operatório ultrapassa, assim, o estabelecimento de regras de 
avaliação e tratamento farmacológico:
“Maneira de avaliar a dor é confiando nas palavras e no compor-
tamento... para assistência humanizada”6.
Para detectar a dor do paciente com câncer, é fundamental 
que o enfermeiro saiba avaliar por meio da sensibilidade 
e percepção, propiciando uma interação entre paciente e 
cuidador9.
O cuidado do ser humano com câncer que vivencia dor na 
Sala de Recuperação Anestésica (SRA) pode ser influenciado 
com estímulos precedentes ou precipitantes que podem ter 
consequências:
“O manuseio da dor de forma individualista... descartando o pro-
pósito de protocolos de avaliação e tratamento contribui para de-
sumanização”10.
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O controle da dor nos pacientes com câncer deve ser avaliado 
de forma única, sendo individual para cada um dos pacientes, 
de maneira responsável para que a assistência seja adequada.
Ao se tratar dos aspectos que envolvem o ensino para o ge-
renciamento da dor como o quinto sinal vital, o preparo dos 
docentes e dos alunos a respeito do tema contribui para o trata-
mento da dor de maneira importante5.
Depreende-se, assim, dessa categoria, que o cuidado de enfer-
magem, no que concerne à dor, envolve a consideração da sub-
jetividade sobre a percepção do indivíduo com câncer. Além da 
consideração de outros sinais e sintomas, devem ser avaliadas 
expressões, maneiras de comunicação, e também o relato verbal 
e não verbal exposto pelo paciente no período pós-operatório.

O gerenciamento da dor no pós-operatório de pacientes 
com câncer representado pela mensuração em escalas e de 
sinais e sintomas
Nesta categoria, percebe-se que todo enfermeiro precisa conhe-
cer os instrumentos usados para medir a intensidade dolorosa, 
o que requer competências e habilidades para a assistência dos 
sintomas voltada para a diminuição da dor. 
“Na aferição de intensidade dolorosa PO são recomendadas escalas 
e instrumentos específicos de avaliação do tratamento”8.
Dentre os cuidados que envolvem o gerenciamento da dor de 
pacientes com câncer, ressaltam-se a avaliação e a atenção dis-
pensada ao 5° sinal vital, desde a admissão até a alta da SRA.
“Clientes devem ser questionados se estão com dor, desde o momen-
to da admissão até a alta [...]”4.
No caso da dor do paciente com câncer, quanto mais eficaz for 
a avaliação da dor, melhor será o norteamento da terapia anal-
gésica, diminuindo, assim, também o custo de internação13,14. 
Considerando que cada paciente vivencia a dor de uma forma, 
os enfermeiros devem gerenciar a dor de forma abrangente, 
levando em consideração os fatores econômicos, biológicos e 
emocionais2,13,15.
A dor no pós-operatório pode ser ainda agravada pelas deman-
das da complexidade do atendimento, tais como a estrutura 
física, os ruídos de equipamentos e pessoas se movimentando16. 
Nesses casos, os conhecimentos decorrentes da área de Enfer-
magem Oncológica podem ajudar na capacitação dos profissio-
nais enfermeiros e contribuir para a assistência adequada12,16. 
Há a necessidade urgente de se incluir o ensino da dor no cur-
rículo dos cursos de graduação da área da saúde, visando e ga-
rantindo que os futuros profissionais saibam cuidar do paciente 
com dor crônica, usando de todos os instrumentos para identi-
ficação de sinais e sintomas possíveis5.
Essa categoria, portanto, destaca a necessidade de desenvol-
vimento de habilidades do enfermeiro frente ao uso dos ins-
trumentos para avaliação da dor pós-operatória, que pode ser 
experimentada por pacientes com câncer e a inserção da dor no 
currículo de formação desses profissionais. 

O gerenciamento da dor no pós-operatório de pacientes 
com câncer representado pelas intervenções de Enfermagem
Nessa categoria, percebe-se que o conhecimento em como usar 
as inúmeras ferramentas de intervenção, tanto o tratamento 

farmacológico quanto o não farmacológico, possibilita ao en-
fermeiro identificar as necessidades de cada indivíduo com dor 
no pós-operatório.
A dor desses pacientes pode diminuir as atividades do dia a dia, 
por exemplo, o apetite e o sono, tendo assim sensações de aban-
dono, depressão e ansiedade. O tratamento da dor deve ser prio-
ritário no alívio do sofrimento, melhorando o quadro álgico17-19.
“Na avaliação da dor no PO, deve-se atentar para aspectos emo-
cionais, ansiedade, atividades diárias, sociais e sono”20.
Como um dos aspectos do tratamento da dor envolve a inter-
venção farmacológica, a enfermagem perioperatória necessita 
estar preparada para manipular os fármacos opioides e demais 
fármacos para o alívio da dor, ou seja, saber fazer o gerencia-
mento destes materiais. Isto é um aspecto de suma importân-
cia no tratamento da dor de paciente com câncer, podendo 
implicar na redução de permanência de sua internação, com 
consequentes menores custos14,16. 
Além do que já foi descrito, também é importante a relação 
entre enfermeiro, paciente e família, para melhor adesão ao 
tratamento proposto. O cuidado holístico que envolve o ge-
renciamento da dor deve ser realizado de forma íntegra, visan-
do sempre a qualidade de vida do paciente21,22.
Em pacientes com leucemia, um estudo mostrou que a en-
fermagem tem papel muito importante no cuidado ligado à 
superação das terapias dolorosas pelas quais o paciente passou 
e que ainda vai passar19. 
Os enfermeiros empregam, além das medidas farmacológicas, 
as complementares, como o conforto físico e emocional desses 
pacientes, a mudança de decúbito em caso de paciente acama-
do, o cuidado com o curativo da ferida operatória, a escuta 
terapêutica e o cuidado humanizado5.
O gerenciamento da dor e as intervenções de cuidados empre-
gados pela equipe de enfermagem foram considerados nessa 
categoria. Os métodos farmacológicos e não farmacológicos 
representam um suporte no tratamento desses pacientes, ca-
bendo ao enfermeiro dispor de técnicas na assistência à dor 
aguda PO de pacientes com câncer.

CONCLUSÃO 

Percebeu-se que a equipe de enfermagem deve ser preparada 
para o gerenciamento da dor pós-operatória de pacientes com 
câncer, mediante a utilização dos instrumentos disponíveis e 
identificação das intervenções farmacológicas e complementa-
res necessárias para cada paciente. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain is a typical symp-
tom during early orthodontic treatment. This study aimed at re-
viewing the literature on the use of low intensity laser to relieve 
pain during orthodontic treatment.
CONTENTS: Titles, summaries and articles were searched in 
the following databases: Pubmed/Medline, Cochrane Library, 
LILACS and Scielo. Three researchers have independently 
searched using defined inclusion and exclusion criteria. Eight 
clinical trials were included and six have observed significant 
pain relief after therapeutic laser.
CONCLUSION: There are scientific evidences that low intensi-
ty laser decreases pain symptoms during dental movements after 
the placement of orthodontic elastics and after orthodontic ad-
justments. Its use by dentists is a feasible alternative for inducing 
less adverse effects as compared to anti-inflammatory analgesics, 
being indicated for allergic patients, children and patients with 
systemic impairment. However, there is the need for further sci-
entific investigations using well-defined protocols.
Keywords: Analgesia, Laser, Laser therapy, Low intensity laser, 
Orthodontics, Pain.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor é um sintoma clínico 
característico em estágios iniciais do tratamento ortodôntico. O 
objetivo deste estudo foi rever na literatura o uso da terapia a la-
ser de baixa intensidade na redução da dor durante o tratamento 
ortodôntico. 
CONTEÚDO: Uma busca de títulos, resumos e artigos foram 
realizadas nas bases de dados Pubmed/Medline, Cochrane Libra-
ry, LILACS e Scielo. Três pesquisadores realizaram de forma in-
dependente uma busca utilizando critérios de inclusão e exclusão 
definidos. Foram incluídos oito ensaios clínicos, sendo que seis 
deles verificaram redução significativa da dor após uso do laser 
terapêutico. 
CONCLUSÃO: Existe evidência científica de que o uso do la-
ser de baixa intensidade diminui a sintomatologia dolorosa após 
colocação de elásticos ortodônticos e após realização de ajustes 
ortodônticos durante a movimentação dentária. O seu uso por 
profissionais da área é uma alternativa viável por apresentar me-
nos efeitos colaterais em relação a analgésicos anti-inflamatórios, 
sendo bem indicado a pacientes alérgicos, crianças e pacientes 
com comprometimento sistêmico. No entanto, há a necessida-
de de investigações científicas adicionais que utilizem protocolos 
bem definidos. 
Descritores: Analgesia, Dor, Lasers, Ortodontia, Terapia a laser, 
Terapia a laser de baixa intensidade.

INTRODUÇÃO

A dor é um sintoma clínico característico em estágios iniciais do 
tratamento ortodôntico, causando redução de aceitação e descum-
primento das fases terapêuticas seguintes, podendo, inclusive, ser 
causa de interrupção do tratamento1. Na Ortodontia, o alívio da 
dor tem sido feito principalmente pelo uso de fármacos anti-infla-
matórios não esteroides (AINES)2. Entretanto, cabe ressaltar que 
os AINES devem ser evitados durante o tratamento ortodôntico, 
uma vez que alteram o mecanismo de movimentação ortodôntica, 
ampliando o tempo de tratamento3. Além disso, alguns pacientes 
são alérgicos e não podem fazer uso desse fármaco analgésico4. 
Uma alternativa ao uso de fármacos analgésicos é a terapia a laser 
de baixa intensidade, utilizada em quase todas as especialidades 
odontológicas com finalidade analgésica5. Estudo de revisão recente 
comparou o uso de diferentes modalidades analgésicas (fármacos e 
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terapia a laser de baixa intensidade) no tratamento ortodôntico e 
evidenciou que, apesar da ampla utilização dos fármacos, estes po-
dem ter efeitos adversos ao tratamento; os autores ainda concluem 
que a terapia a laser de baixa intensidade é uma alternativa relativa-
mente segura e necessita de maior atenção por parte da comunidade 
científica4. Pesquisas recentes têm investigado o potencial analgésico 
do laser Arseneto de Gálio-Alumínio (AsGaAl) sob diferentes pro-
tocolos de utilização, durante o tratamento ortodôntico, mostrando 
resultados promissores2,6-8. Alternativas como acupuntura e hipnose 
têm sido indicadas em alguns casos para a terapia da dor, sendo efe-
tivos em determinadas situações9. Na Ortodontia, entretanto, estas 
terapias complementares ainda não foram introduzidas.
O objetivo deste estudo foi rever o uso e a eficácia da terapia a 
laser de baixa intensidade na diminuição da dor durante o tra-
tamento ortodôntico. Para tanto, foi realizada uma busca sis-
temática das evidências científicas até o momento para o tema 
proposto.

MÉTODO

Esta revisão seguiu uma metodologia sistematizada de busca dos 
artigos científicos com base no tema proposto, conforme descri-
ção a seguir. 
As bases utilizadas para a busca dos estudos foram: Pubmed/Me-
dline, Cochrane Library (Registro Cochrane de Ensaios Contro-
lados), LILACS e Scielo. Três pesquisadores realizaram a leitura 
dos títulos e resumos independentemente. Os descritores utiliza-
dos foram extraídos de dois dicionários eletrônicos, o dicionário 
dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) para o idioma 
português, e o Medical Subject Headings (MeSH) para o idioma 
inglês. Em português, foram incluídos os seguintes descritores: 
“dor”; “lasers”; “ortodontia”; “terapia a laser”; “terapia a laser de 
baixa intensidade”. Em inglês, foram incluídos os respectivos 
descritores para o idioma: “pain”; “lasers”; “orthodontics”; “laser 
therapy”; “laser therapy, low-level”. O operador booleano utilizado 
entre cada termo foi o “and”. O quadro 1 mostra como foi reali-
zada a entrada dos descritores nas bases de dados.

Quadro 1 – Sequência de descritores utilizados.

1. Ortodontia “and” Lasers “and” Dor 
2. Ortodontia “and” Terapia a Laser “and” Dor
3. Ortodontia “and” Terapia a Laser de Baixa Intensidade “and” Dor
4. Orthodontics “and” Lasers “and” Pain
5. Orthodontics “and” Laser Therapy “and” Pain
6. Orthodontics “and” Laser Therapy, Low-Level “and” Pain

A seleção inicial ocorreu por meio da leitura dos títulos e re-
sumos encontrados na busca, observando a relevância para o 
tema proposto. Foram incluídos apenas estudos clínicos em 
que houve a utilização do laser de baixa intensidade com fi-
nalidade analgésica durante o tratamento ortodôntico. Os 
idiomas incluídos foram o português e o inglês. Artigos expe-
rimentais que envolvessem animais e revisões narrativas foram 
excluídos. O tempo de busca compreendeu até o dia 12 de ou-
tubro de 2012. A figura 1 esquematiza os critérios de inclusão 
e exclusão dos artigos. 

Figura 1 – Diagrama de fluxo dos estudos incluídos e excluídos.

A análise dos dados foi realizada a partir da estruturação de um 
questionário para coleta das informações dos artigos científicos, 
em seguida estes foram dispostos em tabelas para facilitar a visu-
alização. Após leitura dos artigos houve a comparação de acor-
do com as variáveis principais: diminuição significativa da dor, 
técnica de aferição da dor, tipo de método utilizado, forma de 
avaliação da dor e o tipo de teste estatístico utilizado nos estudos. 
As variáveis secundárias observadas foram: tamanho amostral no 
grupo teste, tipo de laser, comprimento de onda do laser em na-
nômetros (nm), densidade de energia em Joules por centímetro 
quadrado (J/cm2) e tempo de exposição por ponto.

RESULTADOS

Foram incluídos oito ensaios clínicos após os critérios de seleção, 
sendo todos artigos científicos originais publicados entre 1995 e 
2012 em periódicos das áreas de Ortodontia e Laserterapia. Seis 
dos oito ensaios incluídos dispõem sobre o processo de randomi-
zação. O uso do laser com finalidade analgésica ocorreu princi-
palmente durante a movimentação ortodôntica ou a colocação 
de elásticos ortodônticos. Houve uso de placebo e cegamento 
em grande parte dos estudos incluídos. A tabela 1 evidencia os 
estudos incluídos nesta revisão. 
As características físicas dos lasers utilizados variaram, mas houve 
predomínio para uso do laser de AsGaAl em comprimento de 
onda superior a 800 nm, sendo encontrado nesta faixa os me-
lhores efeitos analgésicos. A dosimetria mais frequente esteve na 
faixa entre 4–8 J/cm2. A tabela 2 dispõe as especificidades refe-
rentes ao laser utilizado.
A aferição da dor ocorreu por meio de escalas, preferencialmente 
a escala analógica visual (EAV). A análise estatística, em sete es-
tudos, usada para testar diferenças significativas entre os grupos 
ocorreu pelo uso de um teste não paramétrico. A redução da dor 
foi percebida em seis dos oito estudos, sendo encontrados os me-
lhores resultados com o laser do tipo Arseneto de Gálio-Alumí-
nio. A tabela 3 apresenta a metodologia aplicada para aferição e 
avaliação da dor bem como os resultados encontrados.
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Tabela 1 – Estudos incluídos.

Autores Periódicos Finalidade Terapêutica do Laser
Tamanho Amostral 

(grupo teste)
Controle/
Placebo

Encoberto

Lim, Lew e Tay10 American Journal of Orthodontics 
and Dentofacial Orthopedics

Redução da dor após colocação 
de elásticos ortodônticos

39 P Duplo-encoberto

Turhani e col.1 American Journal of Orthodontics 
and Dentofacial Orthopedics

Redução da dor após aparelhagem 
fixa

38 P Encoberto

Fujiyama e col.11 The Angle Orthodontist
Redução da dor após colocação 
de separadores ortodônticos 60

P Encoberto

Youssef e col.8 Lasers in Medical Science
Redução da dor durante a movi-
mentação ortodôntica do canino 15

P NE

Tortamano e col.7 American Journal of Orthodontics 
and Dentofacial Orthopedics

Redução da dor após colocação 
do primeiro arco ortodôntico

20 P,C Duplo-encoberto

Esper Nicolau e 
Arisawa12 Lasers in Medical Science

Redução da dor após colocação 
de separador ortodôntico elástico

12 P,C NE

Bicakci e col.2 Photomedicine and Laser Surgery
Redução da dor após colocação 
de banda ortodôntica

19 P NE

Doshi-Mehta e 
Bhad-Patil6

American Journal of Orthodontics 
and Dentofacial Orthopedics

Redução da dor durante a movi-
mentação ortodôntica

20 P Encoberto

P = placebo, C = controle, NE = não especificado.

Tabela 2 – Especificidades de aplicação do laser nos estudos incluídos.

Autores Tipos de Laser Comprimento 
de Onda (nm)

Densidade de 
Energia (J/cm2)

Tempo de Exposi-
ção por Ponto (s)

Número de Aplicações por Ponto

Lim, Lew e Tay10 AsGaAl 830 0,45–1,8 15, 30 e 60 1 aplicação por ponto durante 5 dias consecutivos
Turhani e col.1 Mini laser 2075 670 NE 30 1 aplicação única por ponto 
Fujiyama e col.11 CO2 NE NE 30 1 aplicação única por ponto
Youssef e col.8 AsGaAl 809 8 10 e 20 1 aplicação por ponto em intervalos de 3, 4 e 7 dias
Tortamano e col.7 AsGaAl 830 5 16 1 aplicação única por ponto
Esper, Nicolau e 
Arisawa12

AlGaInP 660 4 25 1 aplicação única por ponto

Bicakci e col.2 AsGaAl 820 7,96 5 1 aplicação única por ponto
Doshi-Mehta e 
Bhad-Patil6 

AsGaAl 800 8 30 1 aplicação por ponto em intervalos de 3, 4 e 7 dias 
no 1° mês, seguido por aplicações quinzenais

nm = nanômetro; J/cm2 = Joules por centímetro-quadrado; s = segundos; AsGaAl = arseneto de gálio-alumínio; AlGaInP = alumínio-gálio-índio-fósforo; CO2 = dióxido 
de carbono; NE = não especificado.

Tabela 3 – Metodologia e resultado para redução da dor.

Autores Métodos dos Estudos Técnicas de 
Aferição da Dor 

Forma de Avaliação Análise Estatística Redução da 
Dor*

Lim, Lew e Tay10 Aplicação do laser (gengiva vestibular) 
durante 5 dias nos mesmos pacientes

EAV Avaliação da dor antes 
e depois em cada dia

Teste de Friedman bi-
caudal 

Não

Turhani e col.1 Aplicação do laser na gengiva vestibular 
no grupo teste e placebo em outro grupo

Quest ionár io 
de dor

Avaliação da dor após 
6h, 30h e 54h

Teste Exato de Fisher com 
correção de Benferroni

Sim - após 
6h30min

Fujiyama e col.11 Aplicação do laser (gengiva vestibular e 
palatina) no grupo teste e placebo em 
outro grupo

EAV Avaliação da dor após 
30s, 6h, 12h e 7 dias 
seguintes

Teste de Friedman bi-
caudal

Sim - a par-
tir do 4° dia

Youssef e col.8 Aplicação de laser (região cervical, média 
e apical do dente) apenas do lado direito 
e aplicação de placebo no lado esquerdo

Quest ionár io 
de dor

Avaliação da dor du-
rante 3 estágios (após 
3, 7 e 14 dias)

Teste de Man–Whitney Sim

Tortamano e col.7 Aplicação de laser no dente para o grupo 
experimental, aplicação de placebo em 
outro grupo e nenhuma intervenção no 
controle

EVN Avaliação da dor por 
questionário após 7 
dias

Análise de Variância bi-
caudal com correção de 
Benferroni

Sim

Esper, Nicolau e 
Arisawa12

Aplicação do laser (região cervical e api-
cal do dente) no grupo teste, placebo em 
outro grupo e controle em outro grupo

EAV Avaliação da dor após 
2h, 24h, 48h, 72h, 96h 
e 120h

Teste de Wilcoxon uni-
caudal

Não

Bicakci e col.2 Aplicação do laser (ao redor do dente), 
aplicação de placebo no lado oposto

EAV Avaliação da dor após 
5min, 1h e 24h

Teste de Man-Whitney/
Teste de Friedman

Sim - após 
24h

Doshi-Mehta e 
Bhad-Patil6 

Aplicação do laser (terço médio do cani-
no e da palatina) em um lado, aplicação 
de placebo no lado oposto

EAV Avaliação no primeiro 
dia, 3° dia e 30 dias 
após

Teste t pareado Sim

*Redução estatística significativa.
EAV = escala analógica visual; EVN = escala visual numérica; s = segundo; min = minuto; h = hora.
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DISCUSSÃO 

Todos os artigos incluídos nesta revisão investigaram a ação anal-
gésica do laser em alguma fase do tratamento ortodôntico, seja 
na colocação de separadores elásticos10-12 na adaptação da apare-
lhagem fixa1,2,7 ou durante a movimentação ortodôntica realizada 
nos ajustes6,8. Tais estudos são recentes e foram publicados em 
periódicos relevantes para as áreas de Ortodontia e Lasertera-
pia. Dos oito estudos incluídos, todos possuíam grupo placebo, 
porém apenas dois tinham grupo controle. Seis demonstraram 
redução da dor por meio da aplicação do laser de baixa intensida-
de, entretanto dos estudos controlados, um foi positivo quanto 
à redução da dor e o outro foi negativo. Um dos ensaios10 em 
que não se observou tal redução ocorreu possivelmente devido a 
baixa densidade de energia utilizada, entre 0,45–1,8 J/cm2, o que 
equiparou os dois grupos (laser e placebo). Este estudo corres-
pondeu a um dos primeiros achados do uso do laser para redução 
da dor no pós-ajuste ortodôntico.
Na Ortodontia, o uso do laser de baixa intensidade tem sido 
favorável devido a ações de analgesia, anti-inflamação e também 
atuando em processos bioestimulantes de reparação tecidual5, 
além disso, atuando em comprimentos de onda entre 632 e 780 
nm, apresentam tais ações citadas, podendo ser aplicados nos te-
cidos sem produzir mutações e carcinogênese13.
Acerca das particularidades dos lasers, em cada estudo houve 
tendência para a utilização do meio ativo de AsGaAl em com-
primento de onda ligeiramente superior a 800 nm. Utilizado na 
faixa de comprimento de onda entre 800–830 nm, o laser de 
AsGaAl apresentou os resultados com melhores efeitos analgé-
sicos. Esse meio ativo é um diodo semicondutor que apresenta 
características propícias para uma ação fotoquímica de analgesia 
nos tecidos, além de uma ação anti-inflamatória e de bioestimu-
lação tecidual14,15. 
Um dos ensaios utilizou o laser gasoso de dióxido de carbono 
(CO2), embora o comprimento de onda não fosse especificado. 
Apesar de não ser sempre previsível, é frequente a diminuição da 
dor associada ao uso do laser de CO2

16. Estudo prévio17 sugeriu 
que a irradiação com laser de CO2 reduz a resposta inicial aos 
estímulos nociceptivos durante a movimentação dentária e que 
não causa efeitos adversos ao periodonto.
Dos ensaios clínicos incluídos, seis citaram a realização do pro-
cesso de randomização durante a alocação do grupo/região expe-
rimental e controle. A randomização é necessária para a obten-
ção de uma distribuição equivalente de variáveis em dois grupos, 
produzindo um equilíbrio18. Apenas dois ensaios não relataram 
como foi realizada a randomização8,11. Além disso, o cegamento 
foi outro fator verificado nos ensaios incluídos, em que os pa-
cientes não sabiam se estavam recebendo o tratamento ou o pla-
cebo. O fato de o paciente saber se está ou não recebendo algum 
tipo de terapia pode influenciá-lo psicologicamente de maneira 
benéfica ou desfavorável, sendo estimado que o efeito placebo 
provoque sensação de alívio em 40% dos pacientes que acredi-
tam estar recebendo algum tipo de tratamento9. Porém, dada a 
evolução natural da dor que apresenta tendência de redução com 
a acomodação do paciente ao tratamento, o grupo controle de 
acompanhamento, sem exposição ao laser ou ao placebo, deve ser 

considerado importante e foi observado apenas em dois estudos. 
Um destes12 em que não foi verificada redução correspondeu a 
um estudo preliminar, realizado com um número reduzido de 
pacientes, portanto, as conclusões do estudo devem ser analisa-
das com cautela.
A utilização de um grupo controle sem que haja qualquer tipo 
de intervenção é uma boa estratégia para percepção da dor real 
experimentada pelos pacientes, uma vez que a possibilidade de 
um efeito placebo será inexistente ou diminuída.
A dosimetria, que consiste na relação entre a energia transmitida 
por um emissor de laser e a superfície de irradiação do raio de 
luz15, apresentou marcantes variações nos estudos. Essa ampla 
variação nos protocolos de aplicação é possivelmente devido à 
tentativa de se estudar diferentes formas de utilização do laser 
durante o tratamento ortodôntico, além disso, as finalidades te-
rapêuticas entre os estudos eram diferentes. Clinicamente tem 
sido utilizado uma dosimetria com finalidade analgésica próxima 
a 4 J/cm2, ainda que o protocolo de aplicação esteja na depen-
dência da resposta do paciente13. Com relação ao tempo de ex-
posição nos tecidos, houve predominância para tempos variando 
entre 15 e 30 segundos. O tempo de exposição dos aparelhos 
atuais já possui um cálculo direto, cabendo ao profissional pro-
gramar o aparelho na densidade de energia desejada e esperar a 
indicação do tempo de aplicação15.
Neste estudo, observou-se que os ensaios clínicos incluídos se-
guiram uma metodologia de aplicação pontual do laser, uti-
lizando como forma de aferição da dor a EAV. Essa escala já 
foi validada para avaliação da dor nos estudos experimentais19, 
entretanto, a subjetividade na percepção de dor entre os pacien-
tes pode envolver algumas questões que limitem sua acurácia2. 
Com relação à análise estatística dos ensaios clínicos, a opção por 
testes não paramétricos em sete estudos sugere que a percepção 
de dor apresenta uma distribuição não normal entre os pacien-
tes, sendo que apenas um estudo utilizou o teste t paramétrico. 
É preciso considerar que a utilização de testes não paramétri-
cos, embora possível, apresenta limitações quando comparada à 
utilização de testes paramétricos equivalentes por possuir menor 
poder estatístico20.
Limitações dos estudos podem ser observadas na determinação 
do tamanho amostral para o grupo teste, havendo uma variação 
de 12–60 indivíduos por grupo teste entre os artigos. O tama-
nho da amostra em estudos clínicos é de fundamental impor-
tância para realização de inferências, havendo dificuldades na 
análise de subgrupos quando se trata de amostras inferiores a 30 
indivíduos21. Apenas um dos estudos desta revisão detalhou o 
procedimento para determinação do tamanho amostral6. Outra 
limitação ocorreu devido ao fato de seis dos oito estudos incluí-
dos não realizarem um grupo controle além do placebo, havendo 
possibilidade de que alguns pacientes sofressem efeito placebo.
A terapia a laser de baixa intensidade, que surge como uma alter-
nativa ao uso de analgésicos em pacientes que recebem tratamen-
to ortodôntico tem apresentado bons resultados na redução da 
dor, sendo indicada devido aos seus efeitos biológicos benéficos e 
por apresentar menos efeitos colaterais em relação aos fármacos. 
Entretanto, por se tratar de um assunto emergente, existe pouca 
quantidade de artigos científicos publicados na literatura, sobre-
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tudo de ensaios clínicos randomizados e adequadamente contro-
lados, os quais fornecem fortes evidências científicas sobre novas 
terapêuticas utilizadas.

CONCLUSÃO 

Existe evidência científica de que o uso do laser de baixa intensida-
de diminui a sintomatologia dolorosa após colocação de elásticos 
ortodônticos e após realização de ajustes ortodônticos durante a 
movimentação dentária. Os melhores resultados foram percebidos 
com o laser do tipo AsGaAl, em comprimento de onda entre 800 
e 830 nm. O uso da terapia a laser de baixa intensidade na Orto-
dontia sugere um futuro promissor aos profissionais da área, uma 
vez que é uma excelente alternativa para pacientes alérgicos a anal-
gésicos anti-inflamatórios, pacientes com comprometimento sistê-
mico (a exemplo de comprometimentos renais) e crianças devido 
ao não uso de substâncias farmacológicas, resultando em menos 
efeitos colaterais. No entanto, há a necessidade de investigações 
científicas adicionais, que utilizem protocolos bem definidos para 
permitir a comparação entre os diferentes tipos de lasers e as meto-
dologias de aplicação, bem como para verificar a sua eficácia frente 
a outros tratamentos analgésicos disponíveis.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Due to physical im-
pairment, cerebral palsy (CP) children have pain related to sev-
eral hospital admissions and multiple knowingly painful proce-
dures. This study aimed at identifying in the literature aspects 
related to pain in CP children and at evaluating implications for 
nursing practice and research.
CONTENTS: The keywords nursing, pain, children and cerebral 
palsy were queried in Medline, Pubmed, LILACS, Scielo and 
Cochrane Library databases. Starting date was not limited and 
final date was October 30, 2011. Among 69 publications, 19 
have met the inclusion criteria. The analysis has resulted in four 
categories: CP children acute pain management; CP children 
chronic pain management; use of validated tools for pain evalu-
ation; and family participation in CP children’s care. Results re-
flect the complexity of CP children pain management and the 
need for specialized nursing care and multidisciplinary approach. 
CONCLUSION: Notwithstanding the scarcity of publications 
on this subject, we have identified major aspects of nursing prac-
tices for CP children pain management. Faced to complex CP 
children damages, the evaluation of the painful process should 
permeate not only the physical dimension, but also psychologi-
cal, social and spiritual dimensions, which are still seldom dis-
cussed in clinical settings. The nursing team should be equipped, 
should adopt evidence-based practices and translate them into 
clinical and managerial indicators.
Keywords: Cerebral palsy, Pain, Pediatric nursing.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Em decorrência do compro-
metimento físico, a criança com paralisia cerebral (PC) é aco-
metida por processos dolorosos, relacionados às diversas inter-
nações e múltiplos procedimentos reconhecidos como álgicos. 
Os objetivos do estudo foram identificar na literatura aspectos 
relacionados à dor das crianças com PC e avaliar as implicações 
para a prática e a pesquisa de enfermagem. 
CONTEÚDO: Os descritores utilizados foram nursing, pain, 
children e cerebral palsy nas bases de dados Medline, Pubmed, 
LILACS, Scielo e Biblioteca Cochrane. A data inicial não foi 
limitada e a data final foi 30 de outubro de 2011. Dentre as 69 
publicações, 19 atenderam aos critérios de inclusão. A análise 
resultou em quatro categorias temáticas: manuseio da dor aguda 
na criança com PC; manuseio da dor crônica na criança com PC; 
utilização de instrumentos validados para a avaliação da dor; e 
participação da família no cuidado à criança com PC. Os resul-
tados refletem a complexidade do manuseio da dor em crianças 
com PC, bem como a necessidade de cuidado especializado de 
enfermagem e de abordagem multiprofissional. 
CONCLUSÃO: Apesar da escassez de publicação referente a 
essa temática, identificaram-se aspectos importantes da práti-
ca de enfermagem mediante a dor da criança com PC. Frente 
à complexidade de agravos da criança com PC, a avaliação do 
processo doloroso deve permear não somente a dimensão física, 
como também as dimensões psicológica, social e espiritual, ainda 
pouco discutidas na clínica. A enfermagem deve se instrumenta-
lizar, adotar práticas baseadas em evidências e transformá-las em 
indicadores clínicos e gerenciais. 
Descritores: Dor, Enfermagem pediátrica, Paralisia cerebral.

INTRODUÇÃO 

A definição de paralisia cerebral (PC) é revisada e modificada des-
de 1964 em função da ampliação do conhecimento sobre essa con-
dição. A última alteração data de 2004 e define PC como um gru-
po de desordens do desenvolvimento da postura e do movimento, 
causando limitação da atividade, sendo atribuídos a distúrbios não 
progressivos que ocorrem no cérebro durante o desenvolvimento 
fetal ou no decorrer da infância. As desordens motoras da PC são 
frequentemente acompanhadas por distúrbios sensoriais, cogniti-
vos, de comunicação e de percepção, além da possível identificação 
de distúrbios comportamentais e crises epiléticas1.
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Os períodos pré, peri e pós-natais são tidos como críticos para o 
comprometimento do desenvolvimento do encéfalo2.
Em países desenvolvidos, a incidência da PC é de 2 a 3:1000 
nascidos vivos, e as evidências apontam para o aumento na ocor-
rência dessa morbidade em crianças prematuras com baixo peso 
ao nascimento. Em países subdesenvolvidos, estima-se maior in-
cidência de PC em relação aos países desenvolvidos3-5.
De maneira geral, a PC é classificada em três grupos: espástica, 
considerada a forma mais comum, com prevalência de 80% a 
90%; discinética, com prevalência de 5% a 10% e a atáxica, com 
prevalência de 2% a 5%6.
O diagnóstico da PC é frequentemente realizado num período 
mais tardio, quando a criança apresenta atraso no desenvolvimen-
to motor, persistência de reflexos primitivos e comportamentos e 
reações posturais anormais2, o que resulta em atraso no acompa-
nhamento da criança e da família e, consequentemente, no proces-
so de reabilitação, comprometendo a sua qualidade de vida. 
Além disso, o estigma atribuído à criança com PC é outro as-
pecto relevante a ser considerado, uma vez que pode gerar des-
conforto e isolamento social da criança e de seu núcleo familiar, 
impactando negativamente em sua evolução clínica7,8. 
Em decorrência do comprometimento físico, a criança com PC é 
acometida por processos dolorosos, quer sejam relacionados às di-
versas internações e múltiplos procedimentos reconhecidos como 
álgicos, ou pelo grau de comprometimento neuromusculoesqueléti-
co, causando limitação dos movimentos e inadequações posturais3,9.
Crianças com comprometimento neurológico têm maior risco 
para experienciar fenômenos álgicos, porque apresentam proble-
mas clínicos adicionais que podem causar dor; são frequentemente 
submetidas a procedimentos dolorosos; apresentam idiossincrasias 
que podem mascarar a expressão da dor; já apresentam alguns in-
dicadores de dor como mudança da expressão facial e padrão do 
sono em função da sua condição, dificultando a avaliação do fenô-
meno doloroso; têm seu conforto menos valorizado quando com-
parado às demais crianças sem comprometimento neurológico10.
Os avanços nas pesquisas referentes à percepção dolorosa em neo-
natos e crianças reforçam que a inabilidade da comunicação ver-
bal não reflete ausência de dor, o que justifica a necessidade de 
tratamento apropriado para o seu alívio. Dessa forma, todos os 
indivíduos que, por qualquer razão, não conseguem verbalizar sua 
dor, como as crianças na fase de desenvolvimento pré-verbal, as 
clinicamente graves e aquelas com algum comprometimento neu-
rológico, devem ser assistidos de maneira adequada e específica11.
Nesse contexto, tornam-se prementes intervenções do enfermei-
ro na avaliação da dor, na implementação de medidas de preven-
ção da percepção dolorosa, no tratamento proposto e na reavalia-
ção da terapêutica aplicada. 
Sendo assim, o objetivo deste estudo foi identificar na literatura 
aspectos relacionados à dor das crianças com PC e avaliar as im-
plicações para a prática e a pesquisa de enfermagem.

CONTEÚDO

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura sobre a dor em 
crianças com PC e sobre suas implicações para a prática e a pes-
quisa em enfermagem.

A revisão integrativa é um método de pesquisa que possibilita a 
incorporação das evidências na prática clínica. Permite ainda a 
inclusão de diferentes desenhos de pesquisa experimental, quase 
experimental e não experimental na investigação. A construção 
da revisão integrativa é definida por seis passos: identificação do 
tema e seleção da questão de pesquisa; estabelecimento de cri-
térios para inclusão e exclusão dos estudos; definição das infor-
mações a serem extraídas dos estudos selecionados; avaliação dos 
estudos incluídos na revisão; interpretação dos resultados; e apre-
sentação da revisão12,13. Para o desenvolvimento deste estudo, os 
seis passos foram considerados. 
A questão de pesquisa foi definida como: Quais os aspectos abor-
dados no manuseio da dor da criança com PC?
Os descritores utilizados para a busca foram nursing, pain, children 
e cerebral palsy. As bases de dados utilizadas foram: Medline, Pub-
med, LILACS, Scielo e Biblioteca Cochrane. A data inicial não 
foi limitada para a busca e a data final foi 30 de outubro de 2011.
Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram texto 
em inglês, português ou espanhol, resumo e/ou título conten-
do questões ou palavras que indicassem a abordagem da dor na 
criança com PC, bem como ações que sugerissem alguma assis-
tência direta ou indireta de enfermagem.
A combinação das palavras-chaves resultou num total de 69 tex-
tos e, ao aplicar os critérios de inclusão, o número total de textos 
foi reduzido para 19, tendo sido excluídos 50. 
Os 19 textos foram lidos na íntegra e os dados descritivos estão 
dispostos na tabela 1 em ordem de citação do texto.
Quanto à origem dos estudos, oito foram desenvolvidos nos Estados 
Unidos da América, três na Irlanda do Norte, três na Inglaterra, dois 
na Espanha, um na Holanda, um no Canadá e um na China. 
Dos 19 textos recuperados, cinco têm autoria de outras catego-
rias profissionais, exceto de enfermeiros14-18. No entanto, foram 
identificadas ações diretas ou indiretas do enfermeiro. 
As áreas do conhecimento identificadas nos periódicos recupera-
dos foram: Enfermagem, Medicina, Ciências Sociais e profis-
sionais da saúde em geral.
Foi possível observar que a temática sobre dor em crianças com 
PC permeia a discussão em diversas áreas do conhecimento, o 
que torna necessária a assistência multiprofissional. 
As principais discussões acerca da dor identificadas nos textos 
foram consolidadas em quatro categorias: manuseio da dor agu-
da na criança com PC; manuseio da dor crônica na criança com 
PC; utilização de instrumentos validados para a avaliação da dor; 
e participação da família em todo contexto do cuidado à criança 
com PC.

MANUSEIO DA DOR AGUDA 

Os pais, quando habilitados, são capazes de avaliar a dor de seus 
filhos, seja relacionada aos procedimentos ou à condição clínica 
propriamente dita e contribuem de maneira importante na con-
dução da terapêutica necessária16,17. 
Dentre os procedimentos que causam dor, o uso de agulhas para 
punções foi o mais citado nos estudos encontrados. As situações 
diárias identificadas pelos pais como dolorosas foram a caminha-
da, o alongamento durante a reabilitação, a colocação de órteses 
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Tabela 1 – Descrição dos textos selecionados. 

Autores Tipos de Estudos e Populações Objetivos

Moberg-Wolff 
e col.14

Relato de experiência Refinar o aprendizado e conhecimento do cuidado centrado na família 
de crianças com comprometimento crônico como dor, espasticidade e 
deficiência cognitiva.

Vles15 Prospectivo:
55 crianças com PC entre três e 18 anos de idade.

Avaliar a confiabilidade e a eficiência da escala analógica visual (EAV) na 
avaliação do tratamento da espasticidade, considerada dolorosa, antes 
e após a aplicação de toxina botulínica.

Hadden e Von 
Baeyer16

Descritivo:
43 crianças entre um e 19 anos de idade

Avaliar comportamentos comuns da criança com paralisia cerebral frente 
à dor.

Geiduschek  
e col.17

Retrospectivo:
55 pacientes de três a 22 anos de idade com PC

Apresentar a avaliação da dor pós-operatória, bem como o manuseio 
clínico.

Cassidy  
e col.18

Retrospectivo:
37 crianças com PC e escoliose de 11 a 27 anos de 
idade (20 sem cirurgia para estabilização da coluna 
e 17 com cirurgia)

Identificar se crianças com escoliose submetidas à cirurgia para estabili-
zação da coluna apresentam ganho funcional; verificar se a cirurgia para 
estabilização da coluna facilita ou diminui a carga de cuidado dessas 
crianças em relação aos cuidadores; verificar se crianças submetidas à 
cirurgia para estabilização da coluna têm menos dor e menos problema 
pulmonar.

Hunt e  
Franck 19 

Relato de Experiência com cinco famílias de crian-
ças com PC de cinco a 16 anos.

Descrever a experiência em uma unidade de crianças com PC no pós- 
operatório, sendo avaliadas quanto à dor com a escala Paediatric Pain 
Profile (PPP).

Ou e col.20 Descritivo, retrospectivo com avaliação documen-
tal:
27 crianças de três a nove anos de idade com PC.

Comparar duas técnicas cirúrgicas em relação ao controle da dor pós- 
operatória, o tempo de mobilização no pós-operatório e o tempo de per-
manência no hospital.

Parkes e col.21 Descritivo transversal com visita domiciliar e entre-
vista:
99 crianças entre oito e 12 anos de idade.

Descrever a saúde da criança com PC (avaliando a presença de dor, 
função motora, visão, audição, comunicação, alimentação e uso de fár-
macos) e investigar os preditores de estresse em seus pais.

Zier e col.22 Randômico, duplamente encoberto e placebo con-
trolado:
50 crianças randomizadas em dois grupos (óxido 
nitroso e citrato de midazolam) com idades entre 
um e 16 anos.

Comparar a eficácia do óxido nitroso inalado com o citrato de midazolam 
por via enteral para a sedação de crianças com PC submetidas à injeção 
por via muscular de toxina botulínica A, mediante avaliação da dor du-
rante o procedimento e a satisfação dos pais quanto ao conforto de seus 
filhos pós-procedimento. 

Mckearnan  
e col.23

Revisão da literatura. Examinar assuntos relacionados à experiência de dor em crianças com 
paralisia cerebral.

McArthur e 
Dooley24

Relato de experiência.
Criança de 17 anos de idade

Discutir a experiência clínica de tratamento adequado da dor de uma 
criança com paralisia cerebral.

Mason25 Relato de experiência Descrever recomendações sobre o manuseio adequado da dor em crian-
ças com comprometimento neurológico.

Villarreal e 
Johnson 26

Descritivo Descrever o impacto psicológico sobre a família de crianças com com-
prometimento neurológico grave, incluindo o manuseio da dor no cuida-
do diário.

Roscigno27 Revisão de literatura Discutir a significância da dor na espasticidade em crianças com parali-
sia cerebral espástica, bem como os possíveis mecanismos, as concor-
dâncias e as limitações de pesquisas avaliadas.

Yu e col.28 Controlado e randômico.
60 crianças entre dois e 12 anos de idade divididas 
em dois grupos (30/30) para intervenção (acupun-
tura) com e sem música.

Examinar a efetividade da música sobre a expressão de ansiedade e dor 
em crianças com paralisia cerebral recebendo acupuntura.

Riquelme, 
Cifre e 
Montoya29

Descritivo transversal mediante entrevista e obser-
vação de dois grupos de seis a 35 anos de idade, 
com PC (86 participantes) e sem PC (115 partici-
pantes).

Verificar se há diferença na intensidade dolorosa (utilizando pressão em 
diferentes áreas corporais) e na sensibilidade ao toque (utilizando um 
teste para avaliar sensibilidade com Von Frey com monofilamentos) em 
três faixas etárias (seis a 10; 11 a 17 e 18 a 30 anos de idade) de indiví-
duos com e sem PC.

Riquelme e 
Montoya30

Descritivo transversal com observação de dois 
grupos: cinco a 55 anos de idade com PC e cinco 
a 42 anos de idade sem PC, mediante entrevista, 
aplicação de toque e de pressão.

Verificar se há diferença na propriocepção, na sensibilidade ao toque, na 
intensidade da dor mediante pressão utilizando um dinamômetro (mede 
kgf aplicada no local pressionado) e no potencial evocado somatossen-
sitivo (avaliação da onda cerebral mediante estímulo tátil não doloroso 
no ambiente escuro) em indivíduos com PC (cinco a 14 e 22 a 55 anos 
de idade) e sem PC (cinco a 14 e 22 a 42 anos de idade).

Donnelly  
e col. 31

Descritivo transversal.
251 crianças de quatro a 25 de idade.

Apresentar um protocolo para estabelecer prevalência de problemas or-
topédicos e impacto na dor, função motora, participação social e saúde 
na população de crianças e jovens com PC grave.

Dowling32 Relato de experiência. Descrever a experiência na avaliação da dor em criança com paralisia 
cerebral.

_Revista Dor v14_n2.indb   145 24/06/2013   10:04:13



146

Bussotti EA e Pedreira MLGRev Dor. São Paulo, 2013 abr-jun;14(2):143-7

e as atividades de higiene cotidianas. Nesse contexto, a criança 
com PC vivencia frequentemente dor aguda em função de pro-
cedimentos terapêuticos necessários e dor crônica, relacionada 
aos problemas secundários à PC. Um dos problemas mais fre-
quentes e dolorosos é o espasmo muscular16. 
O procedimento cirúrgico, mais especificamente o período pós-
operatório, também foi descrito como doloroso. Crianças com 
PC, principalmente aquelas com maior comprometimento neu-
rológico, apresentam maior chance de serem submetidas a pro-
cedimentos cirúrgicos como correção de luxação articular, apli-
cação de toxina botulínica, rizotomia, tenotomia, fasciotomia, 
correção de escoliose e outras deformidades, gastrostomia, entre 
outras. O pós-operatório torna-se mais complicado nessas crian-
ças, especialmente para aquelas que não conseguem se comuni-
car verbalmente, sendo importante a capacitação dos profission-
ais para a adequada assistência desse segmento populacional17-26. 
Foi observada, ainda, a importância atribuída ao processo anestési-
co no período perioperatório em crianças submetidas à aplicação 
de toxina botulínica, uma vez que esse procedimento requer várias 
punções intramusculares e é referido como doloroso. O estudo 
comparou o uso de óxido nitroso e citrato de midazolam em dois 
grupos de crianças com PC, durante a aplicação da toxina. O nível 
de sedação foi medido com a escala numérica com escores de zero a 
quatro, modificada da Universidade de Michigan, sendo crescente 
o nível de sedação. A avaliação da dor foi realizada por enfermeiros 
com a utilização da escala Face, Legs, Activity, Cry, Consolability 
(FLACC) durante o procedimento. O resultado apontou para a 
maior eficácia do óxido nitroso referente à intensidade de dor du-
rante o procedimento. Os pais das crianças, ao serem questiona-
dos quanto ao conforto de seus filhos pós-procedimento, disseram 
estar satisfeitos com ambas as terapêuticas. A utilização da toxina 
botulínica tem a finalidade de auxiliar no manuseio da espasticid-
ade dessas crianças22. Vale ressaltar que o estudo compara sedação 
com analgesia para o mesmo procedimento.

MANUSEIO DA DOR CRÔNICA

Outro aspecto relevante na abordagem da dor crônica relatado nos 
estudos foi a importância da avaliação da espasticidade da criança 
pela enfermagem, uma vez que o sucesso no tratamento da dor 
relacionada aos espasmos depende do conhecimento dos mecanis-
mos do processo álgico. Foi enfatizada, ainda, a importância para 
a enfermagem em incluir na sua prática assistencial as terapias não 
farmacológicas como calor, frio, mobilização física e outros exercí-
cios como adjuvantes do tratamento farmacológico27.
Importante ressaltar que um dos estudos avaliou a utilização de tera-
pias não farmacológicas (acupuntura e música) para o alívio da dor 
crônica. O objetivo do estudo foi examinar a efetividade da música 
na ansiedade e na dor em crianças com PC recebendo acupuntura 
numa clínica especializada. A acupuntura foi utilizada rotineira-
mente na clínica sob a audição musical de canções da preferência 
da criança ou da família com a finalidade de saber se reduziria a 
ansiedade e a dor provocadas pelo agulhamento durante a terapia. 
Foram selecionadas previamente 112 canções e, no dia anterior, os 
pais e as crianças escolhiam 10 para serem utilizadas no momento 
do procedimento28. Embora o resultado tenha demonstrado maior 

significância na redução da ansiedade comparada à dor, vale salientar 
que uma única enfermeira avaliou a ansiedade e a dor com diferentes 
escalas no mesmo momento. Outra observação para futuros estu-
dos é que a seleção musical deve ser determinada pelo pesquisador a 
partir de critérios definidos relacionados à sua intenção terapêutica. 
Característica importante foi observada na diferença da percep-
ção dolorosa entre indivíduos com e sem PC em diferentes faixas 
etárias. Para o recrutamento dos indivíduos sem PC os critérios 
foram idade compatível com o grupo de indivíduos com PC e nível 
cognitivo preservado para responder questões simples (Sim ou 
Não). Os participantes com PC tinham expressão verbal preser-
vada. O teste utilizado para a estimulação ao toque foi o Von Frey 
com monofilamentos, frequentemente utilizado em pacientes com 
dor crônica para identificar presença de alodínia. O teste utilizado 
para identificar a dor foi a aplicação de pressão com um dinamô-
metro. Não foram utilizadas escalas de avaliação de dor, a con-
firmação foi obtida mediante expressão verbal dos participantes. 
Após a aplicação de pressão em várias regiões do corpo dos par-
ticipantes, foi possível identificar que indivíduos com PC (crian-
ças, adolescentes e adultos), apresentam maior sensibilidade à dor, 
quando comparados aos indivíduos sem PC e, topograficamente, 
apontam maior número de áreas corporais dolorosas mediante es-
timulação tátil. As crianças com PC apresentaram menor sensibili-
dade para os estímulos não dolorosos e maior sensibilidade para os 
estímulos dolorosos quando comparadas com o grupo sem PC29,30. 

UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS VALIDADOS 
PARA A AVALIAÇÃO DA DOR

Para a avaliação da dor (aguda ou crônica) em crianças com PC, 
a utilização de instrumentos validados torna-se imprescindível. 
Dos estudos que avaliaram a dor sistematicamente, os instru-
mentos de avaliação mais utilizados foram Paediatric Pain Profile 
(PPP), Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale (CHE-
OPS), Escala Visual Analógica de Faces (Wong Baker), Non-
Communicating Children’s Pain Checklist, Faces Pain Scale Revised, 
Escala Analógica Visual (Williamson) e Face, Legs, Activity, Cry, 
Consolability (FLACC)15,16,19,20,22,23,28,31,32. Três estudos utilizaram 
mais de uma escala para fins de comparação de resultados15,20,28. 
Os autores enfatizaram que o profissional à beira do leito ou no 
cuidado à família deve estar preparado clínica e cientificamente 
para reconhecer sinais de dor e aplicar instrumentos adequados. 
As escalas utilizadas para os estudos apresentaram testes de vali-
dade e confiabilidade desenvolvidos por seus autores originais.
Mais do que avaliar é sensibilizar profissionais sobre a dor do outro, 
especialmente de crianças com grave comprometimento neurológi-
co, uma vez que não têm como verbalizar sua dor e apresentam 
maior risco de ter a avaliação subestimada e a dor subtratada, quan-
do comparadas às crianças sem comprometimento neurológico32. 

PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA EM TODO O CON-
TEXTO DO CUIDADO À CRIANÇA COM PARALISIA 
CEREBRAL

Todos os textos selecionados nesta revisão se referiam à família 
como parte integrante no processo de cuidar. 
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Crianças com PC têm maior risco de experienciar o enfraqueci-
mento de sua saúde, particularmente em termos de funcionalida-
de física, dor corporal, percepção geral da saúde e do bem-estar 
familiar, tendo como fator importante o estresse vivenciado nas 
atividades cotidianas. É importante conhecer o impacto do cui-
dado centrado na família no que se refere à capacidade psicológi-
ca, financeira e física. Para tanto, programas de treinamento para 
os profissionais são recomendados14,21. 
As principais implicações para a prática de enfermagem são: a 
avaliação de enfermagem das crianças com PC com discussão 
rotineira sobre o manuseio da dor e distúrbios psicológicos, que 
são comuns; a utilização de instrumentos que possam direcio-
nar a avaliação clínica e familiar das crianças atendidas com de-
senvolvimento de estratégias para manter o cuidado centrado 
na família, uma vez que os pais de crianças com PC têm maior 
necessidade de suporte dos profissionais de saúde para poderem 
enfrentar o dia a dia do cuidado de seus filhos21.
Os resultados demonstraram maior número de pesquisa em en-
fermagem na área de avaliação de dor, sobretudo na validação de 
instrumentos/escalas para essa finalidade. Além disso, o cuidado 
à criança e à família também foram observados como prática e 
objeto de pesquisa na enfermagem.
Foi ainda identificado que nas pesquisas clínicas a tendência da 
participação do enfermeiro limitou-se à fase de captação dos su-
jeitos com Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e ao ge-
renciamento de protocolos. 

CONCLUSÃO 

A literatura obtida nas bases de dados desta revisão foi escassa, 
uma vez que o período proposto para a busca não foi limitado 
em sua data inicial e o primeiro texto encontrado data de 1994. 
Dessa forma, há grandes implicações para a pesquisa em enfer-
magem, uma vez que a sobrevida de crianças cada vez mais pre-
maturas é uma realidade, o que constitui um fator de risco para 
o aumento do número de crianças portadoras de agravos como, 
por exemplo, a PC. 
Ainda assim, foi possível identificar aspectos importantes da 
prática de enfermagem mediante a dor da criança com PC. 
Frente à complexidade de agravos aos quais estão sujeitas crian-
ça e família, a avaliação do processo doloroso deve permear não 
somente a dimensão física, como também as dimensões psico-
lógica, social e espiritual, ainda pouco discutidas na prática clí-
nica. Para tanto, a enfermagem deve se instrumentalizar, adotar 
práticas baseadas em evidências e transformá-las em indicado-
res clínicos e gerenciais. 
Vale ressaltar ainda que o trabalho multidisciplinar deve ser con-
siderado, na prática clínica da enfermagem, como um recurso 
colaborativo para o manuseio da dor, o que requer a avaliação 
integral e não direcionada apenas ao foco doloroso.
Não foram observados estudos que tratassem do manuseio da 
dor em crianças com PC internadas por longo período (residen-
tes) ou, ainda, crianças que estão sob a guarda judicial da insti-
tuição que a comporta. Nesses casos, a relação mais próxima da 
criança é com o cuidador (profissional da instituição), realidade 
presente no sistema de saúde nacional.

Outros estudos são necessários para conhecer o ambiente viven-
ciado por essas crianças, a percepção do profissional frente à lon-
ga permanência das crianças nas instituições e o impacto na sua 
prática diária.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Surface electromyo-
graphy (SE) provides a non invasive evaluation of the bioelec-
tric phenomenon of the evaluated muscle at rest, as well as the 
comparison with its activity during muscle contraction. This 
study aimed at evaluating the effectiveness of SE in patients with 
temporomandibular disorders according to Research Diagnos-
tic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) 
axis I criteria.
CONTENTS: Literature was reviewed as from LILACS, 
 Medline and Scielo databases in the period from January 1987 
to February 2012. Randomized controlled clinical trials, cli-
nical trials and clinical tests evaluating signs and symptoms of 
temporomandibular disorders (TMD) diagnosed according 
to RDC/TMD were included. Search strategy has resulted in 
182 articles of which eight have fulfilled inclusion criteria, 
being one randomized clinical trial and seven longitudinal 
studies without randomization criteria. In all studies, SE was 
the method used to detect and evaluate electric activity of 
masticatory muscles (body of the masseter and anterior tem-
poral bundle), being somewhat easily applied and following 
test standards. However, different experimental models and 
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sample selections were used, making difficult the comparison 
of results.
CONCLUSION: In spite of the limitations of this study, it 
was possible to observe that although SE should not be used 
to diagnose TMD, it may help the follow up of TMD treat-
ment evolution.
Keywords: Electromyography, Masseter, Masticatory mus-
cles, Research Diagnostic Criteria, Surface electromyography, 
Temporal.

RESUMO

JUSTIfICATIVA E OBJETIVOS: A eletromiografia de 
superfície (ES) permite uma avaliação não invasiva do fenô-
meno bioelétrico durante o estado de repouso do músculo 
avaliado bem como a comparação com sua atividade durante 
a contração muscular. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
efetividade do uso de ES em pacientes diagnosticados com 
disfunção temporomandibular segundo os critérios Research 
Diagnostic Criteria for Temporomandiublar Disorders (RDC/
TMD) eixo I.
CONTEÚDO: A revisão de literatura foi realizada a partir 
das bases de dados LILACS, Medline e Scielo, cobrindo o pe-
ríodo de janeiro de 1987 a fevereiro de 2012. Ensaios clínicos 
randomizados e controlados, ensaios clínicos e testes clíni-
cos que avaliaram ES, sinais e sintomas de desordens tem-
poromandibulares (DTM) diagnosticados pelo critério RDC/
TMD foram incluídos. A estratégia de busca resultou em 182 
artigos, dos quais oito preencheram os critérios de inclusão, 
sendo que um caracterizava um estudo clínico randomizado 
e sete eram estudos longitudinais sem critérios de randomiza-
ção. Em todos os estudos, o método utilizado para detectar e 
analisar a atividade elétrica dos músculos da mastigação (cor-
po do masseter e feixe anterior do temporal) foi a ES, sendo 
empregada com certa facilidade e seguindo os padrões para o 
exame. No entanto, foram utilizados diferentes modelos ex-
perimentais e seleção das amostras, causando dificuldades na 
comparação dos resultados. 
CONCLUSãO: Dentro das limitações deste estudo, foi possí-
vel constatar que embora a ES em DTM não deva ser utiliza-
da para diagnóstico, ela pode auxiliar no acompanhamento da 
evolução dos tratamentos de DTM.
Descritores: Disfunção temporomandibular, Eletromiografia, 
Eletromiografia de superfície, Masseter, Músculos da mastiga-
ção, Research Diagnostic Criteria, Temporal.
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INTRODUÇÃO

Disfunção temporomandibular (DTM) é um termo genérico 
empregado a um conjunto de desordens musculoesqueléticas 
que podem afetar o sistema mastigatório1. A prevalência de 
sinais e sintomas de DTM na população em geral é conside-
rada alta2. As mulheres são as mais acometidas pela doença na 
proporção de 5:1, na faixa etária de 20 a 50 anos2,3. O enten-
dimento atual aponta que as DTM consistem em condições 
clínicas de etiologia multifatorial, pois um ou mais fatores 
podem contribuir para seu desencadeamento ou perpetuação. 
Dentre esses fatores destacam-se as alterações anatômicas, o 
macrotrauma, o microtrauma, os desequilíbrios oclusais, os 
hábitos parafuncionais e as condições sistêmicas, como o es-
tresse emocional1,3. 
A eletromiografia de superfície (ES) permite a avaliação não 
invasiva do fenômeno bioelétrico durante estado de repouso 
do músculo avaliado, para posteriormente compará-la à sua 
atividade durante a contração muscular. Esse procedimento 
é realizado com eletrodos colocados sobre a pele do pacien-
te, normalmente de forma bilateral. Sua relativa simplicidade 
técnica possibilita sua utilização na Odontologia e em pesqui-
sas clínicas4.
A forma de investigação e de avaliação das DTM deve in-
cluir abordagem dos fatores comportamentais, emocionais 
e psicossociais, além das alterações físicas normalmente ob-
servadas5. A ideia de integrar esses dados para obter uma 
padronização do diagnóstico, tendo como objetivo maior 
credibilidade e possibilidade de reprodutibilidade, foi ela-
borada por Dworkin e LeResche6 por meio de um conjun-
to de critérios de diagnóstico para pesquisar a DTM. Esse 
conjunto foi denominado de Research Diagnostic Criteria 
for Temporomandiublar Disorders (RDC/TMD), traduzido 
(história, questionário de avaliação e formulário de exame 
clínico) e adaptado culturalmente para o português (história 
e questionário de avaliação) por Pereira e col.7 e Kominsky e 
col.8, respectivamente.
O objetivo deste estudo foi avaliar, por meio da revisão siste-
mática da literatura, a efetividade do uso de ES em pacientes 
diagnosticados com disfunção temporomandibular segundo os 
critérios RDC/TMD eixo I6.

MÉTODO

A estratégia baseou-se na pesquisa computadorizada da litera-
tura realizada com a aplicação de palavras-chave nos bancos de 
dados Medline, LILACS e Scielo cobrindo o período de janeiro 
de 1987 a fevereiro de 2012. Os termos empregados para a 
pesquisa foram cruzados em diversas combinações, sendo eles: 
“surface electromyography”, “electromyography”, “temporoman-
dibular disorder”, “emg”, “tmd”, e “RDC”. Artigos relevantes 
também foram revistos em relação à eficácia clínica de ES a par-
tir da sensibilidade e especificidade Os artigos resultantes desse 
levantamento foram submetidos à avaliação por dois revisores, 
respeitando os critérios de inclusão para determinar a amos-
tra final de artigos, analisados segundo seus títulos e resumos. 

Dessa maneira, os critérios de inclusão para seleção dos artigos 
compreenderam:
• Estudos conduzidos em humanos, nos quais foi empregada a 
avaliação por ES do músculo masseter e feixe anterior do mús-
culo temporal;
• Ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos controlados e 
estudos longitudinais prospectivos não randomizados;
• Estudos que empregaram como critério de diagnóstico o 
questionário RDC/TMD;
• Estudos redigidos nos idiomas inglês, português, italiano, ale-
mão e espanhol, publicados dentro do período estipulado. As-
sim sendo, foram excluídos estudos de relato de caso clínico, de 
acompanhamento de caso clínico, bem como artigos de revisão 
de literatura, resumos simples e as opiniões de autores.

RESULTADOS

A estratégia de busca resultou em 182 artigos. Após aplicação 
dos critérios de inclusão/exclusão, oito artigos foram qualifica-
dos para a análise final, sendo o índice Kappa de concordância 
entre os revisores igual a 1,00. Desses estudos, um compreendia 
estudo clínico randomizado e sete eram estudos longitudinais 
sem critérios de randomização (Gráfico 1). 
Entre os estudos selecionados apenas um não realizou a análise, 
em combinação, da atividade elétrica muscular dos músculos 
masseter e temporal. Os sete outros estudos selecionados pro-
moveram a avaliação do feixe anterior do músculo temporal e 
também do corpo do músculo masseter (Gráfico 2). 
Os estudos selecionados segundo o critério metodológico esta-
belecido podem ser observados na tabela 1. 

Gráfico 1 – Desenho dos estudos.

Gráfico 2 – Avaliação muscular por eletromiografia.

Grupo 1

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 2

Estudo clínico randomizado

Estudos longitudinais não randomizados

Músculo temporal e masseter           Músculo msseter
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DISCUSSÃO

Na busca de métodos auxiliares capazes de fornecer melhor 
compreensão dos mecanismos envolvidos na DTM, e para 
estabelecer uma avaliação mais objetiva do paciente, os pes-
quisadores se voltaram para avaliação da atividade elétrica 
muscular, por meio de ES, visando, desse modo, criar mo-
delos de referência e comparar uma função saudável assin-
tomática àquelas situações de desarmonia ou disfunção do 
sistema9. Assim sendo, a ES constitui forma de avaliação 
adicional que permite a verificação e quantificação do equi-
líbrio muscular, por meio de sua atividade elétrica, tanto en-
tre os pares de músculos como entre os músculos em ambos 
os lados do corpo10,11. 
Evidencia-se que o principal parâmetro para a identificação de 
pacientes com DTM relativo à dor é a sua relação com a força 
muscular reduzida, a qual pode ser constatada pela atividade ele-
tromiográfica, principalmente durante uma atividade de aperta-
mento dental12. Tais achados estão de acordo com o modelo de 
adaptação da dor e sua integração posterior, uma vez que a dor 
leva a alterações na atividade muscular com o objetivo de limitar 
o movimento, visando proteger o sistema de novas lesões, dimi-
nuindo a atividade dos músculos agonistas13,14.
A literatura sugere que o emprego de ES para o diagnóstico 
de DTM registra precisão muito inferior ao que os fabricantes 
desses dispositivos propõem15,16. Além disso, recentes revisões 
sistemáticas da literatura argumentam que os estudos sele-
cionados correspondiam a pesquisas com baixa relevância e 
pouco impacto, além de apresentarem resultados finais confli-
tantes, possivelmente devido à somatória de muitas variáveis, 
tais como: inadequada seleção da amostra e do grupo contro-
le, condições clínicas insuficientes e incorreta utilização dos 
equipamentos17,18. No entanto, se forem tomadas as devidas 
precauções e um protocolo rígido e padronizado for seguido, 
a eletromiografia pode ser considerada como um método efi-
ciente de análise do sistema estomatognático, com boa repro-
dutibilidade e valor de referência adicional apenas durante a 
avaliação clínica11,12,19-22  .
O uso do critério de diagnóstico RDC/TMD constitui impor-
tante fator para a padronização e comparação de pesquisas6. 
Dessa maneira, neste estudo foram encontradas oito pesquisas 
que se encaixaram nesses critérios. Do ponto de vista metodo-
lógico, nenhum estudo foi do tipo duplamente encoberto. Em 
todos os estudos, o método utilizado para detectar e analisar a 

atividade elétrica dos músculos da mastigação (corpo do mas-
seter e feixe anterior do temporal) foi a ES, sendo empregada 
com certa facilidade e seguindo os padrões para o exame. No 
entanto, foram utilizados diferentes modelos experimentais e 
seleção das amostras, o que causou dificuldades na comparação 
dos resultados.
Segundo alguns autores, a avaliação por ES dos músculos 
mastigatórios permite a discriminação objetiva entre os dife-
rentes subgrupos de DTM diagnosticados segundo o critério 
de RDC/TMD. Diferença significante sempre é observada nas 
atividades eletromiográficas e na simetria das atividades em re-
pouso e em apertamento dental, entre pacientes com DTM e 
indivíduos saudáveis12,18,19,23-28. 
A análise da atividade eletromiográfica muscular também tem 
sido utilizada para avaliar a eficácia do tratamento das DTM pe-
los métodos convencionais associados ou não a terapias de supor-
te9,24,25,29. O laser de baixa intensidade é um exemplo de terapia 
de suporte em DTM, que também pode ser aliviada por eletro-
miografia. Embora não tenha promovido alterações na atividade 
eletromiográfica dos músculos avaliados, essa terapia possibilitou 
a diminuição dos sintomas de dor observados24.
Ainda em conformidade com os dados encontrados nos estudos 
selecionados, deve-se levar em consideração que o cirurgião-
-dentista não deve utilizar eletromiografia ou similares como 
ferramentas de diagnóstico para pacientes que possam ser por-
tadores de dor miofascial nos músculos da mastigação. Além 
disso, esses aparelhos não devem ser empregados em situações 
nas quais se pretende uma avaliação isolada, nem como com-
plemento para a tomada de decisões e condutas clínicas, uma 
vez que tais instrumentos não atendem ao padrão de confiabi-
lidade e validade necessária para tal uso27. Contudo, observa-se 
ainda que o método de avaliação por ES pode fornecer infor-
mações úteis para o diagnóstico de DTM e para o planejamen-
to terapêutico do caso clínico28.
Nota-se que a ES é, em princípio, uma ferramenta adequada para 
a análise da função neuromuscular no campo da Odontologia; 
se usada de acordo com as recomendações específicas e em con-
junto com a anamnese do paciente e com acurado exame clínico 
e físico, a leitura de EMG pode fornecer informações objetivas, 
que podem ser bem documentadas, além de dados válidos e re-
produtíveis sobre a condição funcional dos músculos mastiga-
tórios deste paciente. Compará-los com uma condição saudá-
vel, e acompanhamento do tratamento realizado através de um  
biofeedback do paciente9. Assim sendo, o parâmetro principal 

Tabela 1 – Estudos baseados na avaliação da atividade muscular de músculos da mastigação por meio de análise eletromiográfica.

Autores Ano Desenho n DTM Psicogênico Controle Músculos Avaliados Efetividade da EMG
Tartaglia e col.12 2008 L 103 86 17 - t, m +
Rodrigues-Bigaton e col.23 2010 L 50 31 - 19 t, m -
Venezian e col.24 2010 RCT 48 48 - - t, m +
Botelho e col.25 2010 L 30 15 - 15 t, m +
Tartaglia e col.26 2011 L 50 30 - 20 t, m +
Manfredini e col.27 2011 L 72 36 - 36 t, m -
de Felício e col.28 2012 L 60 42 - 18 t, m +
Ivkovic e col.29 2008 L 68 30 - 38 m +

EMG = eletromiografia; DTM = disfunção temporomandibular; L = longitudinal; RCT = estudo clínico randomizado; t = músculo temporal; m = músculo masseter. 
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para a identificação de pacientes com dor relacionada à DTM 
caracteriza-se por uma ação muscular reduzida, principalmen-
te, durante as tarefas de apertamento dental12. A literatura relata 
trabalhos os quais estão em linha com o modelo de adaptação da 
dor e sua posterior integração, uma vez que a dor leva a alterações 
na atividade muscular com o objetivo de limitar o movimento e 
proteger o sistema contra novas lesões por meio de uma dimi-
nuição da atividade dos músculos agonistas13,14. Dessa maneira, 
quando uma estimulação sensorial é recebida, mecanismos de 
proteção reflexa são ativados, desencadeando uma modulação 
na atividade muscular na área estimulada que, associados a si-
tuações emocionais específicas, geram maior tensão muscular e 
se estiverem somados a parafunções como apertamento dental e 
bruxismo, o paciente apresenta um novo aumento na atividade 
muscular, o que gera mais dor e, consequentemente, mais tensão 
e assim sucessivamente30. 

CONCLUSÃO

Considerando-se os avanços tecnológicos nas áreas de equipa-
mentos e técnicas, bem como nos recursos de pesquisa e projetos 
de pesquisa sobre a avaliação crítica do uso da ES em casos de 
disfunção temporomandibular, pode-se concluir, dentro das li-
mitações desta pesquisa, que: 
1) A utilização de ES pode ser indicada em situações de acompa-
nhamento da efetividade de uma terapia de suporte empregada 
para determinada situação clínica; 
2) Sua efetividade poderia ter algum valor como ferramenta de 
pesquisa auxiliar para estudar características de DTM musculares;
3) Constitui procedimento que não deve ser utilizado como for-
ma única de diagnóstico, uma vez que apresenta baixa especifici-
dade e sensibilidade; 
4) O uso clínico deste método para fins de diagnóstico das DTM 
permanece incerto não sendo recomendado atualmente.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Complex regional 
painful syndrome (CRPS) is a debilitating painful syndrome, 
with high prevalence in pain management centers. CRPS has 
several therapeutic options being regional sympathetic block one 
of the most effective. This study aimed at reporting an uncom-
mon intercurrence of stellate ganglion block in patient with right 
upper limb CRPS.
CASE REPORT: Female patient, 49 years old, physical status 
ASA I, admitted for management of severe right shoulder burn-
ing pain, associated to trophic changes eight months after local 
trauma. Diagnosis was CRPS and sympathetic stellate ganglion 
block was indicated. After monitoring, blockade was induced 
with 0.5% (8 mL) bupivacaine, evolving, after injection in stel-
late ganglion topography by paratracheal route, with distal limbs 
paresthesia, anxiety and severe tachydyspnea. Patient was imme-
diately sedated and intubated, remaining in observation for 135 
minutes, being then transferred to the post-anesthetic recovery 
unit (PACU). Three day after procedure, patient reported pain 
decrease from 10 to 3 according to the visual analog scale.
CONCLUSION: Regional blocks are highly effective to manage 
different pain conditions, including CRPS. This case has shown 
that, although being uncommon, there might be undesirable effects 
and the anesthesiologist has to be prepared to adequately support 
patients in such situations. Adequate understanding of anatomy and 
of the anesthetic technique decreases the incidence of such effects.

Total spinal anesthesia after stellate ganglion block in complex regional 
painful syndrome patient. Case report*
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A síndrome dolorosa comple-
xa regional (SDCR) é uma síndrome dolorosa debilitante, com 
prevalência elevada em serviços de tratamento de dor. Apresenta 
diversas opções terapêuticas, sendo o bloqueio regional simpático 
uma das mais efetivas. O objetivo deste estudo foi relatar a inter-
corrência incomum do bloqueio de gânglio estrelado em paciente 
portadora de SDCR no membro superior direito.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 49 anos, es-
tado físico ASA I, admitida para tratamento de dor no ombro 
superior direito de forte intensidade, em queimação, associada a 
mudanças tróficas, após oito meses de traumatismo local. Diag-
nosticada com SDCR, indicou-se bloqueio simpático em gânglio 
estrelado. Após monitorização realizou-se bloqueio com bupiva-
caína a 0,5% (8 mL), evoluindo, após injeção em topografia de 
gânglio estrelado por abordagem paratraqueal, com parestesia de 
membros distal, ansiedade e taquidispneia importante. Imedia-
tamente a paciente foi sedada e realizada intubação orotraqueal, 
permanecendo em observação por 135 minutos. Recuperada, foi 
levada para a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA). Após 
três dias do procedimento, relatou redução de dor na escala visu-
al analógica, de 10 para 3 pontos.
CONCLUSÃO: Bloqueios regionais já demonstraram eficácia 
elevada no tratamento de quadros dolorosos vários, incluindo a 
SDCR. Este caso demonstrou que, apesar de serem incomuns, 
efeitos indesejáveis podem ocorrer, e o anestesiologista deve estar 
preparado para o suporte adequado do paciente nessas situações. 
O conhecimento adequado da anatomia e da técnica anestésica 
reduz a ocorrência desses efeitos.
Descritores: Bloqueio regional, Bloqueio simpático, Dor, Ra-
quianestesia, Síndrome dolorosa complexa regional.

INTRODUÇÃO

A síndrome dolorosa complexa regional (SDCR) é uma síndro-
me debilitante, conhecida há mais de um século, e ainda hoje 
causadora de quadros angustiantes. Apesar de admitida há tanto 
tempo1, sua etiologia não é completamente clara e as opções de 
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tratamento disponíveis ainda falham em melhorar a dor e reabili-
tar os seus portadores. Uma das opções terapêuticas é o bloqueio 
simpático, sendo o bloqueio de gânglio estrelado indicado para 
SDCR de membro superior. Apesar de tecnicamente ser de fácil 
execução, o bloqueio de gânglio estrelado apresenta alguns efei-
tos indesejados, como síndrome de Horner, rouquidão e, mais 
raramente, raquianestesia total. 
O objetivo deste estudo foi relatar a intercorrência pouco co-
mum, raquianestesia total, desse bloqueio, realizado em paciente 
portadora de SDCR.

RELATO DO CASO

Paciente do sexo feminino, 49 anos, solteira, estado físico ASA 
I, leucodérmica, encaminhada ao Ambulatório de Tratamento 
de Dor devido ao quadro doloroso intenso no membro supe-
rior direito (MSD). Relatava traumatismo há cerca de oito me-
ses, quando teve seu braço direito pinçado pela porta de um 
ônibus. Após cerca de 20 dias do incidente, começou a apre-
sentar dor de forte intensidade associada a alterações tróficas 
(pele brilhante e quente) na região do trauma. Encaminhada 
a diversos serviços, recebeu o diagnóstico de SDCR do tipo 
I. O tratamento instituído até o momento baseava-se em imi-
pramina (25 mg), 1 comprimido/dia, clonazepam (2 mg), 1 
comprimido/dia, e fisioterapia, contudo sem controle álgico 
adequado. Admitida neste serviço, constatou-se presença de 
importante limitação de amplitude de movimento (ADM) no 
MSD, associado com dor à manipulação passiva e ativa e al-
terações tróficas (edema, pele brilhante e quente) em relação 
ao membro superior contralateral. Apresentava escore 10 em 
10 pela escala analógica visual (EAV), caracterizando dor em 
queimação, com irradiação para o MSD. Confirmado o diag-
nóstico clínico de SDCR, a conduta inicial foi indicar bloqueio 
anestésico de gânglio estrelado e otimização de tratamento far-
macológico associado à fisioterapia.
Após três dias da consulta, foi encaminhada para a realização 
do bloqueio, em jejum, monitorizada com cardioscópio, oxí-
metro digital, pressão arterial não invasiva, com intervalos de 
5 minutos, e acesso venoso periférico estabelecido. A paciente 
foi posicionada em posição supina, com bloqueio realizado em 
abordagem paratraqueal. Solicitou-se à paciente não tossir, falar 
ou deglutir, e então, perpendicularmente a pele, uma agulha 30 
x 8 foi inserida até a apófise transversa da sexta vértebra cervical 
(Tubérculo de Chassainac), na qual, após recuo de 1 a 2 mm e 
aspiração de sangue e líquido cerebrospinal negativa, injetou-se 
inicialmente 2 mL, e depois 6 mL de bupivacaína a 0,5% sem 
vasoconstritor. Após cerca de 2 minutos, a paciente relatou pa-
restesia distal progressiva nos membros superiores e inferiores, 
evoluindo nos minutos seguintes com taquidispneia importante, 
ansiedade, afasia e pupilas midriáticas. Parâmetros de monito-
rização não se alteraram significativamente. Imediatamente foi 
realizada sedação e intubação orotraqueal. Paciente mantida em 
sala cirúrgica por mais 135 minutos, sem alteração nos parâme-
tros hemodinâmicos. Após esse período, nova avaliação clínica 
foi realizada, suspendendo a sedação e o suporte ventilatório, 
sendo a paciente encaminhada para sala de recuperação pós-

-anestésica. Inquirida a respeito da dor em MSD, relatou EAV 
de 3/10 à movimentação, e 1/10 em repouso. Permaneceu em 
observação por mais 4 horas, sendo liberada, sem sequelas, com 
orientações após esse período. Em consulta de retorno após três 
dias do procedimento, negou complicações, relatando em MSD, 
EAV de 2/10 à movimentação e EAV de 0/10 em repouso. 

DISCUSSÃO

Os primeiros relatos da SDCR datam de 1862, descrita por Pa-
get ainda com o nome de causalgia. Muitos outros nomes para 
o mesmo quadro já foram descritos, como distrofia simpática 
reflexa, desordem vasomotora pós-traumática e atrofia de Sude-
ck1. Em consenso publicado em 19942, pela IASP (International 
Association for the Study of Pain), posteriormente atualizados em 
20063, foram padronizadas as nomenclaturas, definindo SDCR 
como: condição dolorosa regional contínua (espontânea e/ou 
evocada) desproporcional ao tempo ou grau do trauma ou outra 
lesão inicial, acompanhadas geralmente por sintomas sensoriais, 
motores, vasomotores ou achados tróficos. Ainda, nesse trabalho, 
distinguiram-se os tipos I e II da SDCR, que se diferenciam, 
pois no tipo II existe uma lesão real ao nervo, que não se limita 
ao território de inervação dele. A etiologia ainda hoje é assunto 
controverso, mas estudos em animais e humanos revelam a im-
portância da resposta inflamatória desproporcional após a lesão, 
associada à alteração importante no sistema simpático, respon-
sável por manter o mecanismo de dor crônica neuropática. As 
principais manifestações clínicas são: dor em queimação, pro-
funda ou lancinante, sudorese/anidrose, alterações vasomotoras 
(coloração e temperatura da pele), edema, distúrbios musculares 
(fraqueza, tremores, distonias ou mioclonias). As principais op-
ções de tratamento exigem uma abordagem multidisciplinar, en-
volvendo fisioterapia4, eletroestimulação transcutânea (TENS)5, 
apoio psicoterápico6 e opções farmacológicas. Os fármacos mais 
comumente utilizados são: gabapentina, adesivo de lidocaína a 
5%, analgésicos opioides e antidepressivos tricíclicos. Fármacos 
de segunda linha, indicados em situações estritas, são os corti-
costeroides e outros anticonvulsivantes e antidepressivos. O blo-
queio simpático é uma das opções mais utilizadas7, e resultados 
mais promissores são obtidos quanto mais cedo o bloqueio é rea-
lizado8. Na SDCR de membros superiores (MMSS), o bloqueio 
de gânglio estrelado é indicado9, e visa à redução da dor e melho-
ra funcional do membro afetado. 
O gânglio estrelado possui forma de estrela, formado pela fusão 
do gânglio cervical inferior com o primeiro gânglio torácico. 
Anatomicamente, é encontrado anterolateralmente ao corpo 
de C7, lateralmente ao músculo escaleno anterior, anteriormen-
te a artéria subclávia, posteriormente a fáscia pré-vertebral e 
inferiormente pelo ápice do pulmão. O bloqueio desse gânglio 
pode ser realizado com anestésicos, opioides e/ou esteroides, 
e também é indicado no tratamento de membro fantasma, 
neuralgia pós-herpética do dermátomo trigeminal, cervicais 
ou torácicos, e desordens vasoespásticas. O uso de tecnologias 
adicionais, como fluoroscopia e ultrassom, são medidas reduto-
ras de risco de efeitos adversos10. As complicações ocorrem em 
aproximadamente 1,7 a cada 1.000 bloqueios realizados11. Um 
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efeito adverso potencialmente comum é a ocorrência de sín-
drome de Horner, causada pela propagação de anestésico pelo 
tronco simpático cervical, e rouquidão, causado pelo bloqueio 
do nervo laríngeo recorrente. Evita-se a realização do bloqueio 
bilateral pelo risco de bloqueio dos nervos frênicos, que pode 
implicar em paralisia bilateral do músculo diafragma e intercor-
rências ventilatórias12. As complicações ameaçadoras à vida são, 
usualmente, decorrentes da aplicação inadvertida de anestésico 
em artérias próximas (artérias subclávia e vertebral) ou na re-
gião subaracnóidea. Por isso, sugere-se monitorização adequada 
e acesso venoso estabelecido. 
Outro efeito colateral possível, porém incomumente frequente, é 
a ocorrência de raquianestesia total após bloqueio de gânglio es-
trelado. Conforme estudo13 existem três possibilidades para essa 
ocorrência: 
• Avanço inapropriado da agulha, injetando anestésico direta-
mente no espaço subaracnoideo pelo forâmen intervertebral;
• Extensão de dura prolongando-se além da raiz nervosa, distan-
te ao forâmen intervertebral. Alguns estudos em cadáveres de-
monstram que a dura pode se prolongar até 8 cm em relação ao 
forâmen intervertebral; 
• Anestésicos locais administrados perineuralmente pode se 
difundir retrogradamente para o espaço subaracnóideo. Esse 
mecanismo, contudo, requer tempo maior e doses maiores para 
se justificar.
Os bloqueios regionais alcançaram grande adesão pelos aneste-
siologistas, e hoje suas indicações estão mais consolidadas, como 
é o caso do tratamento intervencionista da SDCR. Contudo, 

conhecimento adequado de anatomia, técnica anestésica e vi-
gilância para efeitos não desejados são requisitos para uma boa 
evolução do procedimento. Apesar de incomum, a ocorrência 
de tais efeitos indesejáveis atesta para a necessidade de adequada 
monitorização e materiais prontamente disponíveis para medidas 
suportivas quando da realização de bloqueios regionais. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Phantom limb sensa-
tion is a phenomenon affecting patients submitted to amputa-
tion of any limb and this sensation may or may not be followed 
by pain. This report aimed at presenting a case where sympathe-
tic nervous system block was used as adjuvant to control phan-
tom limb pain.
CASE REPORT: Patient with wrist epidermoid carcinoma, who 
evolved with phantom limb pain after left forearm amputation. 
Patient was submitted to conservative treatment and physical 
rehabilitation, however drug therapy analgesia was insufficient 
and patient evolved with pain in the amputation stump and 
sympathetic nervous system-mediated pain. Ultimately, patient 
was submitted to sympathetic venous block followed by diagnos-
tic chest sympathetic chain block with significant pain decrease.
CONCLUSION: Sympathetic nervous system block in this 
case was induced with venous lidocaine infusion, followed by 
chest sympathetic chain block as therapeutic option for phan-
tom limb pain. This sequence has provided pain relief without 
adverse effects.
Keywords: Neuropathic pain, Phantom pain, Sympathetic blo-
ck, Sympathetic venous block.

Sympathetic nervous system block to control phantom limb pain. Case 
report*
Bloqueio do sistema nervoso simpático para tratamento de dor do membro fantasma. Relato 
de caso 

Marcos Fernando Breda de Moraes1, José Osvaldo Barbosa Neto1, Thaís Khouri Vanetti1, Luciana Chaves de Morais2, Ângela 
Maria Sousa3, Hazem Adel Ashmawi3 

*Recebido do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São Paulo, SP.

1. Médico Anestesiologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). São 
Paulo, SP, Brasil. 
2. Médica Anestesiologista, Doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP); Supervisora da Equipe de Controle da Dor do Instituto do Câncer do 
Estado de São Paulo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (HC-FMUSP). São Paulo, SP, Brasil. 
3. Médico. Professor Livre-Docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP); Supervisor da Equipe de controle da dor da Divisão de Anestesiologia 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-
FMUSP). São Paulo, SP, Brasil.

Apresentado em 11 de fevereiro de 2013.
Aceito para publicação em 28 de maio de 2013.

Endereço para correspondência: 
Dr. Marcos Fernandes Breda de Moraes
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 - 8o A 
Serviço de Anestesia - Prédio dos Ambulatórios 
05403-000 São Paulo, SP. 
E-mail: fbm.marcos@gmail.com

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A sensação do membro fantas-
ma é um fenômeno que acomete pacientes submetidos à amputação 
de qualquer um dos membros, e essa sensação pode ser acompanha-
da ou não de dor. Este relato teve por objetivo apresentar um caso 
no qual o bloqueio do sistema nervoso simpático foi utilizado como 
adjuvante no tratamento da dor do membro fantasma.
RELATO DO CASO: Paciente portador de carcinoma epidermoi-
de de punho que evoluiu com dor do membro fantasma após am-
putação do antebraço esquerdo. Foi submetido a tratamento conser-
vador e de reabilitação física, porém a analgesia obtida com terapia 
farmacológica foi insuficiente e o paciente evoluiu com dor do coto 
de amputação e dor mediada pelo sistema nervoso simpático. Fi-
nalmente, o paciente foi submetido a bloqueio simpático venoso 
seguido de bloqueio diagnóstico da cadeia simpática torácica com 
redução significativa da dor.
CONCLUSÃO: Nesse caso foi utilizado o bloqueio do sistema ner-
voso simpático por meio de infusão venosa de lidocaína, seguido de 
bloqueio da cadeia simpática torácica como opção terapêutica para 
dor do membro fantasma. Nessa sequência, foi obtido alívio da dor, 
sem surgimento de efeitos adversos.
Descritores: Bloqueio simpático venoso, Bloqueio simpático, Dor 
fantasma, Dor neuropática.

InTROdUçãO

A sensação do membro fantasma é um fenômeno que acomete 
pacientes submetidos à amputação de qualquer um dos membros, 
e essa sensação pode ser acompanhada ou não de dor. Na maioria 
dos casos, o membro fantasma possui o mesmo tamanho, forma e 
postura que o membro amputado apresentava no pré-operatório, 
podendo, em até 20% dos casos, evoluir com redução progressiva do 
tamanho do membro. Esse fenômeno é denominado telescopagem1.
Independente da causa que motivou a amputação, até 80% dos pa-
cientes apresentam dor no membro fantasma, o que pode ocupar 
uma postura anormal ou anatomicamente impossível. O impacto 
da dor fantasma extrapola o causado pela amputação em si ou da 
presença da sensação fantasma. A dor é em geral incapacitante e está 
usualmente associada à síndrome dolorosa miofascial na musculatu-
ra próxima da região amputada1.
O tratamento dessa síndrome dolorosa é baseado no manuseio far-
macológico e no tratamento dos aspectos físico, psicológico e com-

RELATO dE CASO
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portamental do paciente. A intervenção cirúrgica pode ser utilizada, 
sendo geralmente direcionada para o tratamento do neuroma do 
coto de amputação. No que concerne o tratamento farmacológico, 
são utilizados analgésicos não opioides, antidepressivos tricíclicos 
(ou inibidores duais), neurolépticos, anticonvulsivantes, opioides, 
bloqueadores neuromusculares, cetamina e capsaicina1. 
Este relato teve por objetivo apresentar um caso no qual o bloqueio 
do sistema nervoso simpático foi utilizado como adjuvante no trata-
mento da dor do membro fantasma.

RELATO dO CASO 

Paciente do sexo masculino, 65 anos, viúvo, aposentado, iniciou 
acompanhamento com o Grupo de Controle de Dor por ocasião 
de pós-operatório de amputação de antebraço esquerdo por falha 
parcial de tratamento quimioterápico (QT) + radioterápico (RDT) 
para carcinoma epidermoide (CEC) de punho e mão esquerdos.
No pós-operatório imediato, o paciente recebeu analgesia controlada 
pelo paciente (ACP) de morfina, cetoprofeno, dipirona e gabapentina. 
No momento da alta hospitalar, a morfina foi substituída por fentanil 
transdérmico (FTD) com bom controle álgico, conforme verificado 
em retorno ambulatorial subsequente, apesar de o paciente ter dimi-
nuído a dose de gabapentina prescrita previamente.
Durante um período de dois meses, o paciente iniciou novo RDT em 
região axilar por nódulo à esquerda e apresentou uma internação não 
programada por dor. Diferentemente da dor pós-operatória, ele rela-
tava que desta vez apresentava dor no membro fantasma, que era de 
forte intensidade 8/10; contínua, em queimação e choque e com sen-
sação de frio doloroso. Por esse motivo, foi aumentada a dose de gaba-
pentina e FTD, introduzida amitriptilina e mantida a morfina como 
resgate, obtendo alívio da dor. O paciente também iniciou programa 
de reabilitação física orientado pelo Serviço de Fisiatria do hospital.
Após um mês de alta hospitalar, o paciente compareceu ao ambula-
tório referindo novamente persistência de dor de forte intensidade 
em membro amputado motivando-o a demandar resgate oral de 
morfina em grande quantidade. Realizada rotação opioide de fenta-
nil para metadona e aumentado resgate para morfina, sendo sendo 
mantidos os demais fármacos adjuvantes. 
Essa mudança em esquema de tratamento opioide proporcionou 
alívio da dor fantasma por um período aproximadamente de seis 
meses, momento em que o paciente perdeu o seguimento com o 
grupo de dor, continuando somente com tratamento radioterápico 
em lesão axilar por uma metástase de CEC prévio.
O paciente voltou a ser acompanhado pela Equipe de Controle da 
Dor por ocasião de sangramento em lesão axilar de origem arterial 
associada à infecção local, motivando desarticulação de ombro es-
querdo e reconstrução com retalho. Nesta internação, optou-se por 
mudança de esquema opioide para oxicodona, novo aumento das 
doses de gabapentina, e amitriptilina com manutenção de dipirona 
em doses usuais, sendo esta a prescrição de alta hospitalar. 
A despeito de desarticulação de ombro, em retorno ambulatorial no 
Grupo da Dor, o coto de amputação persistia com sinais flogísticos 
exuberantes, e ao exame clínico apresentava pontos-gatilho com dor 
referida no membro fantasma. A hiperemia local envolvia toda re-
gião axilar e parte do dorso ipsilateral. 
Nessa avaliação ficou evidente a participação importante da dor do 
coto de amputação e uma possível participação do sistema nervo-

so simpático na perpetuação da dor. Além de antibioticoterapia, 
estomatoterapia, novas sessões de RDT e novo ciclo de QT com 
fármacos de segunda linha, o paciente teve rotação de opioide para 
metadona – por ter apresentado controle álgico adequado em episó-
dio de dor fantasma prévio –, novo aumento da dose de gabapentina 
e troca de amitriptilina para venlafaxina. 
Esse esquema terapêutico proporcionava pouco alívio da dor, o que 
fez a equipe cogitar a realização de bloqueio de gânglio estrelado, pro-
cedimento que prontamente foi descartado pelo fato de o paciente 
apresentar lesão eritematosa e infiltrativa em pele que se estendia desde 
o ombro até o local de punção para realização deste bloqueio. 
Foi indicado um esquema seriado semanal de bloqueio simpático 
por via venosa (BSV) com dose de 2 mg/kg de lidocaína, o que 
proporcionou alívio de pelo menos 50% da dor por duração de até 
três dias consecutivos.
Após três sessões de BSV, o paciente foi submetido a bloqueio sim-
pático torácico esquerdo diagnóstico no nível de T4 com 10 mL de 
lidocaína a 1%, obtendo resultado surpreendente. Referiu que no 
dia de bloqueio diagnóstico teve a primeira noite em meses em que 
conseguiu dormir sem dor e que este resultado se perpetuou por 
dois dias após procedimento. Após esse tempo, a dor retornou em 
intensidade menor. 
Foi programada lesão da cadeia simpática torácica por radiofrequên-
cia que seria realizada três semanas após o bloqueio diagnóstico, po-
rém nos exames de seguimento foi identificada progressão da doença 
para mediastino, o que tornou a relação de risco e benefício desfavo-
rável para realização da intervenção.
Optou-se por manter metadona (60 mg/dia), gabapentina (3600 
mg/dia), venlafaxina (300 mg/dia) e dipirona (1,5 g) a cada 8h, 
morfina de resgate de 10 mg, a cada 4h e clorpromazina (10 mg) à 
noite com alívio parcial. Segue ainda tratamento em estomatotera-
pia, QT, RDT e psicologia.

dISCUSSãO

A dor fantasma é uma síndrome dolorosa de difícil tratamento, tipi-
camente desencadeada após amputação traumática e não traumática 
de membros. Possui incidência variável de 5% a 85%2-4, a depender 
do critério diagnóstico utilizado. Tipicamente, apresenta-se com ca-
racterística de queimação e em choque no membro amputado4,5. 
Deve ser diferenciada da dor do coto de amputação desencadeada 
por isquemia em ferida operatória, infecção local, formação de neu-
roma ou efeito de compressão por estruturas adjacentes.
Nos casos de amputação não traumática, a ausência de bom controle 
álgico pós-operatório, a presença de dor intensa pré-operatória, uma 
personalidade com tendência a catastrofização6,7 e a realização de 
quimioterapia neurotóxica pós-operatória8,9 são fatores de risco para 
o desenvolvimento de dor do membro fantasma.
Existem três mecanismos principais envolvidos na dor fantasma, 
os fatores periféricos, medulares e cerebrais. Esses fatores são res-
ponsáveis pelo desenvolvimento dos diversos gatilhos para este 
fenômeno, incluindo gatilhos físicos (dor referida), psicológicos 
(foco do pensamento na amputação e dor) e ambientais (tempera-
tura ou mudança climática)1. 
As consequências periféricas da amputação estão relacionadas ao 
desenvolvimento do neuroma de amputação. As alterações sofridas 
pelo nervo periférico provocam, em termos gerais, um aumento das 
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atividades ectópicas neste nervo combinado com perda no controle 
inibitório no corno da raiz dorsal1.
Já no sistema nervoso central, a dor fantasma corresponde a uma 
reorganização mal adaptada do tálamo e da representação cortical 
de áreas somatossensoriais e motoras, de tal forma que regiões vi-
zinhas do homúnculo somatossensorial acabam por se sobrepor à 
área que representa o membro perdido. Essas mudanças neuroplás-
ticas envolvem tanto uma imediata perda de inibição dos estímulos 
conduzidos de uma área para outra, quanto o brotamento de novas 
conexões ao longo do tempo1.
No presente caso, o paciente apresentava a maior parte dos fa-
tores de risco para o desenvolvimento de dor fantasma. Após ter 
sido submetido à anestesia com bloqueio de plexo braquial – 
possível papel protetor10 –, ter tido a possibilidade de controle 
adequado de dor pós-operatória e ter realizado QT prévia e após 
procedimento, o paciente evoluiu com dor de membro fantasma 
que teve controle adequado com uso de gabapentinoides, meta-
dona11 e amitriptilina. 
Entretanto, a recidiva da doença base no coto de amputação, bem 
como a sua infecção, propiciou substrato para o recrudescimento da 
dor fantasma associada à dor em coto e a dor mediada pelo sistema 
nervoso simpático, tornando o controle da dor desafiador.
Apesar do uso de doses máximas de antidepressivos duais, gabapen-
tinoides, e rodízio de opioides, tratamento da doença base (antibio-
ticoterapia, QT e RDT), o paciente persistia com dor refratária com 
diminuição importante da qualidade de vida.
Vários estudos têm sugerido que o sistema nervoso simpático pode ter 
papel importante na persistência da dor em pacientes com dor fantas-
ma12-14. Isso conduziu a equipe a realizar teste terapêutico com blo-
queio simpático venoso com resultado melhor que terapêutica prévia. 
O papel do bloqueio simpático venoso no tratamento de dor fan-
tasma é controverso. Estudo15 comparou a terapia por via venosa 
de morfina versus lidocaína na dor pós-amputação de 31 pacientes. 
Entre esses pacientes, alguns apresentavam dor fantasma associada 
à dor do coto, outros somente dor fantasma ou somente dor do 
coto. Observou-se que a dor do coto de amputação teve resposta 
satisfatória com ambos os fármacos, enquanto a dor fantasma res-
pondeu somente à morfina.

Em revisão da Cochrane Library de 2010 que investigou o uso de 
simpatectomia para tratamento de dor neuropática (em que fo-
ram incluídos estudos sobre dor fantasma), o autor concluiu que 
a evidência de efetividade dessa técnica é fraca, e que deve ser em-
pregada somente em pacientes selecionados nos quais a terapia far-
macológica foi ineficiente16.
No caso relatado, a decisão de indicar o bloqueio simpático venoso 
foi pautada nos seguintes critérios: falha da terapia farmacológica, 
presença de dor no coto de amputação (com presença de ponto ga-
tilho) e sinais clínicos de participação do sistema nervoso simpático 
no mecanismo de dor. 
Entretanto, apesar do bom alívio de dor obtido, esse efeito era fugaz. 
Foi então considerada a possibilidade de realizar a simpatectomia da 
cadeia torácica por radiofrequência pulsátil, após bloqueio diagnós-
tico da cadeia simpática torácica, intervenção que tem demonstrado 
resultados animadores em estudos recentes12,13,17.
Os gânglios simpáticos que alimentam os membros superiores 
estão localizados no corno intermédio-lateral da medula espinhal 
entre T2-T8 e as fibras pré-gangliônicas seguem para a cadeia sim-
pática através dos ramos comunicantes brancos. Essa via ascende e 
se comunica com fibras pós-gangliônicas em T2, T3 e gânglio estre-
lado18,19. Usualmente o alvo do bloqueio simpático torácico são os 
gânglios de T2 e T3

19, porém devido ao fato de área de hiperemia 
cutânea acometer a área de bloqueio, optou-se por fazer o bloqueio 
diagnóstico na topografia de T4.
A simpatectomia da cadeia torácica por radiofrequência pulsátil não 
foi realizada devido à progressão da doença, que aumentaria o risco 
cirúrgico. Atualmente, o paciente segue em tratamento farmacológi-
co e não farmacológico para dor (acupuntura), estomatoterapia, QT 
segunda linha e RDT para a doença de base. 
Neste caso, em que o paciente com dor do membro fantasma asso-
ciada à dor do coto de amputação e a dor por manutenção do sis-
tema nervoso simpático, sem melhora com a terapia farmacológica 
convencional, foi utilizado o bloqueio do sistema nervoso simpático 
por meio de infusão venosa de lidocaína, seguido de bloqueio da 
cadeia simpática torácica (Figura 1). Conclui-se que, nesse cenário, a 
utilização dessa técnica proporcionou alívio da dor, sem surgimento 
de efeitos adversos.

Figura 1 – Bloqueio da cadeia simpática torácica. 
1 – Radioscopia com visão lateral demonstrando posicionamento da agulha no nivel do corpo vertebral de T5. 2 – Radioscopia com visão lateral de-
monstrando dispersão do meio de contraste na topografia da cadeita simpática torácica. 3 – Radioscopia com visão anteroposterior demonstrado 
distribuição do meio de contraste na topografia da cadeia simpática torácica.
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