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Caros leitores, 
Neste número da Revista Dor vários artigos abordam a ques-
tão da dor aguda, seja discutindo aspectos específicos de sua ca-
racterização, avaliações em populações especiais como crianças 
em unidades de emergência ou mesmo técnicas de tratamento 
farmacológicas para a dor pós-operatória. Isto chama atenção 
para o problema deste tipo de dor no nosso país e a preocupação 
dos serviços com o seu impacto nos indivíduos. A dor aguda é 
também considerada uma queixa de difícil controle e comum 
na medicina familiar, medicina do esporte, e especialmente na 
clínica médica.
Apesar dos avanços significativos nas pesquisas sobre dor nas 
últimas décadas, o controle insuficiente da dor aguda ainda é 
mais a regra do que a exceção. Estudos mostram que 30 a 40% 
de pacientes que recebem alta em procedimentos ambulatoriais 
sofrem de dor moderada a intensa durante as primeiras 24 a 48 
horas1. A dor diminui com o tempo, mas pode ser forte ao ponto 
de interferir com o sono e com a realização de tarefas do coti-
diano. Ainda, a dor pós-operatória é o fator mais comum para 
o retardo na alta hospitalar deste pacientes, bem como a maior 
responsável pelo número de chamadas médicas depois da alta e a 
razão mais encontrada para as readmissões hospitalares2,3. Fatores 
como náusea, vômitos, fadiga ou dor são os mais comuns para 
retardar a permissão de ir para o domicílio e os mais comuns 
também para a volta ao hospital1,2. 
A dor intensa pós-operatória causa extremo desconforto e sofri-
mento e está associada à alteração do sono, que induz à fadiga. 
Este quadro pode durar alguns dias e impedir o retorno do pa-
ciente as suas atividades laborativas, gerando impacto econômico 
em sua vida. Há de ser considerado ainda o aspecto negativo da 
dor pós-operatória e de outros tipos de dor aguda em diversos 
órgãos e sistemas orgânicos, como o coração e pulmão4.
A dor PO pode persistir de forma mais duradoura e ser consi-
derada como uma síndrome dolorosa crônica pós-cirúrgica, que 
tem sido reconhecida cada vez mais como um problema signifi-

Acute pain: a challenging problem
A dor aguda: um problema desafiador

cante e que precisa ser diagnosticado e combatido. Esta situação 
ocorre de forma mais comum em operações do tipo amputações 
de membros, toracotomias, mastectomias e hérnias inguinais. A 
incidência de dor crônica pós-cirúrgica em procedimentos am-
bulatoriais, como herniorrafias, pode alcançar percentuais até 
acima de 50%5.
A queixa de dor é o motivo mais frequente para consultas em 
pronto-socorro, o que representa mais de 70% dos atendimen-
tos6. Um grande estudo realizado nos Estados Unidos mostrou 
que o escore médio da dor de pacientes atendidos em unida-
des de emergência foi 8 em escala uma escala numérica. Cerca 
de 41% dos pacientes relataram que sua dor não se alterou ou 
aumentou após a visita no pronto-socorro, e quase três quartos 
relataram dor moderada ou intensa no momento da alta6.
Esperamos que os trabalhos dos autores deste número possam 
contribuir de alguma forma para diminuir esta realidade de su-
bavaliação e de subtratamento da dor aguda.

 João Batista Santos Garcia
Editor da Revista Dor
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: This study was developed 
to investigate anesthesia-related discomfort during dental procedu-
res. This procedure often generates major anxiety, which increases 
pain. Fear of injection has been reported as a determining factor for 
not looking for dental treatment. This study aimed at comparing the 
level of pain during perforation, penetration and anesthetic solution 
deposition during inferior alveolar block by the Direct and Vazirani-
-Akinosi techniques.
METHODS: Randomized, crossover, double-blind clinical trial in-
volving 30 patients seen by the Dentistry Department of the Federal 
University of Sergipe (DOD-UFS) who needed dental treatment 
and were submitted to bilateral inferior alveolar nerve block. Pa-
tients were asked about pain intensity during the following stages: 
perforation, penetration and local anesthetic deposition. Pain inten-
sity was measured by the 10-cm visual analog scale (VAS), without 
predefined marks. Data were tabulated and submitted to statistical 
Friedman and Wilcoxon tests with statistical significance of 5%.
RESULTS: Data have not shown statistically significant differences 
(Wilcoxon, p > 0.05) between VAS values of both anesthetic tech-
niques in all operatory moments. For both techniques, penetration-
-induced pain was higher (Friedman, p < 0.05) as compared to pain 
induced by the two other operatory moments, being the absolute 
majority for both techniques classified as mild pain.
CONCLUSION: Vazirani-Akinosi and Direct techniques had le-
vels of pain sensitivity characterized as mild during the three anes-
thetic stages, being the second stage, penetration, the most painful 
as compared to remaining stages.
Keywords: Anesthesia, Block, Pain, Technique.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Este estudo foi idealizado para 
investigar o desconforto dos procedimentos odontológicos associados 
à anestesia. Este procedimento frequentemente gera uma grande an-
siedade, o que aumenta a dor. O medo da injeção tem sido relatado 
como sendo um fator determinante à não procura do tratamento den-
tal. O presente estudo teve como objetivo comparar o nível de dor na 
perfuração, penetração e deposição da solução anestésica no bloqueio 
do nervo alveolar inferior nas Técnicas Direta e Vazirani-Akinosi.
MÉTODOS: Estudo clínico randomizado, cruzado e duplamente 
encoberto envolvendo 30 pacientes atendidos no Departamento de 
Odontologia da Universidade Federal de Sergipe (DOD-UFS) que 
necessitaram de tratamento odontológico e que se submeteram a 
bloqueio bilateral do nervo alveolar inferior. Estes foram interro-
gados a respeito da intensidade de dor durante as seguintes etapas: 
perfuração, penetração e deposição do anestésico local. A mensura-
ção da intensidade dolorosa foi realizada através da escala analógica 
visual (EAV) com comprimento de 10 cm, sem a existência de mar-
cações pré-definidas. Os dados obtidos foram tabulados e subme-
tidos aos testes estatísticos de Friedman e Wilcoxon com índice de 
significância estatística de 5%.
RESULTADOS: A análise dos dados revelou que não houve dife-
renças estatisticamente significantes (Wilcoxon, p > 0,05) entre os 
valores de EAV das duas técnicas anestésicas em nenhum dos mo-
mentos operatórios. Para ambas as técnicas, a dor induzida pela pe-
netração foi maior (Friedman, p < 0,05) do que a dor induzida nos 
dois outros momentos operatórios, sendo a maioria absoluta, nas 
duas técnicas, classificadas como dor leve. 
CONCLUSãO: As técnicas de Vazirani-Akinosi e Direta apresen-
taram níveis de sensibilidade álgica caracterizada como leve nos três 
estágios da anestesia, sendo o segundo estágio, a penetração, o mais 
doloroso se comparado com os demais.
Descritores: Anestesia, Bloqueio, Dor, Técnica.

INTRODUÇÃO

No universo das ações que são realizadas por um cirurgião-dentista, 
a administração de um fármaco que evite a dor durante um trata-
mento odontológico assume lugar da maior importância. Porém, 
a simples ação de administrar um anestésico local causa, frequen-
temente, uma grande ansiedade e é associada à dor. A injeção de 
anestésico local não só pode gerar dor e medo, como também, pode 
ser um fator desencadeador relacionado às emergências médicas em 
consultórios odontológicos, tendo como principais reações psicogê-
nicas a síncope vasodepressora e hiperventilação1.
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A ansiedade é relatada como uma barreira para o atendimento den-
tal, sendo um dos motivos principais a apreensão ao tratamento 
odontológico, assim como o medo da dor e também uma série de 
fatores a exemplo da área da boca a ser anestesiada2,3.
A injeção de anestésico local muitas vezes é a única parte dolorosa 
percebida pelo paciente do procedimento odontológico, e o medo 
associado à injeção tem sido relatado como sendo um fator determi-
nante a não procura do tratamento dental4. Desse modo, a associa-
ção de agentes e técnicas anestésicas tem sido utilizada para diminuir 
os impulsos nociceptivos em fases operatórias, diminuindo assim a 
morbidade5.
Sabe-se que a dor é a percepção de uma sensação aversiva e desa-
gradável, manifestação primordial do sofrimento, informando ao 
sistema nervoso sobre certas condições externas ou internas incom-
patíveis com a integridade morfológica ou funcional do indivíduo6. 
Quando se trata do bloqueio do nervo alveolar inferior (BNAI), que 
é realizado pela técnica mais usada e, possivelmente, a mais impor-
tante da odontologia7, esse papel de aferir a dor durante o ato anes-
tésico torna-se fundamental.
O BNAI tem três fases: inserção inicial da agulha, penetração da 
agulha até o local de destino e deposição da solução anestésica no 
local. Esses procedimentos têm sido associados à dor e desconforto.
Na década de 1970, foi desenvolvida uma técnica quando o paciente 
não pudesse abrir a boca. Para realizá-la, a boca do paciente deveria 
estar parcialmente fechada sem contato oclusal, isto permite o rela-
xamento dos músculos das bochechas, além de obter melhor visu-
alização da área e reduz o pequeno trauma de inserção da agulha8. 
Entretanto, houve uma técnica bastante semelhante descrita por Va-
zirani, em 1960, e assim foi adotado o nome bloqueio mandibular 
de Vazirani-Akinosi em reconhecimento aos dois profissionais1.
Estudos relacionados à dor durante o ato anestésico são descritos na 
comunidade científica9-11. Para a deposição da solução anestésica no 
local de destino, autores relataram que a incidência de dor mode-
rada a intensa varia de 20% para 40%9. Em outro estudo9, foram 
avaliadas as técnicas Direta e Vazirani-Akinosi, como resultado, foi 
evidenciado que não houve diferença significativa entre a dor duran-
te inserção da agulha e a deposição da solução anestésica.
Já na pesquisa11 que procurou comparar o BNAI, técnica Direta e 
técnica de Vazirani-Akinosi, mostrou que dos pacientes anestesiados 
com esta técnica, 19% não sentiram dor, 65% leve incômodo, e 
16% dor moderada.
O estabelecimento de níveis álgicos nas duas técnicas anestésicas é 
de suma importância para a diminuição da dor, tornando os proce-
dimentos menos traumáticos, como mostra na pesquisa12 realizada 
com alunos e funcionários de uma universidade. Ao serem ques-
tionados sobre prevenção odontológica e medo de injeções dentais, 
mais de 25% dos adultos analisados   expressaram medo de injeções. 
Quase um em cada 20 entrevistados relatou evitar, cancelar ou não 
comparecer a consulta ao dentista por causa do medo de anestesias 
dentais. Fatores como dor provacada pela injeção, assim como possí-
veis lesões ocasionadas pelo ato são os dois agentes mais comuns de 
medo na anestesia.
Outro importante estudo13 cita que o medo ocasiaondo pela aneste-
sia está relacionado com a piora na saúde bucal pela falta de procura 
ao tratamento, a redução do número de atendimentos odontológi-
cos e o aumento do estresse durante o tratamento para o dentista.

Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi mensurar a inten-
sidade de dor no BNAI nas técnicas Direta e Vazirani-Akinosi.

MÉTODOS

Foi realizado um ensaio clínico randomizado, cruzado e duplamen-
te encoberto, executado por 3 examinadores, constituindo-se de 2 
interrogadores e 1 executor das técnicas anestésicas. Cada um dos 
pesquisadores teve uma função restrita e única não sendo permitida 
a permuta dos pesquisadores durante todo o experimento. A amos-
tra foi composta por 30 pacientes adultos, de ambos os gêneros, com 
faixa etária entre 18 e 45 anos com indicação de exodontia do tercei-
ro molar inferior com ausência de dor associada. 
Os pacientes foram incluídos no estudo de acordo com a ordem de 
chegada ao atendimento odontológico no Curso de Odontologia da 
Universidade Federal de Sergipe. 
Após a adesão do paciente à pesquisa, assinando-se o Termo de Con-
sentimento Livre Esclarecido, o mesmo foi submetido à anamnese e 
ao exame clínico para a identificação das condições que os elegia ou 
impedia de participar do estudo. Foram excluídos pacientes em que 
se constatou alcoolismo, uso de drogas, uso de fármacos anti-hista-
mínicos, antidepressivos, cimetidina ou qualquer outro fármaco e 
estado físico que interferisse na sensibilidade dolorosa do paciente. 
Também foram excluídos pacientes com desordens sistêmicas, como 
diabéticos, hipertensos, cardiopatas, alérgicos a qualquer componen-
te da fórmula, a sulfas e ainda gestantes, odontofóbicos e crianças. 
Verificado os critérios de inclusão, os pacientes foram encaminhados 
ao primeiro examinador que sorteou a ordem e o lado dos procedi-
mentos anestésicos a serem realizados.
Após este procedimento, os pacientes foram passados para o opera-
dor, que efetuou o BNAI.
Com o paciente devidamente acomodado na cadeira odontológica, 
em posição supina, deu-se início ao procedimento experimental. Foi 
solicitado ao participante bochechar 5 mL de clorexidina a 0,12%, 
por aproximadamente um minuto, procedendo-se, assim, a antis-
sepsia bucal. Antes da técnica anestésica propriamente dita, aplicou-
-se o anestésico tópico na região correspondente ao local de punção 
da agulha, respeitando o protocolo descrito na literatura1. Após a 
anestesia tópica, foi realizada uma das técnicas anestésicas de acordo 
com a técnica sorteada.
Na técnica Direta, a agulha, longa 27G, penetrou a mucosa entre a 
linha oblíqua interna do ramo e a rafe pterigomandibular e avançou 
até o contato com o osso. A seringa ficou apoiada nos pré-molares 
inferiores do lado oposto. Nenhuma solução anestésica foi deposita-
da enquanto a agulha não atingiu a área alvo. A aspiração foi realiza-
da antes da deposição de 1,8 mL da solução. 
Na técnica de Vazirani-Akinosi, foi utilizada agulha longa de calibre 
27G, sendo introduzida no ramo mandibular adjacente à tubero-
sidade da maxila na altura da junção mucogengival. Em seguida, 
penetrou-se 25 mm no tecido para poder ser realizada a deposição 
de 1,8 mL de anestésico.
Todos os pacientes foram anestesiados em ambas as técnicas testadas 
com cloridrato de lidocaína a 2%, com epinefrina 1:100.000, prece-
dido da aspiração negativa.
O intervalo entre os procedimentos anestésicos era de uma semana. 
Assim, aqueles que iniciaram o procedimento com a técnica Direta 
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fizeram, no segundo momento, a Vazirani-Akinosi e vice-versa.
Depois da remoção da agulha, os voluntários foram questionados, 
pelo terceiro examinador, sobre o desconforto associado ao proce-
dimento nas seguintes etapas: perfuração, penetração e deposição, 
através de uma escala analógica visual de dor (EAV) de 10 cm com 
parâmetros como 0 cm (sem dor) e 10 cm (dor insuportável), sem 
demarcações pré-existentes entre as escalas. Os participantes deste 
estudo foram apresentados à EAV e instruídos a assinalar a intensi-
dade da sensação dolorosa em um ponto em cada uma das três retas, 
relacionado ao estágio correspondente da anestesia, sendo que os es-
cores podem variar de 0 a 10 e são obtidos medindo-se, em milíme-
tros, a distância entre a extremidade ancorada pelas palavras sem dor 
e o ponto assinalado pelo participante. Tal escala tem a vantagem de 
ser de fácil aplicação14. Neste estudo, as demarcações pré-existentes 
representadas tradicionalmente na EAV foram removidas para que 
não houvesse indução durante as demarcações do paciente, evitando 
distorções nos dados encontrados.
Após a anestesia, procedeu-se ao tratamento odontológico de acor-
do com o plano de tratamento do paciente registrado em sua ficha 
clínica. Após a coleta, os dados foram tabulados e submetidos a tes-
tes estatísticos de Wilcoxon e Friedman com índice de significância 
estatística de 5%.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), protocolo CAAE 
03259912.6.0000.5546-2012.

RESULTADOS

Foram observadas 14 mulheres com idade média de 26,7 ± 9,3 anos 
e 16 homens com 23,4 ± 2,6 anos. Não houve diferenças estatisti-
camente significantes (Wilcoxon, p = 0,2635) entre os gêneros com 
relação à idade. A figura 1 e a tabela 1 mostram a dor medida pela 
EAV, em função do momento da medição (perfuração, penetração 
ou deposição da solução).
A análise dos dados revelou que não houve diferenças estatistica-
mente significantes (Wilcoxon, p > 0,05) entre os valores de EAV 
das duas técnicas anestésicas em nenhum dos momentos operató-
rios. Para ambas as técnicas, a dor induzida pela penetração foi maior 
(Friedman, p < 0,05) do que a dor induzida nos dois outros momen-
tos operatórios. A maioria absoluta da dor relatada em números em 

todas as situações pode ser considerada como leve, tendo como base 
a classificação de dor15.
A tabela 2 mostra a distribuição absoluta dos voluntários segundo 
sua classificação de dor.

Tabela 2 – Distribuição absoluta dos voluntários.

Intensidade dolorosa

Leve Moderada Intensa

Perfuração
BNAI 24 3 3

Vazirani-Akinosi 28 0 2

Penetração
BNAI 16 8 6

Vazirani-Akinosi 19 8 3

Deposição
BNAI 25 2 3

Vazirani-Akinosi 20 6 4

BNAI = bloqueio do nervo alveolar inferior.

Considerando o total de voluntários com dor intensa/modera-
da e aqueles com dor leve, foi possível observar que não houve 
diferenças estatisticamente significantes (teste Exato de Fisher, 
p > 0,05) na prevalência de dor leve ou intensa/moderada em 
nenhum dos momentos.

DISCUSSÃO

O presente estudo teve a proposta de comparar o nível de sensi-
bilidade álgica em três momentos no BNAI, na perfuração, pene-
tração e deposição do anestésico em duas técnicas. Como descrito 
na literatura8, houve variação significativa entre os gêneros nas três 
fases do BNAI pela técnica Direta, discordando deste estudo que 
não evidenciou dados estatisticamente significantes durante as eta-
pas do bloqueio.
Em relação à punção, que compreende o momento em que a agu-
lha perfura a mucosa, os resultados no estudo10 indicam que a dor 
induzida nesse estágio foi maior na técnica Direta quando com-
parado à técnica Vazirani-Akinosi, ao contrário deste estudo que 
mostrou não haver diferença significativa entre as duas técnicas 
citadas. Sabe-se que, na técnica da boca fechada, no momento da 
perfuração da agulha há um maior relaxamento dos tecidos nessa 
zona em relação à outra técnica, ocasionado assim menos dor no 
primeiro estágio da anestesia7. 

Figura 1 – Medida (mediana-desvio interquartílico). 
BNAI = bloqueio do nervo alveolar inferior. V-A = Vazirani-Akinosi.
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Tabela 1 – Intensidade da dor medida pela escala analógica visual, em 
função do momento da medição.

Perfuração Penetração Deposição

BNAI
Vazirani- 
Akinosi

BNAI
Vazirani- 
Akinosi

BNAI
Vazirani- 
Akinosi

Mediana 2 0,9 3 2,35 2 1,95

Desvio 
interquartílico

1,6 1,7 2,9 2,9 2,5 3,4

Média 
aritmética

2,4 1,5 3,7 2,8 2,2 2,4

Desvio- 
padrão

2,2 1,8 2,5 2,3 2,1 2,2

BNAI = bloqueio do nervo alveolar inferior.



168

Costa FA, Souza LMA e Groppo FRev Dor. São Paulo, 2013 jul-set;14(3):165-8

Outro dado relevante observado nesta pesquisa foi a ocorrência de 
dor em todos os pacientes no momento da perfuração; em outro 
estudo10, 19 pacientes relataram não sentir dor durante a perfuração 
na técnica de Vazirani-Akinosi. Estudos anteriores têm avaliado ou-
tros fatores que possam estar envolvidos na dor durante o ato anes-
tésico, a exemplo de distensibilidade tecidual, velocidade de injeção, 
características psicológicas do paciente, temperatura da solução in-
jetada3, calibre da agulha utilizada2 e o uso de anestésico local16,17. 
Com o intuito de minimizar esse desconforto, é recomendado usar 
a anestesia tópica antes da penetração da agulha1.
Neste trabalho, a fase da perfuração mostrou não haver diferenças 
estatisticamente significativas no nível de dor com nenhum dos 
outros estágios em ambas as técnicas. Porém, essa etapa foi a mais 
dolorosa se comparada com a penetração e deposição do anestésico. 
Tais dados discordam dos resultados da presente pesquisa, em que o 
momento penetração foi o mais doloroso. 
Entretanto, em outro estudo8, foi descrito que a penetração foi o 
estágio anestésico mais doloroso no BNAI, corroborando com acha-
dos encontrados nesta pesquisa. 
No trabalho relatado na literatura9, que comparou a efetividade anes-
tésica nas técnicas Direta, Vazirani-Akinosi e Gow-Gates no grau de 
anestesia pulpar, mostrou não haver diferença significativa no escore 
de dor leve, moderada e intensa descrita por quarenta pacientes na 
dor gerada pela perfuração e pela deposição da solução anestésica, 
confirmando assim os achados encontrados neste trabalho. 
No mesmo estudo citado, a incidência de dor intensa durante a pun-
ção tecidual no BNAI pela técnica Direta foi de 0 a 2%, entretanto, 
outro autor8 encontrou incidência de 57% a 89% de dor moderada 
a intensa em 102 casos avaliados no BNAI na técnica Direta. Na 
presente pesquisa, foi identificada uma ocorrência variando de 7% 
a 47% dos casos. 
O BNAI pode ser considerado como dor leve, com um pico de dor 
durando poucos segundos, porém experiências anteriores de bloqueio, 
nível de ansiedade e medo da dor e da injeção são fatores que afetam 
a intensidade de dor relatada pelo paciente. Níveis mais elevados de 
ansiedade, assim como experiências anteriores dolorosas, acabam exa-
cerbando a real dor sentida pelo paciente. Como relatado nos estudos 
em que pacientes com menor ansiedade relataram níveis de dor e du-
ração menores em relação a pacientes mais ansiosos18,19. Estudos desse 
gênero, com análise prévia dos níveis de ansiedade e questionário so-
bre o histórico de experiências anestésicas desagradáveis em situações 
ocorridas devem ser executados com o objetivo de diminuir possíveis 
variáveis que possam afetar os dados encontrados na pesquisa.

CONCLUSÃO

As técnicas Direta e Vazirani-Akinosi não apresentaram diferenças 
significativas na dor relatada pelos pacientes nos três estágios (per-
furação, penetração e deposição do anestésico) durante o BNAI 
constituindo-se a maioria absoluta por dor leve, no entanto, estudos 
mais extensos devem ser realizados para minimizar os efeitos nega-
tivos, a exemplo da dor sentida pelos pacientes durante a execução 
do procedimento. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: This study aimed at com-
paring epidural thoracic S(+) ketamine and morphine, both associa-
ted to ropivacaine, for mastectomy procedures.
METHODS: This is a prospective study with 26 patients aged be-
tween 18 and 70 years, submitted to mastectomy, who were divided 
into two equal groups. Group M (morphine) patients have received 
12 mL of 0.75% ropivacaine associated to 2 mg preservative-free 
morphine; Group K (ketamine) patients have received 12 mL of 
0.75% ropivacaine associated to 50 mg of preservative-free S(+) 
ketamine. We have evaluated hemodynamic parameters, need for 
vasopressors, drugs for sedation, pain visual analog scale in the first 
24 hours, analgesic and antiemetic consumption, and incidence of 
nausea and vomiting.
RESULTS: There has been no statistical difference between groups 
in demographics, systolic and diastolic blood pressure, amount of 
local anesthetics or need for vasopressors. The ketamine group has 
demanded more midazolam to control sedation (p = 0.0005). This 
group had lower pain scores at post-anesthetic care unit discharge 
(p = 0.0018), 12 hours after procedure (p = 0.0001) and 24 hours 
later (p = 0.0094). The morphine group had higher pain scores at 
post-anesthetic care unit, 12 and 24 postoperative hours, and has 
demanded more postoperative analgesics (dipirone, p = 0.0009) and 
antiemetics (metoclopramide, p = 0.0032).
CONCLUSION: It has been observed that S(+) ketamine in the 
evaluated dose was hemodynamically safe and effective, with better 
performance to control postoperative pain, generating less analgesic 
consumption as well as lower incidence of nausea and vomiting.
Keywords: Analgesia, Epidural anesthesia, Ketamine, Mastectomy.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi 
comparar a S(+) cetamina em relação à morfina associada à ropiva-
caína por via peridural torácica em operações de mastectomia. 
MÉTODOS: Estudo prospectivo com 26 pacientes com idade 
entre 18 e 70 anos submetidas à mastectomia, divididas em dois 
grupos de igual tamanho. As pacientes do Grupo M (morfina) rece-
beram 12 mL de ropivacaína a 0,75% associadas a 2 mg de morfina 
sem conservantes, e as pacientes do Grupo C (cetamina) receberam 
12 mL de ropivacaína a 0,75% associadas a 50 mg de S(+) cetamina 
sem conservantes. Foram avaliados os parâmetros hemodinâmicos, a 
necessidade de vasopressores, os fármacos para sedação, a escala ana-
lógica visual de dor nas primeiras 24 horas, consumo de analgésicos 
e de antieméticos e a incidência de náuseas e vômitos. 
RESULTADOS: Não houve diferença estatística entre os grupos em 
relação a dados demográficos, níveis de pressão arterial sistólica e dias-
tólica, quantidade de anestésico local utilizado ou necessidade de vaso-
pressores. O GC demandou maior uso de midazolam para controle da 
sedação (p = 0,0005). Este grupo apresentou menores escores de dor 
ao serem avaliados na alta da sala de recuperação pós-anestésica (p = 
0,0018), após 12 horas do procedimento (p = 0,0001) e após 24 horas 
(p = 0,0094). O grupo morfina apresentou maiores escores de dor na 
sala de recuperação pós-anestésica, após 12 e 24 horas, demandando 
maior uso de analgésicos no pós-operatório (dipirona, p = 0,0009) 
assim como antieméticos (metoclopramida, p = 0,0032). 
CONCLUSãO: Observou-se que a S(+) cetamina na dose avaliada 
foi segura e eficaz do ponto de vista hemodinâmico, apresentando 
melhor desempenho no controle de dor pós-operatória, gerando 
menor consumo de analgésicos, assim como menor incidência de 
náuseas e vômitos.
Descritores: Analgesia, Anestesia peridural, Cetamina, Mastectomia.

INTRODUÇÃO

A anestesia regional é uma técnica segura, de baixo custo, com a 
vantagem de oferecer estabilidade hemodinâmica no intraoperatório 
e de prolongar a analgesia no pós-operatório. O tratamento efetivo 
da dor pós-operatória reduz significativamente as respostas auto-
nômicas, neuroendócrinas e somáticas desencadeadas pelo trauma 
cirúrgico1 o que gera importante impacto na redução da morbimor-
talidade perioperatória. Para tratamento do câncer de mama, a peri-
dural torácica alta tem sido usada em diversos centros como técnica 
anestésica em substituição à anestesia geral.
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Paralelamente ao desenvolvimento das técnicas de anestesia re-
gional, foram realizados estudos com a finalidade de melhorar a 
sua qualidade e prolongar a analgesia. Inicialmente, os opioides 
foram associados ao anestésico local. Atualmente, novos adju-
vantes têm sido utilizados, até mesmo como fármaco único em 
bloqueios regionais. Entre estes estão incluídos os inibidores do 
receptor N-metil-d-aspartato (NMDA), que tem a cetamina 
como seu principal representante2,3, com propriedades analgési-
cas por inibir o receptor NMDA, ativar o sistema inibitório des-
cendente monoaminérgico, ativar receptores opioides e colinér-
gicos, além de bloquear os canais de sódio de forma semelhante 
aos anestésicos locais4-6.
Muitos estudos vêm avaliando o efeito deste fármaco no neuroei-
xo6,7, porém nenhum deles analisou o seu efeito no espaço peridural 
torácico superior, onde está a emergência dos ramos simpáticos car-
dioaceleradores8. Muitos temem a adição de fármacos nessa região 
devido à possível interação local da cetamina às fibras cardioacelera-
doras, com possível efeito estimulante cardiovascular direto do sis-
tema nervoso simpático9, e possível neurotoxicidade. Diferentes vias 
de administração foram usadas para estudos clínicos realizados com 
a cetamina racêmica ou seu componente levógiro, em baixas doses, 
isolados ou associados com outros fármacos10.
A cetamina racêmica e seu derivado levógiro, mesmo sem conser-
vante, podem estar associados à neurotoxicidade espinhal, portanto 
não devem ser administrados por via subaracnoidea, especialmente 
em altas doses11-15, apesar de o clorobutanol (conservante) ser con-
siderado o grande responsável16,17. Há evidências de que a infusão 
contínua de cetamina por via subaracnoidea está relacionada com 
achados histopatológicos de vacuolização da medula espinhal18,19. 
Por outro lado, existem estudos que utilizaram a cetamina racêmi-
ca20 ou a S(+)cetamina16,21 por via peridural sacral em crianças ou 
peridural lombar em adultos22,23 e não relataram neurotoxicidade, 
sendo especialmente recomendada a cetamina sem conservantes24,25. 
Autores12, em editorial, chamaram atenção para o uso promissor da 
mistura racêmica de cetamina associada a outros agentes analgésicos 
por via peridural.
Diante do exposto, este estudo teve por objetivo comparar a qualidade 
da analgesia perioperatória da S(+) cetamina e da morfina, associadas à 
ropivacaína, por via peridural alta em intervenções cirúrgicas torácicas, 
para tratamento de câncer de mama e constatar sua segurança.

MÉTODO

Participaram deste estudo analítico, intervencional, clínico, pros-
pectivo, aleatório e duplamente encoberto, 26 pacientes, do sexo 
feminino, na faixa etária de 18 a 70 anos, estado físico ASA I e II, 
submetidas à mastectomia, sob anestesia peridural torácica. Todas as 
pacientes foram operadas no Hospital de Base do Distrito Federal 
(HBDF) entre janeiro de 2009 e dezembro de 2010 e assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Foram excluídas do estudo as pacientes que se recusaram a se sub-
meter ao procedimento e as que apresentavam contraindicações para 
realização de punção peridural, como infecção no local da punção, 
hipovolemia não corrigida, distúrbios de coagulação, anormalidades 
anatômicas e dificuldades técnicas. 
A monitorização durante a anestesia foi realizada com cardioscópio, 

oxímetro de pulso e monitor de pressão arterial (PA) não invasiva. A 
hidratação foi feita com solução de Ringer com lactato e/ou solução 
fisiológica (NaCl) a 0,9%, após punção venosa com cateter de teflon 
18G. As pacientes não receberam medicação pré-anestésica.
A anestesia peridural torácica foi realizada com as pacientes na po-
sição deitada, em decúbito lateral esquerdo preferencialmente, nos 
espaços T2-T3, T3-T4 ou T4-T5 com agulha Tuohy 16G seguida de 
passagem e fixação do cateter. As pacientes do Grupo M (morfi-
na) receberam 12 mL de ropivacaína a 0,75% associadas a 2 mg de 
morfina sem conservantes e as pacientes do Grupo C (cetamina) re-
ceberam 12 mL de ropivacaína a 0,75% associadas a 50 mg de (S+) 
cetamina sem conservantes. Todas as pacientes receberam sedação 
venosa com midazolam e/ou fentanil.
Após a realização da punção, as pacientes retornaram à posição su-
pina, observando-se o nível sensitivo do bloqueio peridural, assim 
como monitorizadas a PA sistêmica e a frequência cardíaca (FC) de-
pois da anestesia peridural. Quando ocorreram sinais clínicos ou res-
postas hemodinâmicas que sugeriram níveis inadequados de anes-
tesia (hipertensão arterial, taquicardia, queixa de dor pela paciente) 
foi administrada ropivacaína, em doses intermitentes, via cateter e, 
quando ocorreram sinais clínicos que sugeriram níveis inadequados 
de sedação, administrou-se midazolam e/ou fentanil, em doses inter-
mitentes, por via venosa.
Quanto à sedação intraoperatória, alteração contínua do estado de 
alerta que pode chegar à inconsciência; podem ocorrer níveis de de-
pressão da consciência, que variam de leve a profundo. Na sedação 
leve, o nível de depressão da consciência é mínimo e o paciente é ca-
paz de contatar com o ambiente, responder a comandos, distinguir 
eventos e relatar fatos. Para verificação do nível de consciência, foi 
utilizada a escala numérica proposta por Filos et al.26: 1 – acordado 
e nervoso; 2 – acordado e calmo; 3 – sonolento, mas facilmente 
despertável; 4 – sonolento com despertar difícil. Adotaram-se como 
referência de sedação os escores três e quatro dessa escala.
Os dados da PA, FC, SpO2, foram registrados após a monitorização, 
a realização da anestesia peridural e, a seguir, de 15 em 15 minutos 
até o término da intervenção cirúrgica. Terminado o procedimento, 
os pacientes eram encaminhados à sala de recuperação pós-anesté-
sica (SRPA). 
Diminuição da pressão arterial sistólica (PAS) abaixo de 30% dos 
níveis pré-bloqueio ou inferior a 90 mmHg foi corrigida com admi-
nistração de amina simpaticomimética de ação mista (efedrina), por 
via venosa; diminuição acentuada na FC menor que 50 bat.min-1, 
ocasionando baixo débito, foi tratada com atropina, por via venosa. 
Com relação à analgesia pós-operatória, a intensidade da dor foi 
analisada utilizando-se a escala analógica visual de 10 cm (EAV), 
sendo o extremo “zero cm” correspondente à “ausência de dor”, 
variando até “10 cm”, correspondente à “pior dor imaginável” nos 
seguintes momentos: alta da SRPA; 12h e 24h após o término da 
operação.
Quando houve necessidade de complementação analgésica, foi ad-
ministrada dipirona e/ou tramadol, por via venosa. A quantidade de 
analgésico necessária nas 24h foi registrada. 
Foram comparadas as seguintes variáveis entre os dois grupos: idade, 
peso, altura, estado físico, presença de comorbidades e uso de fárma-
cos no pré-operatório. Foram anotados os valores de PA, da FC, as 
intercorrências anestésico-cirúrgicas, necessidade de suplementação 
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analgésico-sedativa, além do consumo de vasopressores no período 
intraoperatório. No pós-operatório, foram comparados, entre os 
dois grupos, os seguintes parâmetros: avaliação de dor através da 
EAV, o consumo total de analgésicos e antieméticos e a ocorrência 
de efeitos colaterais e possíveis complicações.
O tamanho da amostra foi estimado com base em estudo anterior 
semelhante. A média da EAV de dor ao final das 24 horas de pós-
-operatório foi 2,25 ± 1,6 no subgrupo morfina27. Doze pacientes 
em cada grupo foram suficientes para demonstrar uma diminuição 
na EAV de dor com um erro tipo I de 0,05 e um poder de 80%. 
O número foi aumentado para 26 pacientes por segurança. Para a 
análise estatística dos resultados foram utilizados testes paramétricos 
e não paramétricos, levando-se em consideração a natureza das vari-
áveis estudadas. Foram aplicados os testes Qui-quadrado, Exato de 
Fisher e Mann-Whitney-Wilcoxon para os dados não paramétricos 
e t de Student e ANOVA para os demais dados paramétricos. Um 
valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Os 
dados foram expressos como média ± 2 desvio-padrão da média, ou 
número de pacientes por evento.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secre-
taria de Saúde do Distrito Federal, com parecer nº 380.599. 

RESULTADOS

Do total de 26 pacientes, 4 pacientes foram excluídas por se recu-
sarem a participar do estudo. Os dados demográficos e clínicos não 
evidenciaram diferença estatística entre os grupos (Tabela 1).
A duração das cirurgias não foi diferente entre os grupos, assim 
como a incidência de taquicardia, bradicardia, hipotensão, hiperten-
são (Tabela 2) e a dose total de anestésico local utilizada (Tabela 3).
Todas as pacientes necessitaram de sedação complementar sem 
apresentar queixa de dor concomitante. A dose total de midazolam 
utilizada foi maior no GC (p = 0,0005). A dose total de fentanil 
utilizada também foi maior no GC, porém essa diferença não foi 
estatisticamente significante (Tabela 3).
A estabilidade hemodinâmica foi satisfatória no intraoperatório, a 
PAS e a PAD não variaram entre os grupos (Figura 1). No entanto, 

o GC apresentou maiores valores da FC em relação ao GM até 2h30 
de cirurgia (Figura 2), sem a ocorrência de taquicardia.
No pós-operatório o GM apresentou maior incidência de vômitos 
(p = 0,034) (Tabela 4) e maior consumo de dipirona (p = 0,009), 
tramadol (p = 0,0268) e metoclopramida (p = 0,032) em relação ao 
GC (Tabela 5).
O GC obteve menores escores de dor na alta da SRPA (p = 0,018), 
após 12h (p = 0,0001) e após 24h (p = 0,0094) após o fim da cirur-
gia (Figura 3).

Tabela 2 – Dados do intraoperatório.

Grupo 
Morfina
(n = 9)

Grupo 
Cetamina
(n = 13)

Valor 
de p

Tempo operatório (min)
135,00 ± 

37,75
166,92 ± 

33,39
0,0580

Complementação axilar 0 0 -
Hipertensão arterial 1 1 -
Hipotensão arterial 1 2 0,537
Bradicardia 0 1 0,307
Taquicardia 0 0 -

Valores expressos em média ± DP e números; não houve diferença entre os 
grupos.

Tabela 1 – Dados demográficos e clínicos dos pacientes.

Grupo 
Morfina
(n = 9)

Grupo 
Cetamina
(n = 13)

Valor 
de p

Idade (anos) 47,22 ± 14,96 46,00 ± 12,64 0,8437
Peso (kg) 64,56 ± 13,08 66,69 ± 11,72 0,6995
Altura (cm) 158,33 ± 5,59 159,69 ± 4,35 0,5499
Estado físico (n)

 ASA I 5 8 0,2191
 ASA II 4 4

Morbidades associadas(n)
 HAS 7 5 0,414

Fármacos em uso (n)
 Betabloqueadores 1 0 0,307
 IECA 3 3 1,000
 Diuréticos 3 2 0,615

Valores expressos em média ± DP e números.
HAS = hipertensão arterial sistêmica; IECA = inibidores da enzima conversora 
da angiotensina; significância estatística p < 0,05.

Tabela 3 – Uso de fármacos no intraoperatório.

Grupo Morfina
(n = 9)

Grupo Cetamina
(n = 13)

Valor de p

Ropivacaína (mg) 12,92 ± 1,69 12,83 ± 1,98 0,9130
Midazolam (mg) 4,00 ± 1,80 8,77 ± 3,46 0,0005 *
Fentanil (μg) 27,78 ± 44,10 60,38 ± 56,88 0,1464
Efedrina (n) 1 2 0,5900
Atropina (n) 0 1 0,3276

Valores expressos em média ± DP ou números.
Houve diferença entre os grupos em relação ao consumo de midazolam 
*(p = 0,005).

Figura 1 – Comportamento das pressões arteriais no intraoperatório.
PAS = pressão arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; Não houve dife-
rença estatística entre os grupos nos critérios PAS e PAD.
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DISCUSSÃO

Os resultados do presente estudo confirmam dados da literatura 
nacional e internacional sobre os efeitos analgésicos perioperató-
rios da cetamina administrada por via peridural27,28. Este estudo 
permitiu identificar e analisar variáveis capazes de auxiliar profis-
sionais que atuam no controle da dor aguda no melhor manuseio 
do paciente cirúrgico. 
Os resultados apresentados evidenciam que a S(+) cetamina possui 
algumas vantagens em relação à morfina (derivado fenantrênico tido 
como “padrão-ouro” no manuseio da dor pós-operatória)29, princi-
palmente no que se refere à analgesia pós-operatória, consumo de 
analgésicos e incidência de vômitos no período pós-operatório. 
Há poucas referências abordando o uso peridural da S(+) cetamina 
e parece que a analgesia produzida por este fármaco apresenta perfil 
dose-dependente e também dose-teto. Em relação à dose adequada 
a ser utilizada via peridural, estudos indicam uma variação entre 30 
e 50 mg30,31.
Apesar da necessidade de doses significativamente maiores de mi-
dazolam para se manter níveis adequados de sedação, o presente 
estudo enfatiza as vantagens e a eficiência da técnica condutiva, 
pois a mistura de anestésico local e adjuvantes por via peridural 
promove melhor atenuação da resposta metabólica ao trauma ci-
rúrgico1 e analgesia de melhor qualidade que o uso de anti-infla-
matórios não hormonais e morfina por via venosa em cirurgias de 
grande porte27,32.
Os presentes resultados confirmam observações similares relatados 
por outros estudos2,6,7, porém, é único em analisar os efeitos da S(+) 
cetamina (50 mg) no espaço peridural superior, de onde emergem 
as fibras cardioaceleradoras sem a interferência da associação com 
anestesia geral. 
Os dados indicam que a S(+) cetamina em associação à ropivacaí-
na é segura quando administrada no espaço peridural superior, pois 
manteve adequada estabilidade hemodinâmica em se tratando de 
FC e PA, apesar de encontrados maiores valores da FC. É de se es-
perar que a cetamina provoque aumento da FC e PA secundárias à 
estimulação simpática e à inibição da recaptação de catecolaminas, 
tanto em nível central como periférico33. O mecanismo por meio 
do qual a cetamina atua no sistema vascular é complexo. Existem 
algumas evidências de que a cetamina atenue na função dos barorre-
ceptores, via alteração da função de receptores NMDA nos núcleos 
do trato solitário34. Esse fármaco também propicia a liberação de 
noradrenalina dos feixes adrenérgicos, elevando sua concentração 
no sangue venoso. A simpatólise do bloqueio peridural e o uso dos 
benzodiazapinicos podem inibir esses efeitos35, no entanto, ainda 
observou-se no presente estudo um aumento significativo dos va-
lores da FC. 
O uso clínico da cetamina esteve, por muitos anos, restrito à indu-
ção anestésica de pacientes hipovolêmicos, asmáticos ou a situações 
em que havia precariedade de material para suporte de anestesia. 
Atualmente, seu uso vem sendo ampliado para sedação, manuten-
ção de técnicas de anestesia venosa total e controle da dor pós-ope-
ratória10. A descoberta do papel dos receptores NMDA na analgesia, 
no fenômeno wind-up e na possível atividade durante o desenvolvi-
mento de tolerância aguda aos opioides, ao bloquear os receptores 
NMDA (inibindo a ação do aspartato e do glutamato), proporciona 

Tabela 4 – Eventos adversos do pós-operatório.

Grupo Morfina
(n = 9)

Grupo Cetamina
(n = 13)

Valor de p

Náusea 2 3 0,6150
Vômitos 4 1 0,034*
Prurido 0 0 -

Valores expressos em número de pacientes.
*Houve diferença entre os grupos em relação à incidência de vômitos.

Tabela 5 – Uso de fármacos analgésicos e antiemético no pós-ope-
ratório.

Grupo Morfina
(n = 9)

Grupo Cetamina
(n = 13)

Valor  
de p

Dipirona (mg) 5,33 ± 2,24 1,69 ± 1,38 0,0009 *
Tramadol (mg) 44,44 ± 52,70 7,69 ± 27,74 0,0268 *
Metoclopramida (mg) 8,89 ± 3,33 3,08 ± 4,80 0,0032 *

Os resultados estão expressos em média ± DP.
Houve diferença entre os grupos em relação ao consumo de dipirona *(p = 
0,0009), tramadol *(p = 0,0268) e metoclopramida *(p = 0,0032).
Nenhum paciente apresentou prurido no pós-operatório.

Figura 3 – Escala analógica visual no pós-operatório. 
O grupo cetamina apresentou EAV menor nos tempos SRPA, 12h e 24h.

*p < 0,05 significativo em relação ao grupo morfina.

SRPA = sala de recuperação pós-anestésica.

FC Morfina
FC Cetamina

Con
tro

le

15
 m

in

30
 m

in

45
 m

in 1h
1h

15
2h

15
1h

30
2h

30
1h

45
2h

452h 3h

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Figura 2 – Comportamento da frequência cardíaca no intraoperatório. 
Houve diferença estatística *(p < 0,05) nos tempos 15 min, 30 min, 45 min, 1h, 
1h15, 1h30, 1h45, 2h, 2h15, 2h30 e 2h45.
FC = frequência cardíaca.

E
sc

al
a 

A
na

ló
gi

ca
 V

is
ua

l (
E

A
V

) 

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Grupo
Cetamina
Morfina

SRPA 12h 24h

* * *



173

Estudo comparativo entre cetamina e morfina peridural 
em pacientes submetidas à mastectomia

Rev Dor. São Paulo, 2013 jul-set;14(3):169-73

novas áreas de indicação para uso da cetamina36. O uso venoso em 
baixas doses é capaz de reduzir de forma significativa o consumo de 
opioides e de halogenados no intraoperatório, mostrando, assim, a 
inibição do sistema pró-nociceptivo, com bloqueio da hiperssensi-
bilidade central e consequente hiperalgesia33. As pesquisas utilizan-
do a cetamina no neuroeixo sempre tiveram como fator limitante 
a toxicidade dos conservantes químicos, inicialmente o clorobuta-
nol, logo substituído pelo cloreto de benzetônio. Entretanto, com o 
desenvolvimento da S(+) cetamina livre de conservantes, tornou-se 
possível a utilização segura por via peridural com baixa incidência de 
paraefeitos12. Neste estudo não foi realizada avaliação de neurotoxi-
cidade clínica, e o tempo de observação das pacientes foi limitado a 
24 horas, o que pode ser considerada uma limitação. Há ainda con-
trovérsias sobre o uso de cetamina no neuroeixo, mesmo sem con-
servantes, como é o caso do isômero S(+) cetamina. Estudo recente 
realizado com esse fármaco administrado por via subaracnoidea em 
cães, sugere que esse fármaco seja evitado por essa via37. 
O presente estudo verificou que a S(+) cetamina foi superior à mor-
fina na prevenção da dor pós-operatória, assim como no consumo 
de analgésicos logo de imediato pela sua grande lipossolubilidade. 
Após 12 e 24 horas, os escores de dor foram ainda menores prova-
velmente por sua ação preemptiva38 e interação com receptores glu-
tamato não NMDA, nicotínicos, muscarínicos, monoaminérgicos e 
serotoninérgicos, além de ação nos receptores mu e kappa em nível 
espinhal e mu em nível supraespinhal39.

CONCLUSÃO

A S(+) cetamina apresentou perfil adequado para uso em anes-
tesia peridural torácica superior, sendo segura e eficaz do ponto 
de vista hemodinâmico, apresentando melhor desempenho no 
controle de dor pós-operatória quando comparada à morfina, 
gerando menor consumo de analgésicos, assim como menor in-
cidência de efeitos adversos. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Adequate postoperative 
pain control is a challenge among surgical specialties, in spite of re-
cent advances in analgesic techniques and analgesics. Caffeine has 
been used as therapeutic adjuvant to potentiate analgesic efficacy of 
some drugs, however there are still no scientific investigation reports 
on the association with sodium dipyrone in the postoperative period 
of dental procedures. So, this study aimed at observing and compa-
ring the efficacy of sodium dipyrone alone or in association with 
caffeine to control postoperative pain of dental procedures, consi-
dering hemodynamic parameters of patients as indicators of anxiety 
and pain during surgery. 
METHODS: This is a crossover and double-blind study involving 
50 young and healthy patients (25 males and 25 females) referred 
for bilateral extraction of impacted mandibular third molars. Ope-
rated side, patient’s gender and analgesic drug used were randomi-
zed. Visual analog scale scores were submitted to Friedman test (α 
= 0.05) to compare pain intensity at defined intervals (preoperative, 
immediate postoperative, 1, 2, 4 and 12 hours, 1, 2, 3 and 7 days 
after surgery). Blood pressure and heart rate were measured in the 
preoperative period, after anesthetic injection and in the postopera-
tive period (Friedman test, (α = 0.05).
RESULTS: Patients have referred mild pain in the first two posto-
perative days and there has been no statistically significant difference 
between the analgesic efficacy of sodium dipyrone alone or in asso-
ciation with caffeine in different evaluated intervals. Most cardiovas-
cular changes were within normality, considering anxiety and stress 
induced by surgery.
CONCLUSION: The therapeutic protocol proposed in this 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O adequado controle da dor 
pós-operatória constitui um desafio entre as especialidades cirúrgi-
cas, a despeito dos recentes avanços das técnicas de analgesia e dos 
analgésicos. A cafeína tem sido utilizada como adjuvante terapêutico 
para potencializar a eficácia analgésica de alguns fármacos, porém 
ainda não existe relatos de investigação científica da associação com a 
dipirona sódica em dor pós-operatória em procedimentos odontoló-
gicos. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi observar e comparar 
a eficácia da dipirona sódica isolada e da dipirona sódica associada à 
cafeína no controle da dor pós-operatória em cirurgia dental, consi-
derando os parâmetros hemodinâmicos dos pacientes como indica-
dor de ansiedade e de dor durante a cirurgia. 
MÉTODOS: Estudo cruzado e duplo encoberto incluiu 50 pacien-
tes jovens e saudáveis (25 homens e 25 mulheres) com indicação de 
exodontia bilateral de terceiros molares mandibulares impactados. 
O lado operado, o gênero do paciente e o fármaco analgésico usado 
foram randomizados. Os escores obtidos pela escala analógica visual 
foram submetidos ao teste de Friedman (α = 0,05) para comparação 
das intensidades dolorosas em intervalos definidos (pré-operatório, 
pós-operatório imediato, 1, 2, 4 12 horas, 1, 2, 3 e 7 dias após as 
cirurgias) e as alterações nos parâmetros de pressão arterial e frequên-
cia cardíaca foram mensurados no pré-operatório, após a injeção 
anestésica e no pós-operatório (teste de Friedman, α = 0,05). 
RESULTADOS: Os pacientes experimentaram dor leve nos dois 
primeiros dias de pós-operatório e não houve diferença estatistica-
mente significante entre a eficácia analgésica da dipirona sódica iso-
lada e da dipirona sódica associada à cafeína nos diferentes intervalos 
medidos. A maioria das alterações cardiovasculares observadas estava 
dentro da normalidade, considerando a ansiedade e estresse induzi-
do pela cirurgia.
CONCLUSãO: O protocolo terapêutico proposto neste estudo 
não demonstrou diferença estatística significante na eficiência anal-
gésica da dipirona sódica associada ou não a cafeína no controle da 
dor pós-exodontia.
Descritores: Cafeína, Dipirona, Dor, Exodontia, Terceiro molar.
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INTRODUÇÃO

A dor é um fenômeno biológico importante para a defesa do or-
ganismo, porém, desconfortável para o indivíduo acometido. É 
inerente a alguns procedimentos odontológicos, principalmente 
aos cirúrgicos como as exodontias de terceiros molares, sendo sua 
intensidade relacionada à extensão da cirurgia1,2.
A cirurgia para exodontia de terceiros molares impactados normal-
mente produz descorforto pós-operatório moderado a intenso devi-
do à liberação de mediadores químicos inflamatórios pela manipu-
lação dos tecidos moles, ósseos e dentários. A dor pós-operatória de 
cirurgia bucal apresenta forte impacto sobre a qualidade de vida dos 
pacientes e apresenta potencial efeito nas variações dos parâmetros 
fisiológicos, necessitando portanto de um controle efetivo3-5.
A dipirona sódica é um fármaco analgésico usualmente indicado 
para o controle da dor pós-operatória, obtendo resultados satis-
fatórios por apresentar mecanismo de ação periférico distinto em 
relação às outros fármacos analgésicos. A dipirona parece atuar pro-
movendo dessensibilização dos nociceptores periféricos, exercendo 
bloqueio direto da hiperalgesia inflamatória. Esse mecanismo de 
dessensibilização provavelmente envolve bloqueio de canais de po-
tássio e ativação da via óxido nítrico – GMPc no nociceptor6-8. En-
tretanto, ainda são escassos os estudos que avaliaram a sua eficácia 
clínica em procedimentos cirúrgicos na Odontologia, seja adminis-
trada isoladamente ou associada3. 
A cafeína tem sido relatada como fármaco adjuvante quando combi-
nada a analgésicos e anti-inflamatórios no controle da dor tensional 
e enxaqueca9-11. O efeito antinociceptivo da cafeína ocorre pelo blo-
queio de receptores de adenosina, que são importantes para sensibi-
lização dos nociceptores na transmissão do sinal doloroso. A cafeína 
também provoca alterações na síntese e atividade de enzimas ciclo-
-oxigenases em certos locais, melhorando a ação analgésica de diver-
sos fármacos indicados para o controle da dor aguda e crônica12-15. 
Considerando a necessidade do controle adequado da dor pós-ope-
ratória em exodontias de terceiros molares impactados e a efetivida-
de da associação sinérgica da cafeína com analgésicos e anti-inflama-
tórios para o tratamento da dor aguda e crônica em outras regiões 
do corpo, questiona-se o efeito adjuvante da cafeína com a dipirona 
sódica no controle da dor em um modelo clínico odontológico16-19. 
O objetivo deste estudo foi avaliar a relevância clínica do uso da cafe-
ína associada à dipirona sódica no controle da dor pós-operatória em 
cirurgias de terceiros molares impactados, considerando o controle 
dos parâmetros hemodinâmicos dos pacientes.

MÉTODOS

Estudo cruzado, aleatório e duplamente encoberto, realizado entre 
maio e dezembro de 2011, em que foi selecionada uma amostra de 
50 pacientes de ambos os gêneros (25 homens e 25 mulheres), com 
idade entre 18 e 25 anos e sem alterações sistêmicas que contraindi-
cassem os procedimentos cirúrgicos. Todos os voluntários apresenta-
vam indicação de exodontia bilateral de terceiros molares inferiores 
com padrão de inclusão semelhantes de acordo com a classificação 
de Pell e Gregory (Classe I e II, posição B) e Winter (Vertical e Me-
sioangulado)20. Para a coleta de dados foi elaborada uma ficha clínica 
onde foram anotados dados de identificação do paciente, história 

médica e odontológica, resultado dos exames pré-operatórios (ra-
diografias, hematimetria, leucometria, coagulometria, função renal 
e hepática), data e horário da cirurgia, tempo operatório, lado ope-
rado na sessão, quantidade de tubetes anestésicos usados, grupo do 
fármaco analgésico usado na sessão e dados dos parâmetros hemo-
dinâmicos. 
Para um correto controle dos pacientes e maior fidelidade dos resul-
tados foi proposto um ensaio clínico aleatório (gerado em www.ran-
domization.com) para o lado operado, gênero do paciente e terapêu-
tica analgésica empregada, baseados nos itens de 8-10 do checklist de 
2001 da Cochrane Collaboration, Manchester, UK (CONSORT)21. 
O protocolo de terapia analgésica pós-operatória foi dividido em 
dois grupos de estudo: Grupo 1 – comprimido de dipirona sódica 
500 mg (Magnopyrol®, São Paulo, Brasil) e Grupo 2 – comprimido 
de dipirona sódica 500 mg associada à cafeína 65 mg (Cafilisador®, 
São Paulo, Brasil), distribuídos de forma duplamente encoberta, 
sendo a identificação dos grupos revelada para o operador e para os 
pacientes somente após a coleta dos resultados. 
Cada voluntário da amostra foi submetido a dois procedimentos ci-
rúrgicos realizados pelo mesmo cirurgião com experiência comprova-
da e com intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda cirurgia22. 
Este estudo cruzado (Split-mouth) determinou que por ocasião de 
cada oportunidade cirúrgica o mesmo paciente recebeu um dos tra-
tamentos analgésicos propostos – dipirona sódica isolada para uma 
cirurgia e dipirona sódica associada a cafeína para a outra cirurgia. 
Em cada procedimento cirúrgico foi administrado aos pacientes 1 g 
de amoxicilina (Amoxil®, Rio de Janeiro, Brasil) e 4 mg de dexame-
tasona (Decadron®, Campinas, Brasil) uma hora antes do momento 
operatório. Os pacientes foram orientados a realizar bochecho vigo-
roso com solução de clorexidina a 0,12% (Proderma®, Piracicaba, 
Brasil) por 1 minuto, passaram por antissepsia extrabucal com solu-
ção de clorexidina a 2% (Proderma®, Piracicaba, Brasil) e receberam 
recomendações pós-operatórias de dieta, repouso e higiene bucal23.
Para a realização da extração dos elementos dentários foram utili-
zados materiais e instrumentais de rotina necessários a essa prática 
cirúrgica e rigorosa obediências dos princípios de assepsia. Foi reali-
zado bloqueio anestésico dos nervos alveolar inferior, lingual e bucal 
com lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000 (Alphacaine®, Rio 
de Janeiro, Brasil)24. A incisão sulcular foi realizada com lâmina de 
bisturi nº 15 (MedGoldman®, São José, Brasil) e após descolamento 
foi conseguido um retalho mucoperiósteo. A ostectomia e odontos-
secção foram realizadas com instrumento rotatório com irrigação 
fisiológica estéril abundante. Para a sutura foi usado o fio nylon 3.0 
(Polysuture®, São Sebastião do Paraíso, Brasil). 
Após a realização do procedimento cirúrgico, cada paciente recebeu 
um frasco com 8 comprimidos de dipirona sódica 500 mg (Grupo 
1) ou dipirona sódica 500 mg associada à cafeína 65 mg (Grupo 2) 
e uma prescrição posológica por via oral a cada 6 horas por dois dias. 
Os voluntários foram avaliados em consultas de retorno de 1, 2 e 7 
dias de pós-operatório e foram orientados a não usar nenhuma outra 
classe farmacológica. 
Os dados relacionados aos parâmetros hemodinâmicos de pres-
são arterial sistólica e diastólica e frequência cardíaca foram me-
didos com equipamento digital calibrado (G-Tech®, Providencie, 
U.S.A), anotados e comparados em diferentes períodos (pré-ope-
ratório, após a anestesia, ao término da cirurgia, segundo dia e 
sétimo dia de pós-operatório)25.
Para avaliação da dor foi utilizada a escala analógica visual (uma linha 
horizontal de 100 mm) impressa em 10 folhas de um livreto com 
orientações sobre o preenchimento na capa. Cada folha desse livreto 
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representava um momento de mensuração da dor (pré-operatório, 
pós-operatório imediato, 1, 2, 4, 12 horas, 1, 2, 3 e 7 dias de pós-
-operatório). Os pacientes foram orientados a marcar com um traço 
sobre a linha horizontal relacionando a sua intensidade dolorosa, 
considerando a marca zero como nenhuma dor e a marca 10 como 
a maior dor possível2,5,26. Os voluntários foram orientados a entregar 
pessoalmente o livreto com as escalas analógicas visuais preenchidas 
na consulta de retorno de 7 dias de pós-operatório. As suas mar-
cações de intensidade dolorosa foram posteriormente mensuradas 
por paquímetro digital calibrado (Pantec®, São Bernardo do Campo, 
Brasil), considerando a distância da marca zero ao traço registrado 
pelo paciente em cada momento de medida. Todos os voluntários 
preencheram o livreto de respostas de acordo com as orientações do 
pesquisador e nos horários determinados, e retornaram para a avali-
ção pós-operatória quando requisitados. Além disso, os voluntários 
tiveram acompanhamento diário pelo telefone.
Todos os pacientes foram informados dos objetivos da pesquisa e 
aceitaram participar mediante assinatura do Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido (TCLE).

Análise estatística
Neste estudo foram utilizadas técnicas de estatística descritiva através 
de distribuições absolutas, percentuais e métodos estatísticos infe-
renciais. O teste t pareado, o teste de Wilcoxon e o teste de Fried-
man foram usados com nível de significância de 5%, sendo que os 
cálculos foram obtidos por meio do software BioEstat 5.0 (Fundação 
Mamirauá, Belém, PA).
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa em se-
res humanos do Centro de Pesquisas Odontológicas e Faculdade de 
Odontologia São Leopoldo Mandic (Processo nº 2010/0124), de 
acordo com as normas da Declaração de Helsinki e da Resolução 
196/1996. 

RESULTADOS

Não houve relato de nenhum efeito adverso nos dois períodos do 
estudo. Dentre os pacientes observados, nenhum deles necessitou 
prolongar o uso do fármaco analgésico além das 48 horas de cober-
tura ou utilizar outros analgésicos de suporte. Todos os voluntários 
da amostra retornaram nas consultas de avaliação e não foram regis-
tradas complicações.
A análise dos dados revelou que o tempo de cirurgia não foi influen-
ciado (teste t pareado) pelo lado operado (p = 0,0846), pela ordem 
da sessão de atendimento (p = 0,4537) e pelo gênero (p = 0,0548). 
O tempo de cirurgia também não diferiu entre os tratamentos (p 
= 0,2449), como pode ser observado na figura 1. Além disso, foi 
possível observar que o tempo médio necessário para a cirurgia ficou 
abaixo dos 45 minutos, tanto quando a dipirona foi utilizada isolada 
(36,3 ± 4,6 min) quanto quando associada à cafeína (37,4 ± 5,8 
min) (Figura 1).
Da mesma forma, o número de tubetes anestésicos utilizados não 
sofreu influência (teste de Wilcoxon) do lado operado (p = 1,0000), 
da ordem da sessão de atendimento (p = 0,2622), do gênero (p = 
0,332) e dos tratamentos (p = 0,2622), sendo que em 94% das ci-
rurgias realizadas sob o tratamento com dipirona foram utilizados 
três tubetes e em 86% daquelas realizadas com dipirona associada à 
cafeína. Nas demais cirurgias foram utilizados quatro tubetes.
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Foi observado um aumento significativo (teste de Friedman, p < 0,05) 
da pressão arterial sistólica (PAS) e da pressão arterial diastólica (PAD) 
no período “após a anestesia” em comparação com os demais perí-
odos, para os dois tratamentos. No entanto, a comparação (teste de 
Wilcoxon) entre os valores de PAS e PAD obtidos para os tratamentos 
mostrou que não houve diferenças estatisticamente significantes (p > 
0,05) entre eles em nenhum dos períodos avaliados (Figura 2).
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Figura 2 – Mediana ± desvio interquartílico da pressão arterial sistóli-
ca (linhas superiores) e diastólica em função dos tratamentos.

A figura 3 mostra o comportamento da frequência cardíaca (FC) ao 
longo dos períodos estudados. A análise dos dados (teste de Fried-
man) revelou que houve aumento significativo (p < 0,05) da FC no 
período “após a anestesia” para ambos os tratamentos, sendo que este 
aumento perdurou no pós-operatório imediato, voltando aos valores 
basais nos períodos seguintes. Não houve diferenças estatisticamente 
significantes (teste de Wilcoxon) entre os tratamentos considerando 
cada período de tempo estudado separadamente.
Foi possível observar que os níveis de dor permaneceram, em média, 
menores que 30 mm para os dois tratamentos e durante todos os 
períodos, mostrando, assim, a eficácia dos dois tratamentos, os quais 
tiveram comportamento idêntico em relação à dor relatada ao longo 
do período. Houve um aumento significativo (Friedman, p < 0,05) 
da dor a partir do pós-operatório imediato até um dia, quando os 
valores voltaram aos níveis iniciais (Figura 4).

Figura 1 – Tempo de cirurgia (média ± desvio padrão) em função dos 
tratamentos utilizados.
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DISCUSSÃO

A dor é um fenômeno fisiológico esperado nos tratamentos cirúr-
gicos odontológicos e está relacionada à sensibilização dos nocicep-
tores e a liberação dos mediadores inflamatórios no local da lesão 
tecidual produzida pelos procedimentos operatórios. Estudos seme-
lhantes a esta pesquisa observaram que a mensuração da dor pela 
escala analógica visual no pós-operatório de cirurgia de dentes im-
pactados corresponde ao modelo clínico mais comumente utilizado 
e amplamente aceito para avaliar o efeito de fármacos analgésicos em 
Odontologia1-5,26. 
A dor decorrente da cirurgia de remoção de terceiros molares impac-
tados pode ser influenciada por diversos fatores como o caráter inva-
sivo desse procedimento, a ansiedade em relação à expectativa de dor, 
as complicações possíveis e o forte impacto em relação à qualidade 
de vida no pós-operatório imediato2,28. Os parâmetros hemodinâmi-
cos neste estudo serviram como referência para avaliação indireta da 
ansiedade dos pacientes. Não foi indicada medicação ansiolítica pelo 
seu forte impacto na percepção dolorosa pós-operatória25,27-28. Os 
resultados de pressão arterial e FC apresentaram valores próximos 
aos parâmetros fisiológicos, e as pequenas alterações observadas pos-
sivelmente estão associadas ao momento cirúrgico e não indicavam 
padrão grave de ansiedade capaz de interferir na percepção dolorosa 
em relação aos tratamentos testados. Estudos com desenho clínico 

semelhante a esta pesquisa corroboram com as inferências observa-
das sobre a interação dos padrões hemodinâmicos com a ansiedade 
e a percepção dolorosa25. 
O controle do tempo cirúrgico e das complicações perioperatórias 
foi relatado como um fator importante na avaliação da dor decorren-
te da remoção de terceiros molares impactados quando se compara 
duas modalidades terapêuticas2,5,24,25. Os resultados deste estudo de-
monstraram que não houve diferenças estatisticamente significantes 
no tempo da cirurgia e na quantidade de tubetes anestésicos usados 
em relação ao lado operado, gênero do paciente e substância anal-
gésica utilizada. Os anti-inflamatórios esteroides são comumente 
usados de forma preemptiva em cirurgias de exodontia de dentes 
inclusos para adequado controle do edema, trismo e dor pós-opera-
tória30,31. A interferência dos corticoides na percepção dolorosa dos 
pacientes configura limitação inevitável deste estudo, considerando 
que a sua prescrição é clássica e necessária em procedimentos cirúr-
gicos invasivos em Odontologia32. 
Estudos clínicos com critérios semelhantes aos adotados nesta pes-
quisa demonstraram que as coberturas analgésica e anti-inflamatória 
são importantes nas primeiras 48 horas pós-operatórias e a adição 
de substâncias adjuvantes parece melhorar o efeito analgésico dos 
fármacos clássicos prescritos em cirurgias odontológicas2,5,13,28,30,31.
A cafeína tem sido associada como adjuvante terapêutico de anal-
gésicos para o tratamento da dor crônica e tensional. Estudos com-
parativos demonstraram que a cafeína quando associada a fármacos 
como o paracetamol, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico e naproxeno 
melhoram a absorção e distribuição plasmática desses fármacos e 
contribui para a inibição da liberação de mediadores inflamatórios 
da hiperalgesia11,16-17,33,34. Em relação ao efeito analgésico adjuvante 
da cafeína para a dipirona sódica em outras situações, os resultados 
não são consistentes, pois existem poucos estudos controlados, pros-
pectivos e aleatórios18,19. 
A dipirona sódica é um fármaco de vasta utilização para o controle 
da dor inflamatória, principalmente no pós-operatório de cirurgias 
gerais35. Sua eficiência analgésica pode ser atribuída ao mecanismo 
de ação periférico diferente dos outros fármacos comumente uti-
lizados6-8. A adição da cafeína parece modificar o efeito da dipiro-
na sódica no controle da dor, porém o mecanismo de ação dessa 
associação ainda não está esclarecido16-19. Entretanto a análise dos 
resultados obtidos no presente estudo permite observar que a asso-
ciação da cafeína com a dipirona não demonstrou efeito analgésico 
pós-operatório diferenciado nas cirurgias de remoção de terceiros 
molares impactados e devido a escassez de publicações acerca deste 
assunto sugere-se novos estudos clínicos controlados.

CONCLUSÃO

O protocolo terapêutico proposto neste estudo não demonstrou 
diferença estatística significante na eficiência analgésica da dipirona 
sódica associada ou não a cafeína no controle da dor pós-exodontia.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain affects children of all 
ages and may lead to emergency or urgency assistance. Considering 
that children have unique ways of manifesting pain, this study ai-
med at understanding criteria used by the multiprofessional team to 
evaluate and control pain in children admitted to a Pediatric Emer-
gency and Urgency Unit.
METHODS: This is a qualitative and descriptive study in urgency 
and emergency unit assisting children from zero to 12 years of age. 
Research subjects were physicians and nursing team of the unit lo-
cated in the Southern region of Rio Grande do Sul. Semi-structured 
interviews were carried out and participants were observed. The 
research had a core question: “Which are the criteria used by the 
multiprofessional team to evaluate and control pain in children ad-
mitted to a pediatric urgency and emergency unit?”
RESULTS: Participated in the study two nurses, two pediatricians 
and three nursing technicians. Experience of respondents with pe-
diatric emergency and urgency has varied from two to 20 years. Two 
themes have emerged from data analysis: criteria to evaluate pain 
in children, and; pain management and control in a pediatric unit.
CONCLUSION: Results infer that the health team values pain in 
children, but have to enhance its evaluation and handling.
Keywords: Children, Emergency medical services, Pain, Pain 
evaluation.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor é um sintoma que aco-
mete crianças em todas as idades e pode levar ao atendimento de 
emergência ou urgência. Visto que as crianças têm maneiras peculia-
res de manifestarem sua dor, o estudo objetivou conhecer os critérios 
utilizados pela equipe multiprofissional para avaliar e controlar a dor 
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na criança internada em uma Unidade de Emergência e Urgência 
Pediátrica. 
MÉTODOS: Foi realizado um estudo qualitativo e descritivo em 
uma unidade de urgência e emergência que atende crianças de zero 
a 12 anos. Os sujeitos da pesquisa foram médicos e equipe de enfer-
magem da referida unidade, localizada na região sul do Rio Grande 
do Sul. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e a observação 
participante. A pesquisa teve uma questão norteadora: “Quais os 
critérios utilizados pela equipe multiprofissional para avaliar e con-
trolar a dor na criança internada em uma unidade de urgência e 
emergência pediátrica?”.
RESULTADOS: Fizeram parte do estudo dois enfermeiros, dois 
pediatras e três técnicos em enfermagem. O tempo de atuação dos 
entrevistados em emergência e urgência pediátrica variou de dois a 
20 anos. Dois temas emergiram da análise dos dados: critérios uti-
lizados para avaliar um quadro de dor na criança; o tratamento e o 
controle da dor em uma emergência pediátrica.
CONCLUSãO: Os resultados inferem que a equipe de saúde va-
loriza a dor na criança, mas necessita aprimorar sua avaliação e 
manuseio.
Descritores: Criança, Dor, Medição da dor, Serviços médicos de 
emergência.

INTRODUÇÃO

A dor é um sintoma que pode acometer crianças em todas as idades 
e, dependendo da sua gravidade e associação com doenças ou trau-
mas, pode levar a criança a necessitar de atendimento de emergência 
ou urgência. As crianças têm maneiras peculiares de manifestar a 
dor, portanto para avaliá-la e quantificá-la é necessário compreender 
os estágios de desenvolvimento e comportamentos próprios da in-
fância, diferenciados nas variações de faixas etárias1.
Frente a um despreparo da equipe de saúde com situações que en-
volvam sofrimento e agressividade, a dor na criança pode ser po-
tencializada2. Para o controle da dor, os profissionais da saúde, no 
cuidado de crianças enfermas, precisam ser capazes de entender o 
processo álgico, sua complexidade2,3 e acreditar na queixa do pacien-
te, preservando o bom senso e a sensibilidade para compreender o 
momento de estresse e angústia nos quais o paciente e seu núcleo 
familiar estão envolvidos. 
É fundamental que a dor em crianças seja adequadamente iden-
tificada, avaliada e, sobretudo, tratada, o que ainda é uma tarefa 
complexa para a equipe de saúde. Contudo, existe a necessidade de 
que os profissionais instrumentalizem-se para melhor tratar, cuidar 
e entender as crianças, afinal, elas possuem uma forma particular de 
perceber e demonstrar essa experiência. 
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A Associação Internacional para o Estudo da Dor define-a como 
uma experiência sensorial e emocional desagradável que se associa 
a algum dano tecidual real ou potencial4. A dor é subjetiva, de 
forma que cada um a expressa e a sente de forma única e pode 
comunicá-la por meio da linguagem verbal e não verbal. Para in-
terpretar a comunicação não verbal da dor, faz-se necessária a uti-
lização sistemática de métodos objetivos, por meio do emprego 
rotineiro de escalas de avaliação do fenômeno doloroso desenhadas 
para cada público específico5.
Diante da complexidade do fenômeno da dor, a equipe de saúde não 
raro recorre diretamente ao tratamento farmacológico. No entanto, 
deve-se conhecer a possibilidade do emprego de uma assistência não 
farmacológica aliada à farmacológica3, na qual se pode associar a uti-
lização de técnicas de distração da criança e relaxamento, por meio 
do controle de ruídos, temperatura, luminosidade, do toque, do 
preparo para os procedimentos dolorosos, e ainda o estímulo para a 
participação da família nesse cuidado6.
A expressão dolorosa na criança pode ser afetada por múltiplos as-
pectos, como condições ambientais, sentimentos elaborados pela 
experiência e inclusive o comportamento emocional dos pais, que 
podem provocar sentimentos de ansiedade, tristeza, medo, angús-
tia2, o que poderá elevar a sensação dolorosa. O contexto familiar é 
influente na expressão da dor pela criança. 
Os parâmetros fisiológicos parecem úteis para avaliar a dor na prá-
tica clínica, mas não podem ser usados de forma isolada para deci-
dir se o recém-nascido apresenta dor e se há necessidade do uso de 
analgésicos7.
Em função das limitações inerentes ao desenvolvimento da criança, 
estudos identificaram recursos que podem ajudar a criança a infor-
mar sua dor: as escalas, desenvolvidas a partir de 19888. Outra forma 
de se avaliar a dor nesse público é por meio das informações dos 
familiares, principalmente os pais9. 
Pela grande demanda de crianças que procuram atendimento em 
unidade de emergência e urgência pediátrica por quadros álgicos 
associados a traumas, queimaduras, fraturas ou patologias diversas, 
o estudo buscou conhecer os critérios utilizados pela equipe mul-
tiprofissional para avaliar e controlar a dor na criança internada 
no serviço.
Considera-se necessária a discussão desse tema em meios científicos, 
pois ainda existe uma diversidade na avaliação da dor em crianças 
que buscam atendimento nos serviços de emergência e urgência pe-
diátrica, e, somado a esse fato, observa-se ainda uma lacuna na pro-
dução de conhecimento sobre o cuidado da criança com dor nesses 
serviços.

MÉTODOS

Estudo qualitativo, exploratório e descritivo desenvolvido em um 
pronto-socorro localizado em uma cidade ao sul do Rio Grande 
do Sul. O serviço funciona 24h por dia, atendendo uma demanda 
espontânea e referenciada de aproximadamente 22 municípios da 
região, exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
A pesquisa teve como questão norteadora “Quais os critérios utili-
zados pela equipe multiprofissional para avaliar e controlar a dor na 
criança internada em uma unidade de urgência e emergência pedi-
átrica?”. Participaram do estudo os profissionais do serviço atuantes 

no turno da tarde, sendo dois médicos pediatras, dois enfermeiros 
e três técnicos de enfermagem, que atendem crianças de zero a 12 
anos de idade na unidade de emergência e urgência. Os entrevis-
tados foram identificados pela categoria profissional e número de 
ordem da entrevista.
Após o parecer favorável, os sujeitos foram convidados a participar 
da pesquisa, sendo esclarecidos quanto aos objetivos: não houve re-
cusas e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE).
PPara a coleta dos dados, realizada no período de 15 de abril a 30 
de maio de 2008, utilizou-se um roteiro semiestruturado. As entre-
vistas foram gravadas em áudio, com duração média de 30 minutos. 
Salienta-se que durante as entrevistas foi respeitada a privacidade dos 
sujeitos. Utilizou-se ainda a observação participante, na qual foram 
identificadas as formas de avaliação e de controle da dor na criança, 
aplicadas pelos sujeitos durante as práticas assistenciais. O período 
da observação totalizou 180 horas. 
Os dados coletados foram transcritos de maneira fidedigna. O mé-
todo utilizado para a análise e interpretação dos dados foi a Análise 
Temática de Minayo10. De acordo com a autora, a análise temática 
visa a descobrir os núcleos de sentido de uma comunicação. Desta 
forma, o tema está vinculado a uma afirmação sobre determinado 
assunto e pode ser graficamente apresentado por uma palavra, frase 
ou resumo. 
Assim, a finalidade de utilizar esse tipo de análise é identificar os 
núcleos de sentido presentes nas falas dos sujeitos. Para isso, foram 
desenvolvidas três etapas: pré-análise, exploração do material e tra-
tamento dos resultados obtidos e interpretação. Na primeira etapa, 
os dados obtidos foram organizados para uma análise profunda, 
realizando-se uma leitura flutuante do conjunto das comunicações. 
Na segunda etapa, foram verificadas as categorias, que são palavras 
ou expressões significativas que irão organizar o conteúdo das falas 
e dos registros. Na última etapa, a partir da organização dos dados, 
foram realizadas as interpretações, procurando os significados e as 
inter-relações com a teoria10.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Santa Casa de 
Misericórdia de Pelotas, sob o nº 006/2008; obedecendo as normas 
da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

RESULTADOS

Fizeram parte do estudo seis mulheres e um homem. Destes, dois 
enfermeiros, dois pediatras e três técnicos em enfermagem. O tempo 
de atuação na área da saúde variou de dois a 26 anos. Sendo que o 
tempo de atuação em emergência e urgência pediátrica variou de 
dois a 20 anos. Todos os profissionais com ensino superior apresen-
tavam também pós-graduação. 
Após a análise dos dados, emergiram dois temas: critérios utilizados 
para avaliar um quadro de dor na criança; o tratamento e controle 
da dor em uma emergência pediátrica.

DISCUSSÃO

Os sujeitos entrevistados, quando questionados sobre os métodos 
que adotavam para constatarem a dor na criança, elucidaram que 
utilizavam em recém-nascidos e crianças menores as alterações com-
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portamentais, como a expressão facial, a postura e o choro, como se 
evidencia nas falas a seguir: 
Conforme a face do bebê, nós aqui utilizamos as alterações que se sabe de 
dor, nos recém-nascidos o choro, enrugar a testa [...] (Pediatra 1).

Nos menores a gente olha a fisionomia, feição, face... tu introduz uma 
agulha e já vê a mudança... o choro, os movimentos dela. (Enfermeiro 1).

Os relatos demonstraram que as mudanças comportamentais são 
importantes e comuns indicadores de dor nas crianças que ainda 
não têm competência de verbalizar o que sentem, assim como as 
alterações dos parâmetros fisiológicos6,11.
Recomenda-se que as alterações de mímica facial, movimentação 
corporal e principalmente o choro, embora muito utilizados pelos 
profissionais e por leigos como referência para dor, não devam ser 
empregados isoladamente, pois a criança pode apresentá-los tam-
bém por outros motivos: fome, medo ou desconforto. 
Embora como uma forma de avaliação da dor, as alterações com-
portamentais não trazem informações a respeito da qualidade ou da 
intensidade do fenômeno doloroso. Para uma avaliação mais precisa 
da intensidade da dor, o ideal é a utilização de escalas de dor dire-
cionadas para a faixa etária. Os instrumentos recomendados para 
avaliação de dor em neonatos são o Neonatal Facial Coding System 
(NFCS), Premature Infant Pain Profile (PIPP) e o Neonatal Infant 
Pain Scale (NIPS)12. 
Para crianças maiores, capazes de se comunicar verbalmente, os su-
jeitos apontaram o relato da criança como norteador para a avaliação 
da dor, conforme descrito a seguir:
[...] as maiores vão dizer: “Tia, está doendo a barriga...”. (Téc. de En-
fermagem 1).

[...] se a criança é grande ela vai dizer, uma criança de quatro anos vai 
saber se referir onde tem a dor, onde não tem, o que está incomodando... 
(Téc. de Enfermagem 3). 

[...] pelo relato. (Enfermeiro 2).

Considerando-se que o autorrelato se baseia na habilidade do pa-
ciente de comunicar seus sintomas, este é considerado um indicador 
confiável de ocorrência de dor e de sua intensidade9.
Os profissionais do serviço levavam em consideração o autorrelato 
da dor dos pacientes, o que ficou comprovado no dia a dia por meio 
das observações realizadas, em que o Enfermeiro 1 interligava o exa-
me físico ao relato de um menino para ver se estava ou não com dor. 
Fato que torna a ação positiva e correta, pois possibilitou à criança 
colaborar com o seu tratamento por meio da valorização de seu rela-
to, levando a uma avaliação mais precisa e sem dúvida mais humana.
A partir dos dois anos de idade, a criança tem a capacidade de ex-
pressar sua dor de forma mais exata, descrevendo à equipe o local e a 
sua intensidade. No entanto, o autorrelato pode ser limitado, espe-
cialmente nos menores, sendo importante a participação dos pais e/
ou cuidadores na avaliação da dor9, junto a instrumentos com essa 
finalidade adaptados à faixa etária11. 
Foi possível perceber que os sujeitos utilizavam as formas qualitativas 
para avaliar a dor em todas as faixas etárias, desde o recém-nascido 
até o pré-adolescente. Em nenhum momento os sujeitos menciona-

ram o conhecimento a respeito de escalas e a possibilidade de usá-las. 
Com essa forma de avaliação pode-se identificar que a criança está 
com dor, mas não é possível quantificar sua intensidade, o que pode 
gerar uma avaliação errônea e dificuldade de decidir sobre a necessi-
dade de analgesia em momentos oportunos. 
Estudo realizado com pacientes que sofreram acidentes de transporte 
atendidos em um pronto-socorro cirúrgico também constatou a não 
utilização de instrumentos objetivos para aferir as queixas álgicas13. 
A Agência Americana de Pesquisa e Qualidade em Saúde Pública 
e a Sociedade Americana de Dor descrevem a dor como o quinto 
sinal vital, que deve sempre ser registrado ao mesmo tempo e no 
mesmo ambiente clínico em que também são avaliados os outros 
sinais vitais14.
A escala analógica visual (EAV) é uma forma de avaliação da dor 
na emergência, em pacientes conscientes, tanto adultos quanto pe-
diátricos, dentre outras15. A escala para crianças é representada por 
cinco faces, sendo a primeira sorrindo para “sem dor”, até a última 
face chorosa, para “piora da dor”.
Acredita-se que a aplicação de escalas pode facilitar o trabalho da 
equipe multiprofissional na avaliação e mensuração da dor pediá-
trica, pois traria informações reais, sendo um parâmetro confiável, 
rápido e de fácil uso no controle da dor. Entretanto, é necessário que 
os profissionais demonstrem interesse e disponibilidade para efetu-
arem capacitações quanto aos métodos e dediquem-se à aplicação 
de escalas de dor e também ao desenvolvimento de protocolos para 
analgesia nos setores de emergência. 
Outro parâmetro de grande valia na abordagem de avaliação da dor 
infantil são as informações fornecidas pela mãe, afinal, geralmente é 
ela a cuidadora principal e tem uma estreita relação com a criança, e, 
sem dúvida, merece e precisa ser inserida neste contexto da avaliação 
e alívio da dor16. Isso pôde ser notado no serviço, conforme se apre-
senta, na fala de Téc. Enfermagem 3:
[...] pra mãe pergunto o que ocorreu antes de chegar aqui. A gente sem-
pre pergunta a história, como foi que caiu, com quem estava, se a mãe 
viu, se a mãe não viu [...] (Téc. de Enfermagem 3)
 
Na fala de Téc. Enfermagem 3, a família, na maioria dos casos re-
presentada pela mãe, é útil para situar a equipe sobre o que ocorreu 
com a criança, mas não diretamente para participar da avaliação 
e mensuração da dor. A inserção da mãe no contexto do cuidado 
explicando o motivo que levou a criança ao serviço de emergência 
foi importante, mas ela poderia e deveria participar ativamente na 
avaliação da dor. 
Nota-se que a equipe caminha a passos lentos no que diz respeito ao 
incentivo à família na avaliação e manuseio da dor. Além de solicita-
rem o relato do que ocorreu com a criança, os profissionais precisam 
incentivar e oportunizar os pais a participarem do processo. 
De um modo geral, as práticas farmacológicas em emergência pedi-
átrica foram as mais enfatizadas pelos sujeitos para o controle da dor, 
conforme explanado pelas falas que se seguem:
Se o pediatra já prescreveu eu administro, senão peço para prescrever no-
vamente, porque a criança continua com dor. (Téc. de Enfermagem 1).

Vai direto na prescrição, vê o que o pediatra prescreveu, tu vê que tipo 
de dor. Se é forte, peço para o pediatra dar outra medicação. (Téc. de 
Enfermagem 2).
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[...] peço para que seja feita alguma medida para evitar a dor, antes de 
qualquer procedimento, por exemplo, numa redução de fratura sempre 
procuro atuar analgesia com sedação, em outros casos pode ser usado só 
analgesia. (Pediatra 1).
 
Nesse sentido, a atuação continua sendo em decorrência da clínica 
do corpo, da qual o médico é o protagonista. O modelo biomédico 
de atenção à saúde é fator prevalente nas organizações dos serviços 
de saúde, a assistência prestada está voltada a queixa-conduta, nesse 
sentido, a atuação da enfermagem acaba apenas ratificando as práti-
cas médicas e constituindo-se um trabalho complementar na hege-
monia médica17.
É notória, nas falas de Téc. Enfermagem 1 e Téc. Enfermagem 2, a 
preferência dada mais ao fármaco do que as práticas não farmacoló-
gicas, elas acreditam que a dor da criança possa ser sanada somente 
ou basicamente com o uso de fármacos. Contudo, sabe-se que o 
cuidado prestado a pacientes com dor deve associar ambas as prá-
ticas. Também, por meio dos relatos, ficou explícito o modelo me-
dicocêntrico, em que todas as ações voltadas para o controle da dor 
emergem do pediatra, e o restante dos profissionais apenas cumpre o 
que está prescrito, limitam-se ao trabalho técnico.
Das observações realizadas, concluiu-se que raras vezes a dor da 
criança não era aliviada por analgésicos ou opioides. Isso comprova 
a preocupação da equipe em não permitir que a criança sinta dor, 
o que é desejável, humano e ético. Mas, por outro lado, evidencia a 
preferência pela abordagem farmacológica, ficando a não farmaco-
lógica para um segundo momento, o que vem ao encontro das falas 
de Téc. Enfermagem 2 e Téc. Enfermagem 1:
[...] aqui não se tem tempo para brincar nem conversar com a criança... 
(Téc. de Enfermagem 2).

Aqui tu não tens tanto afeto porque não tem como, a demanda é alta, 
tem poucos profissionais, não é causa da gente, tu faz a prática como 
dá... (Téc. de Enfermagem 1).

Entende-se, pelos relatos de Técnicos de Enfermagem 1 e 2 que os 
motivos para eles não associarem as práticas de conforto ao cuidado 
à criança com dor eram o pouco tempo e a alta demanda de pacien-
tes. Acredita-se que tempo é uma questão de organização, de elencar 
prioridades e prezar por elas, não motivando a falta de interação 
com a criança.
Ao contrário das falas anteriores de Técnicos de Enfermagem 1 e 2, 
o Enfermeiro 1 acreditava que por meio das práticas de conforto 
pode-se criar uma relação de empatia com criança e dessa forma 
facilitar o cuidado prestado:

Se utiliza as práticas para ter uma empatia com criança, ter ela mais do 
nosso lado (Enfermeiro 1).

Também a fala de Téc. Enfermagem 3 vem ao encontro do En-
fermeiro 1, quando diz que é possível aplicar as práticas de con-
forto na unidade de emergência e que estas trazem benefício ao 
paciente:

Os métodos de conforto são possíveis [...] questão de queimado mesmo, 
antes de chegar o médico a gente usa soro e gaze estéril pra aliviar, porque 

o soro esfria, o soro é geladinho. Eles dizem: “Tá me tirando a dor com a 
mão.” (Téc. de Enfermagem 3).

As técnicas não invasivas podem ser iniciadas antes mesmo da 
prescrição médica. Pensa-se que, se os profissionais utilizassem 
em suas práticas terapias não invasivas no cuidado às crianças, os 
atendimentos dos episódios de dor seriam menos estressantes, tan-
to para o profissional quanto para o paciente, e assim mais bem 
conduzidos. Ainda, a não dependência da prescrição médica para 
o tratamento da dor reduz o período em que a criança permanece 
com dor.
Na perspectiva de associação de terapia farmacológica e não farma-
cológica, o Enfermeiro 1 aborda que no serviço são utilizadas as duas 
práticas, conforme exposto a seguir:

Procuramos diminuir as causas da dor. Quando é uma pancada, por 
exemplo, procuramos um gelo, um pano com água, entramos em contato 
com o médico para dar uma medicação para a dor. (Enfermeiro 1). 
 
 
A eficácia dos métodos não farmacológicos para o alívio da dor está 
comprovada e uma de suas vantagens sobre os métodos farmaco-
lógicos é a rara ocorrência de efeitos adversos18. É relevante salien-
tar que as medidas não farmacológicas associadas às farmacológicas 
constituem-se numa alternativa no tratamento e na minimização da 
dor infantil2.
Salienta-se, pela fala do Enfermeiro 1, que nenhuma prática é 100% 
eficaz se aplicada isoladamente. Saber avaliar um quadro álgico e 
associar medidas de controle da dor é o método mais eficaz para o 
seu manuseio. 
Outra forma que Téc. Enfermagem 3 utilizava para controlar a dor 
era o diálogo, o que possibilita acalmar a criança, explicando a situ-
ação, como aparece na fala:

[...] se está deitado com o braço embaixo do corpo, tiro o braço de bai-
xo, se possível. Se não for uma fratura, muda de posição. Mas, mais, é 
conversando mesmo, tentando acalmar, dizendo que precisa melhorar 
a dor [...] que a gente está aqui é para ajudar no possível [...] (Téc. de 
Enfermagem 3).

A necessidade da equipe de conversar com a criança é uma caracte-
rística que se evidenciou durante os períodos de observação, ficando 
claro o interesse entre os profissionais em inserir a criança na avalia-
ção da sua dor por meio de seu relato e de suas expressões corporais. 
Outros sujeitos trouxeram as práticas de conforto que conheciam 
voltadas para crianças menores, isto é, neonatos e lactentes, como 
a sucção não nutritiva, pegar no colo, calor e frio local, conforme 
as falas:

[...] posiciona bem a criança, colo da mãe, calor local, frio local... (Téc. 
de Enfermagem 1).

Sucção não nutritiva, calor local tu pode fazer [...] (Pediatra 2).

Conheço a sucção não nutritiva, pegar no colo... Eu só conheço nos me-
nores, nos maiores não saberia o que seria (Pediatra 1).
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Tais relatos retomam que as medidas não farmacológicas são bastan-
te eficazes no controle da dor2,18.
No período das observações, embora os sujeitos do estudo afirmas-
sem conhecer técnicas como a sucção não nutritiva e a aplicação 
de compressas de calor e frio, não foram presenciadas essas inter-
venções. A medida adotada pela equipe em crianças menores foi o 
colo da mãe antes e/ou após o procedimento doloroso. Esse dado 
explicita a ideia de que os profissionais necessitam ser mais capacita-
dos para aplicar em crianças as práticas de conforto, principalmente 
entre recém-nascidos e lactentes.
Pediatra 1, quando afirma que não saberia dizer quais seriam as téc-
nicas de conforto aplicáveis em crianças maiores, representa o reflexo 
da precariedade de conhecimentos sobre o tratamento da dor com 
terapias complementares.
Sobre a aplicação de práticas não farmacológicas, Enfermeiro 2 e 
Téc. Enfermagem 3 trazem que as práticas eram aplicadas na unida-
de, porém poderiam ser empregadas com maior frequência:

Eu acho que deveria fazer mais, falar mais com o paciente, entender a 
dor do paciente, explicar o que está fazendo, isso ou aquilo, não simples-
mente fazer. Não vejo em todas as situações, deveria ter mais (Téc. de 
Enfermagem 3).

Eu acho que as medidas de conforto são possíveis aqui no PS... Eu acho 
que falta é abrir a cabeça das pessoas, ter mais motivação dos profissio-
nais. (Enfermeira 2).

Pelos relatos descritos, refletiu-se que, para desenvolver as terapias 
de conforto, é necessário que os profissionais se disponibilizem a 
percebê-las como algo a mais para a criança em situações extremas 
de dor. Durante as observações, poucas vezes as crianças estavam em 
situação de emergência, não justificando, portanto a falta do diálo-
go, do afeto, do toque, do cuidado mais qualificado e humanizado. 
Incorporar práticas farmacológicas e não farmacológicas é uma for-
ma de tornar o atendimento infantil mais humano e sensível, não 
voltado apenas para o trabalho técnico de preparar uma dose de 
analgésico, mas envolvendo o comprometimento da equipe e o con-
vite e abertura para que os pais e familiares também participem no 
cuidado da criança com dor.

CONCLUSÃO

Para amenizar o desconforto álgico na criança em uma emergência 
ou urgência pediátrica, a equipe utilizava prioritariamente a prática 
farmacológica, sendo pouco frequente a associação com práticas não 
farmacológicas, que potencializariam a analgesia, conforme referido 
na literatura e nos relatos dos sujeitos.
O trabalho evidenciou que a equipe multiprofissional utilizava 

como critério de avaliação da dor em crianças as alterações de com-
portamento: mímica facial, postura e principalmente o choro para 
crianças menores, que são incapazes de comunicar-se verbalmente. 
Nas crianças maiores, com capacidade cognitiva para verbalizá-la, a 
dor era avaliada por seus relatos. As terapias de conforto aplicadas 
foram: o colo dos pais, antes e após procedimento para crianças em 
idade não verbal, e conversa com a criança e incentivo ao familiar, 
sobretudo à mãe, para ficar próximo da criança e acalmá-la, para 
aquelas em idade verbal.
De forma geral, a equipe multidisciplinar preocupava-se em mini-
mizar a dor do paciente pediátrico e conhecia algumas formas de 
avaliação e manuseio. Os profissionais avaliavam a dor qualitativa-
mente, o que é positivo, mas poderiam ser capacitados e incentiva-
dos a adotar métodos precisos que possibilitem sua quantificação, 
como as escalas, inserindo-as no seu cuidado junto com as práticas 
de conforto que acentuam a eficácia dos analgésicos. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain, which is an indivi-
dual and multifactorial sensation associated or not to tissue injury, 
may be influenced by psychological, biological, socio-cultural and 
economic factors. There are scales and questionnaires which ena-
ble its location and measurement during labor. This study aimed 
at identifying the most frequent pain location during early active 
labor stage.
METHODS: Clinical trial assessing 87 primiparous women with 
gestational age above 37 weeks, cervical dilatation between 4 and 5 
cm, with adequate uterine dynamics for this labor stage. Participated 
in this study pregnant woman with spontaneous labor, not using 
drugs during this period and without associated risk factors; pain 
was evaluated with the body diagram for location and spatial distri-
bution of pain during one labor stage.
RESULTS: It was observed during early active labor stage that most 
patients have reported pain in the infra-pubic and lumbar region 
(78%), followed by infra-pubic (20%) or lumbar (2%) region alone.
CONCLUSION: Pain during active labor stage with cervical 
dilatation from 4 to 5 cm was predominant in infra-pubic and 
lumbar regions.
Keywords: Pain evaluation, Pain location, Physical therapy.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Dor, sensação individual e 
multifatorial associada ou não à lesão tecidual, pode se influenciar 
por fatores psicológicos, biológicos, socioculturais e econômicos. 
Existem escalas e questionários que tornam possível localizá-la e 
mensurá-la, durante o trabalho de parto. O objetivo deste estudo foi 
identificar a região mais frequente da dor nas mulheres no início da 
fase ativa do trabalho de parto. 
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MÉTODOS: Ensaio clínico que analisou 87 primigestas com idade 
gestacional superior a 37 semanas, dilatação cervical entre 4 e 5 cm 
com dinâmica uterina adequada para esta fase do trabalho de parto. 
Foram incluídas gestantes com trabalho de parto de início espontâ-
neo, que não utilizaram fármacos durante este período e sem fatores 
de risco associado; para avaliar a dor, utilizou-se o diagrama corporal 
de localização e distribuição espacial da dor durante uma fase do 
trabalho de parto.
RESULTADOS: Observou-se que, no início da fase ativa do tra-
balho de parto, a maior parte das pacientes relatou dor na região 
infrapúbica e lombar (78%) e a menor parte, apenas na região infra-
púbica (20%) ou na região lombar (2%).
CONCLUSãO: A incidência da dor na fase ativa do trabalho do 
parto com dilatação cervical de 4 a 5 cm foi maior nas regiões infra-
púbica e lombar.
Descritores: Avaliação da dor, Local de dor, Fisioterapia.
 
INTRODUÇÃO

O trabalho de parto é um processo fisiológico e natural, porém do-
loroso1. A dor durante o trabalho de parto promove o aumento da 
secreção de catecolaminas e cortisol, resulta em respostas fisiológicas 
como o aumento do débito cardíaco, da pressão arterial e da resis-
tência vascular periférica, portanto o seu alívio é conduta reconheci-
da como um dos pilares da humanização ao parto2-4.
Para avaliar a localização da dor durante o trabalho de parto e men-
surá-la, criaram-se escalas e questionários, tornando possível sua 
quantificação e qualificação por profissional especializado. 
O Diagrama Corporal da Localização e Distribuição Espacial da 
Dor consiste em um instrumento multidimensional que permite 
aferir de forma simples não somente a intensidade, como o tipo de 
dor por um símbolo desenvolvido por Ransford. Na representação 
esquemática anterior e posterior do corpo humano, a paciente assi-
nala a área em que sente a dor5. 
A atuação da fisioterapia na fase do trabalho de parto objetiva faci-
litar a evolução da dilatação cervical e da descida fetal, promover o 
suporte contínuo e aliviar a dor das parturientes, por meio de seus 
inúmeros recursos terapêuticos como a eletroestimulação nervosa 
transcutânea (TENS), a bola suíça, massoterapia, banho de imersão 
e de chuveiro, exercícios respiratórios, mudanças de posturas, de-
ambulação, relaxamento, mobilidade materna, banquetas, suporte 
contínuo, dentre outros6,7.
Justifica-se analisar a localização da dor das parturientes para in-
dicar recursos da fisioterapia que possam proporcionar o seu alí-
vio. Esses recursos, de fácil aplicabilidade e baixo custo, podem 
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contribuir para a diminuição do uso de fármacos por favorecer 
maior tolerância à dor, promover conforto e suporte psicológico 
à parturiente6. 
O objetivo deste estudo foi identificar a localização da dor 
das parturientes no início da fase ativa do trabalho de parto 
pelo Diagrama Corporal de Localização e Distribuição Es-
pacial da Dor. 

MÉTODOS

Ensaio clínico, com 87 parturientes, alfabetizadas, sem problemas 
cognitivos ou psiquiátricos, com gestação sem intercorrências, pri-
migestas a termo, feto único em posição cefálica, trabalho de parto 
de início espontâneo, dilatação cervical entre 4 e 5 cm com dinâmica 
uterina adequada para a fase, que não utilizaram fármacos durante 
o período do estudo, com membranas ovulares íntegras que concor-
daram em participar da pesquisa.
As pacientes admitidas na maternidade que apresentavam os crité-
rios para o estudo eram entrevistadas pela fisioterapeuta que infor-
mava sobre a pesquisa e, após concordarem em participar, assinavam 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Posterior-
mente, eram avaliadas pela fisioterapeuta, uma vez na fase ativa do 
trabalho de parto, ou seja, em um único momento com dilatação 
cervical entre 4 e 5 cm, utilizando o diagrama corporal de localização 
e distribuição espacial da dor. 
Esta pesquisa foi desenvolvida no Centro de Referência da Saúde da 
Mulher de Ribeirão Preto-MATER, no período de janeiro a dezem-
bro de 2011. 
Para análise estatística dos dados, utilizou-se o Excel e os resultados 
foram apresentados em forma de tabela e figura com média e por-
centagem.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto-USP sob o nº 4262/2009.

RESULTADOS

Neste estudo, a média de idade das pacientes foi 25 ± 9 anos. A es-
colaridade das parturientes foi de 66,7% com o ensino médio com-
pleto ou incompleto, 31% com ensino fundamental completo ou 
incompleto e 2,3% com ensino superior completo (Tabela 1).
No início da fase ativa do trabalho de parto, 78% das pacientes rela-
taram dor na região infrapúbica e lombar, 20% a região infrapúbica 
e 2% na lombar, com diferença significativa entre as localizações (p 
< 0,01) (Figura 1).

DISCUSSÃO

A idade das parturientes é uma característica que não deve ser enca-
rada como um fator isolado determinante de complicações maternas 
e fetais. São escassos os trabalhos que correlacionam idade e dor no 
trabalho de parto, portanto, torna-se difícil a comparação com os 
resultados deste estudo.
A dor, principal queixa referida pelas mulheres durante o trabalho 
de parto, pode associar-se a fatores emocionais, socioculturais, bio-
lógicos e econômicos. Para o bom desenvolvimento do trabalho de 
parto, é necessário o bem-estar físico e emocional da mulher, o que 
favorece a redução dos riscos e complicações. O respeito ao direito 
da privacidade, a segurança e o conforto, a assistência humanizada e 
de qualidade, aliado ao apoio familiar durante a parturição, transfor-
mam o nascimento em um momento único e especial8-10.
No trabalho de parto a dor pode ser visceral ou somática, pois en-
volve o útero e a distensão do assoalho pélvico, respectivamente. 
Durante a dilatação cervical, a dor visceral caracteriza-se por ser mal 
localizada, difusa e gera desconforto, enquanto na fase de descida 
fetal, segundo estágio do trabalho de parto, a dor somática é intensa, 
nítida, contínua e superficial11.
No trabalho de parto, a dor é progressiva, aumenta com o avançar da 
dilatação e intensidade das contrações uterinas. A dor no primeiro 
estágio do trabalho de parto localiza-se principalmente na porção 
inferior do abdômen e irradia para a região lombar e para as coxas4,12. 
Como meio de localizar a dor, elaborou-se o diagrama corporal, que 
é um instrumento de mensuração de dor que fornece informações 
sobre a localização e distribuição espacial da dor do paciente5. Por 
meio de uma representação esquemática do corpo humano em vista 
anterior e posterior, vários autores têm estudado a prevalência de 
regiões dolorosas durante o trabalho de parto8,13,14. Para identificar 
a região do corpo de maior percepção das contrações uterinas, du-
rante o trabalho de parto e parto, realizou-se um estudo com 40 
primigestas que se encontrava no início da fase ativa do trabalho de 
parto, o local de dor mais frequente foi a região pubiana, seguida 
da região sacral, presente apenas durante as contrações uterinas, seja 
para aquelas que fizeram uso de misoprostol ou que evoluíram para 
trabalho de parto espontâneo14. 
Os resultados do presente estudo estão de acordo com os encon-
trados na literatura, as parturientes selecionadas encontravam-se no 
início da fase ativa do trabalho de parto e evidenciaram a dor prin-
cipalmente na região infrapúbica e lombar. São necessárias mais pes-
quisas de melhor metodologia que relacione a fase de dilatação do 

Tabela 1 – Escolaridade das parturientes estudadas.

n %

Ensino fundamental completo ou incompleto 27 31

Ensino médio completo ou incompleto 58 66,7

Superior completo 2 2,3

Total 87 100

n = número de pacientes.

Figura 1 – Localização da dor pelo diagrama corporal.
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trabalho de parto com a localização da dor, para que assim se possa 
escolher o recurso que melhor alivie a dor da parturiente.

CONCLUSÃO

No presente estudo, observou-se que a dor na fase ativa do trabalho 
do parto com dilatação cervical de 4 a 5 cm foi maior nas regiões 
infrapúbica e lombar.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: University professors are 
part of a category of professionals constantly submitted to stress, 
which may trigger a temporomandibular disorder (TMD). By re-
cognizing this relationship, this study aimed at evaluating the preva-
lence and severity of TMD in university professors.
METHODS: A sample of 200 individuals of both genders, above 
25 years of age, who were still not diagnosed with TMD, was divi-
ded in two groups: Group I, made up of university professors, and 
Group II made up of individuals of any other professional activity, 
different from teaching. Volunteers were asked to fill a historical 
questionnaire which allowed a classification of the presence and se-
verity of TMD.
RESULTS: Participated in this study 95 males and 105 females. 
With regard to TMD severity in Group I, it was observed that 
62.7% of evaluated individuals were classified as having mild TMD; 
25.3% as having moderate TMD; and 12% as having severe TMD. 
In Group II, 73.9% had mild TMD; 24.6% had moderate TMD; 
and 1.4% had severe TMD.
CONCLUSION: The prevalence of TMD among professors was 
not different from the group of non professors. When professors had 
TMD, the level of severity was higher as compared to non professors.
Keywords: Facial pain, Prevalence, Temporomandibular disorder, 
Temporomandibular joint.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O professor de ensino superior 
faz parte de uma categoria de profissionais que é submetida constan-
temente a estresse, podendo desencadear uma disfunção temporo-
mandibular (DTM). Ao reconhecer essa relação, este trabalho teve 
como objetivo avaliar a prevalência e grau de gravidade de DTM em 
professores de ensino superior. 
MÉTODOS: Uma amostra de 200 indivíduos, de ambos os gê-
neros, maiores de 25 anos, que ainda não tinham diagnóstico de 
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DTM, foi dividida em dois grupos: o Grupo I, formado por indi-
víduos que exerciam a profissão de professor de ensino superior e 
o Grupo II, formado por indivíduos que exerciam qualquer outra 
atividade profissional desvinculada da docência. Aos voluntários, 
foi solicitado o preenchimento de um questionário anamnésico que 
permitiu estabelecer uma classificação em relação à presença e ao 
grau de gravidade da DTM. 
RESULTADOS: Foram avaliados 95 homens e 105 mulheres. Em 
relação ao grau de gravidade de DTM no Grupo I, detectou-se que 
62,7% dos avaliados foram classificados como portadores de DTM 
leve; 25,3% como portadores de DTM moderada; e 12% como 
portadores de DTM grave. No Grupo II, constatou-se que 73,9% 
como portadores de DTM leve; 24,6% DTM como portadores de 
DTM moderada; e 1,4% como portadores de DTM grave. 
CONCLUSãO: A prevalência de DTM em professores não foi di-
ferente da encontrada no grupo de não professores; quando profes-
sores foram acometidos por DTM, o grau de gravidade foi maior 
quando comparado com o grupo de não professores. 
Descritores: Articulação temporomandibular, Disfunção temporo-
mandibular, Prevalência, Dor facial.

INTRODUÇÃO

As disfunções temporomandibulares (DTM) têm grande destaque 
dentro da odontologia moderna devido ao grande número de pa-
cientes que apresentam sinais e sintomas característicos, como dor 
ou sensibilidade na região dos músculos da mastigação ou articula-
ção temporomandibular (ATM), ruídos durante o movimento da 
mandíbula, limitação ou incoordenação dos movimentos e incor-
reto relacionamento entre as posições mandibulares1,2. Sua etiologia 
está ligada a fatores funcionais, psicológicos, estruturais e ambien-
tais, sendo relatada como multifatorial, tendo em vista que todos os 
fatores citados devem ser levados em consideração para se chegar a 
um diagnóstico final1.
O sistema estomatognático é um complexo formado por ATM, os-
sos maxilar e mandibular, dentes, músculos, nervos, vasos sanguíne-
os e periodonto, apresentando as funções de mastigação, deglutição, 
respiração, fonação e manutenção da postura1. Uma alteração nos 
seus componentes pode determinar o desequilíbrio de seu funciona-
mento, podendo, assim, resultar em uma DTM1,3. 
Os principais sintomas da DTM são dor na região da ATM, dor na 
face, ruído articular, dor de ouvido e outros sinais otológicos, dor de 
cabeça, dificuldade e dor ao mastigar, dor muscular, na nuca e no 
pescoço, cansaço, limitação de abertura de boca, apertar e ranger os 
dentes, travamento eventual ou definitivo, ruídos articulares4.
Os hábitos parafuncionais predispõem a ruptura da harmonia do 
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sistema estomatognático, levando-o ao desequilíbrio. Esses hábitos 
são frequentes em indivíduos com DTM e prejudiciais, pois os mús-
culos tendem a trabalhar mais e podem entrar em fadiga, alterando 
a função; gerando tensão, hiperatividade muscular e forças aumen-
tadas; e, ainda, ocasionando dor e desconforto5.
A literatura destaca que os aspectos psicológicos exercem influência 
sobre a ATM4. A tensão pode levar ao apertamento dentário e a 
alterações do sistema neuromuscular, condições a que os professores 
estão submetidos e que podem influenciar no desenvolvimento das 
DTM. O estresse e os distúrbios emocionais estão relacionados ao 
desenvolvimento do comportamento das DTM6.
O professor se enquadra em uma categoria profissional que vive 
sob contínua tensão e estresse, porquanto, além de suas habituais 
responsabilidades, a alta competitividade exige dele enfrentamento 
de novos desafios e aprendizado constante. Além disso, o excesso 
de atividades docentes, conflitos interpessoais, número de alunos, 
ambiente de trabalho, entre outros fatores, também podem levar os 
professores a um estado de tensão e estresse. 
A literatura evidencia uma relação positiva entre tensão muscular, 
estresse e DTM6. É relatada também uma correlação entre alteração 
da voz e DTM em professores7,8. Assim, com o intuito de contribuir 
para melhor entendimento da relação professor de ensino superior 
/ estresse, este estudo objetivou estimar a prevalência e o grau de 
gravidade de DTM em professores do ensino superior, além de ana-
lisar se a frequência de DTM entre os professores foi diferente em 
comparação com outros profissionais.

MÉTODO

Este estudo foi realizado seguindo as normas que regulamentam a 
pesquisa em seres humanos, contidas na resolução nº 196/1996 do 
Conselho Nacional de Saúde e na declaração de Helsinque II (2000).
Trata-se de uma pesquisa de campo quantitativa, de corte transver-
sal, realizada através de um questionário anamnésico proposto por 
Fonseca et al.9, no qual foram inseridas duas questões sobre sintomas 
relativos à DTM em professores do ensino superior para identifica-
ção da prevalência e do grau de gravidade da DTM. 
Participaram voluntariamente desta pesquisa 200 indivíduos, de 
ambos os gêneros, maiores de 25 anos, divididos em dois grupos 
com as seguintes características: Grupo I – Indivíduos que exerciam 
a profissão de professor do ensino superior; Grupo II – Indivíduos 
que exerciam outra atividade profissional diferente de professor do 
ensino superior.
Foram incluídos indivíduos, com ou sem queixa de dor, que ainda 
não tinham diagnósticos ou estivessem em tratamento para DTM 
e que concordaram em participar da pesquisa de forma voluntária. 
Antes da aplicação do questionário, os voluntários foram escla-
recidos sobre os objetivos da pesquisa e os procedimentos para 
preenchimento do questionário, que foi respondido pelo pró-
prio voluntário no ato de seu recebimento, sem a interferência 
do examinador, de modo a não gerar qualquer influência sobre 
as respostas. 
Esclareceu-se ao voluntário que o questionário era composto de 
12 questões, sendo 10 perguntas simples, nas quais as possíveis 
respostas seriam: sim, não e às vezes; para cada uma das pergun-
tas somente uma resposta deveria ser assinalada. As últimas duas 

perguntas eram referentes à presença de hábitos e ausência de 
dentes. 
O questionário foi aplicado sem controle de tempo para o comple-
to preenchimento, a fim de que os voluntários não respondessem 
de forma apressada, porém a devolução ocorreu no mesmo dia da 
entrega. 

APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO ANAMNÉSICO

Aos voluntários do Grupo I, foi solicitado o preenchimento de uma 
ficha contendo informações pessoais (nome, idade, gênero, número 
de faculdades em que lecionava, número de horas/aula semanais, se 
possuía outra função docente, se tinha outra atividade profissional).
Aos voluntários do Grupo II, também foi solicitado o preenchi-
mento de uma ficha contendo informações pessoais (nome, idade, 
gênero, atividade profissional, locais onde trabalha, jornada de tra-
balho semanal).
O questionário anamnésico proposto por Fonseca et al.9 e aplicado 
em ambos os grupos foi composto pelas seguintes perguntas:
1. Você sente dificuldade em abrir a boca?
2. Você sente dificuldade em movimentar sua mandíbula para os 
lados? 
3. Você sente desconforto ou dor muscular quando mastiga?
4. Você sente dores de cabeça com frequência?
5. Você sente dores no pescoço e/ou ombros?
6. Você sente dores de ouvido ou próximo a ele?
7. Você percebe algum ruído na ATM?
8. Você usa apenas um lado para mastigar?
9. Você sente dores na face ao acordar?
10. Você se considera uma pessoa tensa?

Para cada resposta indicando a presença do sintoma foi atribuído 
valor 2, a ausência de sintomas, valor 0, e a resposta às vezes, valor 1. 
Através da somatória dos valores de cada resposta, foi possível clas-
sificar os voluntários em quatro categorias: sem DTM, DTM leve, 
DTM moderada ou DTM grave (Tabela 1). Nas questões 6 e 7, se 
os sintomas fossem bilaterais, acrescentou-se mais 1 ponto ao valor 
total. Também na questão 4 mais 1 ponto foi adicionado, quando a 
dor, além de frequente, era intensa.

Tabela 1 – Classificação das disfunções temporomandibulares de 
acordo com o questionário anamnésico.

Índice Clínico
Valores de 0 a 3 Não portador de DTM
Valores de 4 a 8 Portador de DTM leve
Valores de 9 a 14 Portador de DTM moderada
Valores de 15 a 23 Portador de DTM grave

Análise estatística
O teste do Qui-quadrado foi usado para examinar a relação entre 
gênero, ser professor ou não, e ser portador de DTM. Para avaliar 
se havia diferença entre a jornada de trabalho de portadores e não 
portadores de DTM utilizou-se o teste de Mann-Whitney. O nível 
de significância utilizado foi de 5%.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com seres 
humanos da Universidade Ceuma sob o nº 00327/2010.
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RESULTADOS

Foram avaliados 95 homens e 105 mulheres. Em relação ao grau de 
gravidade de DTM no Grupo I, detectou-se que 62,7% dos ava-
liados foram classificados como portadores de DTM leve; 25,3% 
como portadores de DTM moderada; e 12% como portadores de 
DTM grave. No Grupo II, constatou-se que 73,9% como portado-
res de DTM leve; 24,6% DTM como portadores de DTM mode-
rada; e 1,4% como portadores de DTM grave (Figura 1). 
Quando foi aplicado o teste Qui-quadrado, não houve relação entre 
gênero e o fato de ser portador de DTM (α2 = 1,925; p > 0,05), ou 
seja, a prevalência de DTM não dependeu do gênero (Tabela 2). 
Também foi constatado que a frequência de DTM em professo-
res não foi diferente da de não professores (α2 = 1,925; p = 0,165) 
(Tabela 3); entretanto, quando professores foram acometidos por 
DTM, o grau de gravidade foi maior, quando comparados com não 
professores (α2 = 6,436; p < 0,05). Não houve diferença estatística 
significante (p > 0,05) entre a jornada de trabalho de portadores e 
não portadores de DTM (Tabela 4).
Entre os 200 pacientes avaliados, 84% (168) relataram possuir pelo 

Tabela 2 – Frequência de portadores de disfunção temporomandibular quanto ao gênero.

Portador de DTM
Total α2 p

Sim Não

Gênero
Feminino 80 (23,8%) 25 (76,2%) 105 (100,0%) 1,925 > 0,05
Masculino 64 (32,6%) 31 (67,4%) 95 (100,0%)

Total 144 (28,0%) 56 (72,0%) 200 (100,0%)

Tabela 3 – Frequência de portadores de disfunção temporomandibular quanto ao fator de ser professor ou não.

Portador de DTM
Total α2 p

Não Sim
Professor Sim  25 (25,0%)  75 (75,0%) 100 (100,0%) 0,893 p = 0,344

Não  31 (31,0%)  69 (69,0%) 100 (100,0%)
Total 56 (28,0%) 144 (72,0%) 200 (100,0%)

Tabela 4 – Frequência dos diferentes graus de gravidade de disfunção temporomandibular quanto ao fato de ser professor ou não com o res-
pectivo resultado do Qui-quadrado.

 Grau de DTM Total α2 p
Leve Moderada Grave

Professor? Sim 47 (62,7%) 19 (25,3%) 9 (12,0%) 75 (100,0%) 6,436 < 0,05
Não 51 (73,9%) 17 (24,6%) 1 (1,4%) 69 (100,0%)
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Figura 1 – Histograma da frequência relativa dos diversos graus de gravi-
dade de DTM entre os grupos de professores e não professores.

Tabela 5 – Relação entre a frequência de hábitos com a atividade docente. 

Hábitos Professor
Total

Sim Não
Uso do computador 48 (28,6%) 37 (22,0%) 85 (50,6%)
Uso de telefone 25 (14,9%) 46 (27,4%) 71 (42,3%)
Apertar os dentes 33 (19,6%) 29 (17,3%) 62 (36,9%)
Mascar chiclete 18 (10,7%) 31 (18,5%) 49 (29,2%)
Roer as unhas 22 (13,1%) 25 (14,9%) 47 (28,0%)
Morder objetos 7 (4,2%) 19 (11,3%) 26 (15,5%)
Ranger dentes 10 (6,0%) 15 (8,9%) 25 (14,9%)
Outros 6 (3,6%) 3 (1,8%) 9 (5,4%)
Total 81 (48,2%) 87 (51,8%) 168 (100,0%)

menos um hábito. A tabela 5 mostra os hábitos com maior frequên-
cia de aparecimento em ambos os grupos. O uso contínuo de com-
putador e apertamento dos dentes foram os hábitos mais frequentes 
no grupo dos professores.
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A perda dentária não foi um fator determinante na prevalência de 
DTM no grupo de professores (α2 = 1.335; p > 0,05); no entanto, 
foi no grupo de não professores (α2 = 7,293; p < 0,05) (Tabela 6).
Tensão (75%), dor no pescoço e nos ombros (72,5%) e dores de 
cabeça (76,4%) foram as respostas mais frequentes, nos portadores
de DTM de ambos os grupos (Tabela 7).

Tabela 7 - Frequência de respostas para as perguntas relacionadas a 
tensão e dor do questionário anamnésico em portadores de DTM 
dos grupos de professores e não professores.
Perguntas  Sim ou às vezes
Você se considera uma pessoa tensa? 108 (75%)
Você sente dores no pescoço e/ou ombros? 103 (72,5%)
Você sente dores de cabeça com frequência? 110 (76,4%)
Você sente desconforto ou dor muscular quan-
do mastiga?

58 (39,9%)

Você sente dores de ouvido ou próximo a ele? 43 (29,9%)
Você sente dores na face ao acordar? 25 (17,3%)

DISCUSSÃO

As DTMs são frequentes nos diferentes segmentos da população10-12. 
Essas disfunções têm um impacto negativo na qualidade de vida dos 
indivíduos12-14. Este estudo, ao verificar a presença de DTM em 
professores, não encontrou diferenças estatisticamente significantes 
entre professores e indivíduos de outra profissão. Contudo, quan-
do os professores foram acometidos por DTM, o grau de gravidade 
foi maior. Apesar de serem escassos os trabalhos que identifiquem o 
grau de DTM em professores de ensino superior, a literatura mostra 
uma relação positiva entre DTM e alterações de voz7,8,15, aspecto a 
que os professores estão submetidos constantemente. Quanto maior 
é a severidade de DTM, maiores são as alterações fonoaudiológicas8. 
Isso é importante para interpretar os resultados do estudo, já que 
uma maior severidade de DTM foi encontrada no caso do grupo 
de professores.
Foi observado também que 67% dos indivíduos do grupo de pro-
fessores apresentaram queixas de dores no pescoço e/ou nos ombros; 
49% relataram perceber algum ruído na ATM; 40% apresentaram 
dores de cabeça com frequência. Esses achados são confirmados 
pela literatura que categoriza a dor como sintoma mais comum em 
pacientes com DTM16. Os dados demonstram também o impacto 
negativo que a dor provoca nesses indivíduos, prejudicando a qua-
lidade de vida.
Não foi encontrada relação entre gênero e ser portador de DTM. Em 
contrapartida, isso não condiz com os achados da literatura, que rela-
tam que a DTM acomete preferencialmente mulheres, conforme se 
estipulou nos estudos epidemiológicos de prevalência17-19. Isso pode 
ser explicado, talvez, pelo fato de a amostra utilizada ser específica 

(profissionais), em que os indivíduos têm mais consciência das altera-
ções físicas e funcionais e procuram tratamento com mais frequência. 
Ranger e apertar dentes, morder objetos, mascar chicletes, uso con-
tínuo de telefone e de computador foram hábitos descritos pelos 
indivíduos da pesquisa. De acordo com a literatura19,20, esses hábi-
tos, quando presentes, podem causar dor e redução da coordenação 
dos músculos atingidos. No Grupo I (professores), quando os par-
ticipantes apresentaram grau de DTM moderado e grave, 97% e 
99% dos indivíduos, respectivamente, estes relataram presença de 
hábitos, sendo o uso contínuo de computador o preponderante. A 
perda dentária não foi fator determinante na prevalência de DTM 
no grupo de professores, o que é corroborado pela literatura, que 
não considera a oclusão um fator etiológico da DTM2, apesar de 
que no Grupo II foi encontrada uma relação positiva entre DTM e 
perdas dentárias.
Quando questionados sobre o fato de se considerar uma pessoa 
tensa, 75% dos portadores de DTM responderam positivamente. 
O aspecto emocional descrito por esses indivíduos está em concor-
dância com a literatura4,21 que classifica o fator emocional como um 
agravante da DTM. Essa relação do aspecto emocional com a DTM 
no Grupo I, juntamente à alta incidência de hábitos parafuncionais, 
pode justificar o maior grau de gravidade de DTM nesse grupo.
A dor foi o aspecto mais relatado nos indivíduos com DTM. Dor no 
pescoço e nos ombros, na cabeça, nos músculos ao mastigar, dor no 
ouvido e dores na face ao acordar foram frequentes nesses indivídu-
os, o que se verifica na literatura, que mostra prevalência de dor nos 
indivíduos com DTM2,21.

CONCLUSÃO

A partir dos resultados obtidos, constatou-se que frequência de 
DTM em professores não foi diferente da encontrada em indivídu-
os de outras profissões; quando professores foram acometidos por 
DTM, o grau de gravidade foi maior quando comparado com o 
grupo de não professores. 

REFERÊNCIAS

1. John MT, Dworkin SF, Mancl LA. Reliability of clinical temporomandibular disorder 
diagnoses. Pain. 2005;118(1):61-9

2. Valle-Corotti KM, Pinzan A, Conti PCR, et al . A oclusão e a sua relação com as dis-
funções temporomandibulares (DTM) em jovens com e sem tratamento ortodôntico: 
um estudo comparativo. Rev Dent Press Ortodon Ortopedi Facial. 2003;8(6):79-87.

3. Köhler AA, Hugoson A, Magnusson T. Clinical signs indicative of temporomandibular 
disorders in adults: time trends and associated factors. Swed Dent J. 2013;37(1):1-11.

4. Diniz MR, Sabadim PA, Leite FP, et al. Psychological factors related to temporoman-
dibular disorders: an evaluation of students preparing for college entrance examina-
tions. Acta Odontol Latinoam. 2012;25(1):74-81.

5. Motta LJ, Guedes CC, De Santis TO, et al. Association between parafunctional habits 
and signs and symptoms of temporomandibular dysfunction among adolescents. Oral 
Health Prev Dent. 2013;11(1):3-7.

Tabela 6 – Frequência de portadores de disfunção temporomandibular em pacientes com perda dentária entre professores e outros profissionais.

Professor?
DTM Total α2 p

Sim Não 

Sim Perda dentária
Sim 36 (69,2%) 16 (30,8%) 52 (100,0%) 1,335 0,248
Não 39 (81,2%) 9 (18,8%) 48 (100,0%)

Não Perda dentária
Sim 50 (79,4%) 13 (20,6%) 63 (100,0%) 7,293 0,007
Não 19 (51,4%) 18 (48,6%) 37 (100,0%)



191

Prevalência e gravidade de disfunção temporomandibular  
em professores do ensino superior

Rev Dor. São Paulo, 2013 jul-set;14(3):187-91

6. Glaros AG, Williams K, Lausten L. The role of parafunctions, emotions and stress in 
predicting facial pain. J Am Dent Assoc. 2005;136(4):451-8

7. Machado IM, Bianchini EMG, Andrada e Silva MA, et al. Voz e disfunção temporo-
mandibular em professores. Rev CEFAC. 2009;11(4):630-43.

8. Silva AMT, Morisso MF, Cielo CA. Relação entre grau de severidade de disfunção 
temporomandibular e a voz. Pró-Fono. 2007;19(3):279-88.

9.  Fonseca DM, Bonfante G, Valle AL, et al. Diagnóstico pela anamnese da disfunção 
craniomandibular. Rev Gaucha Odontol. 1994;42(1):23-8.

10. Vierola A, Suominen AL, Ikavalko T, et al. Clinical signs of temporomandibular disor-
ders and various pain conditions among children 6 to 8 years of age: the PANIC study. 
J Orofac Pain. 2012;26(1):17-25.

11. Bagis B, Ayaz EA, Turgut S, et al. Gender difference in prevalence of signs and symp-
toms of temporomandibular joint disorders: a retrospective study on 243 consecutive 
patients. Int J Med Sci. 2012;9(7):539-44.

12. Schmid-Schwap M, Bristela M, Kundi M, et al. Sex, specific differences in patients 
with temporomandibular disorders. J Orofac Pain. 2013;27(1):42-50.

13. Oliveira AS, Bermudez CC, Souza RA, et al. Impacto da dor na vida de portadores de 
disfunção temporomandibular. J Appl Oral Sci. 2003;11(2):138-43.

14. Resende CM, Alves AC, Coelho LT, et al. Quality of life and general health in patients 
with temporomandibular disorders. Braz Oral Res. 2013;27(2):116-21.

15. Taucci RA, Bianchini EM. Verificação da interferência das disfunções temporomandi-
bulares na articulação da fala: queixas e caracterização dos movimentos mandibulares. 
Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2007;12(4):274-80.

16. Cabral MVG, Costa CO, Pereira JS, et al. Queixa inicial em DTM: o que dizem 
pacientes da clínica-escola de fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco. 
Fonoaudiol Bras. 2003;2(3):17-21.

17. Schmid-Schwap M, Bristela M, Kundi M, et al. Sex-specific differences in patients 
with temporomandibular disorders. J Orofac Pain. 2013;27(1):42-50.

18. Anastassaki Köhler A, Hugoson A, Magnusson T. Prevalence of symptoms indicative 
of temporomandibular disorders in adults: cross-sectional epidemiological investiga-
tions covering two decades. Acta Odontol Scand. 2012;70(3):213-23.

19. Melo GM, Barbosa JFS. Parafunção x DTM: a influência dos hábitos parafun-
cionais na etiologia das desordens temporomandibulares. Perspect Oral Sci. 
2009;2(1):43-8.

20. Michalak M, Wysokińska-Miszczuk J, Wilczak M, et al. Correlation between eye and 
ear symptoms and lack of teeth, bruxism and other parafunctions in a population of 
1006 patients in 2003-2008. Arch Med Sci. 2012;29;8(1):104-10.

21. Bezerra BP, Ribeiro AI, Farias AB, et al. Prevalência da disfunção temporoman-
dibular e de diferentes níveis de ansiedade em estudantes universitários. Rev Dor. 
2012;13(3):235-42.



Rev Dor. São Paulo, 2013 jul-set;14(3):192-5

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The number of people 
aged 80 years or above is increasing worldwide. Considering that 
most such longevous people are physically inactive, and that this is 
a major risk for the appearance of different diseases and body pains, 
the regular practice of physical activities may favor the health of such 
population. So, this study aimed at evaluating pain perception as 
a barrier for the practice of regular physical activities by physically 
inactive longevous women.
METHODS: This is a descriptive-qualitative research involving 30 
physically inactive longevous women, participating in the Familia-
rity Groups for elderly people from Florianópolis, SC, who partici-
pated in five focal groups according to the sanitation division of the 
city (Center, East, South, North and Continent). Data were treated 
by content analysis.
RESULTS: Inactive women have reported pain in lower and upper 
limbs, lumbar and/or cervical region and in body in general as fac-
tors preventing their practice of regular physical activities. 
CONCLUSION: The understanding of such pains may help the 
planning of interventions with longevous people, contributing for 
actions fostering behavioral changes toward adopting an active life 
style, which may contribute for a better functional capacity, health 
conditions and independence of longevous people.
Keywords: Barriers, Elderly aged 80 years or above, Facilitators, 
Motor activity, Pain.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A faixa etária de pessoas com 
80 ou mais anos de idade é a que mais vem aumentando no mundo. 
Tendo em vista que estes idosos longevos em sua maioria são ina-
tivos fisicamente, e isto é um dos principais fatores de risco para o 
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surgimento de diversas doenças e de dores corporais, a prática regu-
lar de atividades físicas pode favorecer a saúde destes idosos. Sendo 
assim, esta pesquisa objetivou analisar as percepções da dor como 
uma barreira para a prática de atividades físicas regulares por idosas 
longevas inativas fisicamente.
MÉTODOS: Trata-se de pesquisa descritiva-qualitativa, envol-
vendo 30 idosas longevas inativas fisicamente frequentadoras dos 
Grupos de Convivência para idosos de Florianópolis-SC, que par-
ticiparam de cinco grupos focais, de acordo com a divisão sanitária 
do município (Centro, Leste, Sul, Norte e Continente). Os dados 
foram tratados pela análise de conteúdo.
RESULTADOS: As idosas inativas evidenciaram dores nos mem-
bros inferiores, superiores, na região lombar e ou cervical e no corpo 
em geral como fatores que as impedem de praticarem atividades fí-
sicas regularmente. 
CONCLUSãO: O conhecimento dessas dores pode auxiliar no 
planejamento de intervenções com pessoas longevas, contribuindo 
para ações que fomente modificações de comportamentos para a 
adoção de um estilo de vida ativo, o que poderá contribuir para 
uma melhor capacidade funcional, condições de saúde e indepen-
dência do idoso longevo.
Descritores: Atividade motora, Barreiras, Dor, Facilitadores, Idosos 
com idade igual ou superior a 80 anos.

INTRODUÇÃO

A faixa etária de pessoas com 80 anos ou mais é a que mais vem 
aumentando em todo mundo. Estas pessoas são denominadas de 
idosos longevos e têm uma alta prevalência de morbidades, inca-
pacidades e dores corporais1, além de terem uma perda progressiva 
das aptidões funcionais do organismo e da diminuição das capa-
cidades físicas, tendendo, assim, a terem um aumento do risco de 
inatividade física2. 
A inatividade física é um dos principais fatores de risco para diversas 
doenças e ocasiona maior incapacidade funcional, perda de qualida-
de de vida (QV), aumento da obesidade, da mortalidade2 e também 
das dores corporais3,4. A inatividade física pode ser influenciada por 
diversos fatores, sendo as dores corporais um desses fatores5,6.
As dores corporais podem interferir na QV da pessoa idosa, in-
fluenciando na depressão, na incapacidade física e funcional, na 
dependência, no afastamento social, na sexualidade, em alterações 
na dinâmica familiar, no desequilíbrio econômico, na desesperan-
ça, no sentimento de morte, além de acarretar fadiga, problemas 
no apetite, alterações de sono, constipação, náuseas, dificuldades de 
concentração e na execução das atividades da vida diária7-9.
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Embora a prática de atividades físicas não possa interromper o pro-
cesso biológico do envelhecimento, esta pode minimizar os efeitos 
biopsicossociais advindos do aumento da idade, dentre elas, a pre-
venção e o tratamento de doenças crônicas2 e a diminuição de dores 
corporais10,11.
Assim, objetivou-se, neste estudo, analisar as percepções da dor 
como uma barreira para a prática de atividades físicas regulares por 
idosas longevas inativas fisicamente.

MÉTODOS

Este estudo descritivo de cunho qualitativo faz parte da pesquisa in-
titulada “Idosos longevos: estilo de vida e percepção sobre a prática 
de exercícios físicos e hábitos de lazer”. Estes dados foram coletados 
nos anos de 2010 e 2011.
Foram incluídas, neste estudo, 30 mulheres com 80 anos ou mais de 
idade, todas inativas fisicamente, ou seja, não realizavam nenhum 
tipo de atividades físicas no lazer. Estas idosas eram participantes 
de pelo menos um dos 102 Grupos de Convivência para Idosos, 
cadastrados na Prefeitura Municipal de Florianópolis-SC, sendo se-
lecionadas de forma intencional. Optou-se por estudar as mulheres 
idosas longevas, visto a predominância desse sexo nos grupos de con-
vivência para idosos, principalmente nessa faixa etária. 
Nesse sentido, as participantes do estudo foram divididas em cinco 
grupos focais, sendo distribuídas de acordo as regiões sanitárias do 
município (Centro, Leste, Sul, Norte e Continente). Os grupos fo-
ram constituídos da seguinte forma: Grupo Focal Centro (n = 6), 
Grupo Focal Leste (n = 4), Grupo Focal Sul (n = 6), Grupo Focal 
Norte (n = 8) e Grupo Focal Continente (n = 6).
Os instrumentos utilizados na pesquisa foram uma ficha diagnóstica 
com 23 questões abertas e fechadas sobre as características sociode-
mográficas e condições de saúde e a técnica de grupo focal, que é 
uma forma de entrevista com grupos, baseada na comunicação e 
na interação por tópicos a serem explorados, podendo abordar um 
tema e um grupo específico, a fim de entender em profundidade o 
comportamento de determinado grupo. O grupo focal busca colher 
informações que possam proporcionar a compreensão de percep-
ções, crenças, atitudes sobre um tema, produtos ou serviços. 
O debate do grupo focal se deu por um roteiro aplicado em forma 
de entrevista semiestruturada, elaborado para atingir os objetivos do 
estudo. A técnica de grupo focal foi realizada de forma não diretiva 
e em grupo. O roteiro utilizado na técnica de grupo focal foi o se-
guinte: 1- A dor pode impedir vocês de praticarem atividades físicas 
regularmente? 2- Em que locais vocês sentem estas dores? 3- A dor 
pode impulsionar vocês a praticarem atividades físicas regularmente? 
4- A prática regular de atividades físicas pode melhorar e/ou dimi-
nuir as dores corporais?
Para a coleta de dados, primeiramente, contatou-se a Prefeitura Mu-
nicipal de Florianópolis-SC, onde a Gerência do Idoso forneceu o 
banco de dados, com a identificação do local de funcionamento e os 
telefones das coordenadoras dos Grupos de Convivência para Ido-
sos. Posteriormente, foram contatados os coordenadores dos grupos 
de convivência para idosos. 
A etapa seguinte foi identificar quantos idosos longevos existiam ca-
dastrados nesses grupos, para convidá-los a participarem do estudo 
e esclarecer os objetivos deste. Estes foram contatados no próprio 

grupo de que participavam, no qual foi realizado o convite para a 
participação na pesquisa e marcada data e horário. Ao aceitarem par-
ticipar da pesquisa, foi assinado o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) em duas vias, ficando uma na posse do pesqui-
sador e a outra na posse do participante.
É importante registrar a dificuldade dos pesquisadores para obter o 
número desejado de idosas longevas para a realização desta pesquisa, 
pois elas utilizavam vários argumentos para não participar. Sendo 
assim, o deslocamento das idosas longevas nesse dia foi todo de res-
ponsabilidade dos pesquisadores, tanto a ida até o local da realização 
da técnica de grupo focal quanto a volta para as suas residências. Esse 
contato para agendamento da coleta de dados e para o deslocamento 
das idosas longevas foi feito via telefone.
Antes da aplicação da técnica de grupo focal, foi realizado um treina-
mento com os pesquisadores, que aconteceu em três etapas: fase de 
elaboração de roteiro para a técnica, forma de aplicação e de análise. 
Para a interpretação das informações que foram obtidas pela técnica 
de grupo focal, foi utilizada a análise de conteúdo, que é uma técnica 
que interpreta as comunicações visando obter a descrição do conteú-
do das mensagens, o que permite a inferência de conhecimentos re-
lativos às condições de produção/recepção dessas mensagens. Esta 
técnica prevê três etapas: 
Pré-análise: que envolve os primeiros contatos com os documentos 
de análise, a formulação de objetivos, definição dos procedimentos 
a serem seguidos e a preparação formal do material; exploração do 
material: que corresponde à categorização, definição das unidades 
de contexto e de registro, entre outros; e tratamento dos resultados 
obtidos e interpretação, que é a fase em que os dados são lapidados, 
tornando-se significativos12.
Para a realização desta pesquisa, foram cumpridos os princípios éticos 
de acordo com a Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde. 
Os dados provenientes da ficha diagnóstica (características sociode-
mográficas e condições de saúde das idosas longevas) foram analisa-
dos a partir da estatística descritiva, por meio de média e frequência 
simples no programa SPSS 17.0. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Envolvendo Seres 
Humanos da Universidade do Estado de Santa Catarina, conforme 
parecer nº 149/2010.

RESULTADOS 

As idosas longevas tinham média de idade de 84,9 ± 4,12 anos, eram 
em sua maioria viúvas (86,7%), com ensino fundamental incompleto 
(80,1%), moravam acompanhadas (63,3%), católicas (96,7%), cau-
casianas (96,7%), aposentadas e/ou pensionistas (96,7%), possuíam 
pelo menos uma doença diagnosticada pelo médico (90%) e faziam 
uso regular de fármacos (90%). Além disso, 20% recebiam de um a 
três salários mínimos e 46,7% consideravam sua saúde regular. 
Os resultados deste estudo evidenciaram pela técnica de grupo fo-
cal, que as idosas longevas inativas fisicamente possuem dores que 
dificultam a prática de atividades físicas regulares. Estas dores estão 
demonstradas na figura 1.
Percebe-se, na figura 1, que as idosas longevas de todas as regiões 
percebem a dor corporal como barreira para a prática regular de ati-
vidades físicas, com exceção das idosas do Grupo Focal Leste.
Outro resultado do estudo é que, de acordo com os Grupos Focais 
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das regiões Centro, Leste, Sul e Continente, a prática de atividades 
físicas regular diminui as dores corporais. O Grupo Focal Norte foi 
o único grupo que não relatou este achado.

DISCUSSÃO

A dor é um fenômeno expresso por uma sensação somada a uma 
reação. A sensação é medida pelo sistema nervoso periférico e central 
e a reação representa a experiência subjetiva que o indivíduo apre-
senta9. Sendo assim, perceber a dor é uma tarefa difícil e muito sub-
jetiva, em que muitos idosos deixam de relatar as dores que possuem 
por considerá-las como consequência normal do envelhecimento8,13.
O presente estudo concorda com os dados da literatura que sugere 
que dos 35% da população brasileira que refere ter dor crônica, 
75% acredita que esta compromete as atividades da vida diária e 
considera que a dor é limitante para as atividades físicas de lazer, 
sociais e familiares13.

Dor nos membros inferiores
As idosas longevas estudadas citaram que ter dor nos membros in-
feriores (MMII) dificulta a prática regular de atividades físicas. Elas 
disseram: “É aqui desse quadril aqui até no joelho, puxa (...) se eu não 
tivesse essas dores eu podia prosperar muito”. “A única coisa que tá me 
atrapalhando um pouquinho (...) é as minhas pernas também, dor nas 
pernas (...)”. “(...) daqui pra cima é que eu tô boa, mas o problema é pra 
baixo, nas pernas, mas graças a Deus tô boa, só problemas nas pernas 
(...), as perna é que tá ruim (...) a dor nas pernas da gente é horrível”. “E 
eu gostaria de ter mais atividades (...) mas eu não posso (...) tenho tam-
bém dor nas pernas e nos pés”. “As pernas me incomodam. É eu também, 
tenho muita dor no joelho, no tornozelo”. “Por causa da artrose tenho 
dor no pé e não faço exercício”. “Eu comecei a andar na ginástica ali na 
Guadalupe, mas depois apareceu uma dor debaixo desse pé, o professor 
sempre perguntava por mim, faz dois ou três meses que eu não fui mais 
(...)”. “A dor atrapalha em fazer mais exercício, mais coisa. Porque a 
gente queria, vamos dizer, caminhar mais, fazer mais ginástica, andar, 
e não consegue porque os pés não ajudam (...)”.

Estudo9 explica que a dor nos MMII é muito frequente em ido-
sos. No estudo que investigou 40 idosos goianos, mostrou que 24% 
deles sentem dor nesta parte do corpo14. Da mesma forma que a 
pesquisa realizada em Cruzaltense/RS com 48 idosos, com mais de 
60 anos de idade, identificou que 40,7% dos idosos pesquisados 
também relataram possuir dor nesta região8.
Autores3 ao estudarem 232 idosos servidores municipais de Lon-
drina, perceberam que 21,7% dos que relataram ter dores múlti-
plas, priorizaram a dor nos MMII como a que mais incomodava.

Dor nos membros superiores
Nas falas “Eu tenho umas dores no braço, às vezes quando eu deito, 
sou obrigada a pegar a minha mão e levantar porque eu não consigo 
trazer o braço, eu tenho que pegar o braço e trazer porque dói muito”. 
“Meu Deus, eu só tomando remédio pra dor, meus braços doem demais” 
evidencia-se que a dor nos membros superiores (MMSS) também foi 
relatada pelas idosas longevas inativas fisicamente como uma barrei-
ra para a prática de atividades físicas. 
Na literatura, as pesquisas3,4,8,9 mostram que alguns idosos re-
latam ter dores nos braços, antebraços, punho e mãos, mas em 
menor escala se comparadas com as dores nos MMII e na coluna. 
No estudo14, houve a predominância de 4% de dor nos MMSS. 
Em investigação8 com 48 idosos de Cruzaltense/RS, esse resul-
tado foi um pouco maior com 14,8%. Já na pesquisa com 172 
idosos, sentir dor nos MMSS foi mencionado por 11,05% dos 
idosos estudados15.

Dor na coluna lombar e ou cervical
A dor lombar e/ou cervical também foi relatada pelas idosas longe-
vas como barreira para a prática de atividades físicas. Elas disseram: 
“(...) eu sinto muito a coluna, dói muito não dá pra fazer nada”. 
(...) sinto dor, vai fazer exercício, sente pior porque não consegue nem 
respirar, dói no peito e nas costas, (...) parece que aquilo te sufoca, 
não dá (...) é não dá”. “(...) faço o meu servicinho da casa (...) agora 
o varre da casa eu passo dois três dias sem varre porque sinto muito a 
coluna (...) pega a vassoura pra mim é um maior veneno (...) ou pego 
a enxadinha pra tira o capim das folhas e oh meu Deus, imagina fazer 
exercício, não dá”.
A dor lombar é muito comum em idosos, sendo que de 60% a 90% 
das pessoas já sofreram ou sofrem de dores neste local4. A dor na 
coluna foi a mais predominante (48%) em outro estudo14, assim 
como na pesquisa8 em que a prevalência de dor na coluna também 
foi a mais prevalente (44%) entre os idosos estudados (n = 48) de 
Cruzaltense/RS.
Além do processo de envelhecimento, a inatividade física ou o baixo 
nível de atividade física pode aumentar os índices de dores lomba-
res4, sendo que as pessoas que não fazem atividade física têm mais 
chances de desenvolverem dor nessa região3,7,8. Estas afirmações jus-
tificam o achado desse estudo, pois as idosas longevas relataram que 
a dor lombar dificulta a prática de atividades físicas. Neste sentido, 
estudo11 explica que indivíduos mais ativos fisicamente têm índices 
menores de dores lombares.

Dor no corpo em geral
Ter dor no corpo em geral foi outra barreira citada pelas idosas lon-
gevas inativas fisicamente, conforme as seguintes falas: “A Zizi, aque-

Figura 1 – Dores que dificultam a prática de atividades físicas de idosas 
longevas inativas fisicamente, de acordo com os grupos focais realiza-
dos. Florianópolis/SC, 2013.
GF = Grupo Focal.
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la não tem dor em nada. Aquela faz mesmo porque gosta. É mais fácil 
fazer, sem dores no corpo (...)”. 
O envelhecimento humano está relacionado com a presença 
de diferentes afecções crônicas, como as doenças do aparelho 
locomotor, hérnias, insuficiência coronária, osteoatrose, artri-
te reumatoide, neuropatias periféricas, que podem ocasionar 
dor8,9,15. Assim, a dor é um dos problemas mais comuns na po-
pulação idosa, podendo ser considerada um grande problema 
de saúde3,7,8,11.
Em torno de 25% a 80% das pessoas com mais de 60 anos de ida-
de apresentam alguma dor corporal13. As pessoas idosas apresentam 
duas vezes mais sintomas de dor do que pessoas mais novas9. 
Estudo14 ao pesquisar idosos participantes do programa Saúde da 
Família, verificaram que 62,5% (n = 25) apresentavam alguma dor 
corporal. Autores8 indagaram todos os idosos (n = 48) de um mu-
nicípio do Rio Grande do Sul com relação à dor corporal. Os dados 
mostraram que 56,25% da amostra dos mesmos autores referiram 
dor há mais de seis meses.
Em estudo15 realizado com uma população de 172 idosos, foi cons-
tatado que a presença da dor ocorreu em 107 indivíduos (62,21%). 
A mesma pesquisa verificou que nos idosos com idade entre 60 e 69 
anos, a dor foi observada em 58%, e nos idosos longevos a prevalên-
cia de dor foi de 100%.
Outro estudo5 cita que as dores corporais são uma barreira co-
mumente relatada por idosos para a não adoção da prática de 
exercício físico regulares. Na pesquisa de cunho qualitativo6 rea-
lizada com 14 idosos praticantes de atividade física por pelo me-
nos 12 meses, no Parque Jardim Botânico e no programa “Idoso 
em Movimento”, ambos em Curitiba, ficou evidente que a pre-
sença de dores corporais dificulta a prática regular de atividades 
físicas para alguns idosos.

A prática de atividade física diminui as dores corporais
As idosas longevas pesquisadas relataram que a prática de atividades 
físicas pode diminuir os sintomas de dores corporais. Foi relatado o 
seguinte: “Eu fazia exercício, (...) malandra (...) daí meu Deus a gente 
endurece não dá mais, a gente sente falta tudo dói é dores nas pernas, nas 
costas (...)”. “Se a gente se mexe bastante não tem dor”. “se viemos pro 
exercício com dor depois vamos pra casa sadia (...)”.
Evitar a dor é uma necessidade humana básica14 e alguns estudos2,5,11 
citam que a prática regular de atividades físicas pode diminuir as 
dores corporais das pessoas idosas. O estudo10 indagou 11 idosos 
frequentadores de um grupo de caminhada para terceira idade sobre 
os benefícios dela para sua saúde, e dentre muitos benefícios citados, 
a diminuição das dores corporais foi um desses. 
A prática de atividades físicas proporciona diminuição da dor por 
meio da liberação de endorfinas, que aumentam a tolerância à 
dor4. Sendo assim, é de suma importância que as pessoas idosas se 
engajem em algum tipo de atividade física, e a pratique de forma 
regular2,10,11.

CONCLUSÃO

Após a aplicação da técnica de grupo focal, evidenciou-se que as 
idosas longevas inativas relataram que a dor nos MMII e MMSS, na 
coluna lombar e/ou cervical e no corpo em geral dificultam a prática 
regular de atividade física, sendo esta, então, considerada uma bar-
reira para essa prática por parte desta população mais idosa.
Espera-se que os resultados encontrados neste estudo possam con-
tribuir para novas contextualizações/reflexões sobre a dor como um 
fator determinante para a prática de atividades físicas regulares por 
parte da população de 80 ou mais anos de idade. Sendo assim, ao se 
planejar estratégias de intervenções com pessoas longevas, é impor-
tante se ater a ações que fomente modificações de comportamentos 
para a adoção de um estilo de vida ativo, o que poderá contribuir 
para uma melhor capacidade funcional, condições de saúde e inde-
pendência do idoso longevo.
As dificuldades encontradas para a realização desta pesquisa estão 
relacionadas a poucos estudos de referência na temática dor e pessoas 
longevas e ao deslocamento das idosas nos dias das coletas de dados.
Portanto, novos estudos carecem de serem realizados junto a pro-
gramas envolvendo idosos longevos, principalmente os de cunho 
qualitativo, pois estes promovem maior interação com os partici-
pantes, trazendo os significados das experiências vividas pelos idosos 
em relação à dor, que é tão peculiar desta faixa etária.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Osteoarthritis (OA) 
is one of the most prevalent rheumatic diseases in the elderly, 
being a frequent cause of incapacity among this population. It 
is more common in the knee and is characterized by pain, stiff-
ness and function loss. Conventional physiotherapy, through the 
training of muscle strength, is described as a satisfactory method 
to improve functional limitations of such individuals. Wii thera-
py, through the use of Nintendo’s wii videogame and the wii fit 
platform, is being used as therapeutic resource for the rehabilita-
tion of patients with musculoskeletal diseases. This study aimed 
at comparing the effects of conventional physiotherapy and wii 
therapy on pain, stiffness, functional incapacity and balance of 
elderly women with knee OA. 
METHODS: Sample was made up of 71 women with knee OA 
and users of a support group for the elderly from the city of 
Passo Fundo-RS, being 33 (Group I) submitted to conventio-
nal physiotherapy and 38 (Group II) submitted to wii therapy. 
Evaluated parameters were pain, stiffness and functional incapa-
city through The Western Ontario and McMaster Osteoarthri-
tis Index (WOMAC) questionnaire, and balance through Berg 
Balance Scale.
RESULTS: Elderly women submitted to conventional physio-
therapy (group I) have presented, as compared to wii therapy 
(group II), lower pain scores (11.05 ± 8.15 versus 19.24 ± 16.96; 
p = 0.00) and incapacity (12.42 ± 7.91 versus 17.42 ± 14.08; p = 
0.06) after intervention. Stiffness (25.13 ± 15.99 versus 14.39 ± 
17.43; p = 0.00) and balance (50.94 ± 1.45 versus 53.45 ± 5.16; 
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p = 0.00) scores were better for patients submitted to wii therapy, 
with statistical significance in both items.
CONCLUSION: Wii therapy was better to improve stiffness 
and balance in elderly women with osteoarthritis as compared to 
conventional physiotherapy.
Keywords: Balance, Digital games, Elderly, Physiotherapy.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A osteoartrite (OA) é uma 
das doenças reumáticas mais prevalentes em idosos, sendo causa 
frequente de incapacidade nesta população. É mais comum na 
articulação do joelho e se caracterizam por dor, rigidez e perda da 
função. A fisioterapia convencional por meio do treinamento de 
força muscular é descrita como uma forma satisfatória de melho-
ra das limitações funcionais nestes indivíduos. A wiiterapia, por 
meio da utilização do videogame Nintendo Wii e da plataforma 
Wii Fit, vem sendo utilizada como recurso terapêutico na reabili-
tação de portadores de doenças musculoesqueléticas. O objetivo 
deste estudo foi comparar os efeitos da fisioterapia convencional 
e da wiiterapia na dor, rigidez, incapacidade funcional e equilí-
brio em mulheres idosas com OA de joelho. 
MÉTODOS: A amostra foi composta por 71 mulheres portado-
ras de OA de joelho usuárias de um grupo de convivência para 
idosos no município de Passo Fundo-RS, sendo 33 no grupo 
I, submetidas à fisioterapia convencional e 38 no grupo II, que 
realizaram wiiterapia. Foram avaliados dor, rigidez e incapacida-
de funcional pelo questionário The Western Ontario and McMas-
ter Osteoarthritis Index (WOMAC) e o equilíbrio pela escala de 
equilíbrio de Berg. 
RESULTADOS: As idosas submetidas à fisioterapia convencio-
nal (grupo I) apresentaram em relação à wiiterapia (grupo II) 
menores escores de dor (11,05 ± 8,15 versus 19,24 ± 16,96; p 
= 0,00) e incapacidade (12,42 ± 7,91 versus 17,42 ± 14,08; p = 
0,06) após a intervenção. Os escores de rigidez (25,13 ± 15,99 
versus 14,39 ± 17,43; p = 0,00) e equilíbrio (50,94 ± 1,45 versus 
53,45 ± 5,16; p = 0,00) foram melhores nas pacientes que fize-
ram wiiterapia, com significância estatística em ambos os itens.
CONCLUSãO: Foi observada uma superioridade da wiiterapia 
na melhora da rigidez e equilíbrio em mulheres idosas portadoras 
de osteoartrite em relação à fisioterapia convencional.
Descritores: Equilíbrio, Fisioterapia, Idosos, Jogos digitais.
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INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional no Brasil está ocorrendo de modo 
acelerado e com ele também ocorre um aumento na prevalência de 
doenças crônico-degenerativas, entre elas, a osteoartrite (OA)1, que 
é uma doença caracterizada por alterações na integridade da cartila-
gem articular e do osso subcondral, que tem início insidioso e pode 
levar a perda funcional grave2,3. Estima-se que, aos 70 anos de idade, 
85% da população terão OA clinicamente diagnosticável e 100% 
apresentarão alterações radiológicas compatíveis com esta doença4. 
A presença de crepitação e a limitação da amplitude de movimento 
(ADM) também são queixas frequentes5.
A capacidade funcional é definida como a capacidade de realizar as 
atividades da vida diária (AVD) de forma independente e autôno-
ma, incluindo as atividades de deslocamento, autocuidado, partici-
pação em atividades recreacionais e educativas, ou seja, a capacidade 
de manter as habilidades físicas e mentais para uma “boa vida”, in-
cluindo um sono adequado6. 
Também vale ressaltar a importância do equilíbrio, que depende da 
interação da visão, da sensação vestibular e periférica, dos comandos 
centrais e respostas neuromusculares e, particularmente, da força 
muscular e do tempo de reação7.
Estima-se que a prevalência de queixas de equilíbrio na população 
acima dos 65 anos chegue a 85%, estando associada a várias etiolo-
gias, tais como: degeneração do sistema vestibular, diminuição da 
acuidade visual, da capacidade de acomodar a visão, alterações pro-
prioceptivas, déficits musculoesqueléticos (sarcopenia), hipotensão 
postural, atrofia cerebelar, diminuição do mecanismo de atenção e 
tempo de reação aos estímulos8,9.
A atuação da fisioterapia associada aos cuidados médicos pode evi-
tar que o impacto da OA cause maiores lesões e leve à limitação 
funcional. Assim, a intervenção fisioterapêutica deve seguir vários 
objetivos, tais como: alívio da dor, prevenção da perda de trofismo, 
força muscular e aumento de amplitude de movimento. Além disso, 
outros benefícios como a melhora da capacidade funcional e da qua-
lidade de vida (QV) podem ser alcançados por meio da execução de 
um adequado programa terapêutico10. 

Atualmente, novos recursos tecnológicos vêm sendo utilizados, nos 
quais ocorre uma interface entre o indivíduo e a máquina, interagindo 
componentes do videogame com os canais sensórios motores, fazendo 
com que haja uma simulação de um ambiente real. Os benefícios des-
te método descritos na literatura incluem correção do equilíbrio, pos-
tura, melhora da locomoção, funcionalidade de membros superiores e 
inferiores, além de auxiliarem na motivação para o paciente11. A partir 
destes dados, supõe-se que a utilização deste recurso possa auxiliar na 
reabilitação de indivíduos com OA de joelho.
O presente estudo teve como objetivo verificar os efeitos da fisio-
terapia convencional e da wiiterapia na dor, rigidez, incapacidade 
funcional e alterações de equilíbrio em indivíduos idosos portadores 
de OA de joelho.

MÉTODOS

A amostra foi composta por 71 mulheres idosas, com idade igual 
ou maior de 60 anos, com diagnóstico de OA de joelho e que apre-
sentassem dor articular que frequentavam um grupo de convivência 

para idosos no município de Passo Fundo/RS, Brasil, sendo 33 alo-
cadas no grupo I, que foi submetido à intervenção através da fisio-
terapia convencional e 38 no grupo II, que realizou a intervenção 
baseada em wiiterapia. Todos os participantes do estudo assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Inicialmente foi preenchido um questionário de avaliação contendo 
dados de identificação do indivíduo, indicadores sociodemográficos 
e clínicos, sendo que uma das perguntas questionava sobre a pre-
sença ou não de dor articular. Após esta etapa, foi aplicado o ques-
tionário Western Ontario and McMaster Osteoarthritis Index (WO-
MAC) na sua versão traduzida e validada para o Brasil por meio de 
entrevista assistida12. A intensidade da dor, rigidez e incapacidade 
funcional foi representada pelos escores nas secções do questionário, 
nos níveis: nenhuma, pouca, moderada, intensa e muito intensa. Para 
análise dos dados, estes níveis foram representados respectivamente 
em 0, 25, 50, 75 e 100. O questionário é dividido em três domínios: 
dor, rigidez e incapacidade.
Para a avaliação do equilíbrio foi utilizada a escala de equilíbrio de 
Berg13. Os avaliadores foram previamente treinados para a aplicação 
dos instrumentos, minimizando possíveis vieses de aferição.
As intervenções fisioterapêuticas convencionais foram realizadas na 
clínica de fisioterapia da Universidade de Passo Fundo. Os atendi-
mentos ocorreram por meio de exercícios vinculados ao trabalho de 
equilíbrio e força muscular dos membros inferiores de uma coorte 
de idosos. Foi elaborado um plano de tratamento fisioterapêutico 
que constou de dois atendimentos semanais, sendo que a fisioterapia 
convencional tinha duração de 50 minutos cada sessão, e a wiite-
rapia de 30 minutos (que é o tempo recomendado para realizar os 
exercícios, já que são feitos em pé), durante o período de três meses. 
A dinâmica fisioterapêutica com o uso do videogame Nintendo 
Wii da plataforma Wii Fit constou dos seguintes exercícios: ioga; 
exercícios respiratórios; balance games – equilíbrio e propriocepção, 
Penguim Slide, Ski Slalom, Soccer Heading (que se deve cabecear bo-
las); tightropewalk (que objetiva caminhar em uma corda bamba); 
exercícios com deslocamentos multidirecionais, como o Table Tilt, 
no qual se tentava inserir bolas dentro de um buraco, sendo que 
cada exercício foi realizado em três séries de 10 repetições para cada 
indivíduo.
O programa de fisioterapia convencional baseou-se em técnica de 
respiração, sendo realizada a flexão do tronco associada à expiração 
e extensão de tronco associada à inspiração; exercícios de fortaleci-
mento de glúteos e musculatura do membro inferior, com o uso de 
tornozeleira com resistência (peso inicial de 500 g), deslocamento 
látero-lateral, com os olhos abertos, evoluindo para olhos fechados; 
e sentado sobre uma bola suíça, deslocamento multidirecional com 
o uso da bola suíça; exercícios de treino de marcha, em que o indi-
víduo deve caminhar na linha reta demarcada, com os olhos abertos 
evoluindo para olhos fechados; exercício com step, simulando a su-
bida e descida de degraus, exercício de subir e descer escada, usando 
uma tornozeleira com resistência, exercício simulando subida e des-
cida de rampa. O aumento da carga de forma lenta e gradual poderá 
ocorrer de acordo com a resposta individual de cada participante, 
respeitando critérios como: ausência de desconfortos, respiração li-
vre e velocidade de movimento constante tanto na fase excêntrica 
quanto na fase concêntrica.
Para a comparação dos efeitos dos dois tipos de intervenções no pré e 
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pós-operatório foi utilizada a Análise de Variância (ANOVA).
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa do Hospi-
tal São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, sob registro número 011/5338.

RESULTADOS

A amostra total foi composta por 71 indivíduos do sexo feminino 
com idade média de 66,7 ± 7,85 anos, variando entre 60 e 87 anos, 
portadoras de OA de joelho e que apresentavam como principal sin-
toma a dor. Destas, 33 idosas (grupo I) realizaram a intervenção com 
o uso da fisioterapia convencional, e 38 idosas (grupo II) receberam 
intervenção pela wiiterapia. 
No grupo I, em relação às doenças osteoarticulares associadas, a os-
teoporose foi a mais prevalente com 10 (30,3%) indivíduos, segui-
do pela artrite reumatoide com 7 (21,2%) casos e 4 (12,1%) que 
apresentavam outra doença osteoarticular, sendo que o quadril foi a 
articulação mais acometida em 12 (36,4%) indivíduos, seguido pelo 
ombro com 5 (15,2%) e outras articulações com 8 (24,2%) casos e 
tornozelo com 2 (6,1%). Em relação ao local da dor, o quadril foi a 
articulação acometida em12 (36,4%) indivíduos, seguido por outra 
articulação, com 7 (21,2%) indivíduos, 3 (9,1%) referiram apresen-
tar dor no ombro e 2 (6,1%) idosos no tornozelo. 
No grupo II, na categoria doenças osteoarticulares associadas, a os-
teoporose foi a mais prevalente em 3 (7,9%) indivíduos, sendo que 
o quadril foi a articulação mais acometida em 6 (15,8%), seguido 
pelo tornozelo e ombro em 1 (2,6%). Com relação ao local da dor, o 
quadril teve 8 (21,1%) casos, seguido por outra articulação com 13 
(34,2%) e ombro, com 3 (7,9%) e tornozelo com 1 (2,6%). 
Na avaliação pré-intervenção, observou-se que os indivíduos que fi-
zeram parte do grupo I apresentaram menores escores nas categorias 
dor e incapacidade funcional. No domínio dor na pós-intervenção 
foram observados menores escores também no grupo I com dife-
rença significante (p=0,00). Em relação à incapacidade, observou-se 
que havia diferença estatisticamente significante entre os grupos, no 
entanto, na pós-intervenção, esta diferença não mais foi observa-
da, tornando estes grupos semelhantes do ponto de vista estatístico 
(p=0,06). Ao comparar a rigidez, foi possível verificar que os grupos 
eram semelhantes na pré-intervenção, mas na pós-intervenção o 
grupo II apresentou melhores resultados (p=0,00). Quanto ao equi-
líbrio, os indivíduos do grupo I apresentaram piores escores tanto na 
pré quanto na pós-intervenção, com diferença estatística (p=0,00). 
(Tabela 1).

DISCUSSÃO

Os exercícios físicos, para aumento da resistência dos músculos fle-
xores e extensores, geralmente reduzem a dor e a incapacidade me-
lhorando a função articular em sujeitos portadores de osteoartrite14. 
Estes resultados foram observados no presente estudo no grupo que 
realizou a fisioterapia convencional. 
A dor, quando acomete as articulações de descarga de peso corpo-
ral, principalmente o joelho, leva a um declínio mais acentuado da 
função muscular e, consequentemente, à diminuição do equilíbrio, 
alterações da marcha, limitação e/ou perda da independência fun-
cional15. A incapacidade física ocasionada pela OA é resultado de 
uma complexa interação entre o agravamento da doença, da dor, 
das comorbidades associadas, dos fatores psicológicos e sociais, com 
diminuição da capacidade de trabalho aeróbico e fraqueza muscular 
dos membros inferiores16. 
A dor muscular generalizada foi estudada para verificar se repercu-
tia negativamente na capacidade funcional de 1.002 mulheres ido-
sas com mais de 65 anos de idade, com OA e algum grau de com-
prometimento funcional e que faziam parte de um estudo maior o 
Women’s Health and Aging Study. Após a avaliação inicial, os autores 
realizaram um acompanhamento por 3 anos com avaliações semes-
trais. Mulheres com dores generalizadas apresentaram 2,5 a 3,5 vezes 
mais probabilidade de ter dificuldade nas atividades de vida diária do 
que o grupo portador de dores moderadas. Os resultados sugeriram 
que as dores relacionadas à dificuldade no desempenho das atividades 
da vida diária têm também relação com a habilidade funcional e o 
risco de quedas e que a maior dificuldade no desempenho das funções 
das atividades de vida diária devia-se à fraqueza muscular desenvolvida 
ao evitar a execução das tarefas que produziam dor, tais como subir 
escadas ou andar por uma distância maior. Assim, a dor generalizada, 
comum na população idosa com OA, pode predizer a incapacidade17.
Em um estudo aleatorizado, prospectivo e encoberto, foram trata-
dos 25 indivíduos de ambos os sexos, com OA primária do joelho e 
média de idade de 67,5 anos. Os participantes foram divididos em 
3 grupos de intervenção. Grupo A: cinesioterapia e ondas curtas (n 
= 9); grupo B: cinesioterapia e gelo (n = 6) e grupo C: cinesioterapia 
(grupo controle). Este trabalho relatou a carência de pesquisas clíni-
cas aleatorizadas sobre a aplicação do calor e do frio para a melhora 
da condição musculoesquelética em pacientes com OA e demons-
trou que o tratamento utilizando somente a cinesioterapia não foi 
benéfico na variável dor, porém apresentou resultados positivos na 
melhora da qualidade funcional, ganho de amplitude de movimen-

Tabela 1. Apresentação dos resultados pré e pós-intervenção em ambos os grupos avaliados pelo questionário WOMAC e pela escala de Berg.

Variáveis Grupo I n= 38 Grupo II n= 33 Valor de p
Média e Desvio padrão Média e Desvio padrão

Dor Pré-intervenção 12,63 ± 8,28 36,51 ± 23,09 0,01*
Pós-intervenção 11,05 ± 8,15 19,24 ± 16,96 0,00*

Rigidez Pré-intervenção 33,55 ± 20,97 31,81 ± 24,02 0,07
Pós-intervenção 25,13 ± 15,99 14,39 ± 17,43 0,00*

Incapacidade Pré-intervenção 14,46 ± 8,55 36,36 ± 23,91 0,00*
Pós-intervenção 12,42 ± 7,91 17,42 ± 14,08 0,06

Equilíbrio Pré-intervenção 46,76 ± 2,66 51,11 ± 8,18 0,00*
Pós-intervenção 50,94 ± 1,45 53,45 ± 5,16 0,00*

*significância estatística.
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to e ganho de força muscular. O estudo concluiu que o protocolo 
mais adequado de tratamento para alívio da dor foi o que envolveu 
a aplicação de gelo e cinesioterapia, e que o ganho de amplitude 
de movimento, flexibilidade e força muscular não possui relação de 
melhora que envolva aplicação de termoterapia profunda18.
Um treinamento progressivo de resistência previne a perda da força e 
massa muscular e pode, ainda, gerar uma melhora nesses parâmetros, 
o que auxilia na aquisição de um melhor equilíbrio19. Estudo verificou 
os efeitos da realidade virtual sobre o equilíbrio, demonstrando os seus 
benefícios na postura e no ganho de equilíbrio em indivíduos adul-
tos saudáveis20. Estes achados estão de acordo com o presente estudo, 
que, após o treinamento de força, de propriocepção e de equilíbrio, 
também encontrou aumento nos escores de equilíbrio nas pacientes 
que praticaram a wiiterapia. Autores observaram que indivíduos par-
ticipantes de atividades multissensoriais, com enfoque na estimulação 
proprioceptiva, demonstraram maior estabilidade e controle postural 
quando comparados a um grupo controle21,22. 
Fato importante e citado na literatura é a crescente utilização do vi-
deogame Nintendo Wii na reabilitação de pacientes com sequela de 
disfunções neurológicas, pois o uso de aplicativos adquiridos, como 
jogos interativos e acessórios do próprio videogame (plataformas, 
controles), pode auxiliar diversos tipos de treinamento como treino 
de equilíbrio estático e dinâmico, exercícios isotônicos para fortale-
cimento da musculatura, exercícios aeróbicos e anaeróbicos e ainda 
propiciar um melhor condicionamento cardiovascular23. 
Pesquisas têm mostrado que a manutenção do equilíbrio postural é 
realizada por diferentes mecanismos, incluindo propriedades visco-
elásticas dos músculos, ajustes posturais desencadeados a partir das 
informações sensoriais visuais, vestibulares e somatossensoriais, sen-
do a propriocepção uma das fontes sensoriais que parecem ter maior 
expressividade no controle da postura24. Em idosos, de forma geral, 
ocorre diminuição na capacidade de controle postural25, aumentan-
do a velocidade de oscilação do centro de pressão (CP) durante a 
posição vertical26. Os programas de reabilitação visam desenvolver 
as potencialidades físicas, mentais e sensoriais e, consequentemen-
te, diminuindo as limitações dos indivíduos por meio de diferentes 
técnicas de software27.
Em revisão sistemática sobre exercícios que melhorariam o equilí-
brio em pessoas idosas, feita na base Cochrane, foram avaliados 34 
estudos envolvendo 2.883 participantes. Os autores concluíram que 
os exercícios envolvendo marcha, exercícios sensoriais (equilíbrio), 
coordenação, exercícios funcionais, de força e exercícios múltiplos 
parecem ter grande impacto nas medidas do equilíbrio, contudo, 
exercícios envolvendo estimulação sensorial parecem ser mais efeti-
vos que exercícios usuais, porém estes protocolos e suas metodolo-
gias não são relatadas com clareza, além das limitações de evidências 
para efeitos duradouros28.
Alguns autores verificaram que, para melhorar o controle do equi-
líbrio, se estabelece a realização de exercícios na posição ortostática, 
de maneira que os indivíduos tenham que controlar grandes modi-
ficações do centro de massa do corpo29,30, o que vem ao encontro da 
wiiterapia que treinou os indivíduos sempre na posição ortostática 
e com o uso da plataforma Wii Fit. A melhora da rigidez observada 
nas pacientes que praticaram esta técnica corrobora com estes re-
sultados de melhor controle do equilíbrio e da postura ortostática.
Em estudo intervencionista realizado em uma comunidade porta-

dora de risco de quedas, com amostra composta de 15 idosos com 
idade média de 76,0 ± 5,2 anos, realizou-se exercícios de reabilitação 
supervisionados por um fisioterapeuta com o Wii Fit, por meio dos 
seguintes jogos: Table Tilt, Soccer Heading, Ski Slalom, Jogging, Hula 
Hoop, e Ski Jump, individualmente, duas vezes por semana, durante 
12 semanas. Em quatro semanas, a escala de equilíbrio de Berg apre-
sentou uma melhora significativa (p = 0,02) no grupo, considerando 
o Wii Fit como forma aceitável de exercícios para idosos31.

CONCLUSÃO

No presente estudo, foi possível observar uma superioridade da wii-
terapia nos itens rigidez articular e equilíbrio em mulheres portado-
ras de OA, o que sugere que novas pesquisas sejam feitas com esta 
técnica para melhorar seu entendimento, aplicabilidade e evidência 
na abordagem desta síndrome dolorosa.

REFERÊNCIAS

1. Ramos LR, Rosa TE, Oliveira ZM, Medina MG, Santos FG. Perfil dos idosos em área 
metropolitana na região sudeste do Brasil: resultados de inquérito domiciliar. Rev Saúde 
Pública. 1993;27(2):87-94.

2. Vannucci AB. Osteoartrose. Rev Bras Med. 2002;59(12):35-46.
3. Felson DT. Osteoarthritis of knee. N Engl J Med. 2006;354(8):841-8.
4. Epidemiology of rheumatic diseases. Rheum Dis Clin North Am. 1990;16(3):499-512.
5. Issy AM, Sakata RK. Dor músculo-esquelética. Rev Bras Med. 2005;62(12):72-9.
6. Wenger NK, Mattson ME, Furberg CD, Elinson J. Assessment of quality of life in 

clinical trials of cardiovascular therapies. Am J Cardiol. 1984;54(7):908-13. 
7. Tinetti ME, Baker DI, Garret PA, Gottschalk M, Koch ML, Horwitz RI. Yale FICSIT: 

risk factor abatement strategy for fall prevention. J Am Geriatr Soc. 1993;41(3):315-20.
8. Hawk C, Hyland JK, Rupert R, Colonvega M, Hall S. Assessment of balance and risk 

for falls in a sample of community-dwelling adults aged 65 and older. Chiropr Osteopat. 
2006;14(3):1-8.

9. Schiavinato AM, Baldan C, Melatto L, et al. Influência do wiifit no equilíbrio de pacien-
te com disfunção cerebelar: estudo de caso. J Health Sci Inst. 2010;28(1):50-2.

10. Marques AP, Kondo A. A fisioterapia na osteoartrose: uma revisão da literatura. Rev Bras 
Reumatol. 1998;38(2):83-90.

11. Miyamoto ST, Lombardi Junior I, Berg KO, Ramos LR, Natour J. Brazilian version of 
the Berg balance scale. Braz J Med Biol Res. 2004;37(9):1411-21.

12. Alder S. Self-care in the management of the degenerative knee joint. Physiotherapy. 
1985;71(1):58-60.

13. Williams MA, Soiza RL, Jenkinson AM, Stewart A. Exercising with computers in later 
life (EXCELL) - pilot and feasibility study of the acceptability of the Nintendo WiiFit in 
community-dwelling fallers. BMC Res Notes. 2010;(3):238.

14. Leveille SG, Ling S, Hochberg MC, Resnick HE, Bandeen-Roche KJ, Won A, Guralnik 
JM. Widespread musculoskeletal pain and the progression of disability in older disabled 
women. Ann Inter Med. 2001;135(12):1038-46.

15. Lord SR, Ward JA, Williams P. Exercise effect on dynamic stability in older women: a 
randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 1996;77(3):232-6.

16. Silva ALP, Imoto DM, Croci AT. Estudo comparativo entre a aplicação de crioterapia, 
cinesioterapia e ondas curtas no tratamento de osteoartrite de joelho. Acta Ortop Bras. 
2007;15(4):204-9, 2007.

17. Schlicht J, Camaione DN, Owen SV. Effect of intensive strength training on standing 
balance, walking speed, and sit-to-stand performance in older adults. J Gerontol A Biol 
Sci Med Sci. 2001;56(5):M281-6.

18. Sveistrup H. Motor rehabilitation using virtual reality. J Neuroeng Rehabil. 2004;1(1)10.
19. Albuquerque EC, Scalabrin EE. O uso de computador em programas de reabilitação 

neuropsicológico. Psicol Argum. 2007;25(50):267-73.
20. Simoneau GG, Ulbrecht JS, Derr JÁ, Cavanagh PR. Role of somatosensory input in the 

control of human posture. Gait Posture. 1995;3(3):115-22.
21. Melzer I, Benjuya N, Kaplanski J. Postural stability and the elderly: comparison between 

fallers and non-fallers. Age Ageing. 2004:33(6):602-7.
22. Hageman PA, Leibowitz JM, Blanke D. Age and gender effects on postural control 

measures. Arch Phys Med Rehabil. 1995;76(10):961-5.
23. Howe TE, Rochester L, Jackson A, Banks PM, Blair VA. Exercise for improving balance 

in older people. Cochrane Database Syst Rev. 2007;17(4):CD004963.
24. Rogers ME, Fernandez JE, Bohlken RM. Training to reduce postural sway and increase 

functional reach in the elderly. J Occup Rehabil. 2001;11(4):291-8.
25. Lord SR, Sherrington C, Menz HB. Sensory and neuromuscular risk factors for falls. In: 

Lord SR, Sherrington C, Menz HB. Falls in older people risk factors and strategies for 
prevention. Cambridge: Cambridge University Press; 2001.



Rev Dor. São Paulo, 2013 jul-set;14(3):200-3

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: To characterize anxiety of 
females with fibromyalgia syndrome (FMS) and to observe the asso-
ciation of trait and state anxiety with pain and non-restorative sleep.
METHODS: Participated in the study 61 females with clinical 
diagnosis of FMS, living in Greater Florianópolis. Socio-Demogra-
phic and Clinical Questionnaire (SDCQ) and Trait-State Anxiety 
Inventory (TSAI) were used as research tools.
RESULTS: Mean age of participants was 49 ± 9.2 years. Genera-
lized pain was present in 88.5% (n = 54) of participants and non-
-restorative sleep was present in 54 females (88.5%). State anxiety 
showed medium level of anxiety in 57.4% of participants (n = 35); 
in trait anxiety, the level of medium anxiety was present in 85.2% 
of females (n = 52). There has been significant correlation between 
non-restorative sleep and trait anxiety (p = 0.03). There has been no 
correlation between generalized pain and trait anxiety (p = 0.53), 
generalized pain (p = 0.98) and non-restorative sleep (p = 0.10) and 
state anxiety.
CONCLUSION: In this population of females with fibromyalgia 
syndrome, there has been predominance of medium anxiety, both 
for anxiety state and trace. There has been no correlation between 
pain and trace or state anxiety, however there has been correlation 
between females with trace anxiety and non-repairing sleep.
Keywords: Anxiety, Fibromyalgia syndrome, Pain, Sleep.
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RESUMO
 
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Caracterizar a ansiedade de 
mulheres com síndrome da fibromialgia e verificar a associação dos 
níveis de ansiedade traço e estado com dor e sono não restaurador.
MÉTODOS: Participaram do estudo 61 mulheres com diagnóstico 
clínico de síndrome da fibromialgia, residentes na Grande Florianó-
polis. Foram usados, como instrumentos de pesquisa, o Questioná-
rio Sociodemográfico e Clínico (QSDC) e o Inventário de Ansieda-
de Traço-Estado (IDATE). 
RESULTADOS: A média de idade das pacientes do estudo foi de 
49 ± 9,2 anos. A dor generalizada predominou em 88,5% (n = 54) 
das participantes, assim como o sono não restaurador estava presente 
em 54 mulheres (88,5%). No perfil de ansiedade estado, observou-
-se o nível de ansiedade média em 57,4% das participantes (n = 35). 
Já no perfil de ansiedade traço, o nível de ansiedade média ocorreu 
em 85,2% das mulheres (n = 52). Houve correlação significante en-
tre o sono não restaurador e ansiedade traço (p = 0,03). Não houve 
correlação entre as variáveis dor generalizada e ansiedade traço (p = 
0,53), dor generalizada (p = 0,98) e sono não restaurador (p = 0,10) 
e ansiedade estado.
CONCLUSãO: Nesta população de mulheres com síndrome da fi-
bromialgia, houve o predomínio do nível médio de ansiedade tanto 
para o estado quanto para o traço de ansiedade. Não foi observada 
correlação da dor com ansiedade traço nem estado, entretanto, foi 
observada uma correlação entre mulheres com ansiedade traço e 
sono não restaurador.
Descritores: Ansiedade, Dor, Síndrome da fibromialgia, Sono.

INTRODUÇÃO

Os critérios diagnósticos da síndrome da fibromialgia (SFM) foram 
estabelecidos em 1990, pelo Colégio Americano de Reumatologia 
(CAR). Esses critérios incluem dor difusa e crônica por pelo menos 
três meses e a presença de 11 dos 18 tender points, dolorosos à pres-
são de aproximadamente 4 kgf1. A associação da SFM com outras 
síndromes de natureza funcional é uma constante, e pode-se citar, 
entre elas, a ansiedade2. Estes quadros de ansiedade influenciam ne-
gativamente os pacientes com SFM e estão frequentemente associa-
dos aos sintomas de dor crônica3.
A ansiedade é definida como um estado emocional com componentes 
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psicológicos e fisiológicos que fazem parte da normalidade das expe-
riências humanas, sendo propulsora no desempenho. Ela passa a ser 
patológica quando é desproporcional à situação que a desencadeia, 
ou quando não existe um objeto específico ao qual se direcione4. A 
ansiedade é frequentemente identificada como “traço” e “estado”. A 
ansiedade traço refere-se aos aspectos individuais relativamente está-
veis em propensão à ansiedade, ou seja, diferença na tendência em 
reagir a situações ameaçadoras, com elevações de intensidade de an-
siedade, enquanto a ansiedade estado se caracteriza como sendo um 
estado emocional transitório propenso a sentimentos desagradáveis de 
tensão e apreensão, não sendo uma constante à pessoa4. 
A prevalência de transtornos de ansiedade é relatada como sendo 
maior em indivíduos com SFM do que na população em geral5. 
Estudo relata que, na SFM, a ansiedade geralmente é referida pela 
maioria dos pacientes, e os autores encontraram um percentual de 
87,5% das pacientes com SFM e ansiedade concomitante6. 
Quando compararam pacientes com SFM com indivíduos sau-
dáveis, autores perceberam que as com SFM apresentaram níveis 
mais altos de ansiedade estado e ansiedade traço7. Em outro estudo8 
verificou-se que pacientes com SFM possuíam níveis de ansiedade 
mais altos do que pacientes com dor neuropática. 
Outro estudo9 observou que indivíduos que sofrem com dor de for-
te intensidade são considerados suscetíveis a revelar níveis elevados 
de ansiedade, sendo em geral a ansiedade associada à intensidade e 
duração da dor10. Um estudo realizado com indivíduos saudáveis11 
verificou que 15% dos indivíduos com níveis mais altos de ansieda-
de referiam também dor e distúrbios do sono.
Desta forma, o objetivo deste estudo foi caracterizar a ansiedade de 
mulheres com SFM e verificar a associação dos níveis de ansiedade 
traço e estado com dor e sono não restaurador.

MÉTODOS

Trata-se de estudo descritivo conduzido de acordo com a resolução 
196/96 do Ministério da Saúde e dentro dos padrões éticos exigidos 
pela Declaração de Helsinki.
As participantes da pesquisa foram selecionadas de maneira não pro-
babilística intencional, sendo mulheres com diagnóstico clínico de 
SFM, residentes na Grande Florianópolis, com média de idade de 
49 ± 9,2 anos. O número de participantes foi de 61 mulheres, que 
responderam aos questionários de ansiedade traço e estado durante 
o período de março a novembro de 2011. 
Foram utilizados como instrumentos de pesquisa para o estudo: o 
Questionário Sociodemográfico e Clínico (QSDC) e o Inventário de 
Ansiedade Traço-Estado (IDATE)12. O IDATE avalia aspectos espe-
cíficos da ansiedade, presentes em diversas situações. É composto por 
duas escalas distintas elaboradas para medir o estado de ansiedade e 
também medir o traço de ansiedade. Cada escala tem 20 afirmações, 
sendo que, para cada uma delas, o indivíduo atribui uma resposta de 1 
a 4, obtendo-se um escore final, que poderá variar de 20 a 80 pontos. 
Para avaliação dos resultados, é considerado o seguinte referencial: 20 
a 40 pontos = nível baixo de ansiedade; 41 a 60 pontos = nível médio 
de ansiedade; 61 a 80 pontos = nível alto de ansiedade.
Os dados utilizados nesta pesquisa foram coletados por um progra-
ma de extensão universitário que atende pacientes com SFM. As 
participantes foram informadas sobre os objetivos e procedimentos 

da pesquisa e concordaram em participar do estudo assinando o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Cada par-
ticipante respondeu ao QSDC e ao IDATE em sala reservada, sem 
interferência de terceiros, para que se sentissem mais confortáveis em 
fornecer suas respostas.
Os dados foram tabulados e analisados no programa Statistic Package 
for Social Sciences – SPSS, versão 17.0. Para a estatística descritiva, 
foram utilizadas distribuição das frequências, percentuais e análises 
das médias e desvios padrão. Para estatística inferencial, utilizou-se 
o teste de Qui-quadrado para verificar a associação dos níveis de 
ansiedade traço e estado com a dor generalizada e sono não restau-
rador. Estabeleceu-se valor alfa de 0,05, como nível de significância 
(p < 0,05).
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 
Humanos da Universidade do Estado de Santa Catarina sob o pro-
tocolo nº 18/2009. 

RESULTADOS 

A média de idade das 61 participantes do estudo foi de 49 ± 9,2 
anos, predominantemente com o ensino fundamental completo (n 
= 27 / 44,3%) e possuindo um companheiro (n = 39 / 63,9%). A 
dor generalizada e o sono não restaurador foram observados igual-
mente em 88,5% (n = 54) das mulheres participantes do estudo 
(Tabela 1). 
Em relação ao perfil de ansiedade estado, ocorreram os seguintes 
resultados principais: predominou o nível de ansiedade média em 
57,4% das participantes (n = 35). Destas, 31 pacientes referiram 
possuir dor generalizada e 29 queixavam de sono não restaurador 
(Tabela 2).
No perfil de ansiedade traço, observou-se o nível de ansiedade média 
em 85,2% das participantes do estudo (n = 52). Destas, 47 pacientes 
relataram dor generalizada e 48 sono não restaurador (Tabela 3). 
Houve correlação significante entre o sono não restaurador e ansie-
dade traço (p = 0,03). Não houve correlação entre as variáveis dor 
generalizada e ansiedade traço (p = 0,53), dor generalizada (p = 0,98) 
e sono não restaurador (p = 0,10) e ansiedade estado (Tabela 4).

Tabela 1 – Características sociodemográficas e clínicas das pacientes 
com síndrome da fibromialgia (n = 61).

Variáveis Perfil
Idade (média e desvio padrão) 49 ± 9,2
Nível educacional (n; %)

 Ensino fundamental incompleto 10 (16,4)
 Ensino fundamental completo 27 (44,3)
 Ensino médio completo 16 (26,2)
 Ensino superior completo 8 (13,1)

Estado civil (n; %)
 Com companheiro 39 (63,9)
 Sem companheiro 22 (36,1)

Dor generalizada (n; %)
 Sim 54 (88,5)
 Não 7 (11,5)

Sono não restaurador (n; %)
 Sim 54 (88,5)
 Não 7 (11,5)
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DISCUSSÃO 

Os dados demográficos do presente estudo foram similares aos 
divulgados em estudo recente realizado no país com pacientes 
com SFM13. 
A dor generalizada ocorreu em 88,5% das mulheres participantes 
deste estudo, dado próximo ao de um estudo realizado9 com 125 pa-
cientes com SFM que demonstrou que a dor difusa foi encontrada 
em todas as pacientes, confirmando que a dor com esta apresentação 
é um elemento central das queixas de pacientes com SFM.
Em relação ao perfil de ansiedade, predominou, no presente estu-
do, o nível de ansiedade média, tanto na ansiedade estado quanto 
na ansiedade traço, com maior expressão nesta última. Em outro 
estudo6 a ansiedade foi referida por 105 pacientes (87,5%) e na pes-
quisa de Pagano e col.7 foi demonstrado que pacientes com SFM 
apresentaram níveis mais altos de ansiedade estado e ansiedade tra-
ço, com graus mais elevados de tensão, nervosismo, preocupação e 
apreensão do que pacientes saudáveis. Ainda, o estudo demonstrou 
que pacientes com SFM possuíam um nível de ansiedade mais alto 
quando comparados a pacientes com dor neuropática, ressaltando 
que a SFM pode provocar um aumento nos níveis de ansiedade8.
Obteve-se correlação significante apenas para o sono não restaurador 
e ansiedade traço, não havendo correlação com as variáveis dor gene-
ralizada e ansiedade traço, dor generalizada e sono não restaurador e 
ansiedade estado. Sabe-se que pacientes com SFM geralmente tem 
o seu sono prejudicado13 e isto pode interferir no nível de ansieda-
de, ocasionando uma relação entre sono ruim e nível de ansiedade, 
como ocorreu no presente estudo na ansiedade traço. 
O sono não restaurador predominou em 88,5% das pacientes deste 
estudo. Confrontando com a literatura, autores observaram que os 
distúrbios do sono foram relatados por 106 pacientes (88,3%) com 
SFM atendidos na cidade de Salvador6. Outro estudo com indivídu-
os saudáveis verificou que 15% dos indivíduos relataram sintomas 
de ansiedade frequente, e aqueles com níveis mais altos de ansiedade 
referem dor e distúrbios do sono11. 
Não ocorreu correlação com as variáveis dor e ansiedade no pre-
sente estudo, apesar da dor generalizada das mulheres com SFM 
ter predominado no nível médio de ansiedade estado (57,4%) e no 
nível médio de ansiedade traço (87%) e também ter predominado 
em 88,5% das participantes do estudo. A literatura enfatiza que a 
ansiedade é associada à intensidade e duração da dor10. Em estudo 
realizado em pacientes com dor crônica, verificou-se que a ansiedade 
estava presente em 35% dos casos em relação a 18% da população 
em geral14. A ansiedade está frequentemente associada a estados do-
lorosos, muitas vezes associada a fatores psicológicos individuais. Si-
tuações de ansiedade e tensão interpessoal contribuem para o início 
ou agravamento da dor crônica15. 
No presente estudo, esta correlação não significante pode ter ocor-
rido pela divisão dos participantes por níveis de ansiedade. Outro 
fator que poderia ter modificado o resultado da correlação dor e 
ansiedade seria a coleta por meio de um instrumento mais especí-
fico para a dor, tais como escala visual analógica ou algômetro de 
pressão, em vez de somente pergunta. Assim, os dados do presente 
estudo são relacionados ao cenário clínico e não a um experimento 
e, utilizando-se outros instrumentos, poderiam reforçar ou colocar 
em discussão os dados apresentados.

Tabela 2 – Características sociodemográficas e clínicas de pacientes 
com síndrome da fibromialgia em relação à ansiedade estado (n = 61).

Variáveis

Ansiedade Estado
Nível Baixo

(20 a 40  
Pontos)
n (%)

Nível Médio
(42 a 60  
Pontos)
n (%)

Número de pacientes 26 (42,6) 35 (57,4)
Idade (anos) média ± DP 51,3 ± 7,29 48,9 ±10,4
Nível educacional

 Ensino fundamental incompleto 2 (20) 8 (80)
 Ensino fundamental completo 13 (48,1) 14 (51,9)
 Ensino médio completo 6 (37,5) 10 (62,5)
 Ensino superior completo 5 (62,5) 3 (37,5)

Estado civil
 Com companheiro 19 (48,7) 20 (51,3)
 Sem companheiro 7 (31,8) 15 (68,2)

Dor generalizada
 Sim 23 (42,6) 31 (57,4)
 Não 3 (42,9) 4 (57,1)

Sono não restaurador
 Sim 25 (46,3) 29 (53,7)
 Não 1 (14,3) 6 (85,7)

Tabela 3 – Características sociodemográficas e clínicas de pacien-
tes com síndrome da fibromialgia em relação à ansiedade traço total 
(n = 61).

Variáveis

Ansiedade Traço
Nível Baixo

(20 a 40 
Pontos)
n (%)

Nível Médio
(41a 60 
Pontos)
n (%)

Nível Alto
(61 a 80 
Pontos)
n (%)

Número de pacientes 5 (8,2) 52 (85,2%) 4 (6,6)
Idade (anos) Média ± DP 60 ± 6,63 49,3 ± 0,06 45 ± 6,37
Nível Educacional

 Ensino fundamental in-
completo

1 (10) 9 (90) 0 (0)

 Ensino fundamental com-
pleto

4 (14,8) 21 (77,8) 2 (7,4)

 Ensino médio completo 0 (0) 14 (87,5) 2 (12,5)
 Ensino superior completo 0 (0) 8 (100) 0 (0)

Estado civil
 Com companheiro 2 (5,1) 35 (89,7) 2 (5,1)
 Sem companheiro 3 (13,6) 17 (77,3) 2 (9,1)

Dor generalizada
 Sim 4 (7,4) 47 (87) 3 (5,6)
 Não 1 (14,3) 5 (71,4) 1 (14,3)

Sono não restaurador
 Sim 4 (7,4) 48 (88,9) 2 (3,7)
 Não 1 (14,3) 4 (57,1) 2 (28,6)

Tabela 4 – Relação entre a dor generalizada e o sono não restaurador 
com a ansiedade traço e estado.

Relação Valor p
Dor generalizada x AT 1,25 0,53
Dor generalizada x AE 0,00 0,98
Sono não restaurador x AT 6,93 0,03*
Sono não restaurador x AE 2,59 0,10

* p < 0,05, AT = ansiedade traço, AE = ansiedade estado.
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CONCLUSÃO

Nesta população de mulheres estudadas, observou-se um nível mé-
dio de ansiedade estado e traço, com correlação significante para 
o sono não restaurador e ansiedade traço. Apesar de a variável dor 
generalizada estar presente na maioria dos participantes, não houve 
correlação com ansiedade. 
Sugere-se futuros estudos relacionando-se ansiedade e dor generali-
zada com um número maior de participantes e utilizando-se de um 
instrumento mais específico para a variável dor.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: This study aimed at iden-
tifying the impact of chronic pain on working activities of patients 
seen by the Chronic Pain Center of the Teaching Hospital, Federal 
University of Maranhão.
METHODS: This is a descriptive and transversal study with pa-
tients being treated for pain, using two questionnaires. A card-pro-
tocol was developed for clinical, sociodemographic, therapeutic and 
occupational data collection, with questions about gender, age, edu-
cation, type of pain, interference of pain, proposed treatment and 
occupational status. Medical Outcomes Study 36-Item Short Form 
Health Survey (SF 36) was used to evaluate quality of life.
RESULTS: Participated in the study 74 patients, being 25 (34%) 
males and 49 (66%) females. Approximately 30% had some 
working activity, while 74.3% were inactive. More than 47% of ac-
tive patients have stated that pain would always worsen during acti-
vities. Among inactive patients, this ratio was 80%. There has been 
statistically significant difference in “functional capacity”, “pain”, 
“vitality” and “social aspects” domains, being that the group of inac-
tive patients had the worst scores.
CONCLUSION: Respondents were predominantly inactive. In 
addition, most patients have reported that working activities would 
always worsen pain. It has been observed that the domain contribu-
ting the most for low SF36 questionnaire scores was that related to 
physical limitations to perform daily and working activities.
Keywords:  Chronic pain, Quality of life, Working activity.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O presente estudo objetivou 
identificar a influência da dor crônica no prejuízo da atividade labo-
ral de pacientes atendidos no Serviço de Dor Crônica do Hospital 
Universitário da Universidade Federal do Maranhão.
MÉTODOS: Realizou-se um estudo descritivo e transversal, com 
pacientes em tratamento de dor, por meio de dois questionários. 
Para obtenção dos dados clínicos, sociodemográficos, terapêuticos e 
ocupacionais foi elaborado uma ficha-protocolo, com questões acer-
ca do gênero, idade, escolaridade, caracterização da dor, interferência 
da dor, tratamento proposto e status ocupacional. Para avaliação da 
qualidade de vida, foi utilizado o Medical Outcomes Study 36- Item 
Short-Form Health Survey (SF36). 
RESULTADOS: Foram entrevistados 74 pacientes, dos quais 25 
(34%) eram do gênero masculino e 49 (66%) do gênero feminino. 
Cerca de 30% realizavam atividades de trabalho, enquanto 74,3% 
estavam inativos. Mais de 47% dos pacientes em atividade afirma-
ram que a dor sempre piorava durante a realização das atividades. 
Já no grupo de pacientes inativos, esta porcentagem foi de 80%. 
Houve diferença estatisticamente significante nos domínios “capaci-
dade funcional”, “dor”, “vitalidade” e “aspectos sociais”, sendo que o 
grupo de pacientes inativos apresentou os piores valores.
CONCLUSãO: Os pacientes entrevistados estavam predominan-
temente afastados de suas atividades de trabalho. Além disso, a 
maioria relatou que a realização das atividades laborais piora sempre 
o quadro álgico. Observou-se que o domínio que mais contribuiu 
para baixos valores no questionário SF36, foi aquele relacionado às 
limitações físicas no desempenho das atividades diárias e de trabalho.
Descritores: Atividade laboral, Dor crônica, Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO

A natureza complexa da dor crônica traz dificuldades de estimar 
sua prevalência na população em geral, pois exige uma abordagem 
multidimensional1 em que além dos fenômenos neurofisiológicos, 
engloba os aspectos psicológicos, cognitivos e comportamentais2.
A incidência da dor crônica no mundo oscila entre 7% e 40% da 
população. A dor afeta pelo menos 30 % dos indivíduos durante 
algum momento da sua vida e, em 10% a 40% deles, tem duração 
superior a um dia3. No Brasil, estudos mostram altas taxas de preva-
lência. Um estudo mostrou prevalência de 61,4% na população4 e 
outro encontrou prevalência de 41,4%5. Em São Luís, a prevalência 
encontrada foi de aproximadamente 42%6.
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Cerca de 50% a 60% dos pacientes ficam parcial ou totalmente inca-
pacitados, de maneira transitória ou permanente, comprometendo de 
modo significativo a qualidade de vida (QV), com impactos sociais e 
econômicos negativos. Consequentemente, muitos dias de trabalho 
podem ser perdidos por indivíduos portadores de dor crônica3.
A dor crônica de intensidade moderada a intensa ocorre em 19% 
dos europeus adultos, afetando seriamente a suas vidas profissio-
nais7. No Brasil, em estudo realizado em pacientes com dor crônica, 
verificou-se que 94,9% apresentavam comprometimento da ativi-
dade profissional8.
Um recente estudo realizado na cidade de São Luís, analisando a 
intensidade da dor em pacientes em atividades remuneradas e pa-
cientes em licença saúde, mostrou dor intensa em 48,6% e 60,9%, 
respectivamente. Essa pequena diferença evidencia que o fator in-
tensidade da dor por si só, não definiria a incapacidade desses pa-
cientes no que diz respeito à atividade laboral9.
O absenteísmo no trabalho por motivos relacionados à dor traz con-
sequências à economia do país, pois predispõe a um número grande 
de gastos com auxílios-doença e aposentadorias por invalidez. Se-
gundo o Boletim Estatístico da Previdência Social, no ano de 2012, 
o valor total dos benefícios emitidos atingiu mais de 4,5 bilhões de 
reais e em 2013, de janeiro a julho, superaram 2,9 bilhões. Em julho 
de 2013 o valor de beneficios emitidos foi de 437 milhões, sendo 
que mais de 44% desse total eram de auxílios-doença e 3,9% repre-
sentavam aposentadorias por invalidez10.
No Serviço de Dor Crônica do Hospital Universitário da Univer-
sidade Federal do Maranhão (HUUFMA), observa-se um núme-
ro elevado de pacientes que necessitam de laudos médicos para 
obterem afastamento de suas atividades laborais, alegando que a 
dor crônica interfere em sua atividade de trabalho. Portanto exis-
te a necessidade do desenvolvimento de pesquisas que relacionem 
dor crônica e absenteísmo destas atividades. Os resultados pode-
rão contribuir para revelar as causas e os fatores que influenciam 
o absenteísmo, possibilitando o desenvolvimento de intervenções 
preventivas e terapêuticas.
O objetivo deste estudo foi Identificar a influência da dor crônica 
no prejuízo da atividade laboral de pacientes atendidos no Serviço 
de Dor Crônica do HUUFMA, descrevendo a situação ocupacional 
destes pacientes, agravamento do quadro álgico durante a realização 
das atividades, falta e afastamento do trabalho, assim como, avaliar o 
impacto da dor crônica na QV destes pacientes.

MÉTODOS

Realizou-se um estudo descritivo e transversal, no período de janeiro 
a maio de 2013, com pacientes em tratamento de dor no Serviço de 
Dor Crônica do HUUFMA. O tipo de amostra utilizada foi de con-
veniência. Participaram do estudo pacientes que apresentavam dor 
por um período superior a seis meses e que se encontravam na idade 
mínima para o ingresso em qualquer atividade profissional, definida 
pelo Ministério do Trabalho como indivíduos com 16 anos ou mais. 
A seleção foi realizada por meio da escala de atendimento do Ambu-
latório de Dor Crônica que ocorre semanalmente. Os dados foram 
coletados durante o período de espera para a consulta.
Todos os sujeitos foram orientados quanto aos objetivos do estudo e 
quanto ao caráter voluntário e confidencial da sua participação. Sua 

concordância foi registrada com a assinatura do Termo de Consen-
timento Livre e Informado, aplicado em duas vias, sendo uma de 
posse do paciente e outra de posse do pesquisador.
Para obtenção dos dados clínicos, sociodemográficos, ocupacionais 
e terapêuticos foi utilizado um instrumento elaborado especifica-
mente para este fim. Esta ficha-protocolo consistiu em informa-
ções como caracterização da dor e suas interferências, tratamento 
proposto e status ocupacional. A intensidade do quadro doloroso 
foi classificada, de acordo com a escala verbal, em leve, moderada e 
intensa. O tempo de início da dor foi registrado em meses e os diag-
nósticos, quando não relatados pelos pacientes, foram pesquisados 
nos prontuários.
Para avaliação da QV, foi utilizado o Medical Outcomes Study 36 - 
Item Short-Form Health Survey (SF36) que é um instrumento gené-
rico, multidimensional, validado para língua portuguesa em 1997, 
por Ciconelli11. É composto por 36 itens agrupados em 8 domínios: 
capacidade funcional (desempenho das atividades diárias, como ca-
pacidade de cuidar de si, vestir-se, tomar banho e subir escadas); 
aspectos físicos (impacto da saúde física no desempenho das ativi-
dades diárias e/ou profissionais); dor (nível de dor e o impacto no 
desempenho das atividades diárias e/ou profissionais); estado geral 
de saúde (percepção subjetiva do estado geral de saúde); vitalidade 
(percepção subjetiva do estado de saúde); aspectos sociais (reflexo da 
condição de saúde física nas atividades sociais); aspectos emocionais 
(reflexo das condições emocionais no desempenho das atividades 
diárias e ou profissionais); saúde mental (escala de humor e bem-
-estar). A variação do escore vai de zero a 100, onde zero representa 
um maior comprometimento da QV e 100 um menor comprome-
timento da QV.
Foi criado um banco de dados utilizando-se o software Microsoft 
Office Excel 2013. A análise estatística foi realizada por meio do 
Stata 10.0 (Stata Corp., College Station, USA). Os resultados das 
questões sociodemográficas, clínicas, terapêuticas e ocupacionais fo-
ram expressos por meio de frequências com porcentagem e médias 
± desvios padrão. O teste t de Student foi utilizado para comparar as 
variáveis numéricas e o teste do Qui-quadrado foi utilizado para va-
riáveis categóricas, cuja variável dependente do estudo foi a situação 
ocupacional. As respostas do SF-36 foram recodificadas de acordo 
com as instruções do grupo de trabalho do SF-36. Para cada um dos 
oito domínios foi obtida a média do escore com valores variando de 
zero a 100. Após análise descritiva dos dados foram feitas compara-
ções entre as médias de cada domínio do SF-36 em relação à situ-
ação ocupacional, foi utilizado o teste t de Student. Considerou-se 
valor de p < 0,05 como estatisticamente significante.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Se-
res Humanos do Hospital Universitário da Universidade Federal do 
Maranhão com parecer de nº 275.495.

RESULTADOS

Foram entrevistados 74 pacientes, dos quais 25 (34%) eram do gê-
nero masculino e 49 (66%) do gênero feminino. A idade média foi 
de 45,24 ± 9,89 anos. Separou-se a amostra em dois grupos para me-
lhor apresentação dos resultados, um grupo de pacientes que exer-
ciam atividade remunerada e outro grupo que estava inativo. Houve 
um predomínio de pacientes do gênero masculino e com menor 
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renda no grupo de pacientes inativos, com diferença estatisticamen-
te significante. Os resultados sociodemográficos estão apresentados 
na tabela 1.

Tabela 1 - Comparação de características sociodemográficas dos pa-
cientes ativos e inativos.

Variáveis Em atividade
n = 19 (25,7%)

Inativo
n = 55 (74,3%)

Valor 
de p

Idade (anos, média ± DP) 46,3 ± 9,3 44,8 ±10,1 0,587
Gênero (%)

Masculino
Feminino

10,6
89,4

58,2
41,8

0,013*

Procedência (%)
Capital
Interior

42,1
57,9

29,1
70,9

0,296

Estado conjugal (%)
Casado
Solteiro
Divorciado
Viúvo

31,5
57,8

0
10,5

52,7
41,8
3,6
1,8

0,141

Escolaridade (%)
Analfabeto
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino superior

0
26,3
47,3
26,3

5,4
40

43,6
10,9

0,255

Renda mensal (%)
Sem renda
Até 1 SM
Até 3 SM
Até 5 SM

10,5
47,3
26,3
15,7

29,1
45,4
25,4

0

0,013*

SM = salário(s) mínimo(s); DP = desvio padrão; *p<0,05.

Os principais diagnósticos encontrados no grupo de pacientes em 
atividade foram lombalgia e dor neuropática, ambos com 26,3% do 
total e a maioria dos pacientes inativos (49%) teve a lombalgia como 
principal diagnóstico. 
Considerando separadamente os pacientes que exerciam atividade 
remunerada, que correspondiam a um total de 19 pacientes, a mé-
dia de tempo de início da dor foi de 95,1 ± 49 meses. A maioria 
destes pacientes referia dor de moderada intensidade (52,6%), com 
irradiação (63,1%) e contínua (57,9%). A principal característica da 
dor citada foi dor em peso (57,9%). Cerca de 26,3% relataram que 
quase sempre apresentavam alterações durante o movimento e em 
relação ao sono, 42,1% referiram que às vezes apresentavam dificul-
dade ao dormir.
No grupo de pacientes inativos, que correspondiam a um total de 
55 pacientes, a média de tempo de início da dor foi de 109,8 meses. 
Mais da metade (60%) referiu apresentar dor moderada, de acordo 
com a escala verbal. Aproximadamente 62% apresentavam dor con-
tínua e 80% dor com irradiação. A dor em queimação foi citada por 
cerca de 56,3%, seguida da dor em peso (52,7%). O movimento e o 
sono estavam sempre alterados em 40% e 41,8%, respectivamente. 
Houve diferença estatisticamente significante apenas na interferên-
cia da dor no sono, o qual se encontrava mais alterado no grupo de 
pacientes inativos (Tabela 2).
Apenas 5,2% dos pacientes do grupo que estava em atividade, não 
faziam uso de fármacos para dor. Em relação aos que estavam em 
tratamento farmacológico, observou-se que os principais fármacos 
utilizados foram os analgésicos não opioides (47,3%), seguido de 
anticonvulsivantes e antidepressivos, ambos com 36,8%. Dentre os 

pacientes que realizavam tratamento não farmacológico, a fisiotera-
pia foi citada em 31,5%, seguido da hidroterapia (15,8%). Apenas 
21% neste grupo, realizaram algum tipo de tratamento invasivo. 
A maioria dos pacientes era fiel ao tratamento proposto (68,4%) 
e apontaram dor intensa (84,2%) antes de o tratamento proposto 
ser realizado. Neste grupo, cerca de 73,6% concordavam totalmen-
te com a afirmativa de que o tratamento proposto iria melhorar o 
quadro doloroso.
No grupo de pacientes inativos, a porcentagem de pacientes que 
não fazia uso de fármacos foi de 16,3%. A classe de fármacos mais 
utilizada foram os antidepressivos (40%), seguido dos opioides e 
anticonvulsivantes, ambos com 32,7%. Aproximadamente 33% 
não realizava nenhuma modalidade de tratamento não farmacoló-
gico e dentre os que realizavam, a fisioterapia foi citada em mais 
da metade dos pacientes (52,7%) e 38,2% realizavam algum tipo 
de tratamento invasivo. A fidelidade ao tratamento foi de 69% e 
90,9% relataram dor intensa antes do tratamento proposto. Cerca 
de 47,2% concordavam totalmente com a afirmativa de que o trata-
mento proposto iria melhorar o quadro doloroso. Os pacientes em 
atividade realizavam menos tratamento não farmacológico em com-
paração aos pacientes inativos, sendo esta diferença estatisticamente 
significante (Tabela 3).

Tabela 2 - Comparação de características da dor e sua interferência 
de pacientes ativos e inativos.

Variáveis Em atividade
n = 19 (25,7%)

Inativo
n = 55 (74,3%)

Valor 
de p

Tempo de dor (meses) 95,1 ± 49 109,8 ± 80 0,454
Escala verbal de dor (%)

Sem dor
Leve
Moderada
Intensa                   

0
21

52,6
26,3

1,8
9,0
60
29

0,536

Irradiação (%)
Sim
Não

63,1
36,8

80
20

0,140

Periodicidade (%)
Contínua
Intermitente

57,9
42,1

61,8
38,2

0,763

Características da dor (%)**
Peso
Aperto
Queimação
Fisgada
Pontada
Choque
Latejante

57,9
0

42,1
36,8
31,5
42,1
31,5

52,7
7,2
56,3
41,8
40

50,9
36,3

0,697
0,227
0,283
0,703
0,514
0,508
0,706

Alteração do movimento (%)
Nunca
Raramente
Às vezes
Quase sempre
Sempre

15,7
21

21,0
26,3
15,7

3,6
10,9
25,4
20
40

0,137

Alteração do sono (%)
Nunca
Raramente
Às vezes
Quase sempre
Sempre

15,7
5,2
42,1
5,2
31,5

7,2
9

14,5
27,2
41,8

0,043*

*p<0,05
** Nesse poderia ser marcado mais de um item por paciente.
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Cerca de 47,3% dos pacientes em atividade afirmaram que a inten-
sidade da dor sempre piorava durante a realização de suas atividades 
de trabalho, 47,3% referiram que às vezes faltavam ao trabalho por 
motivo de dor e 31,5% não concordaram, nem discordaram quan-
do questionados se sua dor era motivo para obter aposentadoria. Já 
o grupo de pacientes inativos, quando questionados com que fre-
quência a realização das atividades de trabalho pioravam o quadro 
álgico, 80% afirmaram que sempre. Cerca de 34,5% referiram que, 
quando exerciam suas atividades, sempre faltavam ao trabalho por 
motivo de dor e a maioria (31%) concordaram totalmente que sua 
dor era motivo para obter aposentadoria. Os pacientes inativos apre-
sentavam expressiva piora da dor com a realização de suas atividades 
laborais, assim como faltavam mais ao trabalho por motivo de dor, 
esta diferença encontrada foi estatisticamente significante (Tabela 4).
Dentre os inativos, 7 pacientes (12,7%) já haviam se aposentado, 29 
(52,7%) estavam em licença saúde e 19 pacientes ou 34,6% estavam 
inativos por outro motivo, como desemprego ou não possuíam ne-
nhuma atividade laboral.
O tempo médio de licença saúde encontrado foi de 35,14 ± 27,61 
meses e dentre os pacientes que se encontrava em licença, 34,4% 
referiram que em algum momento do tratamento tiveram sua licen-
ça suspensa, e quando retornaram ao trabalho, todos apresentaram 
volta ou intensificação do quadro álgico (Tabela 5).
Quanto à avaliação da qualidade de vida, a média dos valores obti-
dos variou bastante entre os domínios do SF-36. Para melhor com-

preensão dos resultados foi calculado os valores do grupo de pacien-
tes em atividade e do grupo de pacientes inativos, separadamente.
Os piores escores foram observados nos domínios “limitação por as-
pectos físicos”, “dor” e “estado geral de saúde” em ambos os grupos. 
No grupo de pacientes em atividade, o melhor escore obtido foi no 
domínio “limitação por aspectos emocionais” (68,4), quanto ao gru-
po de pacientes inativos o melhor escore observado foi no domínio 
“saúde mental” (56). Houve diferença estatisticamente significante 
nos domínios “capacidade funcional”, “dor”, “vitalidade” e “aspectos 
sociais”, sendo que o grupo de pacientes inativos apresentou os pio-
res valores (Tabela 6).

Tabela 3 – Comparação de características terapêuticas de pacientes 
ativos e inativos.

Variáveis Em atividade
n = 19

Inativo
n = 55

Valor 
de p

Tratamento farmacológico atual (%)
Nenhum
Analgésicos não opioides
Opioides
Antidepressivos 
Anticonvulsivantes
Outros

5,2
47,3
26,3
36,8
36,8
15,7

16,3
29

32,7
40

32,7
21,8

0,222
0,146
0,603
0,808
0,206
0,573

Tratamento não farmacológico (%)
Nenhum
Fisioterapia
Hidroterapia
Psicoterapia
Acupuntura
Outros

63,1
31,5
15,8
5,2
0

26,3

32,7
52,7
23,6
9,09
7,2
12,7

0,020*
0,111
0,474
0,598
0,227
0,166

Tratamento invasivo (%)
Sim
Não

21
79

38,2
61,8

0,174

Fidelidade ao tratamento (%)
Sim
Não

68,4
31,6

69,1
30,9

0,957

EV antes do tratamento proposto (%)
Leve
Moderada
Intensa                   

5,2
10,5
84,2

1,8
7,3
90,9

0,645

Melhora com o tratamento proposto (%)
Discordo totalmente
Discordo parcialmente
Nem concordo, nem discordo
Concordo parcialmente
Concordo totalmente

0
0

5,2
21

73,6

3,6
1,8
9,1
38,2
47,2

0,362

EV = escala verbal de dor; *p<0,05.

Tabela 4 – Comparação de características ocupacionais de pacientes 
ativos e inativos.

Variáveis Em atividade Inativo Valor de p
Piora da dor com atividades 
laborais (%)

Raramente
Às vezes
Quase sempre
Sempre

15,8
26,3
10,5
47,3

1,8
3,6
7,2
80

0,002*

Falta ao trabalho (%)
Nunca
Raramente
Às vezes
Quase sempre
Sempre

10,5
10,5
47,3
26,3
5,2

9
3,6
12,7
34,5
29,1

0,011*

Aposentadoria devido a dor (%)
Discordo totalmente
Discordo parcialmente
Nem concordo, nem discordo
Concordo parcialmente
Concordo totalmente

21
15,8
31,5
15,8
5,2

14,5
9

18,2
16,3
31

0,429

*p<0,05.

Tabela 5 – Características dos pacientes em licença saúde.

Pacientes em licença saúde n = 29
Tempo médio da licença 35,14 ± 27,61
Suspensão da licença (%)

Sim
Não

34,4
65,6

Adaptação na volta ao trabalho (%)
Retorno imediato da dor
Intensificação do quadro álgico
Sem alteração no quadro álgico
Não apresentou dor

55,5
44,4

0
0

Tabela 6 - Comparação dos valores de cada domínio de acordo com 
a situação ocupacional.

Domínio SF-36 Em atividade Inativo Valor de p
Capacidade funcional 50,2 ± 31,06 35 ± 23,7 0,030*
Limitação por aspectos 
físicos

11,8 ± 25,5 7,2 ± 17,1 0,383

Dor 35 ± 13,1 26,4 ± 14,2 0,024*
Estado geral de saúde 39,5 ± 18,2 30 ± 18,1 0,052
Vitalidade 54,2 ± 23,8 39,8 ± 25,6 0,036*
Aspectos sociais 61,8 ± 25,5 45,2 ± 29,9 0,034*
Limitação por aspectos 
emocionais

68,4 ± 45 55,7 ± 48,4 0,358

Saúde mental 63,5 ± 19,1 56 ± 25,7 0,248
* p<0,05.
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DISCUSSÃO

Conforme evidenciado neste estudo, existe uma forte interferência 
da dor na vida ocupacional dos pacientes portadores de dor crônica, 
uma vez que 74% dos pacientes entrevistados estavam afastados de 
suas atividades de trabalho. Um estudo realizado em um ambulató-
rio de dor na Bahia também evidenciou valores semelhantes, no qual 
quase 70% estavam sem atividade remunerada12.
Tanto pacientes ativos, quanto inativos relataram piora do quadro 
álgico com a realização de suas atividades laborais, mas a falta ao 
trabalho foi mais predominante em pacientes inativos. Esta ideia 
é compartilhada por Saastamoinen et al.13 em estudo realizado em 
uma cidade europeia, no qual 20% dos pacientes com dor crônica 
referiam incapacidade e moderada a forte limitação na realização de 
suas atividades. Outro estudo realizado no Canadá evidenciou resul-
tados ainda superiores, pois mais de 60% dos entrevistados frequen-
temente apresentavam tais limitações14. Breivik et al.7 em um estudo 
europeu, encontrou uma média de 8,6 dias de trabalho perdidos em 
pacientes com dor crônica.
A média de idade nos dois grupos encontrava-se na quarta década de 
vida. Este resultado é bastante semelhante ao encontrado em estudo 
no mesmo serviço de dor no período de 2006 a 2010, com pacientes 
em atividade e inativos por licença saúde, no qual a média foi de 
46 e 45 anos, respectivamente9. Observa-se que esta faixa etária está 
situada na população em idade produtiva e a interferência da dor 
crônica na vida ocupacional desses pacientes gera problemas eco-
nômicos graves, como altas taxas de licenças-saúde e aposentadorias 
por invalidez.
A maior prevalência de dor crônica foi encontrada no gênero femi-
nino quando consideramos o total de pacientes estudados (66%). 
Esses valores são compatíveis com um estudo realizado em um cen-
tro de dor crônica na cidade de São Paulo, que encontrou prevalên-
cia de dor no gênero feminino de 62,4%15, assim como em um es-
tudo realizado na cidade de São Luís, cuja prevalência foi de 66,4%6. 
Entretanto, analisando o grupo inativo houve maior prevalência no 
gênero masculino (58,2%). Essa diferença de prevalência entre o gê-
nero nos dois grupos pode ser atribuída à distribuição ocupacional 
entre os gêneros, uma vez que os homens são mais frequentemente 
submetidos à diferentes exposições de trabalho, principalmente no 
que diz respeito a força física.
Alguns autores relatam que a dor entre os pacientes que realizam ati-
vidades que exigem trabalho físico árduo pode ser mais pronunciada 
do que naqueles que realizam um trabalho físico menos exigente13 
e este fato relaciona-se intimamente com a renda e escolaridade, 
pacientes com baixos níveis educacionais geralmente recorrem a 
atividades que requerem maior esforço físico. No presente estudo, 
observou-se menor renda entre os pacientes inativos, porém não foi 
observada diferença quanto à escolaridade.
Neste estudo, assim como o de outros autores9 não foi possível esta-
belecer que a intensidade da dor fosse motivo para afastamento das 
atividades laborais. Observou-se dor intensa em porcentagens seme-
lhantes para o grupo de pacientes em atividade e pacientes inativos.
A lombalgia foi o diagnóstico mais encontrado nos pacientes ina-
tivos. Este resultado está de acordo com o encontrado em um es-
tudo realizado na Irlanda por Raftery et al.16 no qual a lombalgia 
foi encontrada em 47,2% dos pacientes portadores de dor crônica. 

Da mesma maneira Ramage-Morin no Canadá encontrou 33,6%. 
Estudo relata que a lombalgia está entres as principais causas de ab-
senteísmo por motivo de doença, juntamente com a depressão e a 
hipertensão arterial17. Meziat Filho e Silva concluíram que a dor nas 
costas foi a primeira causa de invalidez e de auxílio-doença no Brasil 
em 2007, causando um prejuízo econômico extremamente elevado 
para a sociedade18.
A porcentagem dos pacientes que não fazem uso de fármacos para 
dor foi maior no grupo de inativos. Esses valores são menores que os 
encontrados em um estudo realizado na Holanda, onde as taxas de 
pacientes que não recebem nenhum tratamento variaram de 24,8% 
a 43%19. Esperava-se que pelo fato do quadro álgico afastar esses 
pacientes do trabalho fosse utilizado mais analgésico para controle 
da dor, fato não observado neste estudo.
Foi observado também que uma grande parcela dos pacientes não 
realiza tratamentos não farmacológicos, chegando a mais de 60% 
nos pacientes em atividade. Fato que está em concordância com 
Dellaroza et al.20 que relatam que apesar de eficazes e seguras, es-
tas terapias são pouco utilizadas pelos indivíduos com dor crônica. 
Sabe-se que a terapêutica farmacológica é a mais eficaz e em algu-
mas situações indispensável para o controle da dor, entretanto já está 
comprovado que a associação de terapêuticas não farmacológicas 
diminui a necessidade de fármacos, o que pode minimizar o risco de 
efeitos adversos, assim como a dependência de analgésicos, podendo 
levar a uma melhora na qualidade de vida desses pacientes21.
As taxas de tratamento invasivo foram maiores no grupo de pacien-
tes afastados de suas atividades de trabalho do que nos pacientes 
ativos, talvez pela refratariedade à terapêutica. Nos Estados Unidos, 
os custos com injeções peridurais de esteroides, analgésicos opioides 
para dor nas costas, ressonância magnética lombar e fusão cirúrgica 
da coluna cresceram, respectivamente, 629%, 423%, 307% e 220% 
nas últimas décadas. Entretanto, esse aumento no custo não foi 
acompanhado pela diminuição nas taxas de incapacidade laborativa 
na população portadora de lombalgia18.
No presente estudo, alguns pacientes só retomaram suas atividades 
laborais quando houve suspensões das suas licenças saúde e todos 
os pacientes que retomaram suas atividades de trabalho, relataram 
piora ou retorno imediato do quadro doloroso. Os trabalhadores 
encaminhados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retor-
nam para seu emprego em consequência de sua concessão de auxílio 
doença cancelados, com alta para o trabalho mesmo sem condições 
de exercê-lo com saúde e dignidade22. Seria interessante reavaliar a 
concessão de benefícios pela Previdência Social9, a fim de evitar li-
cenças desnecessárias, assim como suspensões indevidas.
Os resultados obtidos por meio do questionário SF36 nos indicaram 
que os domínios que abordam o impacto da dor, estado geral de saú-
de e principalmente o reflexo das condições físicas no desempenho 
das atividades diárias e/ou profissionais, são os mais afetados nos 
pacientes com dor crônica. Outros estudos encontraram resultados 
bem semelhantes, principalmente nos domínios “dor” e “limitação 
por aspectos físicos”.12,23

O menor escore obtido em ambos os grupos foi encontrado no do-
mínio “aspectos físicos”, isto demonstra o quanto a dor crônica afeta 
o desempenho dos pacientes, diminuindo de forma bem expressiva 
a qualidade de vida e sua atividade laboral. Entretanto os valores de 
limitação por “aspectos emocionais” foram elevados nos dois grupos. 
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Ainda no presente estudo, embora seja conhecido que a dor crôni-
ca afeta diretamente a vida social dos seus portadores, encurtando 
momentos de lazer6, o domínio “aspectos sociais” obteve valores 
também elevados nos dois grupos, indicando que apesar da dor, os 
pacientes mantêm suas atividades sociais.
Era de se esperar que escores menores fossem encontrados no gru-
po de pacientes afastados de suas atividades laborais. Estes dados 
suscitam a hipótese de um papel relevante de possíveis ganhos se-
cundários com a manutenção da dor, dos pacientes afastados de suas 
atividades.
Todos os escores avaliados pelo SF36 foram melhores no grupo de 
pacientes em atividade; este resultado está de acordo com um estudo 
realizado com pacientes idosos, no qual os entrevistados que exer-
ciam atividade de trabalho após a aposentadoria apresentaram maior 
pontuação em todos os domínios avaliados pelo SF-3624. Este é um 
raro estudo que compara atividade laboral e QV através do SF36.
É interessante observar que, assim como no estudo de Brasil et al.23 
o domínio “saúde mental”, que se refere à escala de humor e bem-es-
tar, obteve o maior escore (56) nos pacientes inativos, em relação aos 
demais domínios e o segundo maior escore no grupo de pacientes 
em atividade (63,5) sugerindo que, apesar da dor e dos reflexos que 
causa, os indivíduos conseguem lidar com a situação. Sustentando 
mais uma vez a possibilidade de ganho secundário com a dor.
Dessa forma, os problemas originados pela dor crônica, no âmbito 
ocupacional, implicam na diminuição da produtividade, aumento 
do absenteísmo e restrições financeiras.  Para melhor controle e a 
prevenção do absenteísmo por motivo de dor, além de um tratamen-
to e acompanhamento adequados desses pacientes, é necessário co-
nhecer os fatores sociais, comportamentais e trabalhistas envolvidos.

CONCLUSÃO

Os pacientes entrevistados estavam predominantemente afastados 
de suas atividades de trabalho por motivo de dor. Além disso, a 
maioria relatou que a realização das atividades laborais piora sempre 
o quadro álgico e a falta ao trabalho foi mais significativa no grupo 
de pacientes inativos. O retorno às atividades laborais, só ocorreu 
naqueles pacientes que tiveram suas licenças saúde suspensas e todos 
os que retomaram suas atividades de trabalho, relataram piora ou 
retorno imediato do quadro doloroso.
Observou-se que o domínio que mais contribuiu para baixos valores 
no questionário SF36, foi aquele relacionado às limitações físicas no 
desempenho das atividades diárias e de trabalho. Isso reforça a ideia 
de que o impacto da dor crônica na atividade laboral, afeta de ma-
neira considerável a QV.
Portanto, entende-se que o tema estudado é muito importante para 

sociedade acadêmica e população em geral. O desenvolvimento de 
novos estudos nesta área se faz necessário, principalmente estudos em 
longo prazo, com acompanhamento dos pacientes, otimização do 
tratamento, retorno as atividades profissionais e mensuração dos in-
dicadores de qualidade de vida em vários momentos do tratamento.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Herpes-zoster (HZ) is 
a vesicular painful skin rash resulting from the reactivation of va-
ricella-zoster virus (VZV) in dorsal root ganglia or cranial nerves, 
which occurs decades after the primary varicella infection. However, 
even after skin healing, pain may persist for months or even years. 
This is a complication known as post-herpetic neuralgia (PHN). 
This review aimed at giving an overview of herpes-zoster and PHN 
clinical history, focusing on pain control.
CONTENTS: PHN is characterized by chronic neuropathic pain. 
Its incidence is higher among the elderly and immunocompromi-
sed individuals. There are several treatment options, which may be 
pharmacological or interventionist, both with variable efficacy.
CONCLUSION: Pain affects quality of life of patients, interfering 
with their daily activities. In spite of advances already obtained in 
the analgesic therapy for HZ and PHN, there are still difficulties in 
its approach. So, it is very important to prevent, diagnose and early 
treat HZ and its complications.
Keywords: Herpes-zoster, Post-herpetic neuralgia.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O herpes-zóster (HZ) é uma 
erupção cutânea vesicular dolorosa resultante da reativação do ví-
rus varicela-zóster (VVZ) nos gânglios da raiz dorsal ou nos nervos 
cranianos, que ocorre décadas após a infecção primária de varicela. 
Entretanto, mesmo após a cicatrização cutânea, a dor pode persistir 
por meses e até anos. Esta é uma das complicações conhecida como 
neuralgia pós-herpética (NPH). O objetivo desta revisão é fornecer 
uma visão geral da história clínica do herpes-zóster e da NPH, fo-
cando a abordagem do controle da dor. 
CONTEÚDO: A NPH caracteriza-se por dor neuropática crônica. 
Há incidência aumentada em idosos e indivíduos imunocomprome-
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tidos. Muitas opções de tratamento estão disponíveis, podendo ser 
farmacológico e intervencionista, ambos apresentam eficácia variável. 
CONCLUSãO: A dor afeta a qualidade de vida dos pacientes, in-
terfererindo nas suas atividades diárias. Apesar dos avanços já obti-
dos na terapia analgésica do HZ e da NPH, ainda existem inúmeras 
dificuldades na sua abordagem. Portanto, é muito importante pre-
venir, diagnosticar e tratar precocemente o HZ e suas complicações. 
Descritores: Herpes-zóster, Neuralgia pós-herpética.

INTRODUÇÃO

O vírus varicela-zóster (VVZ) é um herpes vírus causador da varice-
la, que persiste de forma latente no sistema nervoso por toda a vida 
do indivíduo após a infecção primária1,2. O herpes-zóster (HZ) é 
uma doença infecciosa relativamente comum provocada pela reati-
vação do VVZ caracterizada por manifestações cutâneas dolorosas3-6. 
A doença pode evoluir para a cura em poucas semanas ou a dor 
pode continuar por meses ou anos. O termo neuralgia pós-herpética 
(NPH) é utilizado para denominar a persistência da dor1,7,8.
A dor é o sintoma que mais incomoda o paciente, tanto a aguda asso-
ciada ao HZ, como a dor crônica da NPH9. A persistência da dor cau-
sa um importante comprometimento na qualidade de vida (QV) dos 
indivíduos4,10 e um aumento nos custos dos cuidados com a saúde9,11. 

Atualmente, vários tratamentos e técnicas intervencionistas estão dis-
poníveis para o controle da dor. Apesar dos avanços na terapia anal-
gésica para o HZ e a NPH, ainda existem dificuldades na sua aborda-
gem, sendo alguns pacientes refratários aos tratamentos submetidos. 
O objetivo deste estudo foi abordar uma visão geral da história clí-
nica do HZ e da NPH com foco na abordagem do controle álgico. 

HERPES-ZÓSTER

Etiologia e quadro clínico
O HZ é causado pela reativação do VVZ nos nervos cranianos e 
nos gânglios das raízes espinhais dorsais, geralmente deflagrada dé-
cadas após a infecção primária de varicela8,12. Quando a imunidade 
celular específica para VVZ fica comprometida, ocorre a deflagra-
ção da doença. A reativação ocorre principalmente em indivíduos 
imunocomprometidos por outras doenças, como câncer, síndrome 
da imunodeficiência adquirida, imumossupressão pós-transplante 
e quimioterapia3-6,8,13,14. Há forte correlação entre a maior incidên-
cia de HZ com o aumento da idade, principalmente acima de 55 
anos2,5, porque a idade avançada está associada a um declínio na 
resposta imune mediada pelas células T4,6. 
O quadro clínico inicia-se com queimação leve a moderada na pele 
de um determinado dermátomo, frequentemente acompanhada 
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de febre, calafrios, cefaleia e mal-estar6,9, posteriormente evolui 
para eritema cutâneo eritematoso maculopapular até um estágio 
final de crostas2,5.
O padrão anatômico segue uma distribuição periférica nos trajetos 
dos nervos envolvidos, normalmente é unilateral, circunscrita a um 
dermátomo3,8,9,11; entretanto, pode envolver dois ou mais. Há pre-
dominância no tórax6,8 e na face5,8. 

No entanto, alguns pacientes podem apresentar apenas a dor ra-
dicular característica do HZ, sem desenvolver as lesões cutâneas, 
essa forma é clinicamente chamada de herpes sine herpete e pode ser 
mais grave que as manifestações usuais, afetando níveis diferentes 
do sistema nervoso5,6,8,9,15,16. Atualmente, essa forma da doença pode 
ser mais facilmente diagnosticada pela técnica de reação em cadeia 
pela polimerase (polymerase chain reaction – PCR) para amplificar o 
DNA do VZV. O material usado para técnica de PCR pode ser co-
letado através de biópsia da pele, do fluido vesicular, da saliva ou do 
líquido cefalorraquidiano15,16. Portanto, o VVZ pode atingir os ner-
vos cranianos levando a complicações importantes. O envolvimento 
do nervo trigêmeo pode causar alterações na face, na boca, nos olhos 
ou na língua6,8. A síndrome de Ramsay-Hunt é uma manifestação 
rara e envolve o gânglio geniculado do nervo facial, causando otalgia 
e paralisia facial8.

Tratamento
No período prodrômico da doença, o diagnóstico do HZ é difícil, 
pois pode demorar até três semanas para o aparecimento das lesões 
cutâneas. Portanto, gera um atraso para se iniciar o tratamento4,5. O 
tratamento se dá com fármacos antivirais que aceleram a cura das 
erupções cutâneas, reduzem a intensidade e a duração da dor aguda10 
e previnem provavelmente a ocorrência da NPH4,6,8,17,18. No entan-
to, alguns pacientes desenvolverão NPH, mesmo após ter recebido 
adequadamente os antivirais4,6,13,18.
Os três antivirais citados demonstram taxas de sucesso semelhantes e 
são fármacos bem tolerados. Os efeitos colaterais mais comuns são: 
dor abdominal, náuseas, vômitos, cefaleia e tontura6-8.
A terapia antiviral é especialmente importante nos pacientes imuno-
comprometidos, pois estes possuem o risco aumentado de dissemi-
nação cutânea e visceral e de complicações neurológicas12. O trata-
mento com os antivirais é realizado por via oral e inibe a replicação 
viral nas doses mostradas na tabela 1.

Tabela 1 – Tratamento antiviral do herpes-zóster.

Antivirais
1. Aciclovir (800 mg), 5 vezes ao dia, durante 7 dias
2. Famciclovir (500 mg), 3 vezes ao dia, durante 7 dias
3. Valaciclovir (1 g), 3 vezes ao dia, durante 7 dias

  
A dor aguda do HZ apresenta-se com intensidade variável, desde 
leve a grave. Na fase ativa do HZ, os analgésicos comuns são utiliza-
dos para o controle da dor leve. Os pacientes que apresentam dor de 
intensidade moderada a intensa, muitas vezes necessitam fazer uso 
de opioides1,9,19,20. O uso dos antidepressivos tricíclicos e dos anti-
convulsivantes na fase aguda do HZ tem um provável potencial para 
ajudar no alívio e na profilaxia da NPH5,6,10, mas ainda são necessá-
rios ensaios clínicos controlados6. 
O uso de corticosteroides parece não contribuir para a resolução 

da dor aguda6 e não impedem a NPH5,7. Além disso, a idade avan-
çada dos pacientes acometidos com HZ e suas comorbidades, 
muitas vezes contraindicam a sua utilização. A combinação de um 
corticosteroide e um antiviral por via oral pode ser considerada 
uma alternativa para pacientes idosos saudáveis   com dor moderada 
a intensa e nenhuma contraindicação ao seu uso. É importante 
lembrar que o uso de corticosteroides sem terapia antiviral conco-
mitante não é recomendado6.

Prognóstico
Por ser uma doença autolimitada, a maioria dos casos evolui para a 
cura, porém em alguns pode haver progressão para complicações. A 
NPH é a complicação mais comum do HZ (Figura 1)4,5,7,12.

Varicela Latência do vírus Herpes-zóster

Reativação/Herpes-zóster

Neuralgia pós-herpética Cura Herpes-zóster

Figura 1 – Evolução do herpes-zóster.

Existem outras complicações decorrentes do HZ, como: encefa-
lite, mielite e paralisia de nervos periféricos7. Essas complicações 
ocorrem principalmente em indivíduos imunocomprometidos6. 
O HZ pode tornar-se generalizado, sugerindo comprometimen-
to imunológico ou presença de neoplasia. Portanto, é importante, 
afastar essas possibilidades7.
Apesar de controverso, estudos indicam que incidência de NPH 
aumenta em proporção e gravidade, quando o tratamento da fase 
aguda é inadequado20. A recorrência do HZ é muito rara, ocorrendo 
aproximadamente em 5% dos pacientes. Uma explicação para isso, é 
que o HZ estimularia uma resposta imune importante, prevenindo 
episódios subsequentes21. 

NEURALGIA PÓS-HERPÉTICA

Definição
A NPH é caracterizada por dor neuropática crônica14,17 com persis-
tência mínima de um mês no trajeto do nervo afetado e que se inicia 
entre um e seis meses após a cura das erupções cutâneas, podendo 
durar anos. A incidência de NPH varia entre 10% e 20% em adul-
tos imunocompetentes7,22,23. Não há predominância em relação ao 
sexo5. A idade é um preditor importante para NPH, pois a prevalên-
cia aumenta acentuadamente com a idade4,19.
A dor pode ser dividida em três fases distintas: fase aguda, subaguda 
e crônica. A fase aguda é definida como a dor que se instala den-
tro de 30 dias após o início das erupções cutâneas. A fase subaguda 
caracteriza-se pela dor que persiste além da fase aguda, mas que re-
solve antes do diagnóstico de NPH ser feito4,5,9,10. A terceira fase é 
a chamada de NPH propriamente dita, com a dor persistindo por 
120 dias ou mais após o exantema19.
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Quadro clínico e diagnóstico
A NPH pode se manifestar com diferentes tipos de dor13,14 e sinto-
mas sensoriais9. A dor possui caráter crônico caracterizado por quei-
mação, formigamento ou ardor e pode estar associada à hiperalgesia, 
hiperestesia ou alodínia14. A dor lancinante, em fisgada ou em pon-
tada, tem sido relatada com maior frequência no HZ agudo, e a dor 
em queimação é mais comum nos pacientes com NPH4,5,7,8.
A distribuição anatômica da NPH segue o padrão dos dermátomos 
envolvidos no HZ, sendo mais comumente envolvidos os dermáto-
mos de T3-L3

7. O HZ afeta em 50% a 60% dos casos a região torá-
cica e a face, já os dermátomos sacrais estão envolvidos em apenas 
5%, sendo, assim, uma localização mais rara para o aparecimento 
de NPH8,24.
O diagnóstico de HZ e da NPH é realizado clinicamente. O diag-
nóstico diferencial dependerá das características clínicas da dor e da 
localização do nervo afetado. O diagnóstico diferencial inclui: doenças 
cardíacas, paralisia de Bell, neuralgia do trigêmeo, dentre outras7,8.
Os fatores de risco para o desenvolvimento de NPH são: a idade 
mais avançada, a maior intensidade da dor e do exantema na fase 
aguda, a presença de sinais sensitivos negativos, a apresentação de 
polineuropatia no HZ ativo e os aspectos psicológicos. O impacto 
na vida pessoal e social dos pacientes com NPH é considerável, pois 
afeta o sono, a capacidade para trabalhar e realizar atividade física, 
afetando sua QV4,8,10. A NPH pode ter um efeito significativo sobre 
muitos aspectos da vida de um paciente, causando fadiga crônica, 
distúrbios do sono, dificuldade de concentração, depressão e ansie-
dade, anorexia, perda de peso e isolamento social4. 

Tratamento
O tratamento deve ser feito com fármacos para o controle e alívio 
da dor. Os fármacos de primeira linha para o tratamento da NPH 
são os anticonvulsivantes (gabapentina e pregabalina) e os antide-
pressivos tricíclicos (principalmente amitriptilina). Os opioides são 
classificados como analgésicos de segunda linha e também podem 
ser utilizados4,8,10,23.
Embora existam vários tratamentos farmacológicos para o alívio sin-
tomático da dor neuropática, muitas vezes esses agentes não ofere-
cem alívio satisfatório em todos os pacientes21. A natureza complexa 
e heterogênea dos mecanismos da NPH sugere que alívio adequado 
dos sintomas dolorosos por uma única medicação é improvável. Na 
prática clínica, as combinações de analgésicos são usadas para obter 
alívio da dor4.

Tratamento farmacológico

Antidepressivos tricíclicos 
Os antidepressivos tricíclicos em baixas doses têm sido usados para 
NPH como monoterapia ou associados a outros fármacos5,10,14,23. 

Seu uso exige pelo menos três meses para o efeito positivo10. O me-
canismo de ação ocorre pelo bloqueio de recaptação de serotonina e 
noradrenalina e também pela inibição dos canais de sódio voltagem 
dependente5,10,23.
A amitriptilina é o fármaco mais comumente utilizado17, no entan-
to, todos tem eficácia terapêutica semelhante. Os antidepressivos 
tricíclicos prescritos para HZ incluem a amitriptilina, nortriptilina, 
imipramina e desipramina10.

A escolha do antidepressivo tricíclico deve ser baseada nas particu-
laridades dos fármacos e nas comorbidades de cada paciente. Uma 
preocupação especial são os pacientes idosos, mais suscetíveis a apre-
sentarem interações farmacológicas4,10. Um fator limitante para o 
uso clínico são os efeitos adversos como boca seca, turvação visual, 
tontura, fadiga, sedação, retenção urinária, constipação, ganho de 
peso, palpitações, hipotensão ortostática e prolongamento do in-
tervalo QT. Embora não haja recomendação formal de solicitar um 
exame de eletrocardiograma (ECG) antes de iniciar a terapêutica 
com antidepressivos tricíclicos, é prudente obter um ECG de pa-
cientes com doença cardíaca10,23.

Anticonvulsivantes
Os fármacos anticonvulsivantes têm sido usados em diversas condi-
ções que causam dor neuropática14,18. A gabapentina e a pregabalina 
são fármacos análogos ao ácido gama aminobutírico (GABA), po-
rém não agem no receptor GABA. O mecanismo de ação da ga-
bapentina é incerto, acredita-se que ela atue na subunidade α-2-δ 
dos canais de cálcio voltagem dependentes, diminuindo o influxo 
do cálcio e inibindo a liberação de neurotransmissores excitatórios 
nos aferentes primários no corno posterior da medula, assim como a 
pregabalina5,10,23. É possível que a gabapentina tenha um efeito sobre 
os receptores do tipo N-metil-D-aspartato (NMDA), diminuindo 
os níveis de glutamato, atuando no melhor controle da alodínia. A 
dose diária de gabapentina pode variar de 1800-2400 mg14. Ela é eli-
minada integralmente pela urina. Os principais efeitos colaterais são: 
sonolência, tontura, ataxia e edema periférico5,10. A combinação de 
gabapentina e um opioide, em doses mais baixas de ambos, fornece 
analgesia superior do que cada fármaco usado como agente único10.
A pregabalina revelou-se eficaz e segura para NPH, pois atua no con-
trole da dor e interage pouco com outros fármacos. A dose recomen-
dada é de 300-600 mg/dia10,14. Seus efeitos colaterais comumente 
não são graves, porém podem ocorrer, como edema periférico, ton-
tura e sonolência10.
A carbamazepina atua antagonizando os canais de sódio, estabili-
zando as membranas neuronais pré e pós-sinápticas. É utilizada em 
várias doenças que cursam com dor neuropática5,17. É muito efetiva 
em dores paroxísticas5,8 e lancinantes e menos efetiva em dor em 
queimação e alodínia. A dose recomendada é 600-1600 mg/dia, 
dividida em 2 a 3 tomadas8. Os efeitos adversos associados com a 
carbamazepina são tonturas, visão turva, náuseas e vômitos23. Podem 
surgir erupções cutâneas, porém as reações graves, como Stevens-
-Johnson e necrólise epidérmica tóxica são raras3,5. 

Opioides
Muitos estudos demonstram que os opioides são eficazes no trata-
mento da dor neuropática, principalmente se a dor for de moderada 
a forte intensidade, entretanto, algumas considerações devem ser 
realizadas como titulação da dose para minimizar os efeitos colate-
rais, a tolerância e o abuso de fármacos. O uso de opioides deve ser 
realizado de forma racional4,5. Os efeitos adversos devem ser con-
siderados, como náuseas, vômitos, obstipação, tontura e sedação10. 
Uma recomendação comum é usar codeína (30-60 mg) a cada 6 
horas, quando necessário25. A codeína pode ser associada ao parace-
tamol17. Outros opioides (morfina, oxicodona, metadona) também 
são utilizados10.
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A ação analgésica do tramadol ocorre nos receptores opioides 
μ-agonista e na inibição de recaptação de norepinefrina e serotonina, 
promovendo redução da intensidade da dor e melhora da QV10,14. 

Nos casos de dificuldade no manuseio da dor, uma combinação de 
tramadol e amitriptilina tem sido utilizada18.

Capsaicina
A capsaicina é um alcaloide derivado da pimenta (Capsicum frutes-
cens) que age na dor neuropática provocada por sensibilização perifé-
rica, realizada pela substância P nos receptores periféricos primários, 
gerando os sintomas dolorosos. A capsaicina estimula uma descarga 
periférica de substância P, levando ao esgotamento do estoque desta. 
A indisponibilidade da substância P nas fibras aferentes primárias 
(fibras C) inibe a geração do fenômeno doloroso23. No início do 
tratamento tópico com a capsaicina ocorre um aumento na sensação 
álgica, especialmente de queimação, devido a descarga de substância 
P antes do seu esgotamento. Muitas vezes, isso dificulta a aderên-
cia ao tratamento. No entanto, esse efeito inconveniente diminui 
ou desaparece com o tempo5,8,10,26. O uso tópico de capsaicina foi 
mostrado que fornece alívio significativo da dor em ensaios clínicos 
randomizados4,14. 
A capsaicina tópica em baixa concentração (0,025%-0,075%) tem 
sido usada por décadas como um dos tratamentos de segunda linha 
para a NPH, porém com resultados divergentes26-28. Nos últimos 
anos, a forma tópica da capsaicina com concentração a 8% foi de-
senvolvida e aprovada para tratamento da NPH baseada em dois es-
tudos randomizados e controlados que demonstraram a eficácia e a 
segurança de uma aplicação de 1h para a NPH27. A capsaicina a 8% 
é aplicada via transdérmica na área dolorosa durante 30 minutos nos 
pés e 60 minutos nas restantes áreas do corpo. O tratamento pode 
ser repetido com intervalo de 3 meses e tem como efeito adverso dor 
e eritema no local de aplicação, portanto necessita de anestesia tópi-
ca antes da aplicação. Não deve ser aplicada na pele lesada ou infla-
mada28. Esse tratamento pode reduzir a dor durante muitos meses, 
porém o uso do adesivo de capsaicina a 8% não foi estudado para 
NPH trigeminal e para aplicação na face e na cabeça27. A capsaicina 
a 8% não se encontra disponível no Brasil.

Lidocaína
A lidocaína tópica é um fármaco de primeira linha para o tratamen-
to da NPH, com ação bloqueadora nos canais de sódio, reduzindo 
as descargas ectópicas anormais4,5,10,26,28,29. Ela é usada na forma de 
adesivos cutâneos de lidocaína a 5% ou na forma de creme, como 
uma mistura eutética de anestésicos locais, Eutectic Mixture of Local 
Anesthetics (EMLA), contendo prilocaína a 2,5% e lidocaína a 2,5%. 
O adesivo de lidocaína a 5% é licenciado para os pacientes com 
NPH nos Estados Unidos. O adesivo contém 750 mg de lidocaí-
na, das quais apenas 5% é liberada26,30. A administração tópica da 
lidocaína tem se mostrado eficaz, segura e com baixa incidência de 
reações adversas sistêmicas e poucos efeitos colaterais; comumente 
os pacientes apresentam reações locais leves17,26,28,30. Mesmo com 
múltiplas aplicações de lidocaína, os níveis sistêmicos desse fármaco 
permanecem baixos. A lidocaína a 5% deve ser aplicada na área de 
pele dolorosa por um período máximo de 12h ao dia26,28,30. Pode ser 
usada em associação com anticonvulsivantes, opioides e antidepres-
sivos tricíclicos17. 

Tratamento intervencionista
Existe uma grande variedade de opções intervencionistas como 
estratégia de tratamento da NPH, contudo algumas com eficácia 
incerta. 

Bloqueios neurais
Os bloqueios simpático-neurais também podem ser considerados 
no tratamento para alívio da dor aguda do HZ e na NPH3,10,11,31. 

Embora os mecanismos precisos pelos quais o sistema nervoso sim-
pático contribua para dor neuropática não sejam claros, dados in-
dicam uma ativação anormal dos receptores alfa-adrenérgicos nos 
neurônios aferentes primários. 
Os bloqueios neurais têm sido utilizados no alívio da dor em pa-
cientes com NPH, embora com menos eficácia analgésica do que 
nos casos de HZ. Quando o bloqueio é realizado na fase aguda do 
HZ, além de diminuir a intensidade da dor, teoricamente previne o 
desenvolvimento de NPH4,10.
A administração de anestésico local promove alívio da dor por 12-
24h. Em longo prazo, o alívio pode ser alcançado realizando o proce-
dimento semanalmente e numa fase inicial da doença7. A incidência 
de complicações graves causadas pelo bloqueio é baixa e depende da 
localização do nervo bloqueado10. A administração única no espaço 
peridural de um corticoide associado a um anestésico local na fase 
aguda do HZ pode ter um efeito na redução da dor por um mês, 
mas não é eficaz para prevenção em longo prazo da NPH6,10.
Vários estudos observacionais e prospectivos sugerem que a utiliza-
ção do bloqueio peridural em combinação com administração oral 
de um agente antiviral é muito eficaz no tratamento do HZ agudo, 
diminuindo a duração e a gravidade da dor. Outros bloqueios ner-
vosos, como bloqueio do nervo intercostal, têm sido utilizados para 
alívio da dor da NPH10.
Apesar da injeção subaracnoidea do acetato de metilprednisolona 
aliviar a dor na NPH, sua segurança tem sido debatida, pois contém 
álcool benzílico e polietilenoglicol como conservantes, por isso sua 
utilização tem sido questionada4,10.

Estimulação medular
A estimulação medular tem sido realizada para tratar a dor 
neuropática crônica, seu mecanismo de ação não está claro10,14, 
porém sua ação baseia-se na teoria do portão de controle da 
dor, em que a estimulação de fibras mielinizadas Aβ interfere 
na transmissão do estímulo nociceptivo conduzido pelas fibras 
C e Aδ da periferia para o corno dorsal da medula. O impulso 
elétrico é transmitido a partir de um gerador implantado no 
subcutâneo para os eletrodos colocados no espaço peridural. 
A estimulação medular apresenta taxa de complicações que va-
riam entre 30% e 40%.
As principais complicações são: problemas no funcionamento 
de hardware, principalmente a migração dos eletrodos, infecção 
e estimulação dolorosa. As complicações são mais significativas 
quando associadas às lesões neurológicas, devido a lesão de raiz 
ou da medula espinhal no intraoperatório. Na tentativa de evitar 
infecção, utiliza-se uma técnica estéril rigorosa e profilaxia com 
antibióticos por via venosa antes do procedimento. Pode ocorrer 
perfuração acidental da dura-máter durante a implantação do esti-
mulador medular, o que resulta em cefaleia pós-punção dural. Pri-
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meiramente, adota-se tratamento conservador, porém, nos casos 
refratários, é recomendado realizar blood pacth peridural. Quando 
ocorre estimulação dolorosa, deve-se reposicionar ou remover o 
eletrodo32. As evidências atuais da literatura sugerem que a estimu-
lação medular é eficaz no manuseio de certos tipos de dor neuro-
pática. Em determinados pacientes pode proporcionar o alívio da 
dor em longo prazo em até 60% a 80%10,23, com melhoria na QV 
e satisfação do paciente.

Excisão cirúrgica
Estudos iniciais tentaram mostrar que a excisão cirúrgica de pele da 
área afetada pela NPH como opção de tratamento para reduzir a 
dor, eliminar alodínia tátil e reduzir o uso de fármaco analgésico em 
até um ano após a cirurgia, mas o seguimento revelou um aumen-
to constante na dor, excedendo os níveis pré-cirúrgicos. Os autores 
concluíram que a ressecção cirúrgica de pele da área afetada não é 
recomendada como tratamento para NPH5,8,10. 

Acupuntura
É uma terapia que tem sido considerada eficaz para controle da dor. 
Apesar de vários casos documentados sobre o seu uso no HZ e na 
NPH, as amostras são pequenas. É muito útil quando usada em 
conjunto com as terapias convencionais da NPH4,7,8.

Tratamento psicológico e terapias comportamentais
A associação dos fatores emocionais aos fatores biológicos é de extre-
ma relevância na manutenção e na modulação da NPH5. Portanto, 
os benefícios potenciais do apoio psicológico para os pacientes com 
NPH não devem ser ignorados4,5. As terapias comportamentais, 
como relaxamento, meditação e massagens também têm sido utili-
zadas com efeitos positivos na NPH4,8.
 
Prevenção
O número de pacientes com HZ e NPH poderá aumentar no fu-
turo, pois a população em geral está envelhecendo, o que pode pro-
vocar um aumento na incidência de HZ e de suas complicações9.
Uma vacina profilática que pode aumentar a imunidade específica 
de células T contra VVZ representa uma abordagem clínica promis-
sora para limitar o HZ e suas complicações debilitantes, incluindo 
NPH. De fato, o HZ está associado a um aumento na imunidade 
celular específica para VVZ, sendo raras a recorrências de HZ em 
indivíduos imunocompetentes19.
No estudo sobre prevenção do HZ, Shingles Prevention Study (SPS), 
foi avaliada a eficácia de uma vacina de vírus vivo atenuado na dimi-
nuição da incidência e/ou gravidade do HZ e da NPH, envolvendo 
38.546 indivíduos com idade ≥ 60 anos. A vacina é eficaz na pre-
venção do HZ e promove redução de 66,5% na incidência da NPH 
e de 51,3% na incidência do HZ21,29.
Essa vacina foi aprovada pelo FDA (US Food and Drug Administra-
tion) e pela EMA (European Medicines Agency). A vacina é indica-
da para a prevenção do HZ em indivíduos ≥ 60 anos (EUA) ou ≥ 50 
anos (Europa), sendo contraindicada em pacientes imunocompro-
metidos, crianças e mulheres grávidas4,21. Futuramente, as vacinas 
contra varicela e HZ poderão alterar a epidemiologia e a história 
natural do HZ e da NPH6. No entanto, a vacina contra HZ ainda 
não está disponível no Brasil33.

CONCLUSÃO

A dor aguda é o sintoma que mais aflige o paciente com HZ. A 
utilização precoce de antivirais acelera a cura das erupções cutâneas e 
reduz a intensidade da dor. O diagnóstico e o tratamento precoce do 
HZ são importantes, na tentativa de otimizar a abordagem da dor 
na fase aguda e prevenir complicações, como o NPH. Muitas opções 
terapêuticas estão disponíveis para o tratamento da NPH, embora 
com eficácia variável. O controle ideal da dor é difícil, e nenhum tra-
tamento é completamente eficaz para todos os pacientes. Na prática 
clínica, as combinações de analgésicos são usadas para obter alívio 
da dor. No entanto, ensaios clínicos randomizados e controlados 
são necessários para melhor avaliar as combinações de fármacos e as 
novas terapias, a fim de desenvolver novas estratégias para o manu-
seio da NPH. Uma vacina profilática contra o VVZ representa uma 
abordagem promissora na prática clínica para reduzir a incidência 
do HZ e da NPH.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Aging is a dynamic, 
progressive and unavoidable process bringing several physical and 
emotional changes. Arthralgia is one of the most limiting factors 
with regard to elderly people’s functionality. This study aimed at 
reviewing the literature in search of possible non-pharmacological 
treatments which may contribute to improve the quality of life 
(QL) of arthralgia patients. 
CONTENTS: LILACS, Medline, Pubmed, Bireme and Scielo 
databases were queried from 1998 to 2012. Among intervention 
methods to rehabilitate arthralgias in the elderly there are kinesio-
therapy, thermotherapy, electrotherapy and hydrotherapy. 
CONCLUSION: Hydrotherapy associated to kinesiotherapy may 
bring significantly positive results to the treatment of rheumatoid 
arthritis, osteoarthritis and osteoporosis.
Keywords: Arthralgia, Elderly, Physiotherapy. 

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O envelhecimento é um pro-
cesso dinâmico, progressivo e inevitável que traz consigo uma série 
de alterações, tanto físicas quanto emocionais. A artralgia é um 
dos fatores mais limitantes no que diz respeito à funcionalidade do 
idoso. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão na literatura 
em busca de possíveis tratamentos não farmacológicos que possam 
contribuir para melhorar a qualidade de vida (QV) dos pacientes 
portadores de artralgias. 
CONTEÚDO: Para a realização do levantamento bibliográfico 
foram consultadas as bases de dados: LILACS, Medline, Pubmed, 
Bireme e Scielo, no período de 1998 a 2012. Dentre os métodos de 
intervenção utilizados na reabilitação das artralgias no idoso, estão a 
cinesioterapia, a termoterapia, a eletroterapia e a hidroterapia. 
CONCLUSãO: A hidroterapia associada à cinesioterapia pode tra-
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zer resultados significativamente positivos no tratamento da sinto-
matologia da artrite reumatoide, da osteoartrite e da osteoporose.
Descritores: Artralgia, Fisioterapia, Idoso.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento pode ser entendido como um processo dinâ-
mico, progressivo, caracterizado por alterações morfológicas, fun-
cionais, bioquímicas e psicológicas que determinam a progressiva 
perda da capacidade de adaptação ao meio ambiente, ocasionando 
maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos, 
que podem levar o indivíduo à morte1.
A dor diária é um fator importante de risco para o desenvolvimento 
de deficiência e as coortes etárias mais envelhecidas são mais vulne-
ráveis2,3. Relações similares foram encontradas para o risco de de-
pressão e transtornos do humor em pacientes com dor persistente3.
Ela pode tornar-se fator limitante e até mesmo incapacitante na 
vida do paciente, podendo acometer qualquer articulação4,5. Inú-
meros mecanismos e efeitos podem ser influenciados pelos artifí-
cios cognitivos, físicos e comportamentais da fisioterapia, colabo-
rando para o tratamento desses pacientes6. 
Para a realização do levantamento bibliográfico foram consultadas 
as bases de dados: LILACS, Medline, Pubmed, Bireme e Scielo 
compreendendo achados do período de 1998 a 2012, utilizando 
as palavras: artralgia, dor articular, fisioterapia, idoso.
O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão na literatura bus-
cando informações sobre como a fisioterapia pode contribuir para 
o tratamento das artralgias no idoso.

ARTRITE REUMATOIDE

É uma doença inflamatória crônica que afeta 0,5% a 1% da popu-
lação mundial, sendo mais frequente em mulheres7,8.
Pode iniciar em qualquer idade, sendo mais comum na faixa etária 
de 30 a 50 anos. Sua etiologia, até o momento, possui uma conota-
ção multifatorial, que relaciona fatores ambientais, comportamen-
tais, genéticos (HLA-DR4 e talvez DR1 em algumas populações), 
desequilíbrio imunológico e alterações neuroendócrinas9.
É um distúrbio inflamatório sistêmico que pode afetar diversos te-
cidos e órgãos, tais como pele, vasos sanguíneos, coração, pulmões 
e músculos, mas ataca principalmente as articulações, produzindo 
sinovite inflamatória não supurativa que geralmente evolui para 
a destruição da cartilagem articular e anquilose das articulações7.
A sua evolução clínica pode variar de doença oligoarticular mo-
derada com duração curta e lesão articular mínima até poliartrite 
progressiva irreversível com perda funcional acentuada10.
As articulações mais comumente envolvidas no início da doença 
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são punhos, metacarpofalangeanas, interfalangeanas proximais das 
mãos, metatarsofalangeanas, ombros e joelhos, com características 
de forte dor pela manhã e à noite, com rigidez articular com du-
ração igual ou maior de 60 minutos pela manhã e após períodos 
prolongados de imobilização9.
O objetivo do tratamento deve ser sempre focado em se atingir a 
mínima atividade de doença. Detectar os parâmetros que possam 
indicar atividade e prognóstico da doença é, portanto, de vital im-
portância para a condução do tratamento adequado11.
A fisioterapia é importante em toda fase da doença e objetiva a pre-
servação e restauração da habilidade funcional geral, melhorando a 
mobilidade articular, a força muscular, a resistência, a flexibilidade 
e a capacidade aeróbia. O tratamento fisioterapêutico inclui a apli-
cação de termoterapia, eletroestimulação e fisioterapia aquática12.
Foi avaliada a efetividade da fisioterapia aquática no tratamento 
da artrite reumatoide (AR). Selecionou-se 12 artigos, entre eles 
estudos randomizados, série de casos e estudo de caso, a maioria 
dos artigos publicados compreendeu o período de 2001 a 2005. 
Verificou-se que a fisioterapia aquática é uma modalidade de tra-
tamento que parece trazer bons resultados em pacientes com essa 
doença, tanto no aspecto físico como emocional13. 
A cinesioterapia pode incluir exercícios passivos, nas fases iniciais, 
e exercícios ativos, isométricos e/ou isotônicos. A finalidade des-
ses programas de exercícios é garantir manutenção, restauração 
ou ganho da amplitude de movimento articular, fortalecimento 
e alongamento muscular, capacidade aeróbica e desempenho para 
habilidades específicas14.
A maioria dos programas de exercícios dinâmicos segue as reco-
mendações do American College of Sports Medicine (ACSM)15. É 
recomendado que o exercício tenha duração de 20 minutos ou 
mais, que seja realizado no mínimo duas vezes por semana e leve a 
um aumento de 60% da frequência cardíaca prevista para a idade, 
para apresentar efeitos clínicos positivos e sem detrimento à do-
ença, ou seja, sem piora da atividade da doença e sem causar dor. 
Quando se compara o exercício dinâmico ao programa de reabi-
litação articular convencional, observa-se melhora significativa na 
qualidade de vida desses pacientes16, 17.
Atividades aeróbicas como bicicleta, caminhada, corrida, hidro-
ginástica e natação possibilitam melhor condicionamento cardio-
vascular e podem auxiliar na prevenção da limitação relacionada 
à AR14.

OSTEOARTRITE

A osteoartrite (OA) está intensamente associada à idade e é a forma 
mais comum de doença reumática, atingindo cerca de 16% da 
população brasileira18.
É a doença articular mais frequente da população senil, com preva-
lência superior a 10% após os 50 anos de idade, podendo acarretar 
importantes limitações funcionais19 sendo a maior causa de dor 
musculoesquelética crônica e de limitação da mobilidade em pes-
soas idosas no mundo20.
Pode ser definida a partir de suas características clínicas, incluindo 
dor na articulação afetada, tipicamente agravada com atividade e 
aliviada pelo repouso; rigidez articular, principalmente matinal, 
após períodos de imobilidade; com formação de edema e defor-

midade, instabilidade, insegurança e limitação funcional e dos 
movimentos21.
Vários fatores, incluindo biomecânica, genética e inflamação, 
afetam a condição heterogênea da doença22. A combinação des-
ses fatores contribui para os sintomas de dor, rigidez e disfunção 
articular. Nesse contexto, a dor no joelho tem-se mostrado como 
sendo o sintoma mais frequente na OA, condição que é a principal 
causa de incapacidade crônica em indivíduos idosos e uma grande 
fonte de deficiência atribuível à doença. A gravidade dessa dor va-
ria amplamente, da ausência até a imobilização e/ou incapacitação 
física do paciente23.
Os recursos de termoterapia e eletroterapia são amplamente utili-
zados, mas existem poucos estudos a respeito de sua eficiência na 
osteoartrose24.
Os consensos sobre o manuseio da OA recomendam a terapia por 
exercício para a redução da dor e melhora funcional24,25.
Um estudo aleatório26 que avaliou o efeito do fortalecimento do 
quadríceps femoral na capacidade funcional e nos sintomas relacio-
nados à OA de joelho utilizando o teste Timed Up and Go (TUG), 
o questionário Western Ontario and McMaster Universities Osteo-
arthritis Index (WOMAC) e o Índice de Lequesne concluíram que 
exercícios de fortalecimento do quadríceps são efetivos na melhora 
de dor, função e rigidez em pacientes com essa doença. 
A fisioterapia aquática pode ser considerada como uma das prin-
cipais intervenções terapêuticas no tratamento da OA. As proprie-
dades físicas e fisiológicas da água possibilitam a realização de exer-
cícios dificilmente executados em solo, e que, associados à maior 
amplitude de movimento e à temperatura elevada da água, aumen-
tam a mobilidade articular, o controle muscular e a resistência, ali-
viando dores e acelerando o processo de recuperação funcional27.
Com relação à eletroterapia, foi demonstrado através de um ensaio 
clínico aleatório, placebo-controlado e duplamente encoberto que a 
laserterapia de baixa intensidade, em curto prazo, foi eficaz na me-
lhora de dor e função em pacientes portadores de OA de joelho28.
Em estudo aleatório, prospectivo e encoberto29, os autores compa-
raram protocolos de tratamento fisioterapêutico que envolveram 
o uso de cinesioterapia, crioterapia e ondas curtas em indivíduos 
com OA de joelho e verificaram que o melhor protocolo foi aquele 
que envolveu a aplicação de gelo e cinesioterapia para analgesia; 
sendo que não houve relação de ganho de amplitude, flexibilidade 
e força associado à crioterapia.

OSTEOPOROSE

Dentre as doenças crônicas mais frequentes no envelhecimento, 
a osteoporose tem sido apontada como uma das prioridades de 
saúde pública mundial, devido a sua alta prevalência e efeitos sobre 
a saúde física e psicossocial do idoso1.
A osteoporose é uma doença sistêmica caracterizada pela diminui-
ção da densidade mineral óssea (DMO), com deterioração da mi-
croarquitetura do tecido ósseo, resultando na perda de resistência 
e aumento do risco de fratura por fragilidade, principalmente na 
coluna vertebral, no quadril e no punho30. 
A realização de atividade física pode, entre outros fatores, diminuir 
a dor31, reduzir o uso de analgésicos32 e melhorar a qualidade de 
vida (QV) de indivíduos com osteoporose31. 
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Autores defendem que somente exercícios como caminhadas não 
apresentam grande relevância no tratamento da osteoporose, pois 
os ossos não são estressados a ponto de aumentar a massa óssea32-34. 
Dessa forma, a realização de exercícios físicos específicos e regula-
res possibilita a manutenção da independência física para realiza-
ção das atividades de vida diária (AVD) e melhora da QV35. 
Uma revisão sistemática sobre os efeitos de intervenção com trei-
namento resistido sobre a força muscular e a DMO nas áreas de 
maior ocorrência de fraturas relacionadas à osteoporose em mu-
lheres no estágio de vida após a menopausa, que compreendiam 
ensaios controlados, aleatórios e metanálise, mostrou que o trei-
namento resistido pode ser capaz de promover o estimulo para o 
aumento de força muscular e da formação óssea36.
Quando praticado com regularidade, o treinamento resistido pode 
aumentar a força muscular com positivas repercussões na prote-
ção contra as quedas, além do eficiente estímulo para o aumento 
da massa óssea37, influenciando fatores de risco que favorecem a 
osteoporose.

CONCLUSÃO

Existe uma gama de recursos disponíveis na fisioterapia para o tra-
tamento das artralgias, apresentando maior destaque à hidroterapia 
associada à cinesioterapia nos casos de pacientes com osteoartrite 
e AR e, para os casos de osteoporose, a prática de atividade física 
é o mais citado pelos autores. No entanto, mais estudos devem ser 
realizados com a finalidade de aperfeiçoar o conhecimento na área e 
oferecer ao paciente um tratamento mais eficaz. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Temporomandibular 
joint disorder (TMD), which is a musculoskeletal condition of the 
masticatory system, may become chronic and further worsen quality 
of life (QL) of patients. Due to the inter-relationship between phy-
sical and emotional symptoms, there is an increasing search for the 
integrative model, which includes psychosocial approaches for the 
treatment of painful conditions. This study aimed at reviewing in 
the literature the impact of education and simple self-care modalities 
on pain and disorders related to chronic painful TMD.
CONTENTS: Psychosocial factors are often involved with pain 
chronicity, making bio-behavioral approaches increasingly more 
indicated to change pain perception and to decrease distress and 
psychosocial changes which go along with persistent pain.
CONCLUSION: Current literature, although not extensive, indi-
cates positive results of education and self-care methods for chronic 
painful TMD. Further studies are needed to reinforce such findings 
and spread the application of such approaches to control chronic 
and TMD pain.
Keywords: Facial pain and temporomandibular joint disorder syn-
drome, Self-care.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A disfunção temporomandi-
bular (DTM), condição musculoesquelética do sistema mastigató-
rio, pode se tornar crônica, causando maior comprometimento na 
qualidade de vida (QV) dos pacientes. Devido à inter-relação entre 
sintomas físicos e emocionais, há uma crescente busca pelo modelo 
integrativo, o qual inclui abordagens psicossociais para o tratamento 
de condições dolorosas. O objetivo deste estudo foi realizar uma re-
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visão de literatura sobre o impacto da educação e modalidades sim-
ples de autocuidados podem ter na dor e na disfunção relacionadas 
à DTM dolorosa crônica. 
CONTEÚDO: Os fatores psicossociais estão frequentemente en-
volvidos na cronificação da dor, tornando as abordagens biocom-
portamentais cada vez mais indicadas para mudar a percepção da 
dor, reduzir o sofrimento e as alterações psicossociais que acompa-
nham as dores persistentes. 
CONCLUSãO: A literatura existente, apesar de não ser vasta, indi-
ca resultados positivos da aplicação de métodos de educação e auto-
cuidados em DTM dolorosa crônica. Mais estudos são necessários 
para reforçar tais achados e disseminar a aplicação de tais abordagens 
no controle da dor crônica e da DTM.
Descritores: Autocuidado, Dor facial e síndrome da disfunção da 
articulação temporomandibular.

INTRODUÇÃO

Disfunção temporomandibular (DTM) refere-se a um grupo de 
alterações no sistema mastigatório caracterizadas pela presença de 
dor na articulação temporomandibular (ATM) e/ou nos músculos 
mastigatórios, som articular, desvios ou restrições dos movimentos 
mandibulares.   Assim como outras dores musculoesqueléticas, se 
não forem adequadamente diagnosticadas e tratadas com sucesso, a 
DTM aguda pode se tornar crônica, causando maior comprometi-
mento na qualidade de vida (QV) dos pacientes e levando a implica-
ções econômicas para o indivíduo, o sistema de saúde e a sociedade1. 
Dores crônicas são condições altamente prevalentes, com grande 
impacto na saúde dos indivíduos, nos serviços de saúde e na so-
ciedade, além de apresentarem importantes dificuldades em seus 
tratamentos. São definidas como um grupo heterogêneo de condi-
ções clínicas, sendo uma minoria associadas a alterações estruturais 
específicas, e muitas coexistentes com dores em outras áreas anatô-
micas2.  Afeta negativamente a saúde emocional dos indivíduos3-5, 
sendo que os fatores psicossociais mantêm e exacerbam os sintomas 
de dor6. Além disso, alterações psicológicas e emocionais são con-
dições comórbidas com as dores crônicas3,7. Devido à inter-relação 
entre sintomas físicos e emocionais há crescente busca pelo modelo 
integrativo, o qual inclui abordagens psicossociais para o tratamento 
de condições dolorosas8. Esse modelo oferece igual ênfase aos fatores 
físicos e emocionais levando a melhoras substanciais6. 
A literatura científica tem demonstrado que modalidades compor-
tamentais e educacionais são opções efetivas no tratamento de con-
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dições de dor crônica, inclusive da DTM4,6,9-12. Como modalidades 
educacionais referem-se às sessões em que se oferece aos pacientes in-
formações à cerca do que é a DTM, além dos possíveis fatores predis-
ponentes, iniciadores e perpetuantes1. Tais abordagens educacionais e 
comportamentais buscam mudar a percepção e a avaliação da dor, e 
reduzir o sofrimento e as alterações psicossociais que acompanham as 
dores persistentes. São consideradas modalidades biocomportamen-
tais: o biofeedback, técnicas de relaxamento, de modificação comporta-
mental, terapia cognitivo-comportamental, educação e hipnose9.
Diante deste contexto, realizou-se uma revisão da literatura no pe-
ríodo de 1977 a 2013 na base de dados Pubmed, cruzando-se os 
descritores self-care, facial pain e syndrome of temporomandibular 
joint dysfunction. Foram incluídos os artigos que apresentavam estu-
do específico da correlação entre educação, autocuidados e DTM, 
sendo excluídos aqueles que não abordavam o tema de forma eficaz, 
ou que eram em outra língua que não fosse o português ou o inglês.
O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão de literatura 
sobre o impacto que a educação e as modalidades simples de au-
tocuidados podem ter na dor e na disfunção relacionadas à DTM 
dolorosa crônica.

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: EPIDEMIO-
LOGIA

DTM é uma condição prevalente, ocorrendo em cerca de 10% da 
população com mais de 18 anos.  É aproximadamente duas vezes 
mais comum em mulheres do que em homens13,14 e ocorre predo-
minantemente durante os anos produtivos, entre 20 e 50 anos de 
idade, e em indivíduos solteiros, gerando custos sociais significativos 
e diminuição na produtividade no trabalho14-19.
A DTM está frequentemente associada a outras condições como 
cefaleias, alergias, depressão, artrite reumatoide, fadiga crônica, fi-
bromialgia, síndrome do intestino irritável e distúrbios do sono20,21.

Modelo biopsicossocial aplicado à dor
O dualismo mente/corpo é um conceito que separa as condições 
físicas e mentais. De acordo com esse modelo biomédico, a doença e 

a dor são resultados de uma lesão física aparente, e não considera os 
efeitos da mente e da sociedade sobre a doença22. O modelo biopsi-
cossocial, por sua vez, considera as questões biológicas, psicológicas 
e sociológicas como sistemas corporais, assim como o sistema car-
diovascular ou musculoesquelético, ou seja, não há separação entre 
mente e corpo23. 
O termo “biocomportamental” se refere a abordagens terapêuticas 
derivadas da aplicação de teorias das ciências comportamentais e 
métodos para alterar a percepção e a avaliação da dor e para melho-
rar ou eliminar o sofrimento pessoal e a disfunção psicossocial, que 
muitas vezes acompanha as condições de dor persistente. As moda-
lidades comportamentais e educacionais são ferramentas eficazes no 
controle das condições de dor crônica, incluindo a DTM9.

Abordagens biopsicossociais e autocuidados no controle da dis-
função temporomandibular
Pacientes com DTM dolorosa, especialmente as crônicas, frequen-
temente experimentam  sofrimento psicológico significativo como 
distúrbios de humor, elevados índices de ansiedade e de estresse7,24.  

Apresentam também reação exacerbada aos estímulos do ambiente 
com maior atividade cardiovascular e alteração nas taxas de respira-
ção24. Assim, uma medida de custo eficaz para lidar com a dor é a 
intervenção biopsicossocial precoce25. Várias evidências suportam a 
recomendação de modalidades educacionais e comportamentais no 
controle da DTM9. A tabela 1 resume as modalidades que são indi-
cadas para o controle da DTM.
O biofeedback  eletromiográfico é um dos tipos de intervenção 
comportamental que pode ser aplicado nos casos de DTM. Du-
rante a sessão de biofeedback é realizado o monitoramento do grau 
de contração dos músculos da mastigação por meio de eletromio-
grafia desses músculos. Ao mesmo tempo, são ensinadas técnicas 
de relaxamento muscular ao paciente. O nível de atividade muscu-
lar é informado ao paciente por meio de sinais visuais ou sonoros9. 
Se comparado com o uso de placa oclusal, apesar de ambos pro-
moverem redução da dor, o biofeedback demonstra também um 
aumento significativo na amplitude dos movimentos mandibula-
res26. Um maior número de indivíduos tratados com biofeedback 

Tabela 1 – Modalidades de abordagens biopsicossociais e autocuidados no controle da disfunção temporomandibular.

Modalidades Método Resultados Autores/Referências
Biofeedback  
eletromiográfico

Monitoramento do grau de contração dos 
músculos da mastigação por meio de ele-
tromiografia e orientação acerca de técni-
cas de relaxamento muscular.

Aumento significativo na amplitude dos 
movimentos mandibulares e melhora 
dos sintomas dolorosos.

Dworkin9

Dahlstrom, Carlsson e Carlsson26 
Crider e Glaros27

Terapia cognitivo- 
comportamental

Intervenções  baseadas em perspecti-
vas  cognitivas e de comportamento con-
siderando que os sintomas  físicos  de dor 
persistentes levam os pacientes a evitarem 
o movimento e a função.

Apontada como método adequado   no 
tratamento  de dor crônica. Mais pesqui-
sas são necessárias.

Aggarwal et al.2 
Blyth et al.4

Autocuidados Inclui terapia térmica, automassagem, exer-
cícios de alongamento, estabilização, coor-
denação e de mobilização.

Método simples, não invasivo, de baixo 
custo, eficaz na redução da dor e dis-
função associada com a DTM. Faltam 
estudos que definam os parâmetros de 
eficácia.

Michelotti et al.29

Epstein, Alper e Quill et al.30

Ersek et al.34

De Laat, Stappaerts e Papy35 
Bair et al.37

Educação Aconselhamento, técnicas de reversão de 
hábitos nocivos e uso correto da mandíbula.

Mais eficaz na redução da dor muscular 
espontânea em pacientes com DTM do 
que o uso exclusivo de placa oclusal.

Michelotti  et al.29

Michelotti et al.31

Ersek et al.34

De Laat, Stappaerts e Papy35
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tornou-se livres de sintomas ou apresentou melhora significativa 
se comparado ao número de indivíduos que recebeu tratamento 
placebo ou nenhum tratamento (69% versus 35%)27.
A terapia cognitivo-comportamental  (TCC) incorpora  uma série 
de intervenções baseadas em perspectivas cognitivas e de compor-
tamento, considerando que os sintomas físicos de dor persistentes 
levam os pacientes a  evitarem o movimento e a função, que por 
sua vez, podem prolongar  e  intensificar os sintomas. Além disso, 
o estresse emocional (ansiedade, depressão, raiva) pode aumentar a 
atividade de precipitação da dor em sistemas psicofisiológicos que 
também são ativados por eventos nocivos2. Um estudo com o obje-
tivo de fornecer uma revisão de intervenções cognitivas e comporta-
mentais para a dor crônica em idosos, com foco na eficácia do tra-
tamento, indicou que as intervenções cognitivas e comportamentais 
foram eficazes no autorrelato de experiência de dor28.
Apesar de a TCC ser apontada como um  método  adequado  no 
tratamento de pacientes com dor crônica, mais pesquisas são ne-
cessárias para avaliar a sua eficácia e para determinar o número de 
sessões necessárias, a forma de transmissão das instruções e a relação 
custo-efetividade2,4.
Há um consenso de que as estratégias de tratamento para DTM 
devem ser preferencialmente reversíveis1. Entre essas, o autocuida-
do é altamente indicado por ser um método simples, não invasivo 
e de baixo custo. Os objetivos dessa abordagem são controlar a dor 
e o desconforto, reduzir o tônus muscular, melhorar os parâmetros 
cinéticos e a função da ATM. Um programa de autocuidados in-
clui procedimentos como aconselhamento, educação (técnicas de 
reversão de hábito e uso correto da mandíbula), terapia térmica, 
automassagem, exercícios de alongamento, estabilização, coorde-
nação e de mobilização. Embora esses tratamentos sejam eficazes 
na redução da dor e da disfunção associada com a DTM, faltam es-
tudos que definam os parâmetros de eficácia29. Além disso, pacien-
tes bem informados são mais propensos a participar ativamente no 
seu cuidado, tomar decisões mais conscientes e aderir  totalmen-
te ao tratamento30.  Estudos realizados com o objetivo de avaliar a 
eficácia em curto prazo da educação, comparando-a com o uso de 
placa oclusal para o tratamento da dor miofascial, constataram que 
a educação foi mais eficaz na redução da dor muscular espontânea 
em pacientes com DTM do que a placa oclusal apenas31,32.
Outro estudo comparou a dor de pacientes de um programa de au-
togestão (PSM) usando terapia cognitivo-comportamental e exercí-
cios em pacientes com dor crônica com mais de 65 anos de idade. 
O grupo PSM mostrou melhora significativa, observada em até um 
mês de seguimento do estudo, em medidas de angústia, dor, inca-
pacidade e humor, quando comparado ao grupo que recebeu trata-
mento usual e ao que realizou apenas os exercícios33.
Diversas diretrizes clínicas  enfatizam a necessidade de  se utilizar 
terapias multimodais, como o treinamento e as instruções de au-
tocuidados para  controle da dor34. Um protocolo de tratamento, 
envolvendo aconselhamento e terapia física, também tem mostrado 
diminuição significativa na intensidade da dor35. 
Apesar de metade dos pacientes terem conhecimento do seu diag-
nóstico, 40% deles não são corretamente  orientados sobre o tra-
tamento proposto. Além disso, as expectativas sobre o tratamento 
apresentam associação significativa com o grau de adesão a este36. As 
barreiras à aplicação dos autocuidados incluem a falta de apoio de 

amigos e familiares, recursos limitados, depressão, ineficácia das es-
tratégias de alívio da dor, limitações de tempo e outras prioridades 
da vida, falta de estratégias de adaptação para atender às necessida-
des pessoais, limitações físicas, e baixa interação profissional-pacien-
te. Entre os aspectos facilitadores estão o incentivo oferecido pelos 
profissionais envolvidos, a melhora da depressão com o tratamento, 
suporte da família e amigos e a disponibilização de diferentes estra-
tégias de autocuidados da dor37.

CONCLUSÃO

A educação e os autocuidados são abordagens baseadas no modelo 
biopsicossocial da dor. A literatura existente, apesar de não ser vasta, 
indica resultados positivos a respeito da aplicação de métodos de 
educação e autocuidados em DTM dolorosa crônica, contribuindo 
para a melhora dos sintomas dolorosos e desconforto. Embora mais 
estudos sejam necessários para reforçar tais achados, a literatura atual 
suporta a aplicação de estratégias de autocuidados para a DTM do-
lorosa crônica, visando melhorar a conscientização e incorporação 
de estratégias ativas, mais eficazes3. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic pain is a fre-
quent complaint during medical visits, especially among the elder-
ly. In the attempt to find more effective therapies with less adverse 
effects in this population, especially considering elderly people with 
neuropathic and musculoskeletal pain, there are studies relating vi-
tamin D to pain, which could propose it as an analgesic alternative. 
This study aimed at reviewing in the literature the role of vitamin D 
in chronic musculoskeletal pain in the elderly.
CONTENTS: Pubmed, Medline, LILACS, Cochrane Library and 
Scielo databases were queried for the last ten years, looking for stu-
dies in Portuguese and English. Initial search keywords were “vita-
min D” and “chronic pain”, resulting in 220 articles, of which only 
those addressing musculoskeletal pain in the elderly were selected. 
From those, only ten met established criteria and were analyzed, re-
sulting in: one systematic review, five transversal analytical studies, 
two case-series retrospective studies, one prospective observational 
study and one randomized and controlled clinical trial. Five stu-
dies have shown significant relationship between vitamin D deficit 
and chronic musculoskeletal pain; three studies have shown pain 
improvement after vitamin D supplementation and two have not 
observed pain improvement with such supplementation.
CONCLUSION: Studies relating vitamin D to chronic pain in the 
elderly are still scarce and highly heterogeneous. The evaluation of 
vitamin D deficit should be more frequent during geriatric consul-
tations, because this has been correlated to some painful syndromes 
and its correction could bring therapeutic benefits in some cases.
Keywords: Chronic pain, Elderly, Musculoskeletal pain, Neuralgia, 
Vitamin D.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor crônica é queixa muito 
frequente nas consultas, principalmente entre os idosos. Na tentati-
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va de buscar terapêuticas mais eficazes e com menos efeitos adver-
sos, nessa população, especialmente considerando idosos com dor 
neuropática e musculoesquelética, tem-se observado estudos que 
vêm relacionando a vitamina D a quadros dolorosos, o que poderia 
propô-la como uma alternativa analgésica. O objetivo deste estudo 
foi rever, na literatura, o papel da vitamina D na dor crônica neuro-
musculoesquelética em idosos.
CONTEÚDO: Realizada a revisão bibliográfica na base de dados 
do Pubmed, Medline, LILACS, Biblioteca Cochrane e Scielo, con-
templando os últimos 10 anos, títulos em português e inglês. Os des-
critores usados na busca inicial foram “vitamina D” e “dor crônica”, 
resultando 220 artigos, dos quais apenas os que se tratavam de dor 
neuromusculoesquelética em idosos foram utilizados. Destes, so-
mente 10 preenchiam os critérios estabelecidos e foram analisados, 
resultando: um estudo de revisão sistemática, cinco estudos analíti-
cos transversais, dois estudos retrospectivos do tipo série de casos, um 
estudo observacional prospectivo e um trial clínico randomizado e 
controlado. Observou-se em cinco estudos uma relação significativa 
entre a hipovitaminose D e dor crônica musculoesquelética, em três 
estudos uma melhora da dor após suplementação com vitamina D, e, 
em outros dois, não haver melhora da dor com esta suplementação.
CONCLUSãO: Os estudos relacionando a vitamina D e a dor 
crônica em idosos ainda são escassos e bastante heterogêneos. A 
avaliação do déficit de vitamina D deveria estar mais presente nas 
consultas geriátricas, pois este tem sido correlacionado com certas 
síndromes dolorosas e sua adequação poderia trazer beneficio tera-
pêutico em alguns casos.
Descritores: Dor crônica, Dor musculoesquelética, Idoso, Neural-
gia, Vitamina D. 

INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, de-
corrente da baixa mortalidade e natalidade e aumento da expec-
tativa de vida, resultado do grande avanço científico e tecnoló-
gico ocorrido nas últimas décadas1,2.  Segundo dados do censo 
demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a população presente e residente no Brasil com 65 anos 
ou mais, que era de 4,8% em 1991, passou a 5,9% em 2000 e 
chegou a 7,4% em 20103.
Com o aumento da expectativa de vida, há aumento da prevalên-
cia de doenças crônicas e degenerativas. Muitos desses quadros são 
acompanhados por dor crônica, um importante problema de saúde 
pública, que vem recebendo destaque recentemente1,2. 
A dor crônica descrita como “aquela que persiste além do tempo razoável 
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para a cura de uma lesão” pode ser associada a vários fatores, como 
depressão, incapacidade física e funcional, isolamento social, alteração 
na dinâmica familiar e desesperança. Pode acarretar fadiga, anorexia, 
alterações do sono, constipação e dificuldade de concentração. A in-
capacidade de controlá-la traz intenso sofrimento físico e psíquico, 
podendo interferir de modo significativo na qualidade de vida dos 
idosos, afetando de forma variável as suas atividades cotidianas4-6.
Na tentativa de encontrar terapêuticas mais eficazes e com menos 
efeitos colaterais, principalmente tratando-se de idosos, observaram-
-se vários estudos que trazem a vitamina D como uma alternativa 
para o tratamento da dor crônica.
O objetivo deste estudo foi revisar na literatura o papel da vitamina 
D na dor crônica neuromusculoesquelética em idosos.

CONTEÚDO

Foi realizada uma revisão bibliográfica na base de dados do Pub-
med, Medline, LILACS, Biblioteca Cochrane e Scielo, em por-

tuguês e inglês, dos últimos 10 anos. Os descritores usados para a 
busca foram “vitamina D” e “dor crônica”, resultando 220 artigos, 
sendo incluídos no presente estudo apenas os artigos que avalia-
ram indivíduos idosos (com 60 anos ou mais), mesmo que não 
exclusivamente. Desta forma, um total de 65 artigos foi selecio-
nado. Também realizada procura direta por artigos sobre o tema 
de interesse, artigos estes que não apareceram na busca inicial: 
três publicações.
Dentre os artigos encontrados, somente 10 preencheram os 
critérios estabelecidos: vitamina D e dor crônica neuromuscu-
loesquelética envolvendo indivíduos idosos. Assim, os trabalhos 
incluídos e analisados foram: um estudo de revisão sistemática, 
cinco estudos analíticos transversais, dois estudos retrospectivos 
do tipo séries de casos, um estudo observacional prospectivo e 
um trial clínico randomizado e controlado.
A tabela 1 apresenta uma pequena síntese dos artigos seleciona-
dos e seus principais resultados.

Tabela 1 – Síntese dos artigos analisados.
Autores Tipos de Estudos / Objetivos / Método    Resultado / Conclusão
Straube  
et al.7

Revisão sistemática / Avaliar a eficácia e os efeitos adversos 
da suplementação de vitamina D em condições dolorosas 
crônicas (adultos/ idosos).

Quatro estudos analisados e apenas um apresentou efeito benéfico da suple-
mentação de vitamina D na dor crônica. Demais resultados também positivos 
para a suplementação da vitamina D, mas sem significância estatística. A evi-
dência para a vitamina D no tratamento da dor crônica foi considerada baixa.

McBeth  
et al.8

Estudo analítico transversal / Avaliar a associação entre dor 
musculoesquelética e vitamina D. Homens entre 40 e 79 
anos foram avaliados sobre dor e estilo de vida e também 
testados quanto ao desempenho físico e níveis séricos de 
25(OH)D3. Total de 3.075 incluídos.

Observado 41% de homens sem dor, 50,4% com dor não considerada crô-
nica generalizada (“outra dor”) e 8,6% com DGC. Após ajuste para idade, 
os idosos com DGC apresentavam mais chance de deficiência de 25(OH)D3 
(50% dos casos), enquanto idosos com “outra dor” apresentavam menor 
chance (30% dos casos).

Atherton  
et al. 9

Estudo analítico transversal / Examinar a associação entre 
os níveis de vitamina D (25[OH]D3) e a presença DGC numa 
amostra populacional britânica de idosos brancos.

A DGC foi mais prevalente nas mulheres com déficit de 25(OH)D3 e va-
riou de acordo com os níveis desta vitamina nas mulheres, mas não nos 
homens. Entre as com DGC, 14,4% apresentavam níveis de vitamina D < 
25 nmol/L, 14,8% níveis entre 25-49 nmol/L, 11,6% níveis entre 50 e 74 
nmol/L, 8,2% níveis entre 75 e 99 nmol/L e 9,8% níveis >=  100 nmol/L. 

Turner  
et al. 10

Estudo retrospectivo do tipo série de casos / Determinar a 
prevalência e as correlações clínicas da hipovitaminose D em 
indivíduos que buscavam tratamento para dor crônica num 
centro de reabilitação multidisciplinar de dor / Total de 267 
pacientes e um nível sérico de 25[OH]D3 considerado inade-
quado quando < = 20 ng/mL.

Prevalência de hipovitaminose D foi de 26%. A dose média de morfina usa-
da, quando presente os níveis inadequados de vitamina D, era de 133,5 mg/
dia e, para níveis adequados, era de 70 mg/dia. A duração média de uso 
de opioide era de 71,1 e 43,8 meses para níveis inadequado e adequado 
de vitamina D, respectivamente.  Observou-se > necessidade de analgesia 
quando déficit de vitamina D presente.

Hicks et al.11 Estudo transversal analítico / Examinar as associações entre 
níveis de vitamina D e dor musculoesquelética e observar se 
há diferenças por gênero / Selecionados 958 idosos >= 65 
anos. Deficiência de vitamina D quando níveis < 25 nmol/L.

Um total de 58% das mulheres apresentava dor moderada versus 27% dos 
homens. Deficiência de vitamina D associou-se significativamente a maior 
prevalência de dores nas costas nas mulheres, mas não nos homens.

Björkman, 
Sorva e 
Tilvi12

Trial clínico randomizado controlado / Avaliar a suplementação 
de vitamina D na dor de idosos institucionalizados e verificar a 
correlação da dor com deficiência de vitamina D / Total de 202 
idosos com dor foi randomizado para receber 400 UI/dia ou 
1200 UI/dia de colecalciferol ou placebo (3 grupos).

Grande prevalência de dor na instituição, entre 38,4% e 83,8% dependen-
do do instrumento de avaliação da dor. Baixos níveis de 25(OH)D3 (< 50 
nmol/L) foram observados em 98,1%. Não houve redução significativa na 
estimativa de dor após qualquer suplementação com vitamina D e também 
não houve alteração na intensidade dolorosa.

Bartley13 Estudo analítico transversal / Estimar a prevalência de defi-
ciência de vitamina D numa clínica multidisciplinar de dor/ 
Incluídos 177 indivíduos e avaliado a vitamina D sérica.

Dos incluídos, 3% apresentaram 25(OH)D3 < = 17,5 nmol/L (nível associado 
à osteomalácia), 32% nível de 50 nmol/L (deficiência de vitamina D) e 73% 
nível de 80 nmol/L (normal). A hipovitaminose D pareceu ter importância nos 
quadros de dor crônica.

Knutsen  
et al.14

Estudo analítico transversal / Avaliar os níveis de vitamina 
D em indivíduos com dor musculoesquelética inespecífica, 
com cefaleia ou com fadiga / Total de 572 pacientes subme-
teu-se a dosagem da 25[OH]D3.

Houve alta prevalência de hipovitaminose D naqueles com dor musculoes-
quelética inespecífica, cefaleia e fadiga (58% de prevalência quando nível < 
50 nmol/mL). O nível de vitamina D foi menor naqueles com cefaleia. Cerca 
de 20% daqueles com baixos níveis de vitamina D relataram cefaleia com-
parados a 5% com níveis normais.

Lee e Chen15 Estudo observacional prospectivo / Suplementar diabéticos 
portadores de neuropatia dolorosa com colecalciferol na 
dose de 2.000 UI/dia por 3 meses.

Redução de 50% na intensidade da dor e um aumento de 67% no nível mé-
dio de 25(OH)D3. A suplementação da vitamina D foi eficaz no tratamento 
da dor neuropática em diabéticos.

Huang et 
al 16

Estudo tipo séries de casos / Avaliar o uso de vitamina D em 
veteranos americanos com múltiplas afecções dolorosas crô-
nicas e baixo 25(OH)D3 (< 30 ng/mL) / Abordados dor e corre-
latos em 28 veteranos que receberam 1200IU/dia de vitamina 
D (quando nível 20-29 ng/mL) ou 50.000 UI/sem (< 20 ng/mL).

Melhora estatisticamente significativa na intensidade da dor (p < 0,001), 
latência do sono (p = 0,019), duração do sono (p = 0,012), dor corporal (p = 
0,014), estado de saúde geral (p= 0,006), vitalidade (p = 0,048) e funciona-
lidade social (p = 0,017).

DGC = dor generalizada crônica.
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DISCUSSÃO

Analisando os artigos desta revisão, observou-se que a associação 
entre déficit da vitamina D e dor crônica parece ser frequente, mas 
outros pontos ainda estão por esclarecer e merecem consideração, 
como uma possível ação da vitamina D em transtornos do humor, 
do tipo ansiedade e depressão, que, comumente, acompanham os 
quadros dolorosos crônicos. Sugere-se, ainda, que a vitamina D 
apresente atividade anti-inflamatória, diminuindo algumas citocinas 
pró-inflamatórias e, assim, diminuindo a dor17.
Infere-se que nem todos aqueles que apresentam déficit da vitamina 
D desenvolvam quadros de dor musculoesquelética, mas a proba-
bilidade disso ocorrer aumenta quanto menor forem os seus níveis. 
Poder-se-ia esperar que a vitamina D fosse de grande valia no trata-
mento da síndrome dolorosa crônica no idoso. Mas, analisando os 
estudos selecionados nesta revisão, observa-se que alguns chegam a 
essa conclusão, enquanto outros não podem afirmá-lo.
Não está claro se a deficiência de vitamina D é causa efeito ou, sim-
plesmente, um epifenômeno em situações de dor. 
Mais recentemente, autores também sugerem que a hipovitaminose 
D possa induzir a várias desordens neurológicas, como a epilepsia18. 
Assim, outra vez se propõem a necessidade de consideração adicio-
nal do status da vitamina D em pacientes idosos, que também apre-
sentam desordens neurológicas muito frequentemente.
Quando se busca qual a dose de vitamina D que deve ser utilizada nos 
quadros de dor crônica, também não se observa um padrão nos estu-
dos. Sugere-se a utilização de vitamina D em doses mais altas, visando 
não somente aumentar os depósitos daquela vitamina, principalmente 
no tecido adiposo, mas também visando uma melhora na dor crônica. 
Uma suplementação de vitamina D3 total diária de 2.400 a 2.800 
IU, para iniciar, seria potencialmente benéfica em pacientes com dor 
musculoesquelética crônica e com síndromes de fadiga19. Vale ressaltar 
o relato de que pode haver um tempo de até nove meses para que os 
efeitos máximos desta suplementação sejam atingidos19. 

CONCLUSÃO 

Os estudos existentes sobre vitamina D e dor crônica em idosos ain-
da são poucos, e os que utilizam a vitamina D no tratamento da dor 
crônica, principalmente a neuromusculoesquelética, ainda são mais 
escassos, além de bastante heterogêneos. 
Nesta revisão observou-se maior prevalência de dor crônica em indiví-
duos com deficiência de vitamina D, principalmente em mulheres, e a 

sua suplementação mostrou-se benéfica em alguns casos, mas não em 
outros. Assim, há necessidade de mais estudos com objetivos e critério 
melhor definido para se chegar a maiores conclusões sobre o tema. 
A avaliação do déficit de vitamina D deveria estar mais presente nas 
consultas médicas geriátricas, principalmente naquelas em que exis-
tem queixas de dor crônica neuropática e musculoesquelética, por 
meio da sua dosagem e suplementação, considerando-se que tem 
baixo custo e ainda poderia ser benéfica no tratamento da dor, além 
de bem tolerada nas doses habitualmente utilizadas.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Orofacial pain is asso-
ciated to soft and mineralized oral cavity and facial tissues. In 
dentistry, it may have or not odontogenic origin. Temporoman-
dibular disorder (TMD) is the most common musculoskeletal 
orofacial pain and presents characteristic symptoms such as mas-
ticatory muscles pain, jaw movement limitation, joint noises, ea-
rache and tinnitus. Tinnitus is a term describing the perception 
of sound by human ears in the absence of external sounds and 
causes discomfort impairing quality of life. It may be a symptom 
indicating TMD especially when other symptoms are present, 
such as facial muscles pain. Due to etiologic variability, there are 
several therapeutic modalities, including acupuncture. This stu-
dy aimed at reporting a case of a patient with orofacial pain and 
tinnitus treated with acupuncture and the results after treatment.
CASE REPORT: Female patient, 32 years old, came to the Acu-
puncture Clinic of the School of Dentistry of Piracicaba (FOP/
UNICAMP) complaining of facial muscle pain and pricking at 
the same side, acute right ear tinnitus, already with diagnosis of 
left ear hearing loss and with sleep disorders and stress. Patient 
was treated according to her energetic unbalance with 6 sessions 
of traditional acupuncture, for one week, lasting 20 minutes. To 
evaluate orofacial pain and tinnitus intensity, the visual analog 
scale (VAS) was used and was called initial VAS (pre-treatment) 
and final VAS (post-treatment). After the second session there 
has been improvement in orofacial pain and tinnitus symptoms. 
After the sixth session tinnitus had resolved.
CONCLUSION: Acupuncture has induced muscle relaxation 
with benefits for masticatory and middle ear (tensor tympani) 
muscles, as well as levator palate muscle decreasing orofacial pain 
and tinnitus intensity.
Keywords: Acupuncture therapy, Meridians, Orofacial pain, 
Tinnitus.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Dor orofacial é toda dor 
associada a tecidos moles e mineralizados da cavidade oral e da 
face. Na odontologia, podem ser de origem odontogênica e não 
odontogênica. A disfunção temporomandibular (DTM) é a dor 
orofacial musculoesquelética mais comum, apresenta sintomas 
característicos como dor nos músculos mastigatórios, limitação 
dos movimentos mandibulares, ruídos articulares, otalgia, ti-
nido. Tinido (zumbido) é um termo que descreve a percepção 
de som no ouvido humano na ausência de som externo, causa 
de incômodo com prejuízo na qualidade de vida. Pode ser um 
sintoma indicativo de uma DTM principalmente quando estão 
presentes outros sintomas característicos da disfunção como 
dor nos músculos da face. Devido à variabilidade etiológica, 
encontram-se várias modalidades terapêuticas, incluindo a acu-
puntura. O objetivo deste estudo foi relatar o caso de uma pa-
ciente com dor orofacial e tinido tratada com acupuntura e seus 
resultados após o tratamento.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 32 anos, 
compareceu a Clínica de Acupuntura da Faculdade de Odon-
tologia de Piracicaba (FOP/UNICAMP), com queixa de dor 
muscular na face e formigamento do mesmo lado, tinido 
agudo no ouvido direito, já com diagnóstico de surdez do 
ouvido esquerdo e apresentando distúrbios do sono e estres-
se. Foi tratada de acordo com seu desequilíbrio energético, 
em seis sessões de acupuntura tradicional, uma por semana, 
com duração de 20 minutos. Para avaliar a intensidade da 
dor orofacial e do tinido, utilizou-se a escala analógica visual 
(EAV), denominada EAV inicial (pré-tratamento) e EAV final 
(pós-tratamento). Após a segunda sessão, observou-se melho-
ra nos sintomas da dor orofacial e do tinido, que deixou de se 
manifestar após a sexta sessão.
CONCLUSãO: Acupuntura propiciou o relaxamento da mus-
culatura com benefícios para os músculos da mastigação e da 
musculatura da orelha média (tensor do tímpano), bem como 
do músculo elevador do palato, reduzindo a intensidade da dor 
orofacial e do tinido.
Descritores: Dor orofacial, Meridianos, Terapia por acupun-
tura, Zumbido.

INTRODUÇÃO

Dor orofacial é toda dor associada a tecidos moles (músculos, ner-
vos, pele, glândulas, vasos sanguíneos) e mineralizados (ossos e den-
tes) da cavidade oral e da face. Pode ser referida na região da cabeça 

© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

RELATO DE CASO



227

Acupuntura no manuseio da dor orofacial e do tinido. Relato de caso Rev Dor. São Paulo, 2013 jul-set;14(3):226-30

e/ou pescoço ou estar associada a outras doenças (cervicalgia, cefa-
leias primárias e doenças reumáticas)1.
Na odontologia, as causas mais frequentes de dor orofacial são as 
de origem odontogênica, que se relacionam com os tecidos dentá-
rios e suas estruturas de suporte (de intensidade mais aguda) e não 
odontogênicas, associadas aos músculos, articulações e nervos (dores 
neuropáticas)2.
A dor orofacial musculoesquelética popularizou-se no Brasil entre 
os leigos, pacientes e profissionais da saúde como Disfunção da 
Articulação Temporomandibular (DTM)3. DTM é um termo que 
abrange uma série de problemas clínicos que envolvem as estruturas 
da musculatura da cabeça, face, boca, pescoço e outras estruturas 
associadas4. 
São sinais e sintomas comuns das DTM: dor nos músculos masti-
gatórios, dor na região da articulação temporomandibular, cefaleia, 
limitação dos movimentos mandibulares, sensação de diminuição 
da acuidade auditiva, otalgia, tinido5.
O tinido (ou zumbido) é um termo que descreve a percepção de 
som no ouvido humano na ausência de som externo6, e pode es-
tar associado a problemas emocionais psicológicos depressivos6,7. O 
tinido também pode ter a etiologia de anormalidades de estrutu-
ras anatômicas, mas, às vezes, nenhum defeito estrutural etiológico 
pode ser encontrado8. 
A prevalência de tinido em pessoas com audição normal é de 26,6%, 
que aumenta para 35,1% em pessoas com menos audição6. A sua 
incidência não está relacionada com idade ou sexo9. Este problema 
pode ser classificado em dois tipos de tinido: de origem para-audi-
tivo (perceptível), que tem uma origem vascular ou muscular, e o 
tinido subjetivo de origem neurossensorial10. 
O tinido pode ser um dos sintomas otorrinolaringológico que in-
dicam uma DTM, principalmente quando estão presentes outros 
sinais e sintomas que caracterizam a disfunção como dor na muscu-
latura mastigatória11. 
As pessoas acometidas com tinido, cerca de 20%, apresentam um 
incômodo significativo que gera prejuízo na qualidade de vida12. O 
seu tratamento representa um grande desafio, encontram-se várias 
modalidades terapêuticas que têm como finalidade eliminar ou, na 
maioria dos casos, atenuar o tinido, tais como a farmacológica Tin-
nitus Retraining Therapy, próteses auditivas, estimulação elétrica com 
implantes cocleares, biofeedback, psicoterapia13.
Devido à subjetividade dos sintomas e da variabilidade etiológica, 
o tratamento deve ser individualizado para obtenção de melhores 
resultados. Dessa maneira, acupuntura pode ser um recurso terapêu-
tico a mais no tratamento do tinido por ser uma prática terapêutica 
individualizada com visão holística13.
A acupuntura destaca-se como um dos pilares da Medicina Tradicio-
nal Chinesa (MTC), desenvolvida a partir da observação dos fenô-
menos que ocorrem na natureza, um sistema que apresenta o corpo 
humano como um todo e como uma parte da natureza14, que se 
baseia na estimulação com agulhas de pontos específicos definidos 
na anatomia humana13.
O uso da acupuntura para o tratamento do tinido é similar ao seu 
uso para o alívio da dor, porque ambas as condições produzem expe-
riências emocionais e sensoriais desagradáveis15. Diante do exposto, 
este estudo teve como objetivo avaliar o efeito terapêutico da acu-
puntura no manuseio da dor orofacial e do tinido. 

RELATO DO CASO

Paciente do sexo feminino, 32 anos, 60 kg e 1,69 m de altura, pro-
curou a Clínica de Acupuntura da Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba (FOP/UNICAMP), com queixa de dor muscular na face 
e formigamento do mesmo lado, tinido agudo no ouvido direito, 
já com diagnóstico de surdez do ouvido esquerdo e apresentando 
distúrbios do sono e estresse.
Ao ser realizada a palpação na região da face do lado da dor referida, 
a paciente informou que ao ser comprimido o local, a dor melhorava 
(indicativo de um quadro de deficiência de acordo com a MTC); a 
musculatura facial e a cervical estavam tensionadas.
Na observação da língua (Figura 1), procedimento que é de auxílio 
de diagnóstico, visto que a língua na MTC é um microssistema na 
qual há a representação dos órgãos e vísceras16, verificou-se a presen-
ça de marcas de dentes nas laterais, tremor, saburra fina e branca, 
apresentando-se edemaciada e com a ponta vermelha.

R
IG – ID -  B

V
B BP   E F

P
C - PC

Figura 1 – Esquema das zonas afetadas da língua – Fígado (F), Vesí-
cula Biliar (VB) e Coração (C).

Identificou-se o desequilíbrio energético da paciente por meio dos 
oito princípios, sendo de natureza Yin, Frio, Vazio, Interno. Para 
a seleção dos pontos de acupuntura do tratamento, levou-se em 
consideração o meridiano acometido e as áreas dolorosas da face17, 
elegendo-se os seguintes pontos:

Meridiano do triplo aquecedor (TA)
TA17 (Yifeng), TA18 (Qimai), TA19 (Luxi), TA20 (Jiaosun), TA21 
(Ermen), TA22 (Heliao), TA23 (Sishukong).
O meridiano do TA, entre outras funções, atua na circulação do 
fluxo energético (mobilização do Qi). Tem relação com o aspecto 
mental por estar relacionado com o meridiano do pericárdio (CS), 
atuando como um articulador em um nível psíquico, no equilíbrio 
emocional entre as relações pessoais e as voltadas para si mesmo18.

Meridiano do intestino delgado (ID)
ID17 (Tianrong), ID18 (Quanliao)
Do ponto de vista psicológico, o meridiano ID tem influência na 
lucidez mental e auxilia na tomada das decisões, no sentido de dis-
tinguir qual a melhor opção de escolha18. 

Meridiano do coração (C)
C7 (Shenmen) – é o ponto mais importante do meridiano do cora-
ção, sua principal ação é acalmar a mente, com indicações para tratar 
insônia, ansiedade, memória fraca e outras18.
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Meridiano do estômago (E)
E36 (Zusanli) – ponto que equilibra a energia do corpo e fortalece 
as defesas contra fatores patogênicos exteriores18.
Foram realizadas seis sessões de acupuntura tradicional (Figura 2), 
uma por semana, com duração de 20 minutos, com agulhas descar-
táveis, estéreis, embaladas individualmente, de inox, da marca Huan 
Qiu (Suzhou Huanqiu Acupuncture Medical Appliance Co. Ltd.), 
nos tamanhos 0,25 x 25 mm (para inserção na face), e de 0,25 x 
30 mm (para inserção nos pontos da cabeça, punho e perna). Para 
assepsia da pele, utilizou-se algodão embebido em álcool a 70º. As 
agulhas foram inseridas unilateralmente, do lado direito (lado aco-
metido pela dor na face e tinido), até obter-se o Deqi, e não foram 
manipuladas19.
Observou-se melhora depois da segunda sessão, a musculatura fa-
cial e cervical estavam relaxadas e a paciente manifestava diminuição 
do tinido, que foi melhorando gradativamente após cada sessão de 
acupuntura, deixando de manifestar-se na última sessão (Figura 3). 
Para avaliar a intensidade da dor orofacial, utilizou-se a mesma 
escala (EAV), na qual zero significa sem dor e 10, máximo de 
dor, denominada EAV inicial (pré-tratamento) e EAV final (pós- 
tratamento).
Da mesma forma, para avaliar a intensidade do tinido, utilizou-se 
a EAV, que foi adaptada para o tinido, em que zero significa que 
não há tinido e 10 máximo tinido, denominada EAV inicial (pré- 
tratamento) e EAV final (pós-tratamento).
As porcentagens obtidas foram realizadas por meio da diferença da 
EAV inicial e EAV final.
Em se tratando de estudo com seres humanos, este foi conduzido 
dentro dos critérios éticos, de acordo com os padrões exigidos pela 
Declaração de Helsinque de 1975, obteve aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba/
UNICAMP (099/2008) e só teve início após a assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

DISCUSSÃO

De acordo com a literatura20, alguns sinais e sintomas das DTM 
são comuns na população, como neste caso, sendo que o fator psi-
cológico foi contribuinte gerando tensão, que aumenta a atividade 
muscular, causa de fadiga e espasmo5. Como a MTC abrange o 
conceito do holismo, no qual o corpo humano é visto como um 
todo e todas as partes constituintes estão conectadas entre si e se 
coordenam e se interagem funcionalmente umas com as outras e 
com o meio externo21. Ao se utilizar a acupuntura, procurou-se 
alcançar o equilíbrio físico e emocional, propiciando o restabele-
cimento da saúde.
Ao utilizar pontos do meridiano do Triplo Aquecedor (TA), con-
sidera-se o seu trajeto externo e interno, percorrendo a região auri-
cular do ouvido interno e externo, unindo-se através do seu trajeto 
interno com o meridiano circulação-sexo (CS), com o meridiano do 
estômago (E), e o meridiano da vesícula biliar (VB)22. O meridiano 
do estômago passa pela face no seu trajeto externo (com indicações 

Figura 2 – Pontos aplicados ao redor da orelha. 

Figura 3 – Melhora da intensidade da dor orofacial e do tinido durante 
o tratamento com acupuntura. 
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para tratar dores da face e odontalgia) e o meridiano da VB, no seu 
trajeto externo, percorre a região da orelha e face22.
Também se considera que o trajeto externo do meridiano TA ao 
subir pela face posterior do ombro atravessa pontos do meridiano 
do intestino delgado (ID)22, sendo isto importante porque, no tra-
jeto destes dois meridianos, se localizam os músculos elevadores da 
mandíbula e os músculos faciais, que são setores anatômicos com-
prometidos neste caso clínico (Figura 4). 

Figura 4 – Anatomia da localização dos nervos trigêmeo e facial (linha 
preta) e sua interseção com os meridianos TA, ID, E (linha pontilhada). 

O ponto ID17 (Tianrong), por sua localização logo abaixo do ân-
gulo da mandíbula, na margem anterior do músculo esternoclei-
domastóideo, foi de auxílio para promover relaxamento da mus-
culatura do pescoço e por ter a função energética de harmonizar a 
circulação de Qi e estar indicado no tratamento da surdez e tinido22 
e ID18 (Quanliao), com aplicação clínica nos distúrbios dolorosos 
da face, localizado na parte inferior do arco zigomático, abaixo do 
ângulo lateral do olho, e o ponto E36 (Zusanli), como um ponto 
regularizador geral de energia22, para equilibrar o centro e, em con-
sequência, todo o corpo.
De acordo com os resultados, houve uma melhora da paciente evi-
denciada por meio da EAV; após o tratamento da sexta semana de 
acupuntura, ela teve uma melhora de 95% e na manifestação da 
sintomatologia do tinido total em 100%, o que pode ser justificado 
fisiológica e anatomicamente, porque no complexo crânio-cervical 
todas as estruturas se encontram relacionadas. No caso do sistema 
auditivo, este se encontra localizado na porção petrosa do osso tem-
poral (por onde passa o meridiano da VB), que se relaciona com 
o músculo tensor e levantador do véu palatino e da tuba auditiva 
(relacionado com o meridiano do ID e TA). Quando estas estrutu-
ras se encontram em contração permanente pelo estresse emocional, 

ocasionam uma vasoconstrição constante destes músculos (falta de 
irrigação sanguínea, que para a MTC é deficiência de Xue), interfe-
rindo na entrada do ar e, assim, desequilibrando a pressão atmosfé-
rica interna, o que ocasionaria o tinido. 
No aspecto emocional, a indicação da presença do fator emocional 
pode ser observada pela coloração vermelha intensa na ponta da lín-
gua, área de correspondência com o meridiano do coração, segundo 
o microssistema da língua16. Por meio do ponto C7 – Shenmem, 
que é a Porta do Espírito, foi possível equilibrar o Yang Qi e Xin Qi 
do coração, bem como quando se utiliza o ponto do seu meridiano 
acoplado ID 17, pois todos os sentidos dependem do coração, já que 
a mente recebe as percepções sensoriais.
O emocional é uma parte importante do ser humano, porém mui-
tas vezes deixa seu aspecto subjetivo provocando manifestações no 
corpo físico, refletidas em sinais e sintomas patológicos, indicativos 
da necessidade de tratamento. A acupuntura funciona neste nível, 
desde o momento da inserção da agulha, que produz uma série de 
reações químicas, estimulando a liberação periférica de óxido nítrico 
e outras substâncias11, bem como pela vasodilatação local, melho-
rando a circulação dos diferentes fluidos (Xue). Observam-se efeitos 
analgésicos, relaxante muscular, sedativo, ansiolítico, anti-inflamató-
rio, indutor da imunidade e outros que se fazem por meio de meca-
nismos neurais, neuro-humorais e neuroquímicos17.

CONCLUSÃO

Neste caso clínico, a acupuntura propiciou o relaxamento da mus-
culatura com benefícios para os músculos da mastigação e da mus-
culatura da orelha média (tensor do tímpano), bem como dos mús-
culos elevador do palato, reduzindo a intensidade da dor orofacial e 
do tinido.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The prevalence of chro-
nic pelvic pain among females is approximately 4%, similar to the 
prevalence of migraine (2.1%), asthma (3.7%) and low back pain 
(4.1%). Its diagnosis and management are major challenges for the 
health team. This report aimed at showing the difficulty of diagno-
sing and managing chronic pelvic pain and the importance of the 
multidisciplinary team for pain relief.
CASE REPORT: Forty-five years old patient with pelviperineal 
pain for six years after hysteroscopy and uterine polyp excision. Se-
vere pain, starting in the immediate postoperative period has evol-
ved along this period without improvement, leading her to look for 
the Chronic Abdominal, Pelvic and Perineal Pain Outpatient Clinic 
of the Interdisciplinary Pain Center, Clinicas Hospital, School of 
Medicine, University of São Paulo.
CONCLUSION: Multidisciplinary management, involving drugs, 
inactivation of trigger-points (anesthetic infiltration, dry needling, 
acupuncture), physiotherapy, postural reeducation and psychosocial 
support, has provided patient’s significant pain relief and improved 
quality of life.
Keywords: Multidisciplinary management, Myofascial pain, Pelvi-
perineal pain, Quality of Life, Trigger-points.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A prevalência de dor pélvica 
crônica no sexo feminino é de aproximadamente 4%, similar à pre-
valência da enxaqueca (2,1%), asma (3,7%) e dor lombar (4,1%). 
Seu diagnóstico e tratamento constitui um grande desafio para a 
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equipe de saúde. Este estudo teve por objetivo mostrar a dificuldade 
no diagnóstico e tratamento de dor pélvica crônica e a importância 
da equipe multidisciplinar no alívio do quadro doloroso.
RELATO DO CASO: Paciente de 45 anos, com quadro de dor 
pelviperineal há 6 anos, após histeroscopia para exérese de pólipo 
uterino. A dor que iniciou no pós-operatório imediato, de forte in-
tensidade, evoluiu ao longo desse período sem melhora e motivou-a 
a buscar o Ambulatório de Dor Abdominal, Pélvica e Perineal Crô-
nica do Centro Interdisciplinar de Dor do Hospital de Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
CONCLUSãO: O tratamento multidisciplinar que abrangeu o uso 
de fármacos, inativação dos pontos-gatilho (infiltração com anestési-
cos, agulhamento seco, acupuntura), fisioterapia, reeducação postu-
ral e suporte psicossocial, proporcionou melhora significativa da dor 
e da qualidade de vida da paciente.
Descritores: Dor miofascial, Dor pelviperineal, Pontos-gatilho, 
Qualidade de vida, Tratamento multidisciplinar.

INTRODUÇÃO

Dor pélvica crônica (DPC) é uma dor não cíclica, localizada na pel-
ve, parede abdominal anterior e inferior à cicatriz umbilical, região 
lombar e glúteas. A dor pélvica crônica cursa sem doença visceral es-
pecífica ou doença identificável, gera incapacidade física e emocional 
e habitualmente é refratária a tratamento1,2.
No Brasil, a dor pelviperineal é responsável por 10% das consultas 
ginecológicas, 17% das histerectomias e 40% das laparoscopias, e 
estima-se que sua prevalência seja superior à encontrada em países 
desenvolvidos3. 

A diversidade de estruturas presentes na pelve e o amplo arcabouço 
musculoesquelético que a envolve e sustenta; associados à etiologia 
multifatorial, geniturinária, gastrintestinal, neurológica e muscloes-
quelética, dificultam a avaliação e o diagnóstico da DPC4. 

A causa mais frequente de DPC não visceral é a síndrome dolorosa 
miofascial do músculo levantador do ânus e do transverso superficial 
e profundo do períneo3,5. Lesões das estruturas do sistema nervoso 
periférico (SNP) e sistema nervoso central (SNC) também podem 
causar dor pelviperineal6.
O modelo integrado de tratamento multidisciplinar com interven-
ções terapêuticas concomitantes ou sequenciais para resgatar a inte-
ração físico-psicossocial, associada ao uso de fármacos analgésicos e 
os adjuvantes, aos procedimentos de reabilitação, anestésicos e neu-
rocirúrgicos, à terapia ocupacional, à acupuntura e à psicoterapia, 
aplicadas de modo racional, proporcionam alívio dos sintomas e 
melhora da qualidade de vida3,7.
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O objetivo deste estudo foi mostrar a dificuldade no diagnóstico e 
tratamento de dor pélvica crônica e a importância da equipe multi-
disciplinar no alívio do quadro doloroso.

RELATO DO CASO

Paciente do gênero feminino, 45 anos, solteira, designer de moda, 
com quadro de dor que iniciou no pós-operatório de uma histeros-
copia para exérese de um pólipo uterino. Durante o procedimento 
“cortou-se” um septo vaginal (que nunca incomodou) com perfura-
ção da vagina em direção ao reto e formação de uma fístula vagino-
-retal. Apresentou infecções urinárias e vulvovaginites de repetição 
recebendo vários tratamentos com antibióticos, cremes vaginais, 
analgésicos e anti-inflamatórios. Foi atendida por mais de 20 mé-
dicos sem nenhuma melhora da dor. Hoje não tem mais a fístula 
nem problemas menstruais, mas persiste com a mesma dor. Já to-
mou inúmeros fármacos sem sucesso. No momento, usa dipirona 
(2 g/dia) e relaxante muscular quando a dor fica insuportável, com 
melhora discreta.
A dor que foi descrita como latejamento e queimor, de duração cons-
tante e forte intensidade, com escala analógica visual (EAV = 10), pio-
ra com os movimentos, ao ficar muito tempo em pé, sentar-se, pós-
-evacuação, pós-relação sexual, nos dias frios, na fase pré-menstrual, 
nos momentos de tensão e ansiedade. Os fatores de melhora são o 
calor local, deitar em decúbito lateral, massagens, relaxar e relaxante 
muscular. O sono é ruim, não reparador, entrecortado pela dor.
À inspeção estática, a paciente apresentava cifose cervical, hiperlordo-
se lombar, anteversão do quadril, hiperextensão dos joelhos (postura 
típica da dor pélvica). Apresentava também: frouxidão ligamentar 
sistêmica, desalinhamento do quadril (ilíaco direito mais elevado), 
predominância do apoio sobre a perna direita e rotação interna dos 
joelhos. Identificou-se pontos-gatilho (PG), bilateralmente, nos mús-
culos: reto do abdômen superior e inferior, iliopsoas, glúteo máximo e 
médio, piriforme, adutor longo e curto da coxa e isquiotibiais.
No toque vaginal: útero de tamanho normal, anexos sem anormali-
dades e presença de PG no músculo transverso superficial e profun-
do do períneo bilateralmente, mais à direita. No toque retal identifi-
cou-se nos PG dos músculos reto do levantador do ânus e coccígeo, 
também mais à direita.
Estabeleceu-se o diagnóstico de síndrome dolorosa miofascial na 
região pelviperineal e o tratamento farmacológico foi iniciado ime-
diatamente com amitriptilina (25 mg), tramadol (50 mg) 6/6h 
associado à dipirona (1 g) 6/6h e encaminhada para a fisioterapia, 
psicoterapia e acupuntura.
A equipe de fisioterapia orientou-a sobre a maneira de dormir, posi-
ções corretas para sentar, levantar e dirigir o carro. Realizaram inati-
vação dos PG com digitopressão, alongamento muscular, exercícios 
de reequilíbrio muscular de membros inferiores e cintura pélvica.
Concomitantemente, a equipe médica realizou agulhamento seco 
nos músculos reto do abdômen superior e inferior, iliopsoas, glúteo 
máximo e médio, piriforme, adutor da coxa, isquiotibiais, transver-
so superficial e profundo do períneo levantador do ânus e coccígeo 
e infiltração com lidocaína nos músculos glúteo máximo e médio, 
piriforme, adutor da coxa, levantador do ânus e coccígeo. O agulha-
mento seco e a infiltração dos PG atuaram como facilitadores para 
a reabilitação física.

Ao longo de dois anos de seguimento clínico aumentou-se a dose 
de amitriptilina para 75 mg, introduziu-se a clorpromazina a 4% (5 
mg) 3 vezes ao dia e pregabalina (150 mg/dia).
A psicoterapia utilizou teste projetivo, retrato de dor e analise dos 
fatores estressores, além das técnicas cognitivo-comportamentais.
Atualmente, a paciente apresenta-se assintomática com episódios de 
dor de intensidade leve com EAV entre 0 e 2, normalizou sua vida 
profissional e pessoal, não usa mais medicamentos, mantém os cui-
dados posturais nas atividades da vida diária, pratica atividade física 
regular e continua com o seguimento psicoterápico.

DISCUSSÃO

A prevalência de DPC, no sexo feminino é aproximadamente 4%, 
similar à prevalência da enxaqueca (2,1%), asma (3,7%) e dor lom-
bar (4,1%). Entre as mulheres de18 a 50 anos, cerca de 15 a 20% 
apresentam quadro de DCP com duração maior que um ano9,10.
A intensidade e as características da DPC podem se modificar de-
vido a estímulos externos e internos, como ovulação, menstruação, 
síndrome pré-menstrual, evacuação, micção, coito, afecções sistêmi-
cas, clima, emoções etc. A dor de origem visceral, não visceral e neu-
ropática, pode ser superficial ou profunda, localizada, generalizada 
ou referida para a região anterior ou posterior da coxa, região glútea 
e abdominal3,11,12. 
Os estímulos nociceptivos viscerais e a tensão emocional podem 
ocasionar, como reação reflexa víscero-somática, hiperatividade e 
tensão na musculatura da parede abdominal, região toracolombar, 
glútea, períneo e membros inferiores, resultando na instalação da 
dor miofascial regional3,8,13.
Durante a anamnese, os fatores desencadeantes e perpetuantes de-
vem ser avaliados, assim como os tratamentos clínicos e cirúrgicos 
anteriores, os graus de ansiedade e depressão, sintomas de síndrome 
do pânico, episódios de violência física, emocional e sexual, que fre-
quentemente contribuem para a cronificação da dor pélvica.
Durante o exame físico, devem-se avaliar os sistemas reprodu-
tor, gastrintestinal, urológico, musculoesquelético e neurológico, 
procurar identificar o local anatômico da dor, presença de pontos 
dolorosos e, sempre que possível, correlacioná-los com a área de 
dor3,14. É importante o exame físico estático e dinâmico nas posi-
ções ortostática, sentada, deitada. Proceder ao toque vaginal e retal 
e a digitopressão nas regiões lombar, abdominal, pélvica e perineal 
para identificar os PG. O exame neurológico global permite ava-
liar os sistemas sensitivo, motor e neurovegetativo para auxiliar no 
diagnóstico de afecções neurológicos. Avaliar o ortostatismo e a 
marcha para verificar assimetrias de membros, posturas antálgicas 
e compensatórias, entre outras e realizar o toque vaginal e retal e 
a digitopressão das regiões lombar, abdominal, pélvica e perineal 
para identificar os pontos-gatilho miofasciais são fundamentais. 
O exame unidigital da musculatura do assoalho pélvico permite 
avaliar tônus, espasmo e sensibilidade local15. Durante a palpação 
do assoalho pélvico pode-se reproduzir, desencadear ou agravar a 
dor do paciente3,8. 
O diagnóstico clínico, portanto, fundamenta-se na anamnese e no 
exame físico, e os exames complementares devem ser solicitados e 
interpretados, validando-se os casos de congruência entre os achados 
e os dados semiológicos.
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O presente caso mostrou a dificuldade no diagnóstico e tratamento 
da DPC (20 médicos) e a necessidade do atendimento multidiscipli-
nar no alivio da dor e da qualidade de vida da paciente.

CONCLUSÃO

A síndrome dolorosa miofascial da pelve e região perineal ainda é 
pouco conhecida e corretamente diagnosticada em nosso meio, o 
que ocasiona a demora no diagnóstico e na implementação terapêu-
tica adequada, com impactos significativos na vida dos pacientes.
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ERRATA

Evaluation of the addition of tramadol on lidocaine-induced motor block 
regression time. Experimental study in rats
Avaliação da adição do tramadol sobre o tempo de regressão do bloqueio motor induzido pela 
lidocaína. Estudo experimental em ratos 

Angela Maria Sousa, Martim M Cutait, Hazem Adel Ashmawi
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No artigo referenciado, o gráfico 1 foi publicado  com erro. 
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Gráfico 1 – Tempo (em minutos) de regressão de bloqueio motor induzido por lidocaína em nervo ciático de ratos.

Atenciosamente,
Angela Maria Sousa
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enviado em português e inglês.
Autor(es): O(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) e suas afiliações à Insti-
tuições, endereço, fone, fax e endereço eletrônico. Indicar a instituição onde 
o estudo foi realizado. Agrade cimentos a outros colaboradores poderão ser 
citados no final, antes das referências.

Resumo: Deverá conter no máximo 250 palavras e elaborado de for ma es-
truturada.
Para artigos de Pesquisa e Ensaios Clínicos destacar: Justificativa e Objeti-
vos, Método, Resultados e Conclusão. 
Para os relatos de casos destacar: Justificativa e Objetivos, Relato do Caso 
e Conclusão. 
Para artigos de revisão destacar: Justificativa e Objetivos, Conteúdo e 
Conclusão. 
Para todos os manuscritos indicar cinco (5) descritores. Recomenda-se a 
utilização dos Descritores em Ciências da Saúde – DeCS disponível em: 
http://decs.bvs.br

Abstract: A versão do resumo para o inglês será feita por tradutor especia-
lizado da Rev Dor. 

ARTIGOS DE PESQUISA E ENSAIOS CLÍNICOS
A submissão de artigo de pesquisa relatando pesquisa experimental em 
humanos ou animais implica que os autores obtiveram aprova ção do Co-
mitê de Ética apropriado, e estão em concordância com a Declaração de 
Helsinque. Uma declaração deste efeito precisa estar incluída no capítulo 
“Método”.
Nomes genéricos dos fármacos devem ser usados. Quando nomes comer-
ciais são usados na pesquisa, estes nomes devem ser incluídos entre parênte-
ses no capítulo “Método”.
Deve ser estruturado da seguinte forma:
Introdução - esta sessão deve ser escrita do ponto de vista dos pes quisadores 
sem conhecimento de especialista na área e deve clara mente oferecer - e, se 
possível, ilustrar – a base para a pesquisa e seus objetivos. Relatos de pesquisa 
clínica devem, sempre que apropriado, incluir um resumo da pesquisa da 
literatura para indicar porque o estudo foi necessário e o que o estudo visa 
contribuir para o campo. Esta sessão deve terminar com uma breve declara-
ção do que está sendo relatado no artigo. 
Método - deve incluir o desenho do estudo, o cenário, o tipo de parti-
cipantes ou materiais envolvidos, a clara descrição das intervenções e com-
parações, e o tipo de análise usado, incluindo o poder de cálculo, se apro-
priados. 
Em artigos originais deve-se informar o nº do processo e o ano do Comitê 
ou Comissão de Ética da Instituição.
Resultados - Os resultados da análise estatística devem incluir, quan do 
apropriado, riscos relativo e absoluto ou reduções de risco, e in tervalos de 
confiança.
Discussão - Essa seção pode ser dividida em subtítulos com leituras curtas 
e informativas. 
Conclusão - Deve discorrer claramente as conclusões principais da pesquisa 
e fornecer uma clara explicação da sua importância e relevância. 
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A qualidade dos gráficos e figuras é de responsabilidade dos autores.

Referências - Não deve exceder a 15 referências. 
Figuras e tabelas: devem ser enviadas separadas do texto principal do artigo. 

RELATOS DE CASOS
Relatos de casos clínicos referentes ao estudo e terapêutica da dor de vem ser 
estruturados da seguinte forma:
Introdução, Relato do Caso, Discussão e Referências.

ARTIGOS DE REVISãO 
É um artigo de síntese, de assuntos bem estabelecidos, com análise crítica 
das referências consultadas e conclusões, revisões sistemáti cas referentes ao 
estudo e terapêutica da dor. Devem conter não mais que 2000 palavras. 
Deve ser estruturado da seguinte forma:
Introdução, Conteúdo, Conclusão e Referências. Não deve exceder a 40 
referências.

INSTRUçÕES PARA OS AUTORES DE CARTAS
Damos boas vindas a comentários em qualquer artigo publicado na revista. 
Elas usualmente não são revisadas, mas, ocasionalmente, podem-se convi-
dar respostas às cartas para publicação no mesmo número da revista. Prefe-
rem-se cartas com menos de 400 palavras e que contenham cinco ou menos 
referências (a primeira delas a ser referida deve ser o artigo da Rev Dor ao 
qual a carta se refere). Os autores devem também providenciar seus dados 
e endereço completo (incluindo telefone, fax, e e-mail). Todas as cartas são 
editadas e en viadas para os autores antes da publicação. 
Referências: Não deve exceder a 30 referências. 
Abreviações:
Por favor, lembre que, apesar de muitos de nossos leitores serem es pecialistas, 
eles podem não ser especialistas na sua área e, assim é necessário explicar 
toda a terminologia e acrônimos a primeira vez que eles são usados no texto 
deverão ser escritos por extenso, precedida da sigla entre parêntesis, a seguir 
mencionar somente a sigla. 

REFERÊNCIAS
A Revista Dor adota as normas de Vancouver para referência dos artigos 
e a apresentação deve estar baseada no formato proposto pelo Internatio-
nal Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), conforme os exemplos 
abaixo. 
Os títulos de periódicos devem ser abreviados de acordo com o estilo apre-
sentado pela List of Journal Indexed in Index Medicus, da National Library 
of Medicine. Consulta no site: List of Journal Indexed in Index Medicus 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/journals
Citar para as referências os primeiros seis (6) autores e a seguir et al.
Formatação proposta pelo ICMJE
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
Exemplos de Referências

Artigos de Periódicos
Duggirala S, Lee BK. Optimizing cardiac resynchronization therapy for 
congestive heart failure. Curr Probl Cardiol. 2013;38(6):215-37.
Mais de seis (6) autores
Pinto RZ, Maher CG, Ferreira ML, Hancock M, Oliveira VC, McLa-
chlan AJ, et al. Epidural corticosteroid injections in the management 
of sciatica: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 
2012;157(12):865-77. 
Artigo com suplemento
Adedapo KS, Fadiji IO, Orunmuyi AT, Onimode Y, Osifo BO.Radioactive 
iodineablation therapy: a viable option in the management of Graves’ dise-
ase in Nigeria. Afr J Med Med Sci. 2012; 41 Suppl:193-6.
Artigo com errata
Gujral H, Tea C, Sheridan M. Evaluation of nurse’s attitudes toward adult 
patients of size. Surg Obes Relat Dis. 2011; 7(4):536-40. Erratum in: Surg 
Obes Relat Dis. 2012;8(1):129-30. 

Livro:
Doyle AC, (editor.) Biological mysteries solved. 2nd ed. London: Science 
Press; 1991. p. 477.80.
Capítulo de livro:
Lachmann B, van Daal GJ. Adult respiratory distress syndrome: animal 
models. In: Robertson B, van Golde LMG, (editors). Pulmonary surfactant. 
Amsterdam, 2nd ed. Batenburg: Elsevier; 1992. p. 635-63.

Ilustrações
É obrigatória a sua citação no texto. Enumerar figuras e ta belas em algaris-
mos arábicos, elas deverão conter título e legenda. Indicar no texto, o local 
preferencial de entrada de cada ilus tração (Entra Figura x, por exemplo). 
Usar fotos em branco e preto. As fotos só devem ser usadas se forem essen-
ciais para o bom enten dimento do texto e o seu número não deve exceder 
a três. O mesmo resultado não deve ser expresso por mais de uma ilustra-
ção. Sinais gráficos utilizados nas tabelas ou figuras devem ter sua correlação 
mencionada no rodapé. Figuras e tabelas devem ser envia das separadas do 
texto principal do artigo. 

Uso de Recursos Digitais:
Texto em formato DOC; figuras em barras ou li nhas deverão ser encami-
nhados em Excel (extensão XLS) (Figura 1, por exemplo). Fotos ou outras 
figuras deverão ser digitalizadas com resolução mínima de 300 DPI, em 
formato JPEG. Não inserir ilustra ções no corpo do texto, cada ilustração 
deve ter arquivo individual. O nome do arquivo deve expressar o tipo e a 
numeração da ilustra ção (Figura 1, Tabela 2, por exemplo). Títulos e le-
gendas das ilustrações, devidamente numerados, devem estar no arquivo de 
texto. Cópias ou reproduções de outras publicações serão permitidas apenas 
mediante a anexação de autorização expressa da Editora ou do Autor do 
artigo de origem. 

Ética:
Ao relatar experimentos com seres humanos, indique se os proce dimentos 
seguidos estavam de acordo com os padrões éticos do Comitê responsável 
pela experimentação humana (institucional ou regional) e com a Declaração 
de Helsinque de 1975, tal como re vista em 1983.

Registro de Ensaio Clínico:
A Rev Dor respeita as políticas da Organização Mundial de Saúde e da 
Comissão Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE- Inter-
national Committee of Medical Journal Editors) para registro de estudos 
clínicos, reconhecendo a im portância dessas iniciativas para a disseminação 
internacional de informações sobre pesquisas clínicas com acesso aberto. As-
sim, a partir de 2012, terão preferência para publicação os artigos ou estudos 
registrados previamente em uma Plataforma de Regis tros de Estudos Clíni-
cos que atenda aos requisitos da Organiza ção Mundial de Saúde e da Co-
missão Internacional de Editores de Revistas Médicas. A lista de Plataforma 
de Registros de Estu dos Clínicos se encontra no site http://www.who.int/
ictrp/en, da International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP). Entre 
elas está o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), que é uma pla-
taforma virtual de acesso livre para registro de estudos experimentais e não 
experimentais realizados em seres humanos, em andamento ou finalizados, 
por pesquisadores bra sileiros e estrangeiros, que pode ser acessada no site 
http://www.ensaiosclinicos.gov.br. O número de registro do estudo deve ser 
publicado ao final do resumo.

Uso de Abreviações:
O uso de abreviações deve ser mínimo. Quando expressões extensas devem 
ser repetidas, recomenda-se que suas iniciais maiúsculas as substituam após 
a sua primeira menção no tex to. Esta deve ser seguida das iniciais entre pa-
rênteses. Todas as abreviações inferidas em tabelas e figuras deverão conter o 
seu significado no rodapé.
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OXYCONTIN® (cloridrato de oxicodona). Comprimidos revestidos de liberação controlada. Apresentações: Embalagens com 12 ou 30 comprimidos de liberação controlada de 10, 20 ou 40 mg cada. Uso oral. Uso adulto. Indicações: 
OXYCONTIN® é indicado no tratamento de dores moderadas a severas. É indicado no pós-operatório caso o paciente tenha recebido a droga antes do procedimento cirúrgico ou quando se prevê dores pós-operatórias moderadas 
ou severas que durarão por um longo prolongado. Contraindicações: OXYCONTIN® é contraindicado a pacientes com hipersensibilidade a oxicodona ou em situações nas quais os opioides são contraindicados, como a pacientes 
com depressão respiratória, asma brônquica, hipercapnia ou suspeita de íleo paralítico. É contraindicado na gravidez e lactação. É contraindicado para uso pediátrico. Precauções e Advertências: Como qualquer analgésico 
opioide, é necessário um ajuste de dose para cada paciente. A oxicodona pode causar dependência. Os comprimidos de OXYCONTIN® não devem ser mastigados, fracionados ou partidos. OXYCONTIN® não deve ser utilizado por 
mulheres grávidas sem orientação do médico ou dentista. Recém-nascidos cujas mães estejam recebendo oxicodona de forma crônica podem apresentar depressão respiratória e/ou outros sintomas de abstinência medicamentosa 
ao nascimento ou durante a lactação. Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois a habilidade e a atenção são prejudicadas. Deve ser administrada com cuidados em pacientes com 
alguma doença pulmonar. A depressão respiratória é o maior risco dos medicamentos agonistas opioides, ocorrendo com maior frequência em pacientes idosos ou debilitados, após altas doses em pacientes que não tenham 
desenvolvido intolerância, ou quando administrado com drogas que deprimam a respiração. Por aumentarem a retenção de dióxido de carbono, pode elevar a pressão cefalorraquidiana. Por afetar a resposta das pupilas e da 
consciência, pode mascarar os sinais neurológicos do aumento da pressão intracraniana em pacientes com lesões cranioencefálicas. O tratamento deve ser iniciado com uma dose reduzida em pacientes que estejam recebendo 
outros depressores do sistema nervoso central. Administrar com cuidado em pacientes que estejam fazendo uso de outros analgésicos opioides mistos agonistas/antagonistas. Não é recomendado o uso de OXYCONTIN® na pré-
cirurgia ou no pós-operatório imediato. Deve ser utilizado com cautela em pacientes com doença do trato biliar e pancreatite aguda. Podem inclusive aumentar os níveis de amilase sérica. OXYCONTIN® pode causar hipotensão 
severa em pacientes com pressão sanguínea comprometida ou que tenham utilizado drogas que comprometam o tônus vasomotor. Deve ser administrado com cautela em pacientes com choque circulatório devido a diminuição 
do rendimento cardíaco e a pressão arterial. A dependência reflete-se na ocorrência de sintomas de abstinência após a administração de uma droga antagonista ou retirada abrupta da droga. Em pacientes oncológicos, são 
necessárias doses mais altas para manter o controle da dor. Reações Adversas: Os efeitos adversos mais comuns observados são: depressão respiratória, apneia, constipação intestinal, náuseas, sonolência, vertigem, vomito, 
prurido, cefaleia, secura na boca, sudorese e astenia. Muitas dessas reações desaparecerão ou diminuirão de intensidade à medida que a terapia for continuada. Interações Medicamentosas: Oxicodona pode potencializar os 
efeitos aditivos quando administrada com álcool, outros opioides ou drogas ilícitas que deprimem o sistema nervoso central. OXYCONTIN® pode potencializar a ação do bloqueio neuromuscular dos relaxantes musculoesqueléticos 
aumentando o grau de depressão do sistema respiratório. Certas drogas cardiovasculares e antidepressivas podem bloquear a via de metabolização do fármaco, os médicos devem estar cientes dessa possível interação. Analgésicos 
opioides mistos agonistas/antagonistas devem ser administrados com cuidado em pacientes que receberam ou estejam recebendo analgésicos opioides agonistas puros como a oxicodona, pois podem reduzir seu efeito e/ou 
precipitar os sintomas de abstinência dos pacientes. Pacientes que estejam fazendo uso concomitante de depressores do sistema nervoso central ou álcool devem receber uma dose inicial reduzida (metade ou um terço da dose) 
devido ao risco de depressão respiratória, hipotensão, sedação profunda ou coma. Recomenda-se cautela na administração com inibidores da MAO. Posologia: OS COMPRIMIDOS DE OXYCONTIN® DEVEM SER DEGLUTIDOS INTEIROS. 
A INGESTÃO DE COMPRIMIDOS FRACIONADOS, MASTIGADOS OU TRITURADOS PODE PROVOCAR UMA LIBERAÇÃO RÁPIDA DA OXICODONA, COM A ABSORÇÃO DE DOSE POTENCIALMENTE FATAL. No tratamento da dor é fundamental 
a avaliação sistemática do paciente, além de ajuste da terapia de acordo com a necessidade de cada paciente. A natureza de liberação controlada permite que OXYCONTIN® seja administrado a cada 12 horas. Normalmente é 
adequado o tratamento de um único opioide, usando-se terapia de 24 horas. O regime de dosagem deve ser individualizado para cada paciente de acordo com o estado clínico e considerando o tratamento prévio com outros 
analgésicos opioides ou não opioides. Recomenda-se alterar a dose e não o intervalo entre as doses, pois não há informações clínicas para intervalos de administração menores que 12 horas. Pode ser necessária a indicação de 
analgésicos de liberação imediata para prevenir que a dor ocorra em certas atividades do paciente (dor incidental). Para pacientes que ainda não estejam utilizando opioides: a terapia poderá ser iniciada com OXYCONTIN® 
comprimidos em 10 mg a cada 12 horas. Pode ser administrado analgésico não opioide normalmente, porém se este for descontinuado, é provável que a dose de  OXYCONTIN® tenha que ser aumentada. Para pacientes tratados 
com terapia opioide: utilizar tabela de conversão para adequação da dose de OXYCONTIN®. A necessidade de terapia contínua opioide deve ser reconfirmada periodicamente. Quando o paciente não precisar mais da terapia, as 
doses devem ser diminuídas gradualmente, evitando desta forma os sinais e sintomas de abstinência. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA. ATENÇÃO: PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA 
FÍSICA OU PSÍQUICA. Reg. MS - 1.2214.0027. SAC 0800-166575. 
Contraindicação: pacientes com hipersensibilidade à oxicodona ou em situações em 
que os opioides são contraindicados. Interação medicamentosa: potencialização dos 
efeitos quando administrado com álcool, opioides ou drogas ilícitas.
OXYCONTIN® (cloridrato de oxicodona) é um medicamento. Durante seu uso, não dirija 
veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. 
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

Assuma o Controle  
da Dor seu Paciente1

• Sistema de liberação 
bifásico (Acrocontin®),  
com rápido início de ação 
(em até 1 h)2

• Baixa incidência de efeitos 
colaterais intoleráveis, 
próprios dos opioides, com 
dose média diária de 40mg6

•	Eficaz	no	alívio	da	dor	crônica3

• Controle da dor por um 
período de 12 horas.2

•	Eficácia	comprovada	no	
tratamento da dor relacionada 
ao câncer4,5

Referências: 1. Caudill MA. Controle a dor antes que ela assuma o controle: um programa clinicamente comprovado. São Paulo: Summus Editorial, 2ª Ed. 1998. 2. Riley J, Eisenberg E, Muller-Schwefe G, Drewes AM, Arendt-Nielsen L. Oxycodone: 
a review of its use in the management of pain. Curr. Med. Res. Opin. 2008;24:175-192. 3. Coluzzi F, Mattia C. Oxycodone. Pharmacological profile and clinical data in chronic pain management. Minerva Anestesiol 2005;71:451-460. 4. Pan H et 
al. Efficacy and tolerability of oxycodone hydrochloride controlled-release tablets in moderate to severe cancer pain. Clin Drug Invest 2007; 27: 259–267.  5. Citron ML, Kaplan R, Parris WC-V et al. Long-term administration of controlled-release 
oxycodone tablets for the treatment of cancer pain. Cancer Invest 1998;16:562-571.6. Coluzzi F, Mattia C. Oxycodone. Pharmacological profile and clinical data in chronic pain management. Minerva Anestesiol 2005;71:451-460.
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