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Prezado leitor da Revista Dor,

Há exatamente dois anos reunia-se em São Paulo um grupo de médicos e profissionais da área da saúde, todos experientes na área de dor, sob 
os auspícios da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor – SBED, com o objetivo principal de estudar, revisar, discutir e, se possível, delinear 
as diretrizes para o uso de opioides, tanto no tratamento da dor aguda como da crônica, em nosso país. Participaram também dessa reunião 
representantes das Associações Médicas de Anestesiologia, Cuidados Paliativos, Oncologia e Ortopedia. 
Entre as metas delineadas para o uso de opioides no controle da dor crônica e aguda destacavam-se:
- Elaborar recomendações para uso de opioides no controle da dor aguda e crônica;
- Elaborar um guia prático para ser utilizado por especialistas e não especialistas em dor no controle da dor aguda e crônica;
- Desmistificar a visão da dependência/adição e demais eventos adversos dos opioides como barreiras ao tratamento efetivo da dor com 
opioides;
- Divulgar as evidências disponíveis em relação a indicação dos opioides em idosos, crianças, emergência, pós-operatório, lactação, gestação, 
pacientes com câncer, dores neuropáticas e musculoesqueléticas;
- Disseminar recomendações práticas para uso de opioides nas diferentes situações clínicas e populações;
- Estimular a pesquisa e o conhecimento na área de dor, especificamente relacionada a segurança e efetividade dos opioides;
- Fornecer subsídios para que os pacientes com dor que tenham indicação de uso de opioides sejam adequadamente tratados.
Mais três reuniões seguiram-se a essa e, após um exaustivo trabalho, saem neste número da Revista Dor os primeiros resultados publicados 
em artigo de revisão (Kraychete et al.).
Não há dúvida quanto à questão da eficácia dos opioides no controle da dor aguda, entretanto existem controvérsias sobre seu uso na dor 
crônica, particularmente na não oncológica. Por outro lado, são reconhecidos seus riscos, embora exista enorme desconhecimento sobre as 
evidências científicas que os estudos clínicos nos trazem sobre essas questões. Na questão mundial parecem emergir dois polos: de um lado, 
os países em desenvolvimento, onde a demanda é maior que a oferta, e do outro, nos desenvolvidos, a polêmica sobre os efeitos adversos, que 
aponta para o uso racional em que se considerem riscos e benefícios. Essas questões também precisam ser discutidas em nosso país, à luz de 
nossa realidade socioeconômica, de nossa legislação, de nossas políticas de saúde pública e das nossas enormes diferenças regional. Sem dúvida, 
este foi o primeiro passo.
Para realçar essa questão lembremos como disse o doce Cândido, que “é preciso cultivar o nosso jardim.” Assim, a SBED iniciou uma análise 
dos estudos epidemiológicos brasileiros disponíveis sobre dor – são poucos ainda, porém de boa qualidade. Dezesseis chamam a atenção – 
alguns deles os nossos mais citados na literatura científica internacional sobre epidemiologia da dor. São eles: 
 Seis sobre dor crônica: um deles na unidade de Atenção Básica à Saúde (UBS), cuja prevalência foi de 30% (Barea et al. 1996; Gureje et 
al. 1998; Dellaroza et al. 2007; Sá et al. 2008; Moraes Vieira et al. 2012; Elzahaf et al. 2012).
 Cinco sobre cefaleia: um mostra que ela afeta 10% dos que procuram a UBS (Sanvito et al., 1996; Bigal et al., 2000; Benseñor  et al., 
2003; Traebert Peres, 2005; Queiroz et al., 2006).
 Cinco sobre dor orofacial, sendo quatro sobre dor de dente: um deles mostra que 17% das crianças abaixo de cinco anos de idade so-
frem e choram devido à dor de dente; e que apenas 10% delas tiveram atendimento dentário; ironicamente no país com maior número de 
cirurgiões dentistas e faculdades de odontologia do mundo (Goes et al., 2007; Moura-Leite et al., 2008; Bastos et al., 2008; Gonçalves et al., 
2010; Siqueira et al, 2013). É de lei que o estado brasileiro cuide das nossas crianças. Muitas delas ainda estão à espera. O atual tema do Ano 
Mundial Contra a Dor é exatamente Dor Orofacial. Esses números mostram que há muito que fazer também nessa área.
Em geral, esses estudos apontam que a dor, qualquer que seja sua origem, está frequentemente associada à baixa renda, menores níveis de 
escolaridade, alcoolismo, ao gênero feminino e às alterações da saúde mental. Destacam-se, portanto, os problemas socioeconômicos, inde-
pendente de a dor ser aguda ou crônica. A conclusão é óbvia: a dor é uma questão de saúde pública também em nosso país. Além disso, em 
dois desses estudos (Moraes-Vieira et al., 2012; Siqueira et al., 2013), existem dados que mostram que embora cerca de 50% das pessoas 
pesquisadas estejam medicadas, a maior parte delas está descontente com os resultados. Então, é pertinente a série de artigos que se inicia neste 
número sobre o uso de opioides no tratamento da dor. 
Portanto, em nome da SBED, especialmente neste ano em que se comemoram seus 30 anos de existência; congratulo-me com esse grupo 
de trabalho. Reconhecendo o esforço realizado, parabenizo-o e cumprimento-o através de seus denotados coordenadores, os Drs. Durval 

Brazilian people’s pain: discussing the use of opioids to manage pain in 
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Campos Kraychete e João Batista Santos Garcia. Reconhecer também o apoio da indústria privada, de modo ético e isento, na viabilização 
dessas reuniões também é nosso dever.
Espero que a série de artigos que agora se inicia auxilie aos clínicos da dor na sua difícil tarefa de aliviar o sofrimento humano. Que cumpra 
também as metas de disseminar recomendações práticas e desmistificar o uso de opiodes no tratamento da dor.
Aproveito para desejar a todos Boas Festas e um Feliz ano de 2014. Sempre na esperança de um Brasil Sem Dor!

José Tadeu Tesseroli de Siqueira
Presidente da SBED
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Postoperative pain in 
obese patients is a noxious event for their recovery delaying hospital 
discharge and increasing the chance of complications. This study ai-
med at determining pain frequency in the post-anesthetic care unit 
and at investigating factors associated to moderate to severe pain in 
obese patients submitted to gastroplasty, relating them to potential 
complications.
METHODS: This is an observational and prospective study inclu-
ding 84 patients submitted to general anesthesia with sevoflurane 
for laparoscopic gastroplasty. Patients were evaluated in the post-
-anesthetic care unit for pain intensity by the verbal and numerical 
scale (Ramsay scale), presence of nausea, vomiting and respiratory 
complications. Logistic regression model was used to determine 
pain-related independent variables.
RESULTS: There has been no pain at admission to the post-anes-
thetic care unit in 61.63% of patients. In the multivariate analysis, 
fentanyl as compared to sufentanil was the only independent factor 
associated to pain (OR 3.07 – IC95% 1.17 – 6.4). There has been 
no difference between the type of opioid used and the presence of 
nausea and vomiting (p>0.05). Ramsay scale scores were not diffe-
rent between opioids used in the intraoperative period (p>0.05).
CONCLUSION: The only independent factor associated to pain 
in the post-anesthetic care unit was the type of opioid used for anes-
thetic induction. Postoperative pain is still a frequent event affecting 
most patients, and analgesic protocols have to be implemented to 
minimize the effects that undertreated pain may induce.
Keywords: Gastroplasty, Obesity, Pain, Risk.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor pós-operatória em pa-
cientes obesos é um evento prejudicial para sua recuperação, retar-
dando a alta e aumentando a chance de complicações. O objetivo 
deste estudo foi determinar a frequência de dor na sala de recupe-
ração pós-anestésica e averiguar os fatores associados à ocorrência 
de dor moderada ou intensa em obesos submetidos a gastroplastia, 
relacionando-os a possíveis complicações. 
MÉTODOS: Estudo observacional prospectivo incluindo 84 pa-
cientes submetidos a anestesia geral com sevoflurano para gastroplas-
tia laparoscópica. Na sala de recuperação pós-anestésica, os pacientes 
foram avaliados quanto à intensidade da dor pela escala numérica e 
verbal, sedação (escala de Ramsay), ocorrência de náuseas, vômitos 
e complicações respiratórias. O modelo de regressão logística foi uti-
lizado para determinar as variáveis independentes associadas à dor. 
RESULTADOS: Na sala de recuperação pós-anestésica, a ausência 
de dor na admissão ocorreu em 61,63% dos pacientes. Na análise 
multivariada, o uso do opioide fentanil em comparação ao sufenta-
nil foi o único fator independentemente associado à dor (RR 3,07 
– IC95% 1,17-6,4). Não houve diferença entre o tipo de opioide 
utilizado e a ocorrência de náuseas e vômitos (p>0,05). Os escores da 
escala de Ramsay não diferiram entre os tipos de opioides utilizados 
no intraoperatório (p>0,05).
CONCLUSÃO: O único fator independentemente associado à dor 
na sala de recuperação pós-anestésica foi o tipo de opioide utilizado 
na indução anestésica. A dor pós-operatória ainda é um evento fre-
quente que acomete a maioria dos pacientes e protocolos de analge-
sia precisam ser implementados para minimizar os efeitos que a dor 
subtratada pode causar.
Descritores: Dor, Gastroplastia, Obesidade, Risco.

INTRODUÇÃO

No paciente obeso, o objetivo do manuseio adequado da dor pós-
-operatória (DPO) é possibilitar conforto, mobilização precoce e 
melhorar a função respiratória sem causar sedação inadequada e 
comprometimento respiratório. A fisiopatologia da obesidade, as 
comorbidades e a alta prevalência de apneia obstrutiva do sono en-
tre estes pacientes faz com que a gestão da terapêutica analgésica 
segura seja essencial. Dessa forma, o controle da dor, após a cirurgia 
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de gastroplastia, é um grande desafio. Apesar de várias revisões sobre 
anestesia e analgesia para pacientes obesos, há escassez de recomen-
dações baseadas em evidência. 
Anestesia em grandes obesos exige cuidados especiais, principalmen-
te em relação à fisiologia do obeso e à farmacocinética e farmacodi-
nâmica dos anestésicos. Na gastroplastia laparoscópica, a agressão 
metabólica e as respostas da fase aguda frente ao estresse cirúrgico 
são significativamente menores. Porém, dor, náuseas e vômitos no 
pós-operatório são eventos de elevada incidência e que contribuem 
para maior morbidade e desconforto dos pacientes. No grande obe-
so submetido ao pneumoperitônio, a irritação do peritônio diafrag-
mático, causada pela própria natureza química do gás carbônico e 
pelo estiramento acentuado das fibras musculares diafragmáticas 
pela pressão elevada, é uma das principais causas de dor imediata-
mente após o despertar da anestesia. Após uma laparoscopia, muitos 
pacientes, devido à dor, podem permanecer com inspirações limita-
das e superficiais. Isso acarreta diminuição do volume corrente e per-
petua a manutenção de atelectasias que ocorrem no intraoperatório, 
determinando o surgimento de dessaturação de oxigênio, retardo na 
alta da sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) e desconforto1-3.
Na SRPA, o controle da DPO é fundamental para adequação do 
sistema respiratório depois da deflação do pneumoperitônio e tam-
bém para uma recuperação mais confortável, segura e precoce do 
paciente. A escolha da técnica anestésica e do tipo de opioide utili-
zado pode ser um fator importante para melhor controle da DPO. 
Contudo, os efeitos adversos de uma terapêutica analgésica agressiva 
podem contribuir para o aumento de complicações no pós-opera-
tório. Apesar de o sufentanil apresentar potência analgésica superior 
à do fentanil, não se sabe se esse último, associado à morfina para 
analgesia no pós-operatório, é capaz de controlar a dor de maneira 
adequada no pós-operatório de gastroplastia no obeso. Além disso, 
o uso do sufentanil, devido à sua potência analgésica, pode ser as-
sociado à maior incidência de efeitos adversos na SRPA, tais como 
sedação acentuada, hipoxemia, depressão respiratória e náuseas. Fa-
tores como gênero, idade e tempo cirúrgico também são possíveis 
fatores que podem influenciar o controle álgico na SRPA3. Assim, 
o objetivo deste estudo foi determinar a frequência de dor na SRPA 
e verificar os fatores associados à ocorrência de dor moderada ou 
intensa em obesos submetidos à gastroplastia, relacionando-os a pos-
síveis complicações. 

MÉTODOS

Estudo observacional, analítico e prospectivo realizado pelo Serviço 
de Anestesiologia do Hospital São Luiz/ Clínica Médica Anestesio-
lógica CMA (unidade ITAIM), São Paulo-SP. 
A amostra foi constituída de 84 pacientes sequenciais que receberam 
anestesia geral para gastroplastia laparoscópica, no período de outu-
bro de 2012 a janeiro de 2013. Todos os pacientes foram avaliados 
em consulta pré-anestésica, momento em que foram coletados os 
dados referentes a peso (kg) e altura (cm). O índice de massa cor-
pórea (IMC) foi calculado dividindo-se o peso em quilogramas pelo 
quadrado da altura em metros de acordo com as definições da Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS). O IMC foi categorizado em 
obesidade (IMC≤40kg/m2) e obesidade mórbida (IMC>40kg/m2). 
Antes de serem encaminhados para o centro cirúrgico, todos rece-

beram como medicação pré-anestésica, midazolam (7,5mg) por via 
muscular. A técnica anestésica adotada foi anestesia geral inalatória 
com sevoflurano. Antes do início do procedimento administrou-se 
a todos os pacientes, parecoxibe (40mg), pantoprazol (40mg) e de-
xametasona (0,1mg.kg-1) de peso corporal corrigido (PCC) até um 
máximo de 10 mg. Na sala de operações, a monitorização consistiu 
em: eletrocardioscópio, oxímetro de pulso, medição automática da 
pressão arterial não invasiva com manguito apropriado e com cober-
tura de 75 a 100% do braço e capnógrafo com analisador de gases 
inspiratórios e expiratórios. Todos os pacientes receberam prevenção 
farmacológica e mecânica para tromboembolismo venoso durante 
o ato operatório e no pós-operatório (heparina de baixo peso mo-
lecular, meias elásticas e bolsa pneumática). Após a punção veno-
sa periférica e oxigenação com O2 a 100%, realizou-se a indução 
anestésica. A ventilação controlada foi efetuada em sistema fechado 
com fluxo de 2L.min-1, volume corrente de 8 a 10mL.kg-1 (PCC), 
FiO2 0,5 e frequência respiratória suficiente para manter a fração 
expirada de CO2 em torno de 35 a 40mmHg. A escolha do opioide 
para indução dependeu da preferência do anestesiologista e não re-
cebeu interferência do protocolo de estudo. As doses dos opioides na 
indução foram determinadas em 1µg.kg-1 (peso real) para o citrato 
de sufentanil ou 5µg.kg-1 (peso real) para o citrato de fentanil. Para 
indução anestésica ainda foi utilizado propofol (2-3µg.kg-1) (peso 
real) e bloqueador neuromuscular da preferência do anestesiologista 
assistente. Durante o intraoperatório, utilizou-se infusão contínua 
de cloridrato de remifentanil, em doses suficientes para manutenção 
de anestesia adequada e individualizada para cada caso (0,1 a 0,3µg.
kg.min-1) e sem utilização de bolus de outros opioides utilizados na 
indução anestésica. Sevoflurano a 2% foi administrado em mistura 
de oxigênio e ar comprimido (1:1). Próximo ao fim do procedimen-
to (20 minutos antes), todos os pacientes receberam dipirona (2.000 
mg), cloridrato de ondansetron di-hidratado (0,1mg.kg-1) do PCC 
até a dose de 8mg e morfina, na dose de 50µg.kg-1 do PCC. Antes 
da indução anestésica foi realizada hidratação prévia com 10mL.kg-1 
de Ringer com lactato em todos os pacientes. Já no intraoperatório, 
a infusão de líquidos era de 5,0mL.kg-1.h.
Na SRPA, todos os pacientes foram monitorados com eletrocardios-
cópio, oxímetro de pulso e medição automática da pressão arterial 
não invasiva. As avaliações ocorreram em 4 momentos distintos, 
com intervalo de 15 minutos: M1 – admissão na SRPA; M2 – 15 
min da admissão; M3 – 30 min da admissão e M4 – 45 min da 
admissão. Em todos os momentos, os pacientes foram avaliados 
quanto à intensidade da dor pela escala numérica e verbal. A escala 
de Ramsay4 foi determinada também nos 4 momentos estudados. 
Em todos os momentos foram avaliados a ocorrência de náuseas e 
vômitos, oximetria de pulso, pressão arterial, frequência cardíaca e 
diurese. Nenhum paciente mostrou-se incapacitado para responder 
a pergunta sobre sua dor em nenhum dos momentos. Ao ser ad-
mitidos na SRPA, os pacientes foram avaliados quanto à necessi-
dade de oxigênio suplementar. O M1 compreendeu a avaliação da 
oximetria de pulso sem oxigênio suplementar. Todos os pacientes 
que apresentaram oximetria menor que 93% receberam oxigênio 
complementar por meio de máscara facial com fluxo de oxigênio 
(5L.min-1). A dose de morfina para resgate em caso de dor na SRPA 
foi de 30-50µg.kg-1, de acordo com a avaliação do anestesiologista 
assistente da SRPA. Para os pacientes que apresentaram náuseas e 
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vômitos na SRPA, utilizou-se como fármaco complementar o di-
menidrinato 50mg. Ainda no intraoperatório, foi avaliado o tempo 
cirúrgico, que compreendeu o período do início da incisão até o 
fim do procedimento cirúrgico e o tipo de técnica cirúrgica adotada 
(gastroplastia – técnica “Sleeve” ou gastroplastia com desvio intesti-
nal em “Y-de Roux”). Não foram incluídos no estudo, usuários crô-
nicos de opioides, reoperações, drogadictos, cirurgias combinadas 
com outros procedimentos cirúrgicos além da gastroplastia, outras 
técnicas cirúrgicas além daquelas especificadas e cirurgias em caráter 
de urgência. 
A análise estatística foi realizada com auxílio do programa de com-
putador Stata/SE 9.0 for Windows (Stata Corporation, College 
Station, Texas, USA). Variáveis categóricas foram apresentadas 
como valor absoluto e porcentagem, e variáveis numéricas foram 
representadas como média e desvio padrão ou mediana e percentis, 
quando apropriado. Histogramas e o teste de Shapiro-Wilk foram 
utilizados para verificação da simetria de distribuição dos dados. 
Comparações entre grupos pelos escores de dor e escala de Ramsay 
foram realizadas pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para 
variáveis contínuas, seguido do teste de Dunn de múltiplas com-
parações posteriores se o valor p inferior a 0,05. O teste do Qui-
-quadrado foi utilizado para variáveis categóricas e a partição do 
Qui-quadrado foi adotada quando o valor de p menor que 0,05. 
O teste de Mann-Whitney foi utilizado na comparação entre a 
saturação de oxigênio pela oximetria de pulso por tipo de opio-
ide utilizado na indução anestésica nos momentos analisados. O 
modelo de Regressão Logística foi utilizado para ajustar os riscos 
segundo os fatores de confundimento. Para tanto, todas as variá-
veis independentes, que no modelo univariada estiveram associa-
das à variável dependente dor na SRPA (p<0,20), foram inseridas 
no modelo multivariado. A variável dependente dor na SRPA foi 
considerada sempre que o paciente referisse escore maior do que 3 
na escala numérica. A regressão logística foi realizada por meio da 
técnica de passos para frente (stepwise with forward elimination). 
No modelo final ajustado, considerou-se como critério de signifi-
cância valor de p<0,05, intervalo de confiança de 95%. 
Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética/CMA sob processo 
nº 002/2012. Todos os participantes assinaram o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido (TCLE). 

RESULTADOS

A média de idade dos pacientes foi de 35,54±10,31 anos. Pre-
dominou o gênero feminino (73,26%). A média do IMC foi de 
41,95±5,13kg/m2. A maioria dos pacientes recebeu na indução 
anestésica o opioide sufentanil (55,81%). A média do tempo cirúr-
gico foi de 121,01±41,36min. A frequência da técnica cirúrgica de 
derivação em “Y de Roux” foi de 87,21% e da técnica “Sleeve” foi 
de 12,79%.
Na SRPA, a ausência de dor na admissão ocorreu em 61,63% dos 
pacientes. Em M3 e M4, houve maior percentual de pacientes 
com dor leve do que em M1 e M2. As demais categorias da escala 
verbal não diferiram entres os momentos estudados (Tabela 1). 
Não houve diferença estatisticamente significativa entre as media-
nas dos escores de dor pela escala numérica entre os momentos 
estudados (Figura 1). 

A frequência de dor moderada a intensa em algum momento na 
SRPA correspondeu a 56,98% dos pacientes analisados. Na análise 
univariada, o gênero e o tipo de opioide utilizado no intraoperatório 
foram fatores associados à dor na SRPA (Tabela 2). Na análise mul-
tivariada, o uso do opioide fentanil em comparação ao sufentanil foi 
o único fator independentemente associado à dor na SRPA (Tabela 
3). O resgate de morfina foi realizado em 45,35% dos pacientes na 
SRPA, sendo que 25,53% dos pacientes que tiveram escore de dor 
maior do que 3 não receberam resgate de morfina. 
A maior frequência de NVPO pós-operatórios ocorreu na admissão 
da SRPA (11,63%), sem diferença entre os momentos analisados. 
Houve diferença estatisticamente significativa entre os escores da 
escala de Ramsay nos momentos analisados, sendo que os pacien-
tes encontraram-se mais despertos e colaborativos nos dois últimos 
momentos na SRPA (Tabela 4). Não houve relação estatisticamente 
significativa entre dor (escore maior que 3) e ocorrência de NVPO 
em nenhum dos momentos analisados. Não houve diferença entre 
o tipo de opioide utilizado e a ocorrência de NVPO (p>0,05). Os 
escores da escala de Ramsay na SRPA não diferiram entre os tipos 
de opioides utilizados no intraoperatório (p>0,05). A frequência de 
oximetria de pulso menor que 90% em pacientes com suplemen-
tação de oxigênio foi de 22,09%, não havendo relação com o tipo 
de opioide utilizado no intraoperatório em nenhum dos momen-

Tabela 1. Relação entre escala verbal de dor e os momentos de ava-
liação na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA)

Escala 
verbal 

Momentos (SRPA)

M1 – 
Admissão

M2 – 
15 min

M3 – 
30 min

M4 – 
45min

Ausente 53 (61,63) 43(50) 35(40,70) 38(44,19)

Leve 03 (3,49) 08(9,3) 16(18,70)* 17(19,77)*

Moderada 23(26,74) 12(31,41) 23(26,75) 23(26,74)

Intensa 07( 8,14) 08(9,3) 12(13,96) 08(9,30)
Valores expressos em números absolutos (%). Teste do Qui-quadrado (p=0,01). 
*Teste de partição: M3 e M4 > M1 e M2 para dor leve.

Figura 1. Escore de dor (escala numérica) nos momentos estudados
M1- admissão; M2-15min; M3-30 min; M4-45 min. Valores expressos em mediana 
e percentis (25-75%). Análise de variância de Kruskal-Wallis: p=0,22.
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tos (p<0,05) (Figura 2). Oximetria de pulso abaixo de 80% com 
oxigênio suplementar ocorreu em 0,01% dos pacientes (1 paciente 
obeso mórbido, que recebeu citrato de sufentanil na indução), com 
melhora após ventilação sob máscara com oxigênio a 100% e fisio-
terapia respiratória na SRPA. Nenhum paciente foi encaminhado 
para unidade de terapia intensiva ou apresentou complicações cirúr-
gicas enquanto esteve na SRPA. A média do tempo de recuperação 
na SRPA foi de 78 ± 24,9 min e não diferiu em relação ao tipo de 
opioide utilizado na indução anestésica. 

Tabela 2. Fatores associados à dor de intesidade moderada a intensa 
na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) 

Variável dependente Dor moderada a intensa na SRPA

f(%) RR IC 95% Valor de p

Gênero 0,04

Masculino 9 (18,37) 1.0

Feminino 40 (81,63) 2.7 (1.01-7,22)

Obesidade mórbida 0,98

Não 16 (32,65) 1.0

Sim 33 (67,35) 0.99 (0,39-2,46)

Idade (anos) 0,69

<30 17 (34,69) 1.0

30 a 39 19 (38,78) 0,67 (0,23-1,92)

40 a 49 8 (16,33) 0,60 (0,16-2,21)

> 50 a 59 5 (10,20) 0,44 (0,10-1,85)

Tempo cirúrgico (min) 0,48

<120 34 (69,39) 1.0

≥120 15 (30,61) 1.02 (0.49-1.72)

Técnica cirúrgica 0,07

“Y de Roux” 40 (81,63) 1.0

“Sleeve” 9 (18,37) 0,93 (0,79-2,19)

Opioide no IO 0,005

Sufentanil 21 (42,86) 1.0

Fentanil 28 (57,14) 3.6 (1.43-5.6)
Análise univariada, IO: intraoperatório.

Tabela 3. Fatores associados à dor de intesidade moderada a intensa 
na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) 

Variável dependente Dor moderada à intensa na SRPA

RR ajustado IC 95% p

Gênero 0,19

Masculino 1.0

Feminino 1.98 (0,69-5,62)

Técnica cirúrgica 0,12

Bypass 1.0

“Sleeve” 1.07 (0,70-3,96)

Opioide no intraoperatório 0,02

Sufentanil 1.0

Fentanil 3.07 (1.17-6.4)
Análise multivariada.

Tabela 4. Escala de Ramsay e ocorrência de náuseas e vômitos no 
pós-operatório na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) 

Momentos (SRPA)

M1 – 
Admissão

M2 – 
15 min

M3 – 
30 min

M4 – 
45min

Escala de Ramsay*

Mediana 3 3 2 2

Percentis (25-75%) (3-3) (2-3) (2-3) (2-3)

NVPO

Não 76 (88,37) 80 (93,2) 82 (95,35) 83 (96,51)

Sim 10 (11,63) 6 (6,98) 4 (4,65) 3 (3,49)
*Análise de variância de Kruskal-Wallis: p=0,01 – pós-teste de Dunn: M1 > M3, 
M1 > M4, M2 > M4. NVPO: náuseas e vômitos pós-operatórios. Valores expres-
sos em números absolutos (%). Teste do Qui-quadrado: p=0,14. 

Figura 2. Saturação de oxigênio pela oximetria de pulso na admissão 
à sala de recuperação pós-anestésica, por tipo de opioide utilizado 
na indução anestésica
Valores expressos em mediana e percentis 25-75%. Teste de Mann-Whitney: 
p=0,28. 
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DISCUSSÃO

Neste estudo, a analgesia multimodal foi adotada, sendo empregados 
anti-inflamatórios não hormonais e opioides. Tal prática mostrou-se 
eficaz e segura. Contudo, uma padronização de um protocolo de 
analgesia mostrou-se dificil de ser elaborado pela particularidade do 
tratamento da dor em obesos3,5. O polimorfismo do gene envolvido 
na farmacocinética e farmacodinâmica dos opioides pode ser um fa-
tor que justifique uma terapêutica antálgica personalizada e explique 
os diferentes escores de dor em pacientes obesos que receberam a 
mesma terapêutica analgésica. Estudo6 identificou 3 tipos de poli-
morfismo no receptor opioide mu e sem diferença entre os gêneros. 
No presente estudo, os pacientes que foram anestesiados com citrato 
de fentanil apresentaram maiores escores de dor, mesmo recebendo 
morfina ao fim do procedimento. Os pacientes que receberam ci-
trato de sufentanil apresentaram menores escores de dor. Contudo, 
ainda houve elevada incidência de dor independente da escolha do 
opioide. Devido à existência dessa resposta individualizada aos opio-
ides, uma avaliação sistematizada e eficaz é fundamental na SRPA, 
de modo a identificar precocemente os pacientes mais sensíveis à 
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dor e evitando-se assim sobredose de analgésicos naqueles com uma 
resposta mais efetiva ao emprego de opioides. Apesar de os resulta-
dos mostrarem uma maior incidência de dor no gênero feminino, 
na análise multivariada este predomínio não foi confirmado, cor-
roborando o estudo6 no qual não parece existir um predomínio de 
variação do polimorfismo dos receptores opioides por gênero. 
Alguns estudos demonstram que alterações genotípicas podem ex-
plicar o efeito analgésico menos efetivo do fentanil em alguns pa-
cientes. Pacientes que apresentam alelo G no gene OPRM1 apresen-
tam menos efetividade analgésica quando utilizado o fentanil do que 
aqueles que detém o alelo A7. Contudo, a frequência deste genótipo 
não foi determinada na população em geral e não foi estudada sua 
relação com uso do sufentanil. No futuro, o sequenciamento genéti-
co pode ser um importante instrumento para individualizar melhor 
a terapia analgésica nos pacientes cirúrgicos. 
A incidência de DPO imediata de gastroplastia foi similar àquela 
encontrada em casuísticas de pacientes cirúrgicos no primeiro dia 
de pós-operatório (aproximadamente 54% no primeiro dia de 
pós-operatório)8. Contudo, na SRPA, a frequência de resgate de 
morfina esteve abaixo daquela esperada para a incidência de dor en-
contrada. Cerca de um quarto dos pacientes com dor moderada a 
intensa não receberam resgate de morfina. Avaliando esse aspecto, o 
tratamento de resgate da dor em gastroplastias na SRPA precisaria 
ser melhorado com a adoção de uma sistemática mais efetiva na ava-
liação e tratamento da dor. 
Estudos em pacientes não obesos submetidos a cirurgia laparoscópi-
ca mostram que idade, gênero e estado civil estão mais associados a 
maior necessidade de analgésicos naqueles pacientes que apresentam 
dor. Contudo, não foi encontrada associação entre idade, gênero e 
os escores de dor intensa (escala numérica >7) no pós-operatório9. 
Os presentes resultados demonstram baixa incidência de complica-
ções respiratórias, frequência essa abaixo da encontrada na literatura. 
A baixa incidência pode ser justificada pela habilidade das equipes 
em realizar a gastroplastia em um centro de referência e com menor 
tempo cirúrgico, o que garante menor morbidade ao procedimento 
laparoscópico no obeso10. Nesta casuística, o tempo cirúrgico limi-
tou-se predominantemente a 120 minutos e com um desvio padrão 
de 40 minutos, não sendo relacionado à DPO na SRPA. 
Sufentanil, opioide sintético de alta lipossolubilidade, é cerca de 
10 vezes mais potente que o fentanil. Sua meia vida de distribuição 
rápida (T1/2) é de 1,4 minutos produzindo uma pronta indução 
como também é rapidamente eliminado pelo organismo, (T1/2) em 
2,7 horas. Com relação à meia-vida de eliminação plasmática (T½ß) 
o sufentanil ocupa posição intermediária (148 - 164 min) entre a do 
fentanil (185 - 219 min) e a do alfentanil (70 - 98 min). Graças à 
maior taxa de ligação com proteínas plasmáticas, apresenta menor 
volume de distribuição em relação ao fentanil e sua depuração plas-
mática é a mais elevada entre os opioides11. Proporciona analgesia 
intensa e menor resposta hormonal ao estresse, porém pode causar 
depressão respiratória, bradicardia, liberação de histamina, rigidez 
muscular, prurido, retenção urinária, diminuição do peristaltismo, 
náusea e vômitos12. 
Apesar do potencial analgésico do sufentanil ser superior ao do fen-
tanil, não há evidência na literatura que contemple qual opioide de 
indução traria mais benefícios em termos de analgesia pós-operató-
ria e ao mesmo tempo, sem elevar a incidência de eventos adversos, 

como depressão ventilatória, hipoxemia e sonolência nos obesos. 
Neste estudo, o uso de sufentanil mostrou-se com um melhor perfil 
para controle de dor na SRPA e não aumentou a incidência de even-
tos adversos. Dessaturação de oxigênio, hipoxemia, NVPO e escala 
de sedação não diferiram entre os dois opioides em questão. Mesmo 
em indivíduos obesos mórbidos, o uso do sufentanil mostrou-se se-
guro em relação às complicações respiratórias e foi eficaz no controle 
de dor. 
Houve um caso de depressão respiratória transitória em um pacien-
te que recebeu sufentanil. Essa complicação foi facilmente resolvida 
com ventilação com máscara facial com O2 a 100%, não necessitan-
do de reversão com naloxona. Entretanto, deve-se estar preparado 
para esse tipo de intercorrência, sobretudo quando o opioide utiliza-
do no intraoperatório for de alta potência e duração intermediária, 
principalmente em obesos mórbidos. Apesar desse caso, a incidência 
de complicações respiratórias com o uso de sufentanil é baixa13. 
A melhor qualidade de analgesia pós-operatória com menor consu-
mo de analgésicos no pós-operatório proporcionada pelo sufentanil 
em relação a outros opioides garantiu um melhor controle de dor 
com o uso desse fármaco. E apesar do potencial do sufentanil em 
prolongar o despertar e ocasionar sonolência e sedação no período 
de recuperação da anestesia, a não realização de resgates de morfina 
na SRPA devido ao bom controle álgico permitiu que o tempo de 
recuperação se equiparasse ao do fentanil e com mais conforto ao pa-
ciente12,14. Além disso, em estudo realizado em pacientes submetidos 
a cirurgia cardíaca, mesmo a concentração plasmática residual de 
fentanil estando dentro da faixa terapêutica no primeiro dia de pós-
-operatório, não há correlação com as escalas de dor. Tal fato pode 
ser devido à variação individual na intensidade da dor e resposta aos 
opioides, o que ocorre principalmente com os opiodes de menor 
potência analgésica, como o fentanil15,16 .
Uma das limitações deste estudo foi a restrição à dose dos opioides 
para padronizar a conduta e uniformizar a análise. Doses maiores de 
fentanil, não utilizadas rotineiramente em anestesias de curta dura-
ção em cirurgias de gastroplastia nesse serviço, poderiam ocasionar 
uma diminuição dos escores de dor. Porém, tal opioide, por apre-
sentar um perfil famacológico com maior volume de distriubuição 
e maior meia vida de eliminação, poderia aumentar o risco de com-
plicações em obesos mórbidos e até mesmo após a alta da SRPA, 
onde o paciente não estaria mais sob os cuidados diretos da equipe 
de anestesiologistas. 

CONCLUSÃO

Dessa forma, o único fator independentemente associado à dor na 
SRPA de pacientes submetidos a gastroplastia foi o tipo de opioide 
utilizado na indução anestésica. O uso do citrato de fentanil aumen-
tou a chance de dor na SRPA comparado ao uso do citrato de su-
fentanil como opioide de indução anestésica. A administração do 
sufentanil como opioide de indução anestésica em obesos mórbidos 
não foi associada a complicações respiratórias, à diminuição da sa-
turação de oxigênio na oximetria de pulso e à ocorrência de NVPO 
na SRPA. A dor pós-operatória ainda é um evento frequente que 
acomete a maioria dos pacientes, e protocolos de analgesia precisam 
ser implementados para minimizar os efeitos que a dor subtratada 
pode causar.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Studies on pain pre-
valence systematically point to high values. Although not com-
parable, a global analysis allows inferring that from every two 
hospitalized patients, one is in pain. This study aimed at deter-
mining pain prevalence, its characteristics, analgesic treatment 
and satisfaction of patients admitted to a hospital in the Center 
of Portugal with regard to pain evaluation and treatment.
METHODS: This is a transversal and observational study with 
141 patients admitted for at least 24 hours to surgical and me-
dical units (excluded those unable to communicate), with mean 
age of 69 years, of both genders, who were interviewed after 
compliance with respective formal and ethic procedures.
RESULTS: Pain prevalence in the 24 hours previous to the stu-
dy was 52.5% (28.8% severe pain). During interviews, preva-
lence has decreased to 41.1% (2.7% severe pain). Patients with 
more severe pain were admitted to surgical services and pain was 
primarily musculoskeletal. Most patients with pain have waited 
no more than ten minutes before analgesics were administe-
red. From 57 patients referring pain during data collection, 46 
(80.7%) did not require a different drug and 91.3% were happy 
with their treatment.
CONCLUSION: In this institution, there has been pain pre-
valence and approach similar to the literature, but pain remains 
undertreated. Such data shall allow the definition and imple-
mentation of a more focused and effective pain control program.
Keywords: Pain, Pain intensity, Pain prevalence, Pain treatment, 
Patient’s satisfaction.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Os estudos de prevalência da 
dor apontam, sistematicamente, para valores elevados. Embora não 
comparáveis, a análise global permite inferir que em cada dois pa-
cientes internados, um tem dor. Este estudo teve como principais 
objetivos determinar a prevalência da dor, suas características, trata-
mento analgésico e satisfação de usuários internados num hospital 
da Zona Centro de Portugal face à avaliação e tratamento da dor.
MÉTODOS: Estudo transversal e observacional realizado com 141 
pacientes, internados há pelo menos 24 horas, em unidades cirúrgi-
cas e médicas (excluídos os não comunicantes), com idade média de 
69 anos, de ambos os gêneros, a quem foi realizada uma entrevista 
após o cumprimento dos respetivos procedimentos formais e éticos.
RESULTADOS: Obteve-se prevalência de dor nas 24 horas ante-
riores ao estudo de 52,5% (28,8% dor intensa). Na altura da entre-
vista, a prevalência diminuiu para 41,1% (2,7% de dor intensa). Os 
pacientes com mais dor estavam internados nos serviços cirúrgicos 
e o tipo de dor era sobretudo musculoesquelética. A maioria dos 
pacientes com dor esperou, no máximo, 10 minutos para lhe ser 
administrado um analgésico. Dos 57 que referiram dor no momen-
to da coleta dos dados, 46 (80,7%) não desejaram outro fármaco e 
91,3% mostraram-se satisfeitos com o seu tratamento.
CONCLUSÃO: Nessa instituição houve prevalência e abordagem 
da dor semelhantes às da literatura, mas a dor ainda se encontra 
subtratada. Esses dados permitirão a definição e implementação de 
um programa de controle de dor mais dirigida e eficaz.
Descritores: Dor, Intensidade da dor, Prevalência de dor, Satisfação 
do paciente, Tratamento da dor. 

INTRODUÇÃO

A dor é um problema universal e transversal a muitas doenças. É 
subjetiva, muitas vezes difícil de descrever, mas os pacientes devem 
sentir que o profissional está disponível para ouvi-los. Se não for 
tratada, conduz a vários efeitos adversos, tais como, cardiovasculares, 
imunitários, trombóticos, psicológicos, sociais, alterações do sono 
ou a própria cronificação da dor.
Felizmente, o direito ao seu tratamento tem sido amplamente di-
vulgado e aceito, sendo considerado um critério de qualidade. Os 
pacientes têm direito à avaliação da dor, ao seu tratamento, a serem 
envolvidos nele, mesmo depois da alta hospitalar1. Mas, apesar dessa 
preocupação mundial, continua a ser subtratada, sobretudo devido 
a barreiras por parte dos profissionais de saúde, dos pacientes, da 

Rev Dor. São Paulo, 2013 out-dez;14(4):245-50 ARTIGO ORIGINAL



246

Silva EJ e Dixe MARev Dor. São Paulo, 2013 out-dez;14(4):245-50

família, das instituições e da sociedade2-5. 
Em Portugal, um estudo realizado entre janeiro de 2007 e março 
de 2008, por contato telefônico, revelou prevalência de dor crônica, 
na população Portuguesa, de 36,7%. Da população com dor, 35% 
referiu dor intensa6.
Os estudos de prevalência de dor são indicadores de qualidade, na 
medida em que fornecem informações, quer aos profissionais de 
saúde, quer aos administradores da área da saúde7. São, por isso, uma 
das primeiras medidas de melhoria assistencial para reduzir a dor. 
Os resultados podem alertar para essa temática e levar a instituição a 
adotar estratégias que levem à diminuição da dor8.
Consultando a literatura, pode-se inferir que existem múltiplos estu-
dos de prevalência de dor intra-hospitalar. A tabela 1 resume alguns 
dos resultados obtidos em hospitais de vários pontos do globo, o 
que fornece uma visão geral. Apesar do muito que se tem feito para 
melhorar o tratamento da dor, os estudos referidos apontam para 
prevalências de dor no momento das entrevistas, entre 43 e 84%, 
sendo que a dor intensa, nas 24h, chega a atingir valores de 42%7-14. 
Verdadeiras comparações são difíceis, dadas as variações das amos-
tras, métodos e estrutura dos trabalhos, mas permitem fazer uma 
análise global e perceber que, por muito que se publique sobre dor, 
as prevalências mantêm-se altas ao longo dos anos. Alguns estudos 
evidenciam melhorias no tratamento da dor, fruto da campanha 
mundial que organizações como a IASP (International Association 
for the Study of Pain), a WHO (World Health Organization) e a 
JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Orga-
nizations) efetuaram em prol do tratamento e abordagem da dor1. 
Estudos que repetiram o estudo de prevalência de dor de 2008, em 
2010 obtiveram pior resultado, referindo que uma avaliação anual 
da prevalência permitiu importante evidência para a instituição e a 
sua publicação, um incentivo para outras instituições7,13. De fato, 
estudos como os apontados permitem identificar as situações a me-
lhorar, levando à aplicação de abordagens específicas e dirigidas a 
essas situações, em cada hospital avaliado (Tabela 1). 

É nesse contexto que surge o presente estudo com os seguintes obje-
tivos: determinar a prevalência da dor nas últimas 24h e suas carac-
terísticas no momento da aplicação do questionário (24h permitem 
o tratamento da dor e a eventual diminuição da sua prevalência), nos 
pacientes internados há mais de 24h. Optou-se, também, por avaliar 
quais as estratégias terapêuticas aplicadas e a sua eficácia e por co-
nhecer a satisfação dos pacientes, face à avaliação e controle da dor.

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal e observacional realizado no Cen-
tro Hospitalar Leiria-Pombal (CHLP). A sua área de influência 
abrange uma população de aproximadamente 350.000 habitantes. 
A internação é distribuída por serviços médicos (Medicina Interna, 
Cardiologia, Gastroenterologia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, 
Dermatologia), cirúrgicos (Cirurgia Geral, Ginecologia/Obstetrícia, 
Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia e Urologia) e Cui-
dados Intensivos. Recebe pacientes oncológicos e não oncológicos. 
Tem uma lotação de 543 leitos. Foi acreditado, em julho de 2012, 
pela JCAHO.
Foram incluídos os pacientes internados há mais de 24h que de-
sejassem participar, que estivessem conscientes para dar o seu con-
sentimento e soubessem falar português. Uma admissão superior a 
24h permite uma oportunidade para estabelecer um plano para o 
tratamento da dor. Outros critérios de inclusão foram que estives-
sem conscientes e orientados. Esse critério foi verificado através do 
mini-exame mental breve.
Foram excluídos os pacientes internados nos Serviços de Psiquiatria, 
Obstetrícia, Pediatria e Cuidados Intensivos.
Na altura da coleta de dados, estavam internados 258 pacientes, 
nos serviços incluídos no estudo. Após a verificação dos critérios 
de inclusão, a amostra ficou constituída por 141 pacientes, ou seja, 
54,7% da totalidade da população.
Utilizou-se uma entrevista estruturada constituída por quatro gru-

Tabela 1. Estudos sobre prevalência de dor intra-hospitalar

Estudos Locais Amostra
Prevalência 
de dor nas 

24h

Prevalência 
de dor intensa 

nas 24h

Prevalência de 
dor no momento 

da entrevista

Prevalência de dor 
intensa no momento 

da entrevista

Satisfeitos 
a muito 

satisfeitos

Salomon et al.8 Hospital Universitário 
Francês

998 55% 25% - - 76%

Costantini, 
Viterbori e 
Flego10 

30 hospitais da re-
gião da Liguria (Itália)

4121 56,6% 29,6% 43,1% 11,7% -

Strohbuecker 
et al.11

Hospital Universitário 
Alemão

561 63% 36% 50% - -

Bolíbar, Català e 
Cadeno12 

Hospital Universitário 
Espanhol

309 54,7% 13% - - -

Sawyer et al.13 Hospital Canadiano 
Universitário

114 76,3% 14% 71% 11,4% -

Sawyer et al.7 Hospital Canadiano 
Universitário

98 - 25,8% 84% -
4,72/6
n = 91

Wadensten et 
al.14

Hospital Universitário 
Sueco

759 65% 42,1% - 5,8% 79%

Yates et al.9 2 Hospitais Públicos
Australianos

114* 48% 24,6% - - -

*Só pacientes oncológicos.
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Tabela 2. Distribuição das respostas da amostra relativas à caraterização sociodemográfica e de internação

Variáveis n % Min/Max Media ± DP

Idade 23 /97 69,3 (14,2)

Gênero (n =141) Masculino 77 54,6

Feminino 64 45,4

Estado civil (n=138) Casado 86 62,4

Solteiro 6 4,3

Viúvo 42 30,4

Divorciado 4 2,9

Habilitações acadêmicas (n=115) 1º ciclo 76 66,1

2º ciclo 19 16,5

3º ciclo 9 7,8

Secundário 6 5,2

Superior 5 4,3

Serviço de internação Cirurgia 59 41,8

Medicina interna 57 40,4

Ortopedia 25 17,8

Tempo de internação 1/120 7,4 (11,9)

Motivo de internação Cirurgia 57 41,6

Doença não cirúrgica 56 40,9

Outra causa 24 17,5

pos: características sociodemográficas e clínicas: idade, gênero; esta-
do civil, escolaridade, motivo e tempo de internação; Brief Pain In-
ventory, Short Form (Inventário Resumido da Dor); versão curta do 
The McGill Pain Questionnaire (MPQ); satisfação do paciente face à 
avaliação e controle da dor, grupo que integra questões relacionadas 
com satisfação, avaliação e controle da dor.
Os dados foram coletados após a autorização do conselho de admi-
nistração. Os diretores de serviço, bem como os enfermeiros chefes, 
foram contatados para se definir a melhor estratégia de coleta de da-
dos. Após esse procedimento, foram selecionados os dias para a cole-
ta de dados, a qual foi efetuada por estudantes de enfermagem (após 
informação e formação para a atividade) e pelos investigadores do 
estudo, durante os meses de março e abril de 2012. A coleta de da-
dos por pessoal não pertencente ao serviço teve como propósito não 
influenciar as respostas dos pacientes durante essa etapa da pesquisa.
Foi solicitado consentimento a todos os participantes, após expli-
citação dos objetivos do estudo e sobre o que consistia a sua parti-
cipação, garantindo o anonimato e confidencialidade das respostas 
aos instrumentos. Foi sempre garantido um local apropriado para a 
coleta de dados, tendo sido cumpridas todas as indicações constantes 
da declaração de Helsinque.

Análise estatística 
O tratamento dos dados foi realizado por computador, através dos 
programas Microsoft Excel e Stastistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) - versão 15.0 para Windows. Para sistematizar e realçar a in-
formação fornecida pelos dados recorreu-se a técnicas de estatística 
descritiva: frequências (absolutas e relativas), medidas de tendência 
central (medianas e médias aritméticas), medidas de dispersão e va-
riabilidade (desvio padrão - DP).Sempre que se justificou, aplicou-se 
os testes estatísticos não paramétricos (as variáveis não apresentavam 

distribuição normal verificada através do teste de Kolmogorov Smir-
nov) do Qui-quadrado, Mann-Whitney e Kruskal-Wallis.
Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da instituição sob 
o protocolo nº1/12 de 13/03/2012.

RESULTADOS 

Os 141 pacientes que responderam ao questionário são, majoritaria-
mente, do gênero masculino (54,6%), casados (62,3%) e detentores 
do 1º ciclo com habilitações literárias (66,1%), com média de idade 
de 69,3 ± 14,2 anos (Tabela 2).
Estavam internados em serviços de medicina interna (41,8%), clínica 
cirúrgica (40,4%) e 17,8% na ortopedia, em média há 7,4 ± 11,9 dias, 
sendo a causa mais frequente da internação uma causa cirúrgica. Nas 
outras causas foram reportadas artrose do joelho infectada (1); aciden-
te vascular encefálico (1); deiscência da prótese total do joelho direito 
(1); dor na cabeça e nuca (1); acidente aéreo; fratura (2); luxação da 
prótese total do quadril (1) e causas desconhecidas (16).
Observou-se uma taxa de prevalência de dor nas últimas 24h de 
52,5% (74). 
Com o objetivo de verificar se a taxa de prevalência era diferente 
conforme o gênero, aplicou-se o teste do Qui-quadrado, que não 
mostrou diferenças significantes (p>0,05), sendo o percentual mais 
elevado nos pacientes que apresentavam dor tanto no gênero mascu-
lino (51,9%) como no gênero feminino (53,1%).
Os pacientes que reponderam não ter dor nas últimas 24h são, em 
média, mais velhos (70,9±13,9 anos) do que os que afirmaram ter 
dor (67,8±14,4 anos) no entanto essas diferenças não tem significa-
do estatístico (U= 2163,000; p>0,05).
A presença de dor está relacionada com o motivo da internação 
(Qui-quadrado=16,042; p<0,05) sendo a prevalência maior quando 
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considerou-se a doença cirúrgica (71,9%). O percentual da doença 
não cirúrgica foi de 35,7% e de 41,1% para outra causa.
Dos 74 pacientes que referiram ter dor, 72 conseguiram localizá-la. 
Em 33,3% dos pacientes está localizada exclusivamente no abdô-
men, mas a dor mais prevalente é a musculoesquelética, com 54% 
dos pacientes a referenciá-la (Tabela 3).
Seguindo os critérios da Organização Mundial de Saúde e tendo por 
base os dados apresentados na tabela 4 pode-se salientar que 52,1% 
dos respondentes sentiram nas últimas 24h dor acima do valor 4 e 
20,5% apresentam no momento da coleta de dados dor acima ou 
igual ao valor 4. Vale salientar que alguns pacientes não conseguiram 
quantificar a dor, principalmente a dor mínima nas ultimas 24h.
Da aplicação da Short-form McGill Pain Questionnaire pode-se con-
cluir que, dentro da dimensão sensorial da dor, a característica “sen-
sível ao toque” é a mais relevante, uma vez que 14,3% a classificam 
como intensa. 
Já na dimensão afetiva a característica da dor mais salientada foi 
“cansativa-esgotante”, sendo apontada por 14,5% dos respondentes 
no grau moderada (Tabela 5).
O índice NWC (Number of Words Chosen), ou seja, o número total 
de palavras escolhidas pelos sujeitos alcança um valor de 3,3 para a 

Tabela 3. Distribuição das respostas da amostra consoante a locali-
zação da dor

Localização da dor n %

Coxa 5 7,0

Quadril 3 4,2

Joelho direito 4 5,6

Braço direito 5 6,9

Joelho esquerdo, cabeça (frontal), pescoço, coxas e 
calcâneos

8 11,1

Região lombar 1 1,4

Abdômen e cóccix 5 6,9

Cabeça e ombros 5 6,9

Abdômen 24 33,3

Pé direito 4 5,6

Pernas 2 2,8

Região dorsal 1 1,4

Bexiga 3 4,2

Ouvido 1 1,4

Tórax 1 1,4

Tabela 4. Distribuição das respostas da amostra quanto à intensidade da dor

Dor no seu máximo nas 
últimas 24h

Dor no seu mínimo nas 
últimas 24h

Dor em média nas últimas 
24h

Dor neste preciso momento

n % n % n % n %

Sem dor 15 20,5

1-3 dor leve 19 26,8 32 64,0 41 56,2 43 58,9

4-7 dor moderada 37 52,1 18 36,0 31 42,5 13 17,8

8-10 dor intensa 15 21,1 1 1,4 2 2,7

Tabela 5. Distribuição das respostas da amostra conforme as características de dor

Características da dor
Ausente Leve Moderada Intensa

n % n % n % n %

D
im

en
sã

o 
se

ns
or

ia
l d

a 
d

or

Palpitante (n=64) 52 81,3 5 7,8 6 9,4 1 1,6

Lancinante (n=61) 49 80,3 4 6,6 8 13,1 0 0,0

Penetrante (n=61) 41 67,2 4 6,6 14 23,0 2 3,3

Aguda (n=62) 44 71,0 7 11,3 9 14,5 2 3,2

Cãibra (n=63) 57 90,5 5 7,9 1 1,6 0 0,3

Moer ( n=64) 26 40,6 7 10,9 24 37,5 7 10,9

Ardente escaldante (n=63) 47 74,6 8 12,7 6 9,5 2 3,2

Dolorida(n=63) 40 63,5 10 15,9 7 11,1 6 9,5

Pesada (n=63) 44 69,8 6 9,5 8 12,7 5 7,9

Sensível ao toque (n=63) 42 66,7 2 3,2 10 15,9 9 14,3

De rachar (n=63) 53 88,3 4 6,7 1 1,7 2 3,3

 D
or

 a
fe

tiv
a

Cansativa esgotante (n=62) 45 72,6 7 11,3 9 14,5 1 1,6

Náusea (n=64) 55 85,9 5 7,8 3 4,7 1 1,6

Assustadora (n=61) 56 91,8 4 6,6 0 0,0 1 1,6

Castigadora cruel (n= 61) 55 90,2 4 6,6 1 1,6 1 1,6
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média, com um desvio padrão de 3,5. O PRI (Pain Rating Index) 
sensorial obtém uma média mais elevada com 5,1±4,9, do que o 
PRI afetivo (0,8±1,6). Quanto ao PRI Total, a média situa-se nos 
6,0, com um desvio padrão de 6,2. 
Os fármacos mais utilizados para a dor foram, majoritariamente, tra-
madol e paracetamol (66,7%). Em apenas um paciente foi aplicada 
medida não farmacológica de tratamento da dor (Tabela 6).
Mais de metade da amostra (85,5%) referiu que os profissionais lhes 
avaliam a dor “perguntando- lhes”. Apenas 14,5% referiram ter-lhes 
sido mostrada uma régua ou escala de faces.
A maioria dos entrevistados (74,3%) esperou no máximo 10 minu-
tos para lhe ser administrado um analgésico quando reportou dor. 
Três pacientes solicitaram fármaco para dor e nunca o receberam 
(Tabela 7).
Apenas 3 (4,6%) pacientes referiram que o fármaco que lhes foi ad-
ministrado não aliviou a dor tendo solicitado outro fármaco e esses 
três pacientes salientaram que quando solicitaram outro fármaco, os 
profissionais levaram menos de 10 minutos para administrar.
Dos 58 pacientes que, no momento da coleta de dados, referiram 
ter dor, (independentemente da intensidade), apenas 11 (19,3%) 
referiram que desejavam uma dose mais forte de fármaco para a dor. 
Dos 47 pacientes restantes, apenas 27 optaram por justificar por que 
não desejam outro fármaco mais forte. A razão mais prevalente foi 
“não sinto necessidade” com 59,3% (Tabela 8).
Quarenta e um por cento dos pacientes referiram que tomavam fár-
macos em casa para a dor, sendo que o paracetamol era o mais utili-
zado (47,1%), seguindo-se os anti-inflamatórios (77%) e a morfina 
(5,9%). Apenas 22,7% mantiveram o fármaco durante a internação.
Ao serem questionados sobre o grau de satisfação com o resultado do 
tratamento da dor, verifica-se que a maior parte está moderadamen-
te muito satisfeita (91,4%), no entanto é de salientar os 6 (8,6%) 

que não se encontram satisfeitos (moderadamente insatisfeito, insa-
tisfeito e muito insatisfeito).

DISCUSSÃO   

O presente estudo mostrou prevalência de 52,5% nas 24h, que di-
minuiu para 41,1%, na altura da entrevista. Embora esteja dentro 
dos valores apresentados por outros estudos7,8,10-14,17 o fato de, após 
24h de internação, existirem ainda 41,1% com dor, significa que 
praticamente um em cada dois pacientes têm dor, e que mais poderá 
ser efetuado para o seu tratamento. Ainda, em relação à dor inten-
sa pela escala analógica visual (EAV>7) no momento da entrevista, 
apenas dois pacientes a referiram. 
Quando perguntou-se qual o método habitual que os profissionais 
utilizaram para lhes avaliar a dor, apenas 14,5% referiram ser atra-
vés de régua ou escala de faces. A utilização destes instrumentos au-
menta o diagnóstico de dor, sobretudo nos idosos, mas este estudo 
mostrou que os profissionais ainda não os utilizam na totalidade de 
forma sistemática.
Não se identificou significado estatístico no fato de a maioria dos pa-
cientes que referiram dor serem mais novos. De fato, segundo alguns 
autores, são os mais velhos que referem dor e é a população onde ela 
é mais subtratada, quer pela sua polimedicação, quer pelas doenças 
associadas15.
Os pacientes que apresentavam mais dores estavam internados nos 
serviços de cirurgia geral e ortopedia e tinham uma doença cirúrgica, 
o que está de acordo com a literatura11,12. Esses pacientes têm mais 
dor relacionada com alterações sensoriais na zona da cicatriz, em 
longo prazo. São pacientes cujo controle da dor deve ser, por isso 
mesmo, mais rigoroso, entretanto continuam a ser aqueles com mais 
prevalência de dor. Estudo português6 refere que, dos 37% de pa-
cientes com dor crônica, 6% apontam a cirurgia como a sua causa. 
No presente estudo, a causa de dor mais apontada pelos pacientes foi 
a dor musculosquelética (54%). Em outros estudos a dor mais pre-
valente é igualmente a dor musculoesquelética18 e a dor de cabeça19, 
porém durante a avaliação de pacientes com dor crônica.
A grande maioria dos pacientes encontrava-se medicada com trama-
dol e paracetamol e apenas cinco pacientes tinham um opioide forte 
prescrito. Tratando-se majoritariamente de pacientes cirúrgicos, se-
ria de esperar, em termos teóricos, que essa porcentagem fosse maior, 
embora o pequeno número de pacientes não permita generalizar. 
No entanto, na prática, esse medo dos opioides fortes está bem do-
cumentado. Estudo16 mostrou que, embora os enfermeiros oncoló-
gicos estivessem conscientes do subtratamento da dor, o medo da 

Tabela 6. Distribuição das respostas da amostra que referiu ter dor 
conforme os tratamentos ou fármacos que fez para a dor (n = 48)

Tratamentos ou fármacos que faz para a dor n %

Tramadol e paracetamol 32 66,7

Tramadol, paracetamol e clonixina 7 14,6

Paracetamol, morfina e tramadol 5 10,4

Paracetamol e metamizol 1 2,1

Gelo 1 2,1

Metamizol 2 4,2

Tabela 7. Distribuição das respostas da amostra que reportou dor 
de acordo com o tempo de espera para administração do analgésico 
quando solicitado (n=70)

n %

10 minutos ou mais 52 74,3

11 a 20 minutos 1 1,4

21 a 30 minutos 3 4,3

31 a 60 minutos 1 1,4

Mais de 60 minutos 1 1,4

Pediu, mas nunca recebeu 3 4,3

Nunca solicitou 9 12,9

Tabela 8. Distribuição das respostas da amostra às razões apontadas 
para que, apesar da dor, não tenham solicitado outro fármaco (n=27)

n %

Não sinto necessidade 16 59,3

Porque é muita medicação 3 11,1

Não gosta de tomar medicação que não esteja pres-
crita e gosta de tomar medicação em horas certas

2 7,4

Porque não e necessário mais medicação 4 14,8

Tenho medo que faça mal ao estômago 1 3,7

Devido a gases 1 3,7
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adição aos opioides, da interferência com o diagnóstico e dos efeitos 
secundários levava a um tratamento inadequado da dor.
Apesar dos valores de prevalência de dor, o estudo mostra que a 
maioria dos pacientes esperou, no máximo 10 minutos por um anal-
gésico, após ter reportado a dor. Os três pacientes que necessitaram 
de mais fármaco, também esperaram menos de 10 minutos. Estudo7 
apresenta que os pacientes chegavam a esperar uma a duas horas por 
analgesia adicional.
Curioso é o fato de 47 pacientes com dor, na altura da entrevista, 
não terem solicitado mais fármaco. Esta amostra registrou, na sua 
maioria, uma EAV inferior ou igual a 3, o que pode justificar essa 
atitude. Quase 60% dos pacientes justificam-na por “não sentir ne-
cessidade de mais medicação”. As restantes justificativas são com-
patíveis com as barreiras para o tratamento da dor por parte dos 
pacientes: o medo dos efeitos secundários. 
Mesmo com as prevalências de dor apontadas, a grande maioria dos 
pacientes continua a mostrar-se satisfeita com o tratamento da sua 
dor. Esse resultado é consistente com outros estudos7,8,14,20. Os pa-
cientes aceitam facilmente o sofrimento e a dor, associados à cirur-
gia e à internação hospitalar. Não foi avaliada no presente estudo, a 
satisfação em relação aos profissionais, mas isso pode influenciar a 
opinião dos pacientes em relação à dor. 
Este estudo serviu de orientação para construir uma intervenção es-
truturada a profissionais de saúde, de um dos serviços de cirurgia 
do Centro Hospitalar onde foi realizado o estudo, uma vez que é 
onde existe mais prevalência de dor. O objetivo é estender, progres-
sivamente, esse programa de formação e instituição de normas de 
orientação clínica aos restantes serviços do Centro Hospitalar.
Será interessante, posteriormente, repetir o estudo da prevalência, 
tentando perceber a eficácia da intervenção, avaliando, também, a 
dor nos pacientes não comunicantes, uma vez que essa é uma limi-
tação do presente estudo. 

CONCLUSÃO 

Dado que a dor permanece subtratada, é importante manter a reali-
zação de estudos como este, de modo a permitir uma reflexão sobre a 
sua prevalência, características e quais os locais de premente atuação. 
Mesmo com dor, a maioria dos pacientes mostrou-se satisfeita com 
o tratamento, o que faz ponderar a necessidade de informá-los, aler-
tando-os para o seu direito de “não ter dor” e os benefícios que daí 
resultam.
Também em relação aos profissionais, sobretudo dos serviços cirúr-
gicos, este estudo alerta para o muito que há a fazer, sobretudo em 
relação aos receios para com o fármaco. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Although being the most 
prevalent acute pain and its clinical expression being associated to 
morbidity and mortality, postoperative pain is still underdiagnosed 
and undertreated. This study aimed at analyzing records of postope-
rative pain and analgesia of admitted patients’ medical charts.
METHODS: This is a documental, transversal and quantitative stu-
dy carried out in a private hospital of Fortaleza/CE. Sixty medical 
charts of patients were analyzed during the first 24 postoperative 
hours. A checklist was used to evaluate pain records in three mo-
ments (immediate postoperative period in the post-anesthetic care 
unit, one hour after surgery and subsequent hours). We have also 
analyzed medical and nursing prescriptions, daily evolutions and 
clinical monitoring sheets. Descriptive statistical analysis was used 
and Chi-square test with linear trend (c2) was applied to compare 
patients’ response to analgesia in different pain evaluation moments.
RESULTS: Records on pain and analgesia were found in 46.6% 
medical charts and were limited to describing intensity, location and 
analgesia. The prevalence was female patients (55%), older than 59 
years (31.6%), submitted to general surgeries (46.6%), with mode-
rate to severe abdominal pain (45%) in the first evaluation, evolving 
to mild or no pain in hours subsequent to analgesia. From those 
with pain, 45% have received no analgesia. There has been statis-
tically significant relation between pain intensity and postoperative 
time (p < 0.001).
CONCLUSIONS: Findings about underprescription of postope-
rative analgesics are worrisome. Professionals should be involved in 
the adequate handling and recording of this type of pain, promoting 
better analgesic approaches and higher patients’ satisfaction.
Keywords: Analgesia, Nursing, Pain measurement, Postoperative 
pain, Records with the subject.

Postoperative pain and analgesia: analysis of medical charts records*
Dor e analgesia pós-operatória: análise dos registros em prontuários

Roberta Meneses Oliveira1, Ilse Maria Tigre de Arruda Leitão1, Lucilane Maria Sales da Silva1, Paulo César de Almeida1, Sherida 
Karanini Paz de Oliveira2, Milena Barbosa Pinheiro2

*Recebido do Programa de Pós-Graduação Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde da Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 
CE, Brasil.

1. Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil.
2. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil.

Apresentado em 16 de julho de 2013.
Aceito para publicação em 08 de outubro de 2013.
Conflito de interesses: não há.

Endereço para correspondência:
Roberta Meneses Oliveira
Rua Lídia Brígido, 837 – Bairro Cidade dos Funcionários
60821-800 Fortaleza, CE, Brasil.
E-mail: menesesroberta@yahoo.com.br

© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Apesar de ser o tipo mais pre-
valente de dor aguda e de sua expressão clínica estar associada à 
morbimortalidade, a dor pós-operatória persiste subdiagnosticada e 
subtratada. O objetivo deste estudo foi analisar registros sobre dor 
e analgesia pós-operatória em prontuários de pacientes internados. 
MÉTODOS: Estudo documental, transversal, de natureza quanti-
tativa, realizado em hospital privado de Fortaleza/CE. Analisaram-se 
60 prontuários de pacientes nas primeiras 24 horas de pós-opera-
tório. Utilizou-se check-list para avaliação dos registros sobre avalia-
ção da dor em três momentos (pós-operatório imediato na sala de 
recuperação pós-anestésica, após uma hora de cirurgia e nas horas 
subsequentes). Também foram analisadas prescrições médicas e de 
enfermagem, evoluções diárias e folha de monitorização clínica. 
Realizou-se análise estatística descritiva e aplicou-se teste Qui-qua-
drado de tendência linear (c2) para comparar respostas dos pacientes 
à analgesia nos diferentes momentos de avaliação da dor. 
RESULTADOS: Encontrou-se registro sobre dor e analgesia em 
46,6% dos prontuários, limitado à descrição de intensidade, locali-
zação e analgesia. Prevaleceram pacientes do gênero feminino (55%), 
maiores de 59 anos (31,6%), submetidos a cirurgias gerais (46,6%), 
com dor abdominal (45%) moderada a intensa na primeira avaliação, 
evoluindo para dor leve ou ausência de dor nas horas subsequentes à 
analgesia. Daqueles que apresentaram dor, 45% não receberam anal-
gesia. Comprovou-se relação estatisticamente significativa entre inten-
sidade da dor e tempo de pós-operatório (p<0,001).
CONCLUSÃO: São preocupantes os achados relacionados à sub-
prescrição de analgésicos no pós-operatório. Os profissionais devem 
se envolver no manuseio e no registro apropriado desse tipo de dor, 
promovendo melhores condutas analgésicas e maior satisfação aos 
pacientes.
Descritores: Analgesia, Dor pós-operatória, Enfermagem, Medição 
da dor, Registros com o assunto.

INTRODUÇÃO

No contexto hospitalar, o avanço tecnológico, a sofisticação terapêu-
tica e a maior capacitação dos profissionais têm gerado resultados 
importantes no que diz respeito à diminuição do tempo de interna-
ção e de eventos adversos relacionados ao pós-operatório, resultando 
em maior satisfação dos indivíduos internados.
Apesar disso, percebe-se pouca evolução no manuseio apropriado 
da dor nesse período. A dor pós-operatória é o tipo mais prevalente 
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de dor aguda, vivenciada por milhares de indivíduos no mundo, 
manifestando-se de forma moderada ou intensa em 29,7 e 10,9% 
dos casos, respectivamente. Sua expressão somática e psíquica pode 
estar associada à morbimortalidade e ao tempo de internação com 
repercussões sociais e econômicas1.
Quando não é devidamente controlada, o paciente torna-se 
predisposto à cronicidade da dor pós-operatória (DPO), com 
impacto considerável sobre sua qualidade de vida (QL). Auto-
res explicam que nem todo paciente cirúrgico desenvolve DPO 
crônica, mas progressos na compreensão neurobiológica dessa 
dor incluem descobertas científicas de fatores de vulnerabilidade, 
com impacto substancial sobre a medula espinhal, aumentando 
os mecanismos de amplificação da dor, talvez para níveis de não 
retorno2.
A despeito do atual conhecimento produzido sobre as repercussões 
negativas da DPO e de sua cronicidade, essa ainda é subdiagnos-
ticada e subtratada pelos profissionais de saúde, o que representa 
um evento adverso negligenciado na prática clínica. É certo que a 
dor tem impactos negativos e, ao mesmo tempo, é reconhecido que 
nem todas as dores podem ser evitadas. No entanto, a DPO pode 
ser minimizada, evitada ou reduzida. Assim, a dor como um evento 
adverso pode ser um conceito controverso para os prestadores de 
cuidados de saúde ou administradores, mas não é nada polêmico do 
ponto de vista do paciente3.
Nessa perspectiva, atualmente, inúmeras instituições de saúde têm 
implantado, em sua rotina de trabalho diário, a avaliação da dor 
como o 5º sinal vital, com a aplicação de escalas unidimensionais, 
como a escala analógica visual (EAV), com o objetivo de favorecer 
melhores condutas para o alívio da dor e evitar que a sua avaliação 
seja feita de forma inapropriada pelos profissionais que compõem a 
equipe de saúde.
Uma das atividades imprescindíveis à apropriada avaliação e ma-
nuseio da dor diz respeito ao seu registro minucioso nos pron-
tuários e nos documentos de passagem de plantão. Tais registros 
permitem que os dados sejam compartilhados entre a equipe 
multiprofissional, possibilitando melhor assistência e satisfação 
do paciente com a analgesia. Se existem sistematização, avaliação 
e registros precisos, a dor é mais bem identificada e tratada apro-
priadamente4. 
Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar os registros sobre dor 
e analgesia pós-operatória em prontuários de pacientes internados.

MÉTODOS

Trata-se de estudo documental, transversal e de natureza quanti-
tativa, gerado de um recorte do projeto de conclusão de Curso de 
Especialização em Enfermagem Clínica, intitulado “A dor como o 
5º sinal vital na prática de enfermagem: desenvolvimento, implan-
tação e avaliação de um protocolo”. Os dados apresentados dizem 
respeito à fase de avaliação, em que foram analisados os registros 
sobre dor e analgesia nos prontuários de pacientes no período 
pós-operatório. 
Foi realizado em um hospital da rede privada de caráter terciário 
localizado em Fortaleza/CE, o qual atende a uma clientela diversifi-
cada que se submete a inúmeros tratamentos e procedimentos, entre 
as seguintes especialidades: serviços de hemodinâmica e cardiolo-

gia, emergência abdominal e cardiológica, cirurgias plástica, geral 
e traumatológica, dentre outras. Conta com 64 leitos em alas de 
pós-operatório, clínica e cuidado semi-intensivo, além de 14 leitos 
em unidade de terapia intensiva clínica; a clientela é formada, em 
sua grande maioria, de usuários de convênios de saúde, caixas de 
assistência e particulares.
A coleta de dados ocorreu durante dois meses, por meio da análi-
se dos prontuários de 60 pacientes, escolhidos por acessibilidade, 
que se encontravam nas primeiras 24h de pós-operatório e estavam 
internados nas duas unidades específicas para essa clientela, que cor-
respondiam a um total de 16 leitos. 
Os pacientes tiveram seu anonimato preservado, sendo utilizados os 
dados dos prontuários apenas para fins estatísticos de pesquisa.
Para a análise documental, elaborou-se um checklist baseado em lite-
ratura atualizada sobre avaliação da dor, que foi analisado e validado 
por médica anestesiologista especialista em Clínica da Dor. Referido 
instrumento continha dados de identificação do paciente e dados 
referentes a tipo de cirurgia, anestesia, tempo cirúrgico, analgesia 
implementada e avaliação da dor por meio dos valores atribuídos à 
EAV pelos pacientes e anotados nos prontuários pelos enfermeiros 
em três momentos (pós-operatório imediato) na sala de recuperação 
pós-anestésica (SRPA), após uma hora de cirurgia e nas horas sub-
sequentes).
Também foram contemplados na pesquisa os registros contidos na 
prescrição de cuidados de enfermagem, nas evoluções diárias dos 
enfermeiros e na folha de monitorização clínica, onde eram preen-
chidos os valores da escala de avaliação da dor e demais sinais vitais.
Anteriormente à análise dos prontuários, a avaliação da dor como o 
5º sinal vital havia sido implantada na instituição, com a utilização 
da EAV, por ser esta considerada de fácil uso pelos profissionais, bem 
como de fácil entendimento por parte dos pacientes.
Os dados receberam análise estatística descritiva e as frequências ab-
solutas e relativas foram apresentadas em tabelas para melhor com-
preensão e visualização. Aplicou-se o teste Qui-quadrado de tendên-
cia linear (c2) para comparar a resposta dos pacientes à analgesia 
implementada nos três diferentes momentos de avaliação da dor. 
Quanto aos aspectos éticos, o projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa, processo nº 07336264-6. 

RESULTADOS

A tabela 1 reúne os dados referentes às características dos 60 pa-
cientes no pós-operatório, com relação a faixa etária, gênero, tipo de 
cirurgia, localização da DPO e analgesia utilizada. 
Verificou-se que, dos 60 prontuários analisados, foram encontrados 
registros sobre dor em apenas 28 (46,6%) deles, sendo que em oito 
(28,6%) havia registro de ausência de dor. Nos demais 32 (53,4%), 
não foram encontrados quaisquer registros sobre dor.
Quanto às especificidades dos registros da dor nas evoluções de 
enfermagem, as enfermeiras restringiram-se a detalhar a intensi-
dade baseada na EAV, a localização e a analgesia utilizada em cada 
caso. No entanto, não foram encontrados registros descrevendo as 
demais características da experiência dolorosa, tais como: qualida-
de, fatores de alívio e piora; repercussões na internação, alterações 
fisiológicas e comportamentais relacionadas, satisfação com a anal-
gesia, dentre outras.
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Quanto às classes de analgésicos prescritas nos prontuários em que 
havia registro de dor, prevaleceram AINES e opioides, seguidos de 
analgésicos simples. Cabe destacar que ficou clara a subprescrição de 
analgésicos na amostra estudada.
A tabela 2 resume os valores atribuídos à intensidade da dor pe-
los 28 pacientes cujos prontuários possuíam registros de dor, os 
quais foram anotados pelas enfermeiras na folha de monitoriza-
ção clínica e na evolução de enfermagem nas primeiras 24h de 
pós-operatório. 

DISCUSSÃO

A análise dos prontuários permitiu constatar a prevalência de pessoas 
com idade superior a 59 anos e do gênero feminino. Os resultados 
podem estar relacionados ao fato de mulheres e idosos acessarem 
mais o sistema de saúde do que homens e adultos jovens, tendo em 
vista que naquela faixa etária o acometimento de doenças e lesões 
que necessitam de intervenção cirúrgica é maior. Com relação ao gê-
nero feminino, além de se submeterem às cirurgias gerais corretivas, 
comumente buscam intervenções cirúrgicas estéticas com o objetivo 
de se manterem jovens.
Estudo semelhante, realizado com 187 pacientes em enfermarias 
cirúrgicas, analisou a magnitude da dor pós-operatória levando em 
consideração o gênero e o tipo de operação realizada, tendo sido en-
contrados resultados próximos ao deste quanto às características de-
mográficas, em que a maioria dos pacientes era do gênero feminino, 
128 (66,8%), com média de idade de 45,8 anos, identificando-se 
que 47 (25,1%) tinham 60 anos ou mais5.
Na tabela 1, observou-se que as cirurgias gerais representaram o 
maior quantitativo. Dentre as que estão inclusas nessa especialidade, 
pode-se citar: gastrectomia, colecistectomia videolaparoscópica, her-
niorrafia umbilical, gastroplastia, laparotomia exploradora, colecto-
mia, apendicectomia, dentre outras.
Quanto à localização, a predominância da região abdominal se deve, 
provavelmente, ao fato de a maioria dos pacientes terem sido sub-
metidos a cirurgias gerais. Outros autores5 também encontraram o 
mesmo resultado. Ao associarem a DPO ao tipo de operação, os 
pacientes submetidos a cirurgia geral (herniorrafias inguinal e um-
bilical, colecistectomia convencional e laparoscópica e laparotomias 
exploradoras) relataram mais dor quando comparados às demais 
cirurgias.
Analisando os prontuários que apresentaram registro de dor, um 
resultado preocupante deste estudo foi o de que a maior parte dos 
pacientes não recebeu analgesia. Por outro lado, sabe-se que a lesão 
tecidual inerente ao procedimento cirúrgico comumente resulta em 
dor aguda pós-operatória, a qual, em alguns casos, pode ser muito 
intensa e com graves complicações6. 
Tais achados vêm ao encontro de uma pesquisa sobre intensidade 
da dor e adequação de analgesia7, em que três quartos dos pacientes 
analisados não receberam fármaco analgésico, embora estivessem, 
em sua maioria, com dor de intensidade moderada e intensa. Dos 
100 pacientes entrevistados na avaliação das autoras, a grande maio-
ria referiu dor, 90 (90,0%), e 75 (75%) não receberam nenhum tipo 
de analgésico.
Esse é um fato alarmante que incita o repensar sobre a qualidade dos 
cuidados pós-operatórios, porque os pacientes, apesar de evoluírem 
com dor, não têm recebido atenção direcionada às suas queixas e 
analgesia adequada. 
Pesquisadoras concordam afirmando que, apesar do avanço dos 
fármacos analgésicos, de suas diferentes vias de administração e das 
técnicas não farmacológicas para o alívio da dor, esta ainda é consi-
derada um importante problema no período pós-operatório8. 
Além da necessidade da administração de analgésicos para os pacien-
tes com dor, deve-se levar em consideração a intensidade, as qualida-
des, os fatores de melhora e piora, a caracterização por descritores, os 
prejuízos, a localização e a permanência da dor, para que seja realiza-

Tabela 1. Características dos pacientes com relação a idade, tipo de 
cirurgia, localização da dor e analgesia utilizada 

Variáveis n (%)

Faixa etária (anos) (n=60) 
11 - 22
23 - 34
35 - 46
47 - 58
> 59

08
16
10
07
19

(13,3)
(26,6)
(16,6)
(11,6)
(31,6)

Gênero (n=60) 
Feminino
Masculino

33
27

(55,0)
(45,0)

Tipos de cirurgias (n=60) 
Geral
Ortopédica
Plástica
Urológica
Vascular

28
16
09
04
03

(46,6)
(26,6)
(15,0)
(6,6)
(5,0)

Localização da dor pós-operatória (n=20)
Abdômen
Coluna lombar
Fêmur
Joelho
Ombro
Tornozelo
Mão
Quadril

09
03
02
02
01
01
01
01

(45,0)
(15,0)
(10,0)
(10,0)
(5,0)
(5,0)
(5,0)
(5,0)

Analgésicos utilizados (n=20)
Nenhum
Anti-inflamatório não esteroide
Opioide
Analgésico simples

09
04
04
03

(45,0)
(20,0)
(20,0)
(15,0)

Tabela 2. Distribuição dos pacientes segundo evolução da intensida-
de da dor pós-operatória (n=28)

Momentos Avaliados Sem dor
+

dor leve

Dor moderada
+

dor intensa

Total

n % n % n %

Avaliação POI (SRPA) 13 46,4 15 53,6 28 100,0

Avaliação POI (até 12h 
após cirurgia)

19 67,9 09 32,1 28 100,0

Avaliação nas horas 
subsequentes (até 24h)

26 92,9 02 7,1 28 100,0

POI: pós-operatório imediato, SRPA: sala de recuperação pós-anestésica, p < 
0,001 (c2 de tendência linear).
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da a melhor escolha do analgésico a ser administrado4. 
Na presente pesquisa, entre aqueles que receberam analgesia, preva-
leceu a prescrição de, respectivamente, anti-inflamatórios não este-
roides (AINES), opioides e analgésicos simples. Em contrapartida, 
outro estudo mostrou que, do pós-operatório imediato (POI) ao 
4° dia de pós-operatório, totalizaram-se 344 prescrições de analgési-
cos, sendo que 127 (36,9%) eram analgésicos simples, 120 (34,9%) 
opioides e 97 (28,2%) AINES. Cabe ressaltar que a maioria (52,6%) 
dos fármacos estava sob esquema “a critério médico”8.
Ao analisar a DPO em pacientes submetidos a craniotomia eletiva, 
pesquisadores encontraram que, embora a dor moderada estivesse 
presente em todo o estudo, houve baixo uso de opioides. Esse fato 
pode estar relacionado ao receio de que os opioides possam preju-
dicar a avaliação neurológica. Identificou-se, ainda, que na maioria 
dos prontuários não havia registro da intensidade da dor pela equipe 
multidisciplinar, corroborando os achados deste estudo. Quando 
existia o registro do fenômeno doloroso, na maioria dos casos, este 
era feito pelos médicos e em poucos pacientes pela equipe de enfer-
magem9.
Sabe-se que, na prática clínica, opioides e AINES são agentes am-
plamente utilizados para o tratamento e o alívio da DPO, porém 
sua eficácia analgésica varia conforme a potência, a duração de seu 
efeito e a possibilidade de produzir efeitos indesejáveis, que limita 
sua continuidade.
Pesquisadores garantem que o uso de técnicas analgésicas mais efi-
cazes (por exemplo, analgesia regional) pode ser útil não só para 
favorecer analgesia superior, mas também para a melhoria dos re-
sultados convencionais, especialmente em pacientes de alto risco ou 
aqueles submetidos a procedimentos cirúrgicos de alto risco. Além 
disso, afirmam que estudos adicionais sobre preditores de DPO e 
DPO persistente, a eficácia dos regimes analgésicos específicos mul-
timodais e o crescimento de novas tecnologias promissoras podem 
conduzir a ganhos substanciais no tratamento da dor aguda pós-
-operatória e ao potencial de redução do desenvolvimento de estados 
de dor persistente10. 
Constata-se que existe uma variedade de métodos e terapias farma-
cológicas para o controle da dor dos pacientes submetidos a inter-
venção cirúrgica. Cabe ao profissional reconhecer a complexidade 
da cirurgia realizada, o histórico e individualidade dos pacientes, 
para que seja realizada a administração da terapêutica farmacológica 
ideal para esse fim.
No que diz respeito ao conteúdo dos registros sobre dor do presente 
estudo (intensidade, localização e analgesia), os achados corrobo-
ram resultados de recente pesquisa que analisou registros sobre dor 
e analgesia em prontuários de pacientes internados em hospital de 
referência no tratamento do vírus da imunodeficiência humana/sín-
drome da imunodeficiência adquirida (HIV/SIDA). Os prontuários 
mostraram características relevantes sobre dor, com destaque para as 
anotações sobre presença, localização, duração e intensidade da dor 
na maioria dos pacientes4.
Em outro estudo, foram analisados os registros de enfermagem so-
bre dor e analgesia em pacientes internados em hospital oncológico 
e observaram-se resultados divergentes dos desta pesquisa quanto à 
presença de registro nos prontuários. Registro sobre presença ou au-
sência de dor nas últimas 24h ocorreu na grande maioria dos pron-
tuários daquele estudo. Mas, no que diz respeito às características 

registradas da dor, houve consonância com os resultados do presente 
estudo, afirmando que registros sobre as características da dor res-
tringiram-se à descrição do local e da intensidade11.
No entanto, autores enfatizam que é necessária a atenção dos pro-
fissionais para o registro de informações detalhadas das queixas ál-
gicas dos pacientes, com a adoção de instrumentos adequados para 
avaliação e registro dos dados avaliados, para melhorar a assistência 
e o controle da dor4. Tais dados devem envolver variáveis diversas, 
tais como fatores de melhora e piora, prejuízos advindos da dor, des-
crição minuciosa da dor por parte do paciente e satisfação com a 
analgesia, dentre os outros aspectos já descritos.
O resultado demonstra que, embora treinadas para avaliar a dor em 
suas multidimensões, para utilizar escala unidimensional validada 
(EAV) e para registrar tal avaliação considerando as características 
descritas, os enfermeiros cujos registros foram analisados neste estu-
do não o fizeram, ou se realizaram tal avaliação, não a deixaram re-
gistrada, o que pode gerar baixa eficácia da analgesia implementada 
e insatisfação dos pacientes.
A análise da tabela 2 permite avaliar que a aplicação da EAV de-
monstrou relação estatisticamente significativa entre intensidade da 
dor e tempo de pós-operatório, horas subsequentes à primeira ava-
liação realizada na SRPA, fato comprovado pela aplicação do teste de 
Qui-quadrado de tendência linear (p<0,001). 
Estudo semelhante encontrou resultado diferente. Avaliando a in-
tensidade da DPO nos períodos de 1, 6 e 24h e relacionando-a 
aos analgésicos prescritos pela equipe cirúrgica e à técnica anesté-
sica usada, não houve diferença estatisticamente significante entre 
os momentos avaliados (p=0,38), embora a média da intensidade 
da dor tenha sido maior na avaliação feita na 6ª hora. Aquele es-
tudo mostrou, ainda, que a maior parte dos pacientes (36) recebeu 
AINES associado a dipirona, 24 receberam somente dipirona, 12 
receberam opioide e dipirona e 4 receberam opioide associado ao 
AINE12. Cabe ressaltar que é importante também avaliar a satisfação 
do paciente com a analgesia recebida, não tendo sido encontrados 
registros sobre esse aspecto nos prontuários avaliados nesta pesquisa. 
Porém, autores encontraram em seu estudo que, após implantar o 
conceito da dor como 5º sinal vital, a maioria dos pacientes (54%) 
considerou ótimo o controle álgico13.
Um estudo avaliou a qualidade do manuseio da DPO em hospital 
universitário, na perspectiva de pacientes, enfermeiros e auditoria 
de prontuários, e encontrou que os pacientes que apresentaram 
mais dor do que o esperado; estavam menos satisfeitos com a qua-
lidade de seu atendimento e apresentaram níveis mais elevados de 
intensidade de dor. Para 25 (41,0%) pacientes em cirurgia geral e 
quatro (6,7%) pacientes em cirurgia torácica, a intensidade da dor 
foi documentada de acordo com metas de qualidade do hospital. 
O estudo mostrou a necessidade de discutir as informações que o 
paciente precisa, e também como e quando devem ser dadas. Além 
disso, considerar a experiência anterior da dor e a meta de alívio da 
dor para o paciente, individualmente, pode facilitar uma adequada 
avaliação da dor14.
Outra pesquisa avaliou a coerência entre a assistência aos pacientes 
e o que estava documentado, comparando observações de cuida-
dos com registros de enfermagem e descrevendo quais intervenções 
foram notificadas e quais foram omitidas. Os autores encontraram 
que apenas 40% das atividades de enfermagem observadas foram 
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incluídas nos registros (37% das avaliações e 45% das intervenções), 
indicando que os enfermeiros realizam as atividades mais do que eles 
relatam. Coerência entre atendimento realizado e registrado dimi-
nuiu significativamente durante os dias em que um maior número 
de atividades foram realizadas. Consistência foi maior para as avalia-
ções de sinais físicos / sintomas e fatores de risco para complicações 
em comparação com a avaliação das necessidades básicas e dor15.
 
CONCLUSÃO

São alarmantes os resultados relacionados à subprescrição de analgé-
sicos no PO e suas repercussões na evolução do paciente. Os profis-
sionais devem se envolver no manuseio e no registro da DPO, pro-
movendo melhores condutas e, consequentemente, maior satisfação 
analgésica aos pacientes.
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The extraction of the 
third molar is an invasive procedure and is potentially traumatic 
for the patient. Preparatory procedures may be used for the man-
agement of pain and emotional responses, resulting in a better 
recovery process for patients. The aim of the study evaluates the 
effects of a preparatory procedure using an animated informative 
video on post-surgical pain responses after third molar extraction 
on youths during the postoperative follow-up. 
METHODS: 140 patients undergoing third molar extraction 
were randomly divided into two groups: control (CG) and experi-
mental (EG). For pain assessment, the short-form McGill pain 
questionnaire was given once before the procedure and four times 
after the surgery, and the amount of postoperative analgesic con-
sumption was recorded. The informative video was presented to 
the EG after the first assessment. For data analysis, ANOVA and 
Tukey tests (p ≤ 0.05) were used. Data analysis indicated that the 
EG patients reported reduced pain perception for all pain indexes. 
RESULTS: Significant between-group differences were observed 
for Sensory and Affective Rank Pain Indexes (PRI-S and PRI-A, 
respectively), as well as for Global Assessment, at stages 2, 3 and 
4 (p=0.0001; p=0.0027; p=0.0001). For Present Pain Intensity, 
a significant difference between groups was observed (p=0.0004) 
at stages 3, 4 and 5. The postoperative consumption of analge-
sics was lower in the EG (p=0.0001), indicating higher medicine 
consumption by CG patients. 
CONCLUSION: The results suggest that the preoperative in-
formative video effectively reduced pain perception and the con-
sumption of analgesics.
Keywords: Behavioral management, Pain, Pre-surgical education. 

The effect of a preoperative informative video on the perception of pain 
in youths undergoing third molar extraction: a randomized clinical trial*
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A exodontia de ter-
ceiros molares é um procedimento invasivo e potencialmente 
traumático. Procedimentos preparatórios podem ser usados 
para manuseio da dor e de respostas emocionais, resultando 
em uma melhor recuperação dos pacientes. O objetivo deste 
estudo foi avaliar os efeitos de um vídeo de animação infor-
mativo em respostas de dor após exodontia de terceiro molar 
em jovens. 
MÉTODOS: Neste estudo, 140 pacientes submetidos a ex-
odontia de terceiro molar foram randomizados em dois gru-
pos: controle (GC) e experimental (GE). Para avaliação da 
dor foi utilizado o Questionário de Dor McGill, forma redu-
zida. Essa avaliação foi realizada uma vez antes do procedi-
mento cirúrgico e quatro vezes após. Foi também registrada 
a quantidade de analgésicos consumidos após exodontia. O 
vídeo informativo foi apresentado ao GE após a primeira aval-
iação. Foram utilizados os testes ANOVA e Tukey para análise 
de dados (p≤0,05). 
RESULTADOS: A análise mostrou que o GE relatou diminu-
ição de todos os índices de dor. Diferença significativa entre 
os grupos foi observada nos Índices de Estimativa de Dor Sen-
sorial e Afetiva (PRI-S e PRI-A), como na Avaliação Global de 
Experiência de Dor nas fases 2, 3 e 4 (p=0,0001; p=0,0027; 
p=0,0001). Para a Intensidade de Dor Presente (PPI) foi ob-
servada diferença significativa entre os grupos (p=0,0004) nas 
fases 3, 4 e 5. O consumo pós-operatório de analgésico foi 
menor no GE (p=0,0001), indicando um maior consumo de 
medicamento para o GC. 
CONCLUSÃO: Os resultados sugerem que o vídeo de in-
formação pré-operatório efetivamente reduziu a percepção de 
dor e o consumo de analgésicos.
Descritores: Dor, Educação pré-cirúrgica, Manuseio de com-
portamento. 

INTRODUCTION

The surgical procedure for extracting a third molar is usually 
performed by oral and maxillofacial surgeons and is associated 
with pain and/or discomfort1. Poor pain outcomes associated 
with this type of surgery should be improved. Indeed, Study2 
suggested that pain relief can help the patient by reducing suf-

ORIGINAL ARTICLE



257

The effect of a preoperative informative video on the perception of pain 
in youths undergoing third molar extraction: a randomized clinical trial

Rev Dor. São Paulo, 2013 oct-dec;14(4):256-62

fering, hospitalization time and treatment costs. 
An integrated approach to pain relief includes administration 
of analgesic medications and pre-surgical education using cog-
nitive and/or behavioral interventions. Pre-surgical education, 
also characterized as a preparatory procedure, aims to reduce 
anxiety responses and establish the patients’ adaptive responses 
to the surgical intervention and postoperative stage3.
Preparatory procedures for invasive treatments may involve 
strategies such as informative videos4, internet programs5, 
informative leaflets6, video and conversations conducted by 
trained professionals7, among others. These strategies are also 
highlighted by the WHO8 as effective methods for the psy-
chological preparation of patients for invasive procedures.
The effect of informative videos on postoperative outcomes 
was assessed in different areas of medicine, and the results 
showed that this strategy improves anxiety levels and patient 
satisfaction3 and reduces the need for administration of post-
operative analgesics9. 
The video may contain (a) clinical information describing the 
technical procedure to be executed; (b) sensory information 
that discusses what the patient may feel; and (c) behavioral 
information that explains what the patient can do and what 
kind of responses are expected. According to study10, this in-
formation familiarizes the patients with the clinical routines 
and reduces the precedent anxiety. 
To date, the effect of preoperative information videos on the 
outcome of third molar extraction surgeries has not been eval-
uated. Study10 referred to studies that used other cognitive-
behavioral procedures, such as the provision of informative 
booklets, as preparatory strategies for this surgical procedure. 
As the extraction of the third molar is a common surgical 
technique with a relatively short period of recovery, we in-
vestigated the effects of a preoperative animated informative 
video on post-surgery pain responses reported in youths dur-
ing the postoperative follow-up.
This study aims evaluate the effects of a preparatory procedure 
using an animated informative video on post-surgical pain 
responses after third molar extraction on youths during the 
postoperative follow-up.

METHODS

This study included 162 patients attending the Surgery Unit 
at Piracicaba Dental School, State University of Campinas 
(UNICAMP), for the extraction of at least one third molar 
in one dental session. The patients lived in Piracicaba and 
the surrounding municipalities of São Paulo, Brazil, and their 
mean age was 19.32±2.83, min=14, max=24). 
The patients agreed to participate in the research under the 
conditions specified by the Free and Clarified Consent Term 
(FCCT). All ethical guidelines were followed by all research-
ers. The patients signed the FCCT and, when younger than 
18 years old, the term was signed by their legal guardian. 
Twenty two patients were excluded from this study because 
they missed the appointment on the day of data collection, 
failed to complete questionnaires during the data collection 

or withdrew their consent. 
Patients were randomly distributed between the experimental 
group (EG; individuals who watched the informative video) 
and the control group (CG; individuals who did not watch 
the informative video). Randomization of 162 patients was 
performed by one researcher using specific software found at 
<http://www.randomizer.org>. These patients were treated by 
12 surgeons the Surgery Unit UNICAMP. The patients were 
distributed equally among surgeons.
Before the first assessment, each patient had an individual 
interview to characterize their health status and health be-
haviors, including the use of medications (regular and pre-
surgical) and their history of oral surgery.
Pain measurements were taken from all patients of both 
groups in five stages: (1) immediately before surgery (imme-
diate pre-surgery); (2) immediately after surgery (immediate 
post-surgery); (3) one day after extraction (mediate post-sur-
gery I); (4) three days after extraction (mediate post-surgery 
II); and (5) seven days after extraction  (before the appoint-
ment for suture removal). 
For each stage, the short-form McGill pain questionnaire 
was given to assess pain ratings. At stage 3, the patients an-
swered the McGill questionnaire at their houses by telephone 
at prearranged hours. The self-report of medication use for 
postoperative pain relief over the 7 days of recovery was also 
recorded.
The Brazilian version of the short-form McGill pain question-
naire is based on the original English language questionnaire 
(short form) developed by Melzack11 and is the first multi-
dimensional scale for pain assessment capable of providing 
quantitative measures that can be evaluated statistically12. In 
Brazil, Pimenta and Teixeira13 translated and validated this 
questionnaire. The McGill Pain Questionnaire assesses not 
only pain intensity, but also sensory and affective aspects of 
the pain experience. The questionnaire also assesses the pain 
felt at the time of its application and is divided into four 
parts: Sensory Pain Rank Index (PRI-S), Affective Pain Rank 
Index (PRI-A), Present Pain Intensity (PPI) and Global As-
sessment of Pain Experience. 
PRI-S is composed of 11 descriptors of the sensory experience 
of pain, and PRI-A is composed of 4 descriptors of the affec-
tive experience of pain. Each descriptor provides indicators 
related to pain intensity and patients are asked to assign val-
ues ranging from 0 to 3. The indicators are (0) none, (1) 
mild, (2) moderate and (3) severe. PPI is composed of a visual 
analogue scale (VAS) consisting of a straight line of 100 mm, 
with a tag at each end of the indicators: “no pain” and “worst 
possible pain”. The Global Assessment is composed of 6 in-
dicators that describe the pain experience: “no pain”, “mild”, 
“uncomfortable”, “distressing”, “horrible” and “excruciating”. 
Analgesic use was monitored during the first seven days of 
post-surgical recovery by a form completed by the patient 
each time they took their medication. At stage 2 (immediate 
post surgery), the patient received a card with a treatment 
schedule (containing the dates of telephone calls – stage 3 
– and of return visits – stages 4 and 5) and a framework for 
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registration of medication consumption. On this card, pa-
tients were instructed to draw an “X” each time they took 
pain medication prescribed by the surgeon, thus providing an 
indirect measurement performed by the patients without the 
aid of any researcher. 
Animated informative video: The 5-min and 6-sec vid-
eo was developed by the researchers conducting this study 
and financially supported by the Development Foundation 
of Campinas – UNICAMP. Four steps were considered: (a) 
criteria formulation; (b) objective; (c) script; and (d) video 
development. The following criteria were used: target audi-
ence; length of the video; images; technique; language; and 
content. The aim of the video was to provide the patients 
with technical information about the surgical procedure and 
sensory information. The video shows a third molar figure as 
the leading character and uses simple and direct language, In 
each frame, the procedures and sensory information are pre-
sented by a narrator, and corresponding photos and drawings 
are shown. The video also contains information about the 
formation and location of the third molars, the site of care, 
the professionals involved, the necessary procedures, ways to 
communicate with health professionals, and the use of dis-
traction techniques during surgery. Additionally, the video 
addresses sensations patients may feel following surgery and 
provides information on proper postoperative care. 
Participants in the EG were individually introduced to the 
video after the first evaluation of pain. Patients watched the 
video on a laptop using headphones while they were seated 
in a dental chair at the surgical clinic prior to the surgery. 
Information about the surgical procedures and postoperative 
period was provided only during the video.
To ensure that the researchers were not aware of which group 
each patient belonged, some researchers stayed with the pa-
tients until the moment before surgery (stage 1), and other 
researchers accompanied the patients through the remaining 
stages (immediate and mediate post surgery). 

Data analysis
To analyze the data obtained in the McGill Pain Question-
naire and the data on administration of analgesics, we used 
an analysis of variance (ANOVA). Rank transformation was 
employed due to the non-normal distribution of the results 
and to reduce the asymmetry and variability of the data (p-
value≤0.05). 
For analyses between groups, multiple comparison tests were 
performed (Tukey tests for intergroup analysis (control and 
experimental), and contrast tests for analysis among the five 
stages of intra-group evaluation (control or experimental) (p-
value≤0.05). 
For categorical variables (number of extractions), associa-
tions between groups were analyzed using Chi-squared tests, 
and when the expected values were smaller than 5, we used 
Fisher’s Exact test.  The level of significance was 5% (i.e., a 
p-value≤0.05). 
The present study was approved by the Ethics Committee in 
Research (Protocol nº 024/2008).

RESULTS 

The results are presented in tables showing the frequency of 
dental extractions performed and the average use of medi-
cines by patients in each group. The average scores obtained 
from the McGill Questionnaire at each of the five stages of 
pain assessment for each group are also shown.
Table 1 shows the number of patients per group, the relative 
frequency of those who had a history of surgical treatment 
and the number of teeth extracted during the extraction per 
group. All patients included in this study underwent only one 
extraction session.

Table 1. Number of patients in each group and the relative frequency 
of patients with dental surgical experience and the relative frequency 
of dental extractions performed in dental session

 
Control 
group 
(n=70)

Experimental 
group
(n=70)

p value

With previous extraction (%) 30 35.8 0.4717

Extraction 1 element (%) 14.3 14.3

Extraction 2 elements (%) 50 54.3

Extraction 3 elements (%) 10 5.7

Extraction 4 elements (%) 25.7 25.7 0.8154

*Chi-square (p<0.05).

As shown in table 1, significant differences between groups 
were not observed for history of dental surgery or the number 
of extracted teeth. It is noteworthy that 50% of participants 
in each group had undergone extraction of 2 third molars. 
Extraction of 3 third molars occurred less frequently (less 
than 10% of surgeries). The percentage of patients by num-
ber of extractions was similar in both groups. Specifically, the 
groups were homogeneous in terms of previous surgical expe-
rience and the number of teeth extracted in a dental session, 
as verified by Chi-squared tests. 
Figure 1 shows four graphs of responses to the McGill Ques-
tionnaire pain indexes, corresponding to the averages for each 
of the 5 stages of assessment: PRI-S, PRI-A (upper left and 
right graphs, respectively), PPI and Global (lower left and 
right graphs, respectively). For all graphs, the solid line (with 
filled triangles) refers to average values from the CG, and the 
dashed line (with unfilled squares) refers to the average values 
of the EG. The vertical axis shows the mean values, whereas 
the horizontal axis shows the stages of each pain assessment. 
Below each horizontal axis there are three different lines. The 
first, named “Group”, represents the intergroup analysis at each 
stage (i.e., a significant difference between the CG and EG). 
The second and third lines indicate the intra-group analysis. 
Values for the CG (second line) and the EG (third line) are 
given in parentheses for each stage of assessment, and signifi-
cant differences between stages are indicated. For example, if 
the values for stage 1 were significantly different from those 
for stages 3 and 5, stages 3 and 5 are written below stage 1. 
The results of figure 1 are presented according to pain indexes 
(PRI-S, PRI-A, PPI, and Global).
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Figure 1. Averages and standard deviation of index of pain assessed by the short-form McGill pain questionnaire (PRI-S, PRI-A, PPI, Global 
Assessment), at the five stages of data collection of the Control and Experimental Groups 
Captions: IA Experimental: Intra-group assessment of the Experimental Group. IA Control: Intra-group assessment of the Control Group. In the ‘Group’, the 
asterisk indicates statistically significant difference for the assessed stage (Tukey test). In the intra-group assessment, the numbers in parentheses indicate 
the stage(s) that differs from this stage (Contrast test). The value of significance adopted was p≤0.05.

PRI-S variable - Figure 1 (PRI-S) shows that both groups 
presented an increase in the average values from the first to 
the third stage, followed by a decrease in the fourth and fifth 
stages. The results of the analysis of variable PRI-S reveal a 
significant difference between the groups (p=0.0001) at stages 
2, 3 and 4. Participants who watched the informative video 
presented lower scores than those in the control group during 
these three stages of treatment. 
For the intra-group analysis of the control group, the average 
of stage 1 was significantly different from the average of stages 
2, 3 and 4. The average of stage 2 differed from the average of 
stage 5. In this same analysis, the average of stage 3 differed 
from the average of stages 4 and 5, whereas the average of 
stage 4 differed from the average of stage 5. For intra-group 
analysis of the EG, the average of stage 1 significantly differed 
from those of stages 2 and 3. The average of stage 2 differed 
from the averages of stages 4 and 5. The average of stage 3 

differed from the averages of stages 4 and 5. 
The report of pre-surgical pain by both groups was not signifi-
cantly different. However, there was a difference during the 
immediate post-surgery period (stage 2). This suggests that 
the video was effective in reducing sensory pain at this stage 
for patients in the EG. This difference was also observed one 
day after surgery (stage 3) and three days after surgery (stage 
4). On the day of suture removal, no significant differences in 
pain were observed between the groups. However, a decrease 
in the values of sensory pain was observed in the CG. 
PRI-A variable – For the PRI-A variable, there was a statisti-
cally significant difference between the groups (p=0.0027) at 
stages 2, 3 and 4, whereas the EG participants reported lower 
pain scores for this index. This data agrees with the results 
obtained using the PRI-S. 
In the intra-group analysis of the CG, the averages of stages 1, 
3 and 4 were different compared with the average of stage 5. 
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Specifically, the lowest averages were reported at stage 5. The 
average of stage 2 was significantly different from the averages 
of stages 3, 4 and 5. For the EG, the intra-group analysis in-
dicated that the average of stage 1 was significantly different 
from the averages of stages 4 and 5.
The report of pre-surgical pain for both groups did not differ. 
As in the PRI-S, we observed differences at the immediate 
post-surgery period (stage 2). This suggests that the video was 
effective in reducing affective pain, which was felt at this stage 
by patients of the EG. These differences as well in sensory 
pain were observed one day (stage 3) and three days after sur-
gery (stage 4). On the day of suture removal, no differences 
between groups were observed, although the CG reported de-
creased affective pain. 
PPI variable – For the analysis of the PPI variable, a statisti-
cally significant difference between the groups (p=0.0004) at 
stages 3, 4 and 5 was observed. Participants of the EG re-
ported lower pain scores in this index at these stages.
For the intra-group analysis of the CG, the averages of stages 
1 and 5 were significantly different from the averages of stages 
2, 3 and 4. Specifically, higher values were reported at stage 4. 
For the EG, the average of stage 3 differed from the average 
of stage 4. Specifically, higher values were reported at stage 3. 
Reduced pain was reported by patients who watched the in-
formative video. The reports of pain during the pre-surgical 
and immediate post-surgery periods in both groups did not 
differ. The EG reported lower pain experience compared to 
CG the day after surgery (stage 3). This suggests that the vid-
eo was effective in reducing this pain index in patients of the 
EG. Unlike differences for the previous indexes, the differ-
ences were also observed 7 days after surgery (stage 5). 
Global assessment variable - Significant differences between 
the groups (p=0.0001) were observed at stages 2, 3 and 4. 
Specifically, the pain scores reported by the EG at these stages 
were lower than the scores reported by the CG.
For the intra-group analysis of CG, stages 1 and 5 were dif-
ferent from the averages of the three other stages. The average 
of stage 3 differed from the average of stage 4. For the EG, 
the average of stage 1 significantly differed from the averages 
of stages 2 and 3, and the average of stage 2 differed from the 
average of stage 5. The average of stage 3 differed from the 
averages of stages 4 and 5. 
The report of pre-surgical pain in both groups did not differ. 
A difference in pain during the immediate post-surgery period 
(stage 2) was observed. This difference was also observed the 
day after surgery (stage 3) and three days after surgery (stage 
4). These results are similar to those obtained using the PRI-
S and PRI-A. On the day of suture removal, no differences 
between groups were observed. However, a decrease in values 
for the CG was observed, suggesting that the video effectively 
reduced the global index of pain for patients in the EG. 
Table 2 shows the average (and the calculated standard de-
viation) administration of medication for post-surgical pain 
and of the anesthetic cartridge throughout the extraction. 
The first line shows the average anesthetic cartridge (lidocaine 
HCI 2% + epinephrine 1:100.000) applied throughout the 

surgery in each group. The second line shows the administra-
tion of pain medication (dipyrone; 500mg) in each group and 
the statistical analysis comparing these groups. No between-
group differences in the number of anesthetics cartridges used 
was observed (p=0.5911), indicating homogeneity between 
the groups. The analysis of analgesic administration during 
the 7 days of post-operative recovery showed statistically sig-
nificant differences between groups (p=0.0001), indicating a 
much greater consumption of pills for the CG.

DISCUSSION 

The results of this study indicate that the preparatory pro-
cedure of an informative video of technical and sensory in-
formation reduced the perception of post-operative pain as 
assessed by the short-form McGill Pain Questionnaire. In ad-
dition to the reduced perception of pain, the analgesic intake 
after surgery was reduced in the patients who watched the 
video.
This study assessed the effects of providing sensory and tech-
nical information before the surgery on pain responses, medi-
cation intake and pain identification. Van Wijk et al.10 in-
vestigated the impact of this information provided through 
booklets (folders) on patients who underwent third molar 
extraction. The authors indicated that patients preferred re-
ceiving “full information” about the routine techniques used 
during the procedure and the possible sensations that may be 
felt as a result of the procedure rather than receiving “basic 
technical information”. A video was used to disseminate what 
Wijk calls “full information,” which was found to decrease 
pain indexes and analgesics consumption following third mo-
lar extractions.
Vallerand, Vallerand and Heft14 studied the effect of dissemi-
nating information through leaflets on pain outcomes fol-
lowing third molar extraction in 37 patients. One group of 
patients received basic technical information for post-opera-
tive care, and the other received full information about post-
operative care, complications, sensations and analgesic con-
sumption. Pain was assessed using a Visual Analog Scale given 
every three hours during the first 45 post-operative hours. 
Patients who received full information reported less pain 12-
18 hours and 24 hours after surgery. However, no differences 
in analgesic consumption were observed. These authors em-
phasized that the set of information about the procedure, the 
sensations and the post-operative care were responsible for 
the reduction in pain reports and did not increase consump-
tion of analgesics. A limited number of patients was assessed 

Table 2. Average frequency and standard deviation of the use of anes-
thetic ampoule during surgery, and average frequency and standard de-
viation of the consumption of pain medication in postoperative period

Control 
group

Experimental 
group

p value

Anesthetic ampoule 4.86±2.01 5.01±1.81 0.5911

Pain medications 10.8±5.68 6.63±5.31 0.0001*

*Chi-square (p<0.05).
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and quantification of pain was based on a single index (Visual 
Analogue Scale), though pain is considered to be a multi-
dimensional phenomenon. Nonetheless, that study showed 
similar effects of preoperative education on post-operative 
pain to those of the present study. Indeed, the information of-
fered in their booklet was similar to that offered in our video, 
which might account for the similar results.
The findings of the two studies discussed above (van Wijik et 
al.10; Vallerand, Vallerand and Heft14) corroborate those of the 
present study. Indeed, these studies suggest that the dissemina-
tion of technical and sensory information to patients before 
surgery is perceived positively and contributes to improved 
postsurgical recovery. Thus, any informative approach using 
leaflets or videos may be effective as long as it contains ‘com-
plete’ information on the technical, procedural, sensorial and 
behavioral aspects of the surgical experience. Indeed, the use 
of leaflets may be more applicable because they are less costly.
In a study assessing the effectiveness of disseminating informa-
tion using a video, Bytzer and Lindeberg4 reported different 
results from those obtained in this study. Bytzer and Linde-
berg assessed the effects of an informative video describing 
the exam procedure only on outcomes following colonoscopy 
in 162 patients. Pain was measured following the invasive 
procedure using the visual analog scale (VAS), and the con-
sumption of analgesics (fentanyl). No significant differences 
in pain scores recorded after the invasive procedure were ob-
served between the group that watched the informative video 
and the group that did not. In terms of the consumption of 
analgesics, Bytzer and Lindeberg observed greater consump-
tion among patients who watched the video, although this 
difference was not significant. The results may be attributed 
to the limited scope of content provided by the informative 
video, which educated patients on the technical aspects of 
the invasive procedure only, which is significantly different 
from the video used in the current study. Thus, it is possible 
that the dissemination of technical information alone may 
not benefit the patients. 
Zieren, Menenakos and Mueller15 assessed the influence of 
an informative video on the reports of patients’ quality of 
life during the post-operative stage of inguinal hernia surgery. 
The video showed the technical and sensory aspects involved 
in hernia surgery, including information about post-opera-
tive care and sensations that may be experienced. Changes in 
quality of life were assessed throughout the year after the sur-
gery using the Quality of Life Scale (SF-36–short form). The 
findings showed that patients who watched the video were 
less affected than those who did not in terms of both physical 
and psychological functioning. For pain specifically, no sig-
nificant differences were observed during the immediate post-
surgery period, although the score was lower for the group 
that watched the video. These results suggest a tendency for 
informative videos to prepare patients to undergo invasive 
procedures. Because the information disseminated in study 
was similar to that of the current study, it is reasonable to 
hypothesize that the information contained in the video was a 
determining factor in improving the quality of life outcomes.

In accordance with the current results, reduced consumption 
of analgesics following preoperative education was reported 
by Doering, Katzlberger and Rumpold9. These authors as-
sessed the effect of an informative video on outcomes follow-
ing hip replacement surgery in 100 patients. In that study, the 
video showed sensory and technical data and emphasized the 
patient’s perception of pain during the invasive procedure. 
Among other variables, the authors recorded reports of post-
operative pain and analgesic consumption in two groups (one 
that watched the video and other that did not) for four days 
after the procedure. To assess pain, the authors used the VAS 
immediately following surgery and once a day for each of four 
post-operative days, resulting in a total of five measurements. 
The authors reported no significant differences between the 
groups in their reports of pain. However, the group that 
watched the video consumed fewer analgesics over the four 
post-operative days. Because the VAS is just one of the many 
indices included on the McGill questionnaire, that study may 
have been less sensitive to differences between groups than the 
current study, which may explain the different results. In ad-
dition, the surgical procedures and the degree of physical im-
pairment following the procedures greatly differ, which may 
also explain the different results obtained in the current study.
Although several studies have investigated postoperative anal-
gesic use, it is important to note that this outcome variable is 
limited because it is an indirect measurement and is self-report-
ed. An alternative approach would be to monitor medication 
use through researcher supervision by counting the number of 
analgesics patients take during post-operative periods.

CONCLUSION

The results of this study indicate that informing patients 
about the impending surgical procedure by means of audio-
visual features that include technical, sensory and behavioral 
information may be effective in reducing pain and pain re-
sponses following an invasive procedure. 
The use of animated informative videos as preparatory pro-
cedures for invasive third molar extractions is effective in 
decreasing the pain reported. Additionally, these videos may 
reduce the post-operative consumption of analgesics. The use 
of similar informative videos appears to be effective in other 
invasive procedures and may be an important component 
of preoperative preparations. However, this effectiveness re-
quires further study to determine the importance of the of-
fered information in meeting the patients’ needs.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain is a symptom in-
fluencing several aspects of daily life. This study aimed at early 
identifying pain in cancer patients, at evaluating how this symp-
tom has interfered with food ingestion and its impact on pa-
tients’ nutritional status.
METHODS: This was a prospective study including 222 cancer 
patients referred to the screening service of a hospital. Partici-
pants have answered a questionnaire with questions about food 
ingestion, presence of current pain and pain in the last month, 
type of pain, pain-related sleep disorders and weight loss in the 
last month.
RESULTS: Weight loss in the last month was referred by 48.6% 
of the elderly and 31.2% of adults. There has been food inges-
tion decrease in 38.5% of the elderly and 31.9% of adults. Pain-
-related sleep disorders were reported by 35% of patients. Most 
prevalent were severe and moderate pain (40% each). Among 
participants referring pain and weight loss, most have decreased 
food ingestion. When relating food ingestion decrease and pre-
sence of pain, the result was 74% of individuals, showing a re-
lationship between pain and decreased food ingestion (p=0.00).
CONCLUSION: Pain is a symptom interfering with food in-
gestion and, if not treated, may lead to decreased food ingestion, 
weight loss and malnutrition, in addition to sleep disorders and 
incapacity to perform daily activities 
Keywords: Cancer, Malnutrition, Pain, Sleep.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor é um dos sintomas que 
influenciam em diversos aspectos da vida diária do paciente. O ob-
jetivo deste estudo foi identificar precocemente a presença de dor em 
pacientes com câncer, avaliar de que forma tal sintoma interferiu na 
ingestão alimentar e o impacto que exerceu sobre o estado nutricio-
nal do paciente.
MÉTODOS: Estudo prospectivo, incluindo 222 pacientes onco-
lógicos, encaminhados ao serviço de triagem de um hospital. Os 
participantes responderam a um questionário contendo perguntas 
sobre ingestão alimentar, presença de dor atual e no último mês, 
tipo de dor apresentada, distúrbio do sono associado à dor e perda 
de peso no último mês.
RESULTADOS: A perda ponderal no último mês foi relatada por 
48,6% dos idosos e 31,2% dos adultos. Houve redução no consumo 
de alimentos em 38,5% dos idosos e 31,9% dos adultos. Distúrbio 
do sono associado à dor foi relatado por 35% dos pacientes. As mais 
prevalentes foram dor intensa e moderada com 40% cada. Entre 
os participantes que relataram dor e perda ponderal, a maioria re-
duziu a ingestão alimentar. Quando relacionadas à diminuição da 
ingestão alimentar e presença de dor, obteve-se 74% dos indivíduos, 
mostrando que existe uma relação entre dor e redução no consumo 
alimentar (p=0,00).
CONCLUSÃO: A dor é um sintoma que interfere na ingestão ali-
mentar, podendo levar à redução no consumo de alimentos, perda 
ponderal e desnutrição, além de distúrbios do sono e incapacidade 
do paciente para realizar atividades diárias quando não tratada.
Descritores: Dor, Desnutrição, Neoplasia, Sono.

INTRODUÇÃO 

A dor é um dos principais sintomas que faz com que um indiví-
duo procure assistência médica por causar restrições em sua vida, 
influenciando sono, mobilidade, ingestão alimentar e atividades da 
vida diária1. 
Dor crônica, de persistência por período igual ou superior a três 
meses, pode ser decorrente de uma doença benigna subtratada, ou 
como sequela de doenças degenerativas. Entretanto, a dor crônica 
mista é altamente sugestiva de processos expansivos comuns em 
neoplasias. Há um componente nociceptivo caracterizado por lesão 
tecidual musculoesquelética e/ou visceral, e outro neuropático de-
corrente de compressão ou lesão de nervos periféricos2. 
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Durante a avaliação da dor, é importante saber se a mudança de 
temperatura ambiente ou dias mais frios exacerbam os sintomas ál-
gicos. Alguns estudos, apesar de difícil mensuração, procuram ava-
liar a influência das alterações meteorológicas na dor de pacientes 
com osteoartrite. Outros estudos avaliam se condições climáticas 
poderiam ser desencadeantes de, por exemplo, enxaqueca3,4.
A presença da dor pode interferir na ingestão alimentar. Pacientes 
adultos com diagnóstico de neoplasia maligna, rotineiramente apre-
sentam comprometimento do estado nutricional, com perda pon-
deral superior a 10% do peso em até 30% dos casos5. 
O emagrecimento em pacientes com câncer tem impacto negativo, 
causando alteração da autoimagem, podendo levar à desnutrição6,7. 
Índices maiores de mortalidade e morbidade estão associados a pa-
cientes desnutridos, assim como a redução da resposta e tolerância 
ao tratamento específico, maiores custos e piora da qualidade de vida 
(QV)7,8. 
Em alguns casos, a perda de peso encontrada nos pacientes portado-
res de doenças neoplásicas é resultado de baixa ingestão alimentar, 
devido à presença de dor, que acomete entre 20 e 50% dos pacientes 
no início do tratamento. O indivíduo com dor mal controlada pri-
va-se da alimentação pelo desconforto que a ingestão alimentar pode 
acarretar ou exacerbar. Há então um menor consumo de alimentos, 
favorecendo a perda de peso, que pode também vir acompanhada 
da redução da capacidade funcional. O controle da dor permite que 
o paciente possa usufruir de atividades básicas, como alimentação, 
sem que essa atitude se torne um sofrimento ou cause desconforto1. 
O objetivo deste estudo foi identificar a presença de dor precoce-
mente, em pacientes encaminhados ao serviço de triagem de um 
hospital oncológico, além de avaliar de que forma tal sintoma inter-
feriu na ingestão alimentar, e o impacto que exerceu sobre o estado 
nutricional do paciente.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo clínico transversal, prospectivo, com pacien-
tes encaminhados ao serviço de triagem de um hospital oncológico. 
Os pacientes eram casos novos na instituição e não realizaram qual-
quer tipo de tratamento oncológico (radioterápico, quimioterápico 
ou cirúrgico) que pudesse interferir na ingestão alimentar. O perío-
do de coleta de dados ocorreu entre março e agosto de 2012. Todos 
os participantes aceitaram participar do estudo mediante assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e eram 
provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Foram incluídos pacientes admitidos pelo serviço de triagem com 
diagnóstico de câncer. Os critérios de inclusão foram pacientes por-
tadores de neoplasia maligna, atendidos pelo serviço de triagem, 
considerados como casos novos na instituição, idade maior ou igual 
a 18 anos. Não foram incluídos aqueles já em tratamento por ou-
tra neoplasia maligna, pacientes que não puderam ser submetidos à 
avaliação de peso e estatura, ou em uso de terapia nutricional enteral 
via sonda.
Os participantes responderam a um questionário contendo pergun-
tas sobre a ingestão alimentar no último mês, presença de dor atual 
e no último mês, distúrbio do sono associado à dor no ultimo mês, 
tipo de dor apresentada (nociceptiva, neuropática, mista) e perda 
de peso no último mês. A avaliação de peso atual, peso usual, esta-

tura, índice de massa corpórea (IMC) também foi realizada, assim 
como a classificação de cada paciente de acordo com sua capacida-
de funcional Performance Status (PS) utilizando a escala de Zubrod 
(ECOG- Eastern Cooperative Oncology Group) - (PS0 – atividade 
normal, PS1 – sintomas da doença, mas deambula e leva o seu dia 
a dia normal, PS2 – fora do leito mais de 50% do tempo, PS3 – no 
leito mais de 50% do tempo, carente de cuidados mais intensivos, 
PS4 – preso ao leito)1.
A avaliação do estado nutricional foi realizada, por uma nutricio-
nista, conforme a idade do paciente, através dos valores de IMC. 
Os adultos foram classificados conforme a tabela da Organização 
Mundial da Saúde (OMS, 1995 e 1997) e para os idosos com idade 
igual ou superior a 60 anos, foram utilizados os pontos de corte de 
IMC propostos por Lipschitz9.
A dor, quando relatada, foi quantificada conforme a escala analógica 
visual (EAV) de intensidade da dor, que utiliza valores de zero a 10 
(zero = ausência de dor e 10 = pior dor já sentida), podendo ser 
classificada em dor leve (valor de 1 a 3), moderada (4 a 7) e intensa 
(8 a 10)1. 
A temperatura diária na cidade de Curitiba foi obtida através dos da-
dos registrados pelo Instituto Meteorológico do Paraná (SIMEPAR) 
com o objetivo de confrontar com o relato da presença de dor pelos 
pacientes no dia da entrevista.
Para análise estatística os dados foram registrados no programa Mi-
crosoft Excel®, para posterior análise descritiva das variáveis coletadas 
e cruzamento de dados utilizando o teste de Qui-quadrado, com 
nível de significância igual ou menor 0,05.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da institui-
ção sob no 2134/2011.

RESULTADOS

A população estudada foi constituída de 222 pacientes, 49% (109) 
idosos e 51% (113) adultos. Os tumores mais frequentes entre ido-
sos foram próstata (18,3%), pele (13,8%), mama (12,8%) e cabeça 
e pescoço (8,3%). Dentre os adultos, o tumor de mama foi o mais 
encontrado (26,5%), seguido de pele (15,9%), tumores de cabeça e 
pescoço (14,2%), próstata, útero e tireoide com 8% cada.
Conforme classificação do estado nutricional (Tabela 1) houve pe-
quena diferença entre o número de adultos eutróficos e sobrepeso, 
com 33,6 e 31,9%, respectivamente. O total de adultos desnutridos 
foi de 7,1% e o total de obesos 27,4%. Dentre os idosos foram en-
contrados mais sobrepeso (42,2%), seguido de eutróficos (41,3%) e 
desnutridos (16,5%). A perda ponderal no último mês foi relatada 
por 48,6% dos idosos e 31,2% dos adultos.
Com relação à ingestão alimentar no último mês, 38,5% dos idosos 
e 31,9% dos adultos relataram diminuição no seu consumo. Apenas 
7,3% de idosos e 9,7% dos adultos referiram aumento no consumo 
de alimentos no mesmo período.
De acordo com a escala de Zubrod, a maioria dos idosos e adultos 
foi classificada com PS0, 72,5 e 77%, respectivamente.
Na avaliação da dor apresentada por idosos e adultos (Tabela 2) os 
resultados encontrados foram similares: 32,7% (37) dos adultos e 
37,6% (41) dos idosos relataram dor no dia da entrevista. Em re-
lação ao último mês, 65,5 e 64,2% dos pacientes adultos e idosos, 
respectivamente, apresentaram essa queixa. A dor moderada foi pre-
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valente entre adultos e idosos no dia da pesquisa, com 63 e 47%. No 
último mês, as dores intensa e moderada (40% cada) se destacaram 
entre os idosos. 
As temperaturas máxima e mínima médias, registradas em cada 
dia da coleta de dados foram entre 25,3 e 12,7º C, com média 
de 19º C. Considerando o total de pacientes, 35% (78) apresen-
taram queixa de dor no dia da entrevista e 64% (144) relataram 
dor no último mês.
A dor nociceptiva foi apresentada por 33% dos idosos e 36,3% dos 
adultos, a neuropática por 17,4% dos idosos e 10,6% dos adultos e 
a dor mista por 14,7% dos idosos e 19,5% dos adultos. 
Distúrbio do sono associado à dor no último mês foi relatado por 
35% do pacientes. Neste estudo, houve predomínio da dor intensa 
entre os pacientes que apresentaram distúrbio do sono, e dor mode-
rada entre aqueles que não apresentaram esse distúrbio.
Considerando todos os pacientes (Tabela 4), e relacionando a perda 
ponderal (PP) associada à presença de dor no último mês, obteve-se 
um total de 64 indivíduos. Foram encontrados 78 pacientes que 
apresentaram dor no último mês, porém não apresentaram perda de 
peso. Dentre os que relataram dor e PP, a maioria (38) reduziu a in-
gestão alimentar, e aqueles que não perderam peso, em sua maioria 
mantiveram ingestão alimentar normal.

DISCUSSÃO

A dor é o sintoma que causa mais angústia aos pacientes e familiares 
porque influencia o controle de outros sintomas como a insônia, 
depressão, ansiedade e anorexia2. Estima-se que 35 a 45% dos pa-
cientes oncológicos sentem dor em uma fase precoce da doença ou 
na data do diagnóstico, subindo para 70% naqueles com doença 
avançada10. Em estudo realizado com 140 pacientes idosos submeti-
dos ao tratamento quimioterápico, a presença de dor foi referida por 
51,4%11. Outro estudo com 50 pacientes em cuidados paliativos ob-
servou que 40% apresentaram queixa de dor moderada no primeiro 
atendimento e 34% do total apresentou queixa de redução do ape-
tite12. Neste estudo, identificou-se 64% dos pacientes com dor no 
último mês e, 35% com queixa de dor no momento da entrevista.
Os dados encontrados mostram que não há uma relação direta entre 
a presença de dor e a perda de peso, porém, dentre aqueles que apre-
sentaram perda ponderal, 60% relataram redução na ingestão ali-
mentar. Quando relacionadas a diminuição da ingestão alimentar e 
a presença de dor, obteve-se 74% dos pacientes, mostrando que exis-
te uma relação entre dor e redução na ingestão alimentar (p=0,00).
Dor intensa no último mês foi relatada por 56 pacientes e 33% deles 
apresentou diminuição na ingestão alimentar. Tal redução, associada 
às alterações metabólicas produzidas pelo câncer, pode acarretar per-
da ponderal caso as necessidades calóricas não sejam atingidas diaria-
mente. O cuidado nutricional deve ser iniciado precocemente, com 
o objetivo de prevenir a desnutrição ou minimizar seus efeitos13,14.
No presente estudo, encontrou-se um número maior de pacien-
tes com dor intensa e distúrbio do sono associado (35%), quando 
comparada às demais intensidades de dor, ou seja, quanto maior a 
dor, maior a interferência no sono do paciente, impossibilitando o 
seu descanso adequado. A dor não aliviada gera ansiedade, sintomas 
depressivos, prejudica atividades diárias e sociais e o sono. Estudo11 
com 140 pacientes idosos revelou que 62,9% apresentavam má qua-
lidade do sono, sendo observada associação entre qualidade do sono 
e presença de dor (p=0,00). 
No que diz respeito ao tipo de dor e o distúrbio do sono, 54% dos 
pacientes apresentaram distúrbio do sono associado à dor, com pre-
valência do tipo nociceptiva (41%) e mista (33%). Estudo15 com 
118 pacientes oncológicos em cuidados paliativos encontrou o sin-
toma da dor em 69% dos pacientes, com predomínio da dor neuro-
pática (44%) e nociceptiva (41%). 
O estado nutricional mostrou que a maioria dos adultos estava eu-
trófico e em sobrepeso, e os idosos, em sobrepeso e eutrofia. Con-
siderando esses grupos de pacientes, 18% dos adultos e 34% dos 
idosos relataram perda ponderal no último mês. Idosos são mais sus-

Tabela 1. Estado nutricional conforme índice de massa corpórea e 
idade dos pacientes

Adultos % (n) Idosos % (n)

Desnutrição III 0,9 (1) -

Desnutrição II 1,8 (2) -

Desnutrição I 4,4 (5) -

Desnutrição - 16,5 (18)

Eutrofia 33,6 (38) 41,3 (45) 

Sobrepeso 31,9 (36) 42,2 (46)

Obesidade I 16,8 (19) -

Obesidade II 6,2 (7) -

Obesidade III 4,4 (5) -

Tabela 2. Quantificação da dor no dia da entrevista e no último mês 
conforme relato dos pacientes adultos e idosos

Dor no dia da entrevista Dor no último mês

Adultos 
(n=37)

Idosos 
(n=41)

Adultos 
(n=74)

Idosos 
(n=70)

Dor leve 5% (2) 28% (12) 4% (3) 20% (14)

Dor moderada 63% (23) 47% (19) 55% (41) 40% (28)

Dor intensa 32% (12) 25% (10) 41% (30) 40% (28)

Tabela 3. Presença e grau de dor no último mês associada a distúrbio 
do sono

Dor no último mês

Sem dor Leve Moderada Intensa

Distúrbio do 
sono associa-
do à dor no 
último mês

Sim 4%(3) 12%(2) 47%(31) 79%(44)

Não 96%(80) 88%(15) 53%(35) 21%(12)

Total 83 17 66 56

Tabela 4. Dor no último mês associada à perda ponderal e ingestão 
alimentar 

Perda ponderal 
(Sim)

Perda ponderal 
(Não)

Ingestão  
alimentar

Reduziu 59,4%(38) 24,4%(19)

Normal 39,0%(25) 56,4%(44)

Aumentou 1,6%(1) 19,2%(15)

Total 64 78
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cetíveis a alterações de peso e consumo alimentar devido à monoto-
nia das refeições, dificuldades de mastigação, ausência de cuidadores 
para o preparo das refeições, fatores esses relacionados a um menor 
consumo de alimentos, refletindo em perda ponderal que pode se 
tornar grave, mesmo nos casos em que o IMC se encontrava den-
tro da normalidade. A depleção de tecidos corporais, especialmente 
massa muscular, promove astenia e piora na qualidade de vida, difi-
cultando o início e a continuidade do tratamento oncológico5. 
Na avaliação da presença de dor e temperatura do dia, não foi en-
contrada evidência estatística de relação, considerando uma variação 
média de temperatura de 12,6º C e uma temperatura mínima mé-
dia de 12,1º C. Em um estudo com 60 pacientes com enxaqueca, 
acompanhados por três meses, foi observado aumento na incidên-
cia de crises nos dias com temperaturas mais altas (média acima de 
18,4º C) e menor pressão relativa do ar. Dias com baixa umidade do 
ar e menor pressão atmosférica relativa precederam aqueles em que 
os pacientes apresentaram maior frequência de crises de enxaqueca3.
No presente estudo não foi encontrada correlação entre tempera-
turas mais baixas nos dias mais frios e a presença de dor, contudo 
houve relação entre a dor e a redução na ingestão alimentar. São 
necessários novos estudos que avaliem a presença de dor em dias 
com temperaturas inferiores às analisadas para identificar possíveis 
relações entre temperatura e dor, com consequente redução na in-
gestão alimentar.

CONCLUSÃO

A dor é um sintoma que interfere na ingestão alimentar, podendo 
levar a redução no consumo de alimentos, perda ponderal e desnu-
trição, além de distúrbios do sono e incapacidade quando subtrata-

da. A identificação precoce da dor possibilita o correto manuseio e 
tratamento, auxiliando o paciente a manter a continuidade de suas 
atividades diárias e sociais com menor sofrimento. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain is a consequence 
of cancer generating distress and decreased quality of life. It is a 
poorly managed and neglected symptom by physicians and other 
health professionals worldwide. Effective pain management is 
everyone’s duty and a patient’s right. This study aimed at descri-
bing pain control in patients admitted to the Clinical Oncology 
Ward.
METHODS: This is a prospective cross-sectional study carried 
out from May 2010 to October 2011.
RESULTS: Participated in the study 150 patients, being 65.3% 
females and 81% aged above 40 years. Most common tumors 
were cervical cancer (15.3%) and advanced disease (80.6%). 
Pain was classified as visceral for most patients (46.7%). Com-
mon analgesics (90.7%), strong opioids (51.3%), palliative seda-
tion (4%) and non-pharmacological therapy (34.1%) were used 
to control pain. There has been a high number of patients with 
uncontrolled pain at admission (70%) and with adequate con-
trol in the last day (84%). Neuropathic pain was more frequent 
among patients above 60 years of age where there has also been 
less control.
CONCLUSION: There has been a higher prevalence of female 
patients with cervical cancer and with more advanced disease. 
Most frequent pain was nociceptive and visceral, however neuro-
pathic pain was the most difficult to control. The conclusion was 
that there has been adequate pain control in patients admitted 
to the cancer ward.
Keywords: Analgesia, Pain, Pain measurement, Therapy.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor é uma das consequências 
do câncer, que gera sofrimento e diminuição na qualidade de vida. 
É um sintoma mal conduzido e negligenciado por médicos e outros 
profissionais de saúde em todo o mundo. O manuseio eficaz da dor 
é um dever de todos e um direito do paciente. O objetivo deste 
estudo foi descrever o controle da dor nos pacientes internados na 
Enfermaria da Oncologia Clínica.
MÉTODOS: Foi realizado um estudo prospectivo do tipo corte 
transversal, no período de maio de 2010 a outubro de 2011. 
RESULTADOS: Foram estudados 150 pacientes, 65,3% eram 
do gênero feminino e 81% com idade acima de 40 anos. As neo-
plasias mais encontradas foram câncer do colo uterino (15,3%), 
e com doença avançada (80,6%). A dor foi classificada como 
visceral na maioria dos pacientes (46,7%). Para controle da dor 
foram utilizados fármacos analgésicos comuns (90,7%) e opioi-
des fortes (51,3%), sedação paliativa (4%) e terapia não farmaco-
lógica (34,1%) dos pacientes. Houve alta taxa de pacientes com 
dor não controlada no momento inicial da internação (70%), e 
com controle adequado no ultimo dia (84%). A dor neuropáti-
ca foi mais frequente em pacientes maiores de 60 anos e houve 
menor controle. 
CONCLUSÃO: Houve maior prevalência de pacientes do gênero 
feminino, com câncer de colo uterino, e com doença mais avançada. 
A dor mais encontrada foi nociceptiva, de caráter visceral, no entan-
to, a dor neuropática foi de mais difícil controle. Concluiu-se que 
houve um controle adequado da dor nos pacientes internados na 
enfermaria de oncologia. 
Descritores: Analgesia, Dor, Medição da dor, Terapia.

INTRODUÇÃO

O câncer é uma das principais causas de morte no mundo1. Uma 
das consequências do câncer é a dor, que além do sofrimento gera di-
minuição na qualidade de vida2. A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) recomenda que todos os pacientes com dor devem receber 
analgesia adequada e que em 90% dos pacientes pode ser obtido um 
controle efetivo3. Porém, a dor é um sintoma ainda mal conduzido 
e negligenciado pelos médicos e outros profissionais de saúde em 
todo o mundo4. Dados da OMS demonstram que mais de 70% 
de todas as mortes por câncer ocorrem em países de baixa e média 
renda. Nesses países há uma elevada proporção de pacientes que são 
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diagnosticados em estágios avançados da doença, em que a dor é um 
sintoma muito prevalente1. 
A prevalência de dor nos pacientes com câncer é estimada entre 25 
e 50% para pacientes recém-diagnosticados, entre 33 e 80% para os 
pacientes que estão em tratamento de sua doença, e em torno de 75 
e 100% para aqueles em estado avançado e terminal5. Os mecanis-
mos de causa da dor se relacionam ao tumor primário ou metástases, 
à terapia anticancerosa e aos métodos de diagnóstico, podendo ainda 
estar relacionados a causas psicossociais6. A OMS mostra números 
aproximados de 10 a 17 milhões de novos casos de câncer/ano no 
mundo. Desses, aproximadamente 50% irão a óbito e cerca de 70% 
sofrerão de dores crônicas, sendo 70% com dor moderada a intensa 
e 30% com dores intensas1.
Um dos maiores problemas para tratar a dor está na dificuldade de 
diagnosticá-la e mensurá-la. A OMS orienta o tratamento da dor 
por passos ou degraus que guiam a escolha terapêutica de acordo 
com a sua intensidade3. Para amenizar as dificuldades da avaliação 
da intensidade da dor, a OMS e a Sociedade Internacional para o 
Estudo da Dor (IASP) criaram instrumentos (escalas) visando es-
tabelecer um padrão internacional e para transformar um sintoma 
subjetivo em um dado objetivo e, assim, orientar a escolha do seu 
tratamento3. O manuseio eficaz da dor é um dever de todo profis-
sional de saúde e um direito do paciente. 
O objetivo deste estudo foi descrever a avaliação e tratamento da dor 
nos pacientes oncológicos internados nesta instituição.

MÉTODOS

Realizou-se estudo prospectivo do tipo corte transversal, na própria 
instituição, no período de maio de 2010 a outubro de 2011. Foram 
incluídos os pacientes internados na enfermaria do serviço de On-
cologia Clínica, admitidos durante a semana, com idade igual ou 
superior a 18 anos e que, durante a internação, apresentavam dor 
relacionada à doença oncológica. Pacientes admitidos em fins de se-
mana não foram incluídos. Os critérios de exclusão foram pacientes 
com alteração da cognição ou outra condição clínica que impos-
sibilitasse a compreensão da escala analógica visual (EAV). Consi-
derou-se dor relacionada à doença oncológica associada ao tumor 
primário ou suas metástases, à terapia anticancerosa e aos métodos 
de diagnóstico. A coleta dos dados foi realizada por meio de um 
questionário aplicado aos pacientes. As entrevistas foram realizadas 
no dia da internação, que correspondia ao dia zero e nos dias 2, 4 e 
8, dependendo da sua duração.
Para caracterizar a amostra foram coletadas as seguintes variáveis: gê-
nero, idade, doença de base (neoplasia), estadiamento baseados nos 
critérios da Union for International Cancer Control (UICC). A dor 
foi caracterizada de acordo com sua intensidade e tipo. Para mensu-
ração da intensidade utilizou-se a EAV. Nessa escala numerada de 
zero a 10, zero corresponde à ausência de dor e 10 à dor máxima 
sentida pelo paciente. Para efeito de análise, a dor foi classificada 
em dor leve (EAV = 0 –3), moderada (EAV = 4-6) e intensa (EAV = 
7-10). O tipo de dor foi classificado de acordo com a qualidade do 
estimulo fisiológico causador em nociceptiva (visceral e somática), 
neuropática, simpaticomimética ou mista (associação de caracterís-
ticas de dois ou mais tipos de dor), segundo as características de dor 
descritas pelo paciente no momento da entrevista.

Foram avaliados ainda, o uso de fármacos analgésicos (analgésicos 
comuns, opioides fracos e fortes, fármacos adjuvantes), de bifosfona-
tos, de sedação paliativa, os tratamentos não farmacológicos (inter-
venção cirúrgica, radioterapia, outros) e a adequação do tratamento 
da dor. Foram avaliados os tipos de câncer e seu estadiamento, de 
acordo com a Classificação de Tumores Malignos (TNM). A dor 
foi considerada como adequadamente tratada quando o paciente, 
depois de iniciado o tratamento, referia ausência de dor ou dor leve 
(EAV = 0-3).
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres 
Humanos do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figuei-
ra, Recife/PE, protocolo nº 1748/2010.

RESULTADOS

Foram estudados 150 pacientes, dos quais 65,3% eram do gênero 
feminino e 34,7% do gênero masculino. A maioria (81%) dos pa-
cientes tinha mais de 40 anos, sendo que 42% tinham idade maior 
ou igual à 60 anos. A maioria dos pacientes tinha doença avançada, 
com estadiamento IV (80,6%) (Tabela 1).

Tabela 1. Perfil epidemiológico dos pacientes internados com dor na 
enfermaria de oncologia clínica

Variáveis n %

Idade (anos)

 < 40 28 18,7

 40 – 60 59 39,3

 ≥ 60 63 42,0

Gênero

 Masculino 52 34,7

 Feminino 98 65,3

Estadiamento
(quanto ao TNM)

 I 1 0,7

 II 6 4,0

 III 22 14,7

 IV 121 80,6

TNM: Classificação de Tumores Malignos; (T: tumor primário, N: linfonodos, M: 
metástases).

 
As neoplasias mais comumente encontradas foram: câncer do colo 
uterino (15,3%), câncer de mama (10,1%) e câncer de próstata 
(8,7%) (Tabela 2).

Tabela 2. Distribuição dos principais diagnósticos dos pacientes in-
ternados com dor na enfermaria de oncologia clínica

Diagnóstico principal n %

Câncer de colo uterino 23 15,2

Câncer de mama 16 10,6

Câncer de próstata 13 8,6

Linfoma 10 6,7

Câncer em área indeterminada 10 6,7

Outros 78 53,2
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A análise mostrou que dos 150 pacientes avaliados, 70 (46,7%) ti-
nham dor visceral, 35 (23,3%) tinham dor somática, enquanto 26 
(17,3%) tinham dor neuropática e 19 (12,7%) tinham dor de cará-
ter misto (Figura 1). 
Dentre os fármacos mais utilizados para controle da dor, os anal-
gésicos não opioides foram administrados com maior frequência 
(90,7%), seguidos dos opioides fortes em 51,3% dos casos. Anal-
gésicos adjuvantes foram utilizados em 31,3% dos casos e, em 4% 
utilizou-se sedação paliativa. Nos pacientes com dor neuropática 
houve maior uso de opioides fortes (76,9%), e 61,5% dos pacientes 
fez uso de fármacos adjuvantes (Figura 2). 
Os bifosfonatos foram usados em 12,7% e a terapia não farmacoló-
gica (radioterapia, cirurgia) em 34,7% dos pacientes e um paciente 
fez uso de acupuntura (0,7%). Nos pacientes com dor neuropática 
houve maior uso da radioterapia (42,3%) e bifosfonatos (38,5%) 
(Figura 3).
Com relação ao controle da dor, observou-se alta taxa de pacien-
tes com dor não controlada (70%) no momento da internação (dia 
zero). Houve melhora na taxa de controle da dor dos pacientes nos 
dias subsequentes, 2, 4 e 8, sendo que em 84% dos pacientes, a dor 
foi considerada de controle adequado e 15% de dor não controlada 
(Figura 4). 
Em relação ao tipo de dor, a incidência variou de acordo com a idade 
dos pacientes. As dores do tipo somática, visceral e mista, predomi-
naram em pacientes com menos de 60 anos, enquanto que a dor 
neuropática foi mais frequente nos pacientes com mais de 60 anos 
(62%). Os pacientes com dor tipo neuropática tiveram o menor 
controle da dor no ultimo dia do estudo (D8), com uma taxa de 
29,4% de dor não controlada.

DISCUSSÃO

A análise dos dados epidemiológicos do estudo mostra que dentre os 
pacientes internados com dor na enfermaria a maioria era do gênero 
feminino. Esses dados estão de acordo com a literatura, que demons-
tra diferenças sexuais nas respostas nociceptivas e percepção de dor 
(aguda e crônica) nos seres humanos, havendo maior prevalência 
entre as mulheres7. Há contribuições biológicas e psicossociais para 
as diferenças sexuais nas respostas à dor. 
O presente estudo mostrou que 81,3% dos pacientes tinham ida-
de acima de 40 anos e 42% tinham mais de 60 anos, de acordo 
com outros estudos que demonstram uma associação do câncer e 
de suas complicações com o aumento da idade8. Idosos têm maior 
incidência de doenças oncológicas, o que pode ser explicado pela 
longa exposição a agentes causadores de câncer, como álcool e tabaco 
e exposição a infecções virais ou bacterianas, como também, pela fa-
lência dos mecanismos de controle e reparo à lesão celular. Em geral, 
o diagnóstico é mais tardio, com doenças em estágio mais avançado 
e com presença de metástases9.

Figura 1. Distribuição dos tipos de dor dos pacientes internados com 
dor na enfermaria de oncologia clínica (n=150)

Figura 2. Distribuição percentual dos tipos de tratamentos farmacológi-
cos utilizados de acordo com os tipos de dor dos pacientes internados

Figura 3. Distribuição do percentual dos tipos de tratamentos e fárma-
cos não analgésicos (bifosfonatos) utilizados, de acordo com os tipos de 
dor dos pacientes internados

Figura 4. Taxa de controle da dor de acordo com o dia de internação (D0, 
D2, D4 E D8) dos pacientes com diferentes tipos de dor na enfermaria de 
oncologia clinica
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Um dado preocupante da análise é que 95,3% dos pacientes tinham 
doença nos estágios III ou IV, ou seja, os mais avançados da clas-
sificação de estadiamento da UICC. Vários estudos relacionam o 
aumento da incidência de dor no câncer com a condição clínica dos 
pacientes (status performance) e com o estado avançado da doença 
neoplásica9. O estado mais avançado da doença é associado à maior 
extensão da doença, compressão de órgãos adjacentes, maior inci-
dência de metástases ósseas, entre outros. 
Documentou-se que os tumores mais prevalentes foram: câncer do 
colo uterino (15,2%), câncer de mama (10,6%) e câncer de próstata 
(8,6%). A maior frequência dos tumores do colo uterino observada 
é explicada pelo fato de que a cidade de Recife e a região Nordeste 
têm altas incidências de câncer do colo uterino quando comparadas 
a outras regiões do Brasil e do mundo. As estimativas do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA) para 2012 foram 17.540 casos dessa 
neoplasia no Brasil, e desses 5.050 (28%) no Nordeste e 970 (6%) 
no estado de Pernambuco10. As frequências observadas de câncer 
de mama e próstata também seguem as estatísticas nacionais. A es-
timativa para o ano de 2012 no Brasil de acordo com o INCA foi 
de 52.680 casos de câncer de mama e 60.180 casos de câncer de 
próstata no Brasil e destes foram 2.190 casos de mama e 2.310 casos 
de próstata em Pernambuco10.
No momento da internação (Dia 0), os tipos de dor mais encontra-
dos foram a visceral e a somática (nociceptivas). As dores de causas 
nociceptivas são as mais frequentemente encontradas nos pacientes 
com câncer e o envolvimento direto pelo tumor é a causa principal 
(70%), e em 17% a dor esta relacionada com o tratamento anti-
tumoral11. Outro aspecto observado foi que as dores nociceptivas 
(somática e visceral) prevaleceram entre os pacientes abaixo de 60 
anos, enquanto que a dor neuropática apareceu como o tipo mais 
frequente entre os idosos. 
Em relação às terapias empregadas, analgésicos comuns (90,7%), 
e opioides fortes (51,3%) foram os fármacos mais utilizados. Em 
31,3% dos pacientes foi necessário o uso de fármacos analgésicos 
adjuvantes, em 16,7% foi realizado algum procedimento cirúrgico 
com finalidade analgésica e 18% radioterapia. Somente 4% dos pa-
cientes deste estudo foram submetidos a sedação terminal devido a 
dor refratária. Esses resultados mostram que houve um grande uso 
de opioides fortes para o tratamento dos pacientes internados. Esses 
dados conflitam com os da OMS que afirmam haver uma subutili-
zação de morfina e derivados no mundo e no Brasil11. A OMS uti-
liza o consumo de morfina, medido em miligrama per capita, como 
indicador da qualidade do tratamento da dor, relatando um consu-
mo médio de 5,98mg/per capita no mundo e 3,51mg/per capita 
no Brasil12. O maior uso de opioides fortes nesses pacientes talvez se 
justifique pela maior proporção de pacientes com tumor avançado 
(90%); pelo alto percentual de dor intensa e moderada (70,7%); e 
pela presença de protocolos que em oncologia orientam para maior 
agressividade no tratamento da dor.
Com relação ao controle da dor, no momento da admissão, 70,7% 
dos pacientes tinham a dor não controlada e de moderada e grave 
intensidade. A elevada prevalência de dor de forte intensidade no 
momento da admissão também foi observada por outros autores. 
Estudo13 revisando estudos dos últimos 30 anos, evidenciou preva-
lência de dor no momento da entrevista inicial entre 43 e 91%, e 
com intensidade de moderada a grave em 17 a 88,5%. Nas ava-

liações subsequentes dos pacientes, o controle da dor no 8º dia foi 
considerado adequado em aproximadamente 86,5% dor visceral, 
91,3% com dor somática, 70,6% dos pacientes com dor neuropáti-
ca e 80,0% dos pacientes com dor mista. 
Diversos estudos demonstram que 25% das dores neuropáticas não 
são controladas, mesmo em centros de excelência4-14. A dor neuro-
pática é de difícil tratamento e em geral há necessidade de associação 
de terapias farmacológicas e não farmacológicas para seu controle 
adequado14. Estudo15 observou 50% de controle da dor com uso de 
fármaco único. Dentre os pacientes com dor neuropática, 61,5% 
receberam fármacos adjuvantes, 76,9% opioides fortes, 42,3% fo-
ram submetidos à radioterapia e 38,5% utilizaram bifosfonatos. O 
uso de opioides fortes em pacientes com dor neuropática apresenta 
resposta variável e menor efetividade16. Autores16 demonstraram que 
para o controle da dor neuropática são necessárias doses elevadas de 
opioides com consequente aumento na incidência de efeitos adver-
sos. A associação de fármacos, como anticonvulsivantes e/ou anti-
depressivos, opioides e corticoides, é a melhor forma de tratamento 
desse tipo de dor, devendo, portanto, ser uma estratégia estimulada 
para seu melhor controle. 
Esses dados demonstram uma dificuldade dos profissionais de saú-
de na condução de pacientes com dor. Dois estudos documentam 
dados sobre o preparo dos profissionais de saúde para o tratamento 
da dor. Um estudo relata que 50% dos médicos nos EUA se consi-
deram pouco preparados e 27% muito despreparados para o trata-
mento da dor17, enquanto outro estudo evidencia que até 80% dos 
estudantes de medicina pelo mundo não recebem treinamento sobre 
o uso de opiodes18. Esses dados mostram o déficit de aprendizado 
dos profissionais de saúde sobre analgesia, e que a dor continua sen-
do um sintoma mal conduzido. 
O principal viés deste estudo é que foi desenvolvido em uma enfer-
maria de oncologia, em um hospital que recebe pacientes de baixa 
condição social e em uma cidade com precária atenção básica de saú-
de. Isto pode proporcionar um aumento na incidência de tumores 
do colo uterino, doença mais avançada e também de dor mal con-
trolada. Poderia ter sido utilizada uma escala multidimensional para 
avaliação da dor, mas optou-se pela EAV porque a própria OMS a 
recomenda pela simplicidade e facilidade de compreensão. 

CONCLUSÃO

Houve um controle adequado da dor nos pacientes internados na 
enfermaria de oncologia desse serviço, com maior prevalência de 
pacientes do gênero feminino, com câncer de colo uterino, e com 
doença mais avançada. O tipo de dor mais encontrada foi dor noci-
ceptiva, de caráter visceral, no entanto, a dor neuropática foi de mais 
difícil controle. A reprodução deste estudo em outros serviços pode 
gerar maior conhecimento e aprendizado sobre analgesia e assim 
melhorar o tratamento dos pacientes com câncer.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain, for being largely 
neglected by most university curricula, is requiring new and ur-
gent educational strategies aiming at improving its management 
in the daily practice. This study aimed at assessing pain and thera-
peutic knowledge of physiotherapy students of a university center, 
explaining best known therapeutic approaches to control pain and 
determining the evolution of knowledge about pain throughout 
the course.
METHODS: This is a descriptive transversal study with prima-
ry database query, carried out in the University Center of Gurupi 
(UNIRG), in the city of Gurupi/TO. Sample was made up of 85 
physiotherapy students from the 1st to the 10th period. For a better 
analysis, participants were divided in three categories: Group A (stu-
dents from the 1st to the 4th period), Group B (5th to 8th period) and 
Group C (9th to 10th period).
RESULTS: Mean right answers when comparing groups was 46.8% 
for Group A, 47.0% for Group B and 49.7% for Group C, showing 
deficiency in the approach of the subject as basic requirement for the 
physiotherapy course curriculum, although the difference among 
groups was small.
CONCLUSION: Pain is addressed during graduation not as a 
major subject but rather as a complementary concept for several 
disciplines. So, it is suggested that physiotherapy courses curricu-
la should specifically address pain, since decreasing pain is a major 
physiotherapy objective.
Keywords: Knowledge, Pain, Physiotherapy.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O tema dor, por ser bastante 
negligenciado na maioria dos currículos, faz com que a adoção de 
novas estratégias educacionais se torne urgente, visando o aprimora-
mento do seu tratamento na prática diária. O objetivo deste estudo 
foi mensurar o conhecimento sobre dor e terapêuticas pelos acadê-
micos do curso de fisioterapia em centro universitário, elucidando 
as abordagens terapêuticas de maior conhecimento para o controle 
da dor, determinando a evolução do conhecimento sobre o tema no 
decorrer do curso.
MÉTODOS: Estudo do tipo descritivo e delineamento transver-
sal, com pesquisa de dados em banco primário, realizado no Centro 
Universitário de Gurupi (UNIRG), na cidade de Gurupi/TO. A 
amostra foi composta por 85 acadêmicos de fisioterapia do 1º ao 
10º período, Para melhor análise, os participantes foram divididos 
em três categorias, sendo grupo A (acadêmicos do 1º ao 4º período), 
grupo B (5º ao 8º período) e grupo C (9º e 10º período).
RESULTADOS: A média de acertos comparando os grupos foi de 
46,8% grupo A, 47,0% grupo B e 49,7% grupo C, evidenciando 
deficiência na abordagem do tema como quesito básico na grade 
curricular do curso de fisioterapia, ainda que a diferença entre gru-
pos tenha sido de pequena proporção. 
CONCLUSÃO: O tema dor é abordado na graduação não como 
tema principal, e sim como conceito complementar em diversas 
disciplinas. Portanto, sugere-se que a grade curricular do curso de 
fisioterapia tenha uma abordagem específica em relação à dor, visto 
que a fisioterapia tem como um dos objetivos principais, a redução 
do quadro álgico. 
Descritores: Conhecimento, Dor, Fisioterapia.

INTRODUÇÃO

A dor é conceituada pela International Association for the Study of 
Pain (IASP), como uma experiência sensorial e emocional desagra-
dável que está associada a lesões reais ou potenciais1.
Caracteriza-se a dor como uma percepção complexa influenciada 
por experiências prévias e pelo contexto no qual o estímulo nocivo 
ocorre de forma isolada ou combinada, por associação de fatores 
físicos e estados emocionais negativos2.
De acordo com a IASP, a prevalência média de dor crônica na popu-
lação mundial é de 35,5%1. No Brasil – país com dimensões conti-
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nentais, alto índice populacional e poucos estudos epidemiológicos 
– estima-se percentual semelhante a esse3.
Por se tratar de um problema de saúde pública4, estudos relaciona-
dos à dor têm sido conduzidos para verificar a sua interferência na 
vida das pessoas, avaliando o número e as características dos pacien-
tes afetados, as principais dores e quais recursos utilizados em seu 
tratamento3.
O controle da dor, como atribuição do profissional de saúde, ne-
cessita de conceitos fundamentais a respeito dos seus mecanismos 
e repercussões na área física, emocional e social dos indivíduos para 
a escolha da terapêutica mais adequada5. Havendo necessidade de 
adoção de modelos de atendimento interdisciplinar e multiprofis-
sional dos pacientes com dor, é necessário maior envolvimento e 
empenho dos profissionais de diversas áreas da saúde, desde a sua 
formação, como também dos órgãos e das instituições de prestação 
de saúde, entidades e associações de assistência e de ensino em dor, 
enfatizando a necessidade de abordagem biopsicossocial na assistên-
cia aos indivíduos com dor6.
Kumar e Saha7 sugerem que os fisioterapeutas tratem a dor de acor-
do com os mecanismos clínicos, identificados durante a avaliação. 
A fisioterapia vem ao longo dos anos mostrando um importante 
papel no tratamento de pacientes com dor. Os tratamentos utilizam 
o conhecimento específico sobre os efeitos das técnicas para a aplica-
bilidade clínica. É importante determinar qual o mecanismo de dor 
predominante para que a fisioterapia seja mais efetiva8,9.
A fisioterapia envolve várias técnicas de terapias físicas locais ou glo-
bais, assim como todas as suas modalidades específicas. A escolha da 
modalidade a ser utilizada depende basicamente da fase e disfunção 
apresentadas pelo paciente avaliado. Suas modalidades terapêuticas 
atingem uma gama acentuada de disfunções musculoesqueléticas 
frequentemente presentes em pacientes com dor. Cada técnica pos-
sui uma explicação neurofisiológica com seus próprios mecanismos 
de ação10.
O sucesso no tratamento da dor exige uma evolução cuidadosa de 
sua natureza, entendimento dos diferentes tipos e padrões de dor e 
conhecimento do melhor tratamento. A minuciosa avaliação inicial 
da dor atuará como base para o julgamento de intervenções subse-
quentes11. 

O melhor conhecimento fisiológico, fisiopatológico e anatômico 
sobre a dor poderá melhorar a avaliação e consequentemente a in-
tervenção. Entretanto, para a escolha do tratamento baseado nos 
mecanismos clínicos, o fisioterapeuta deve ter conhecimento cien-
tífico e prático9.
A inclusão dos temas dor e cuidados paliativos nos cursos de gradu-
ação da área da saúde são necessários considerando-se a prevalência, 
o sofrimento e os custos envolvidos. Educar no modelo interdis-
ciplinar envolve compartilhar aspectos comuns de conhecimento e 
de atuação, podendo representar avanço significativo na formação 
profissional, proporcionando o atendimento humanizado12.
Em suma, visto a responsabilidade das Instituições de Ensino Su-
perior (IES) em formar profissionais da saúde capacitados na abor-
dagem de quadros dolorosos, este estudo buscou mensurar o co-
nhecimento sobre dor e terapêuticas dos acadêmicos do curso de 
fisioterapia, elucidando as abordagens terapêuticas de maior conhe-
cimento para o controle da dor e determinando a evolução do co-
nhecimento sobre o tema no decorrer do curso.

MÉTODOS

Estudo descritivo com delineamento transversal, com pesquisa de 
dados em banco primário, realizada no Centro Universitário de Gu-
rupi, com acadêmicos do 1º ao 10º período do curso de Fisioterapia, 
totalizando 85 estudantes entrevistados. 
A coleta de dados foi realizada durante a 2ª quinzena de março de 
2013, por meio de um questionário com questões objetivas. Foram 
incluídos na pesquisa os acadêmicos presentes em sala de aula na 
data da abordagem. Todos os participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os participantes com 
idade inferior a 18 anos ou outra formação acadêmica na área da 
saúde, foram excluídos. 
O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário 
autoaplicável proposto e validado por Sereza e Dellaroza13 formado 
por 27 questões objetivas. Foram 12 quesitos avaliados sobre aspec-
tos gerais da dor e 15 relacionados às terapêuticas para a dor. Poste-
riormente, foram acrescentadas cinco questões elaboradas pelos pes-
quisadores, a respeito da atuação da fisioterapia no controle da dor.
Para levantamento de outros dados necessários à pesquisa, foi elabo-
rado um questionário semiestruturado, autoaplicável, com questões 
sobre a temática dor, além de dados pessoais como número de ma-
trícula, período, idade e gênero.
Foram pesquisados temas referentes à dor abordados durante a gra-
duação, conhecimento sobre aspectos gerais da dor, terapêuticas 
farmacológicas e não farmacológicas juntamente com a atuação da 
fisioterapia no seu controle.

Análise estatística
O banco de dados foi organizado em planilhas do Microsoft Excel® 
- Windows 2010, o que possibilitou a organização dos dados em 
figuras e tabelas.
Para concluir os objetivos e facilitar a análise de dados, os itens do 
questionário foram agrupados em aspectos relacionados à fisiopato-
logia, avaliação e subjetividade da dor, terapêuticas farmacológicas e 
não farmacológicas e fisioterapia no controle da dor.
A análise estatística foi realizada por meio de frequência absoluta e 
relativa, além de medidas de dispersão, quando pertinentes.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa do Cen-
tro Universitário de Gurupi sob o parecer de nº 160.170/2012 não 
apresentando violações éticas conforme a resolução 196/96 do Con-
selho Nacional de Saúde.

RESULTADOS

Dos 137 alunos matriculados no curso de Fisioterapia do UNIRG, 
64,9% (n=89) responderam o questionário. Devido aos critérios de 
exclusão, 4,4% da amostra (n=4) foram retirados da pesquisa. O 
extravio de 35,1% pode ser explicado pelo fato de os estudantes não 
estarem presentes em sala de aula na data da abordagem e pela não 
obrigatoriedade de responder o questionário.
A população da pesquisa constituiu-se de 61,0% (n=53) de dis-
centes do gênero feminino e 39,0% (n=32) do gênero masculino, 
com idades variando de 18 a 38 anos, sendo a média de idade 
22,23±3,39 anos.
A figura 1 refere-se à distribuição dos acadêmicos por grupos, deno-
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minados: A (GA), como inicial (1º ao 4º período); B (GB), específi-
co (5º ao 8º período); e C (GC) (estágios 9º e 10º períodos). Foram 
assim divididos para melhor elucidar a evolução do conhecimento 
referente ao tema abordado na graduação. 
A figura 2 reflete a abordagem de temas referentes à dor durante a 
graduação do curso de Fisioterapia.
Em relação à participação em eventos e cursos sobre dor, 94,0% dos 
acadêmicos relataram a não participação sendo que, dos que parti-
ciparam; um fazia parte do GA, dois do GB e outros dois do GC.
Se a dor pode ou não ser considerada como sinal vital, bem como a 
pressão arterial, pulso, frequência respiratória e temperatura, 69,0% 
concordaram com a afirmação, porém, 20,0% não concordaram e 
11,0% não souberam responder.
A tabela 1 demonstra a distribuição das respostas relacionadas 
à fisiopatologia da dor. Como se podem observar, nas duas 
primeiras afirmações os acadêmicos dos três grupos obtiveram 

um resultado inferior a 50,0% em relação às respostas corretas, 
especialmente os dos GB e GC que são grupos em que se es-
perava haver conhecimento mais relevante sobre o tema, pois 
são grupos que se encontram em períodos mais avançados em 
relação ao GA.
Em relação à intensidade da dor e ao grau de lesão, a distribuição das 
respostas revela um conceito não aprendido por todos, visto que as 
respostas contidas nos espaços concordam e concordam parcialmen-
te somaram acima de 80% nos três grupos.
Na afirmação referente ao placebo, as respostas concordam e con-
cordam parcialmente e não sabem nos três grupos obtiveram maior 
somatória comparado à resposta correta, discorda.
Quando afirmado que a dor poderia ser de origem psicológica ou 
emocional, os três grupos souberam responder habilmente esse que-
sito, demonstrando a boa compreensão sobre a multidimensionali-
dade da dor. 

Tabela 1. Distribuição das respostas acerca da fisiopatologia da dor

Fisiopatologia da dor Grupos Concorda
(%)

C. parcial 
(%)

Discorda 
(%)

Não sabe
 (%)

A intensidade da dor está diretamente relacionada ao 
grau de lesão do tecido

A 71,8 12,5 15,6 ** 0,0 

B 64,5 19,3 16,1 ** 0,0 

C 50,0 45,4 4,5 ** 0,0 

O paciente que depois de tomar um placebo afirma 
que a dor melhorou, não tinha realmente dor

A 15,6 21,9 31,2 ** 31,2 

B 32,2 19,4 32,2 ** 16,1 

C 27,3 27,3 40,9 ** 4,5 

A origem da dor pode ser psicológica ou emocional A 75,0 ** 15,6 6,2 3,1 

B 87,1 ** 12,9 0,0 0,0 

C 68,2 ** 27,3 0,0 4,5 

Existem casos em que a dor é a própria doença e não 
um sintoma secundário

A 75,0 ** 15,6 3,1 6,2 

B 48,4 ** 25,8 9,7 16,1 

C 54,5 ** 22,7 18,2 4,5 

A dor pode ocorrer em um local mesmo sem lesão apa-
rente

A 90,6 ** 0,0 3,1 6,2 

B 93,5 ** 3,2 0,0 3,2 

C 95,4 ** 4,5 0,0 0,0 

Grupo A: acadêmicos do 1º ao 4º período, Grupo B: 5º ao 8º período e Grupo C: 9º e 10º períodos; C. parcial: concorda parcialmente; ** indicam as respostas 
corretas. Em algumas respostas sobre a fisiopatologia, os acadêmicos obtiveram um bom desempenho já que responderam de maneira adequada às afirmações.

Figura 1. Distribuição dos acadêmicos por grupos

Figura 2. Abordagem de temas referentes à dor na graduação de 
Fisioterapia
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A tabela 2 apresenta o desempenho dos acadêmicos quando o foco 
é subjetividade e avaliação da dor. Nesse quesito, os acadêmicos em 
geral demonstraram bom domínio a respeito do assunto, ficando 
apenas o GA na afirmação que diz que a cultura influencia a expres-
são da dor com 37,5% de aceitação e com 40,6% entre dúvida e 
não saber a resposta. Esse índice pode ser considerado aceitável por 
se tratar de um grupo formado por períodos iniciais.
Diferente do apresentado na fisiopatologia, subjetividade e avaliação 
da dor, em que foi mostrado um bom desempenho por parte dos 
acadêmicos, nos aspectos relacionados à terapêutica da dor – confor-
me a tabela 3 – foi diferente.
No aspecto sobre a necessidade de curar a doença e não a dor, os aca-
dêmicos dos três grupos obtiveram porcentagem abaixo de 50,0% 
em relação à resposta correta concorda parcialmente. 
Na mesma linha, apenas 50,0% do GA, 32,2% do GB e 45,4% 
do GC, concordaram que a dor pode ser tratada antes de se co-
nhecer a causa.
A respeito do paciente com dor ser assistido com eficácia, o índice 
de erro é bastante notável entre quem concordou e quem concordou 

parcialmente com a afirmação nos três grupos, ficando o GA com 
46,9%, o GB com 70,9% e o GC com 54,5%.
Observa-se na tabela 4 que os acadêmicos apresentaram bom do-
mínio com relação às técnicas fisioterapêuticas para o controle da 
dor, porém demonstraram insegurança quando indagados acerca do 
uso de eletroterapia no processo inflamatório. As respostas contidas 
nos quesitos concordam parcialmente ou não sabem somaram 40,6, 
32,3 e 50,0%.
Como se observa na tabela 5, os acadêmicos em geral responderam 
adequadamente às afirmações, deixando a desejar somente quando 
questionados sobre a indicação da psicoterapia.
A psicoterapia é indicada tanto para doenças de causas biológicas 
quanto para as de causas não biológicas. Conceito negligencia-
do pelos acadêmicos. Como pode ser visto nas respostas, apenas 
9,4% do GA, 16,1% do GB e 13,5% do GC discordaram da 
afirmação.
Com relação às técnicas de distração apenas o GC apresentou uma 
porcentagem de acertos inferior a 50,0%. As dúvidas juntamente 
com os que não souberam responder somaram 54,6%.

Tabela 2. Distribuição das respostas acerca da subjetividade e avaliação da dor

Subjetividade e avaliação da dor Grupos Concorda 
(%)

C. parcial 
(%)

Discorda 
(%)

Não sabe 
(%)

A dor deve ser avaliada sistematicamente A 53,1 ** 28,1 3,1 15,6 

B 87,1 ** 6,4 0,0 6,4 

C 77,3 ** 13,6 4,5 4,5 

A cultura influencia a expressão da dor A 37,5 ** 18,7 21,9 21,9 

B 58,0 ** 19,3 9,7 12,9 

C 54,5 ** 9,1 27,3 9,1 

O paciente é a maior autoridade para informar sobre 
sua dor

A 81,2 ** 12,5 6,2 0,0 

B 83,9 ** 16,1 0,0 0,0 

C 81,8 ** 18,2 0,0 0,0 

Embora o limiar de percepção da dor seja semelhante 
entre os indivíduos, a tolerância à dor varia muito

A 84,4 ** 9,4 0,0 6,2 

B 77,5 ** 19,3 0,0 3,2 

C 86,3 ** 13,6 0,0 0,0 
Grupo A: acadêmicos do 1º ao 4º período, Grupo B: 5º ao 8º período e Grupo C: 9º e 10º períodos; C. parcial: concorda parcialmente; ** indicam as respostas corretas.

Tabela 3. Distribuição das respostas acerca da terapêutica da dor

Aspectos relacionados à terapêutica da dor Grupos Concorda 
(%)

C. parcial 
(%)

Discorda 
(%)

Não sabe 
(%)

É preciso curar a doença e não a dor A 21,9 28,1 ** 46,9 3,1 

B 25,8 16,1 ** 58,0 0,0 

C 22,7 36,3 ** 40,9 0,0 

De uma maneira geral, o paciente com dor é assistido 
com eficácia

A 12,5 34,4 28,1 ** 25,0 

B 25,8 45,1 22,6 ** 6,4 

C 22,7 31,8 36,3 ** 9,1 

A dor pode ser tratada mesmo antes de se conhecer 
a sua causa

A 50,0 ** 18,7 31,2 0,0 

B 32,2 ** 25,8 41,9 0,0 

C 45,4 ** 27,3 27,3 0,0 

Grupo A: acadêmicos do 1º ao 4º período, Grupo B: 5º ao 8º período e Grupo C: 9º e 10º períodos; C. parcial: concorda parcialmente; ** indicam as respostas corretas.
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Tabela 4. Distribuição das respostas acerca dos recursos fisioterapêuticos no controle da dor

Grupos Concorda 
(%)

C. parcial 
(%)

Discorda 
(%)

Não sabe 
(%)

A termoterapia, por meio do calor, é contraindicada em 
processos inflamatórios agudos

A 71,9 ** 6,3 12,5 9,3 

B 67,7 ** 12,9 19,4 0,0 

C 77,3 ** 4,5 18,2 0,0 

As correntes elétricas de baixa frequência não têm 
contraindicações em relação ao processo inflamatório

A 28,1 ** 0,0 31,3 40,6 

B 29,0 ** 12,9 38,7 19,4 

C 18,2 ** 31,8 31,8 18,2 

A crioterapia na dor é mais indicada para processos 
inflamatórios agudos

A 59,0 ** 13,0 6,0 22,0 

B 87,1 ** 9,7 3,2 0,0 

C 91,0 ** 4,5 4,5 0,0 

A hidroterapia pode ser considerada como cinesiotera-
pia aquática e trata quadros agudos e crônicos de dor

A 72,0 ** 9,0 13,0 6,0 

B 67,8 ** 25,8 6,4 0,0 

C 86,4 ** 13,6 0,0 0,0 

O tratamento da dor por meio de terapias manuais 
consiste na eficácia do toque terapêutico

A 62,5 ** 28,1 6,3 3,1 

B 67,8 ** 25,8 3,2 3,2 

C 72,7 ** 27,3 0,0 0,0 

Grupo A: acadêmicos do 1º ao 4º período, Grupo B: 5º ao 8º período e Grupo C: 9º e 10º períodos; C. parcial: concorda parcialmente; ** indicam as respostas corretas.

Tabela 5. Distribuição das respostas acerca da terapêutica não farmacológica no controle da dor

Terapêutica não farmacológica para o controle da dor Grupos Concorda
(%)

C. parcial
(%)

Discorda
(%)

Não sabe
(%)

A acupuntura é uma indicação útil para alguns casos 
de dor

A 90,6 ** 9,4 0,0 0,0 

B 87,1 ** 12,9 0,0 0,0 

C 100 ** 0,0 0,0 0,0 

A psicoterapia é indicada somente em casos onde não 
se descobrem causas biológicas

A 56,2 6,2 9,4 ** 28,1 

B 25,8 35,5 16,1 ** 22,6 

C 22,7 13,6 13,6 ** 50,0 

Técnicas como aplicação de calor, frio e massagem são 
alternativas terapêuticas para dor

A 93,7 ** 6,2 0,0 0,0 

B 67,7 ** 29,0 0,0 3,2 

C 95,4 ** 0,0 4,5 0,0 

Técnicas de relaxamento só são indicadas para o alívio 
de tensão emocional

A 25,0 28,1 43,7 ** 3,1 

B 16,1 25,8 58,0 ** 0,0 

C 22,7 27,3 50,0 ** 0,0 

As técnicas de distração podem promover o alívio da 
dor

A 50,0 ** 28,1 9,4 12,5 

B 61,3 ** 25,8 0,0 12,9 

C 40,9 ** 27,3 4,5 27,3 
Grupo A: acadêmicos do 1º ao 4º período, Grupo B: 5º ao 8º período e Grupo C: 9º e 10º períodos; C. parcial: concorda parcialmente; ** indicam as respostas corretas.

A tabela 6 evidencia o desempenho dos acadêmicos quanto à tera-
pêutica farmacológica e ao uso de opioides.
Sobre a utilização de analgésicos em horários fixos para pacientes 
com risco de dor, chama a atenção a indecisão nos três grupos, onde 
o número de parciais e não sabem somados foi de 43,7% no GA, 
48,4% no GB e 50,0% no GC, caracterizando dúvidas.
Com base na afirmação de que o paciente deve tolerar a dor para 
evitar medicação em excesso, os acadêmicos dos três grupos manti-
veram-se com o desempenho muito abaixo de 50,0% com relação à 

resposta correta discorda, permanecendo com porcentagens de 18,7, 
16,1 e 9,1, respectivamente.
Os analgésicos anti-inflamatórios possuem dose teto, ou seja, a 
partir de determinada dose não produzem mais efeito. Na tabela 
6 observa-se que apenas o GA apresentou resultado considerável 
com 53,1%.
Os grupos desconhecem que os opioides possam causar tolerância 
– 59,4, 54,8 e 45,4% respectivamente –, desconhecem que a de-
pendência psíquica é rara com o uso de morfina e desconhecem os 
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efeitos adversos com relação ao seu uso. Além disso, 58,0% do GB 
e 63,6% do GC concordaram que a morfina só deve ser usada em 
última alternativa.
No geral, fazendo a comparação entre grupos, a média de acertos 
ficou entre 46,8% no GA, 47,0% no GB e 49,7% no GC, obser-
vando-se uma evolução mínima proporcional entre os grupos.

DISCUSSÃO

O enfoque dado ao tema dor de forma independente e sem elos ne-
cessários à compreensão clínica acaba dificultando o entendimento e 
resulta na formação de profissionais sem visão integrada do que seja 
dor14. Com relação à abordagem do tema na graduação, este, não é 
abordado como tema principal e sim como conceito complementar 
em diversas disciplinas. Muitas vezes o tema até aparece na ementa, 
mas não prepara realmente os profissionais para lidarem com a dor13.

É de grande importância a busca de conhecimento pelo tema, pois 
a redução do quadro álgico é o objetivo principal do plano de tra-
tamento do fisioterapeuta. Estudo13 observou a não participação de 
nenhum acadêmico do curso de Fisioterapia em qualquer evento 
relacionado à dor. 
A necessidade de reconhecer a dor como 5º sinal vital foi descri-
ta pela primeira vez por James Campbell1 em 1996, onde, no seu 
ponto de vista, se a dor fosse avaliada com o mesmo zelo dos outros 
sinais vitais, haveria uma melhor chance de promover tratamento 
adequado. A partir dessa ideia, vários autores passaram a considerar 
a importância de reconhecer a dor como o 5º sinal vital sendo o seu 
controle entendido como direito humano básico13-23.
O conhecimento acerca da fisiopatologia da dor para qualquer pro-
fissional é de total importância, já que essa é a base para a assistência 
de melhor qualidade13. 

Com relação à intensidade da dor e o grau de lesão, pode-se di-

Tabela 6. Distribuição das respostas acerca da terapêutica farmacológica e o uso de opioides no controle da dor

Farmacologia e usos de opioides no controle da dor Grupos Concorda
(%)

C. parcial
(%)

Discorda
(%)

Não sabe
(%)

Se a dor for suportável, é melhor não medicar e inves-
tigar a causa

A 50,0 15,6 31,2 ** 3,1 

B 32,2 19,4 32,2 ** 16,1 

C 59,1 22,7 9,1 ** 9,1 

É melhor utilizar analgésicos em horários fixos, para 
pacientes com risco de dor

A 34,4 25,0 21,9 ** 18,7 

B 19,3 25,8 32,3 ** 22,6 

C 13,6 31,8 36,4 ** 18,2 

Orientar o paciente a tolerar a dor e espaçar o uso de 
analgésicos é uma forma de evitar fármacos em excesso

A 65,6 9,4 18,7 ** 6,2 

B 38,7 22,6 16,1 ** 22,6 

C 50,0 31,8 9,1 ** 9,1 

Os analgésicos podem viciar A 84,4 ** 6,2 3,1 6,2 

B 67,7 ** 6,5 6,5 19,3 

C 86,4 ** 4,5 4,5 4,5 

Quando a prescrição do analgésico é em esquema “se 
necessário”, deve-se sempre esperar a solicitação do 
paciente

A 25,0 ** 12,5 28,1 34,4 

B 29,0 ** 12,9 22,6 35,5 

C 18,2 ** 27,3 22,7 31,8 

Os analgésicos anti-inflamatórios possuem dose máxi-
ma, ou seja, a partir de determinada dose não produ-
zem maior efeito analgésico

A 53,1 ** 12,5 9,4 25,0 

B 29,0 ** 25,8 3,2 41,9 

C 45,4 ** 18,2 9,1 27,3 

Opioides fortes como a meperidina podem causar tole-
rância, mas não dependência física

A 12,5 18,7 9,4 ** 59,4 

B 9,7 25,8 9,7 ** 54,8 

C 4,5 13,6 36,4 ** 45,4 

A dependência psíquica é rara com o uso de morfina A 6,2 ** 12,5 18,7 62,5 

B 6,5 ** 22,6 29,0 41,9 

C 9,1 ** 9,1 31,8 50,0 

A morfina deve ser utilizada somente como última al-
ternativa

A 34,4 15,6 ** 12,5 37,5 

B 58,0 12,9 ** 6,5 22,6 

C 63,6 9,1 ** 4,5 22,7 

A morfina apresenta alto risco de depressão respira-
tória

A 18,7 6,2 0 ** 75,0 

B 41,9 9,7 3,2 ** 45,2 

C 36,4 9,1 4,5 ** 50,0 
Grupo A: acadêmicos do 1º ao 4º período, Grupo B: 5º ao 8º período e Grupo C: 9º e 10º períodos; C. parcial: concorda parcialmente; ** indicam as respostas corretas.
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zer que a dor é um fenômeno complexo, multifatorial e subjetivo, 
onde não só os aspectos biológicos estão envolvidos, mas também, 
os socioculturais e os emocionais24. A experiência dolorosa resulta 
da inter-relação de aspectos sensitivos, cognitivos, comportamen-
tais e culturais. Aspectos de vida pregressa, atual e experiências pes-
soais, interagem de modo significativo na percepção da dor, não 
estando a sua intensidade diretamente relacionada ao grau de lesão 
do tecido2.
O placebo é uma substância inerte sem ação específica nos sintomas 
ou doenças do paciente, possui aparência, mas não contém a ação 
farmacológica de um medicamento. É utilizado para satisfazer as ne-
cessidades simbólicas dos pacientes, ou seja, a realidade no cérebro 
é o que importa16. Dessa forma, não se pode dizer que quando um 
placebo é administrado e a dor cessa, não havia realmente dor.
O indivíduo, por ser único, tem toda uma história e uma maneira 
própria de sentir a dor; duas pessoas não sentem da mesma forma 
estímulos nociceptivos idênticos. Fatores neurofisiológicos, hormo-
nais, culturais, situacionais, emocionais e psicológicos podem in-
fluenciar e interagir entre si, afetando a magnitude da sensação e do 
desprazer associado à dor5. 

Uma boa avaliação é sem dúvida o ponto de partida para o bom 
tratamento. Sem avaliação apropriada, a dor pode ser mal interpre-
tada e/ou subestimada, podendo levar a intervenção inadequada, 
prejudicando a qualidade de vida do paciente. Fatores situacionais, 
culturais, emocionais, psicológicos influenciam a maneira pela qual 
o paciente sente a dor5. Para traçar o procedimento de avaliação 
da dor, as informações necessárias surgem do relato do paciente, 
complementando-se com a avaliação física, sendo o paciente – no 
contexto clínico – considerado o instrumento de mensuração17. O 
paciente é a maior autoridade sobre a dor e sua tolerância varia de 
indivíduo para indivíduo5-21. 

A tabela 3 apresenta os resultados distribuídos com relação às tera-
pêuticas da dor. Diferente do apresentado nos quesitos anteriores, 
em que os acadêmicos se saíram bem, neste as respostas demonstram 
fragilidades nos conceitos. 
A preocupação com a cura da doença deve existir, porém, essa ação 
não deve ser separada do controle da dor. Muitas vezes é essencial 
controlar a dor, já que várias doenças crônicas não têm cura13. Quan-
do não se conhece a sua causa, o controle da dor torna-se indis-
pensável. A analgesia adequada facilita meios de intervenções e tem 
menores riscos de complicações. Para garantir a qualidade de vida do 
paciente, torna-se essencial o controle da dor25.
O paciente com dor não é assistido com eficácia. Isso acontece pelo 
fato de muitos pacientes não possuírem conhecimento sobre a im-
portância da avaliação, do tratamento adequado e devido às condi-
ções financeiras desfavoráveis3. Quando o paciente se queixa repeti-
damente de dor, ele se torna “inconveniente”, gera uma desatenção 
por parte dos profissionais, e ineficácia no tratamento.
A termoterapia por adição de calor é contraindicada durante a fase 
aguda do processo inflamatório, por promover vasodilatação e au-
mentar o metabolismo das células pró-inflamatórias25. Já a criotera-
pia, reduz o edema por sua ação vasoconstritora, sendo indicada na 
fase aguda do processo inflamatório. Aplicações frias abaixo de 10° 
Celsius aliviam a dor por reduzirem o número de impulsos doloro-
sos enviados ao cérebro, tornando-os mais lentos25-27. 

As correntes elétricas de baixa frequência não possuem contraindi-

cações quanto ao quadro do processo inflamatório, não interferindo 
com suas reações exsudativas. Explica-se pelo fato da ação analgésica 
das correntes ocorrerem por meio da “teoria do portão”, onde as 
fibras aferentes de grosso calibre do tipo A (mais rápidas por serem 
mielinizadas) são estimuladas, e as do tipo C (não mielinizadas e de 
menor velocidade) são inibidas, cessando a abertura do portão espi-
nhal, além da participação de neurotransmissores inibitórios como 
as encefalinas, acetilcolina e GABA26-29. 

A hidroterapia possui muitos efeitos benéficos tanto para quadros 
agudos como para quadros crônicos de dor. Muitos desses efeitos, 
se associados à cinesioterapia, ocorrem devido às propriedades físicas 
da água. Dentre os benefícios estão o relaxamento, analgesia, redu-
ção do impacto e agressão sobre articulações30-32. 
A massagem, quando exercida nos tecidos, estimula os receptores 
sensoriais, produzindo sensação de prazer e/ou bem-estar e redu-
zindo, por meio do estiramento, a tensão sobre os músculos, pro-
movendo relaxamento e consequentemente a atenuação do quadro 
álgico. Em pacientes com dor, o toque no corpo pode provocar sen-
sações prazerosas, como relaxamento e alívio. E também sensações 
negativas, como dor, tensão muscular, irritação, ansiedade e piora 
dos sintomas, caso o terapeuta não esteja apto a desenvolver a terapia 
corretamente33.
A integração mente e corpo deve ser objetiva da terapêutica analgé-
sica, onde a estimulação dos cinco sentidos ajuda a criar um clima 
propício para a aceitação do quadro álgico29. A psicoterapia, entre 
outras técnicas, colabora na redução da ansiedade, promovendo sen-
sação de descanso e bem-estar físico e mental, auxiliando os pacien-
tes a aceitar a doença, encorajando-os a normalizar o estado emocio-
nal e compreender os objetivos da vida25.
A técnica de distração consiste em focalizar a atenção em outros es-
tímulos, que sejam diferentes da dor. Quando a atenção está voltada 
à dor, pode acontecer que ela se maximize, então, utiliza-se desta 
técnica para voltar a atenção do paciente para outras situações mais 
agradáveis, como música, televisão, artes manuais, livros, entre ou-
tros, visto que mudando o foco da atenção, há diminuição da inten-
sidade da experiência dolorosa34,35.
O tratamento precoce da dor previne ou minimiza morbidades e 
mortalidades13,14. Vale ressaltar todos os desconfortos causados pela 
sensação dolorosa, e que nenhum indivíduo precisa ser submetido a 
“dor suportável”. O uso em excesso de fármacos volta-se para a ques-
tão cultural por parte do paciente. Para proporcionar um efeito dese-
jado, os analgésicos devem ser administrados no momento da quei-
xa álgica – horários flexíveis – e não em horários pré-determinados13.
A utilização de morfínicos mostra-se eficaz em pacientes com dor 
neuropática, não restringindo seu uso apenas a pacientes oncológi-
cos ou terminais. Além disso, existem fármacos mais potentes que a 
morfina fazendo discordância com a afirmação de que ela só deve ser 
administrada como última alternativa36. 

A farmacodinâmica associada à experiência clínica confirma que a 
tolerância e a dependência física podem ocorrer, porém, isso não 
deve impedir o uso dos opioides na terapêutica, sendo a dependên-
cia psíquica rara13.
Corroborando com o estudo13, evidenciou-se que o tema do estudo 
não é abordado como quesito básico na grade curricular, em especial 
no curso de fisioterapia do Centro Universitário UNIRG, elucidan-
do evolução mínima proporcional entre os grupos.
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CONCLUSÃO

Com este estudo observou-se que o tema dor é abordado na gradu-
ação, não como tema principal, e sim como conceito complemen-
tar em diversas disciplinas. Os alunos de modo geral, mostraram 
maior conhecimento em áreas como fisiopatologia, subjetividade e 
avaliação, tratamento não farmacológico e fisioterapia no controle 
do quadro álgico. Em outros aspectos, como terapêuticas gerais da 
dor e terapêuticas farmacológicas com uso de opioides, os grupos 
mantiveram-se com porcentagem inferior a 50,0%, demonstrando 
preocupação em como o tema é evidenciado e absorvido por parte 
dos acadêmicos. Portanto, sugere-se um desenvolvimento na abor-
dagem específica do tema dor da grade curricular de Fisioterapia 
do Centro Universitário UnirG, visto que esse curso tem como um 
dos objetivos principais, a redução do quadro álgico. Propõem-se 
também novas pesquisas com outros enfoques relacionados à dor.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Temporomandibular di-
sorder is a clinical syndrome affecting primarily masticatory muscles 
and temporomandibular joints. Since temporomandibular joint is 
directly related to cervical and scapular region by means of mus-
cle chains, postural spinal changes may induce temporomandibular 
joint disorders and vice-versa. The relationship between body pos-
ture and temporomandibular disorder may determine prevention 
and rehabilitation. So, this study aimed at evaluating the influence 
of temporomandibular joint disorder management on global postu-
re of individuals diagnosed by the Research Diagnostic Criteria for 
Temporomandibular Disorders.
METHODS: Thirty patients were classified in control group 
(n=12) (without clinical diagnosis of temporomandibular disorder) 
and treatment group (n=17) (with diagnosis of temporomandibular 
disorder). These patients went through postural evaluation by pho-
togrammetry and analysis with the Postural Evaluation Software. 
Treatment consisted of counseling, home physiotherapy and inte-
rocclusal device, monitored for 2 months. Control group patients 
have only used interocclusal device for the same period. After tre-
atment a new evaluation was performed by the physiotherapy de-
partment.
RESULTS: Control group patients have shown no changes in mea-
surements corresponding to beginning of intervention as compared 
to after treatment. In the treatment group, only the vertical alig-
nment angle of the head has shown statistically significant results 
(p<0.05). To analyze pain relieve pre and post treatment data were 
compared with positive results for painful symptoms remission.
CONCLUSION: It is possible to conclude that global postural 

Influence of temporomandibular disorders management on pain and 
global posture*
Influência do tratamento das desordens temporomandibulares na dor e na postura global 
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changes cause body adaptations and realignment, and may interfere 
with temporomandibular joint function and organization. Treat-
ment was effective to relieve pain.
Keywords: Photogrammetry, Posture, Temporomandibular joint, 
Temporomandibular joint disorder syndrome.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A disfunção temporomandibu-
lar é uma síndrome clínica que acomete principalmente músculos 
mastigatórios e articulações temporomandibulares. Como a articu-
lação temporomandibular está diretamente relacionada à região cer-
vical e escapular por meio de cadeias musculares, alterações posturais 
da coluna podem acarretar distúrbios de articulação temporoman-
dibular, e vice-versa. A relação entre a postura corporal e a disfunção 
temporomandibular pode estabelecer uma forma de prevenção e 
reabilitação. Sendo assim o objetivo deste trabalho foi avaliar a in-
fluência do tratamento da disfunção temporomandibular muscular 
na postura global de indivíduos diagnosticados por meio do Research 
Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders. 
MÉTODOS: Trinta pacientes foram classificados em grupo contro-
le (n=12) (sem diagnóstico clínico de disfunção temporomandibu-
lar) e tratamento (n=17) (com diagnóstico de disfunção temporo-
mandibular). Esses pacientes passaram por avaliação postural através 
da fotogrametria e análise pelo Software de Avaliação Postural. O 
tratamento consistiu em aconselhamento, fisioterapia caseira e uso 
do dispositivo interoclusal, monitorado por dois meses. Os pacien-
tes do grupo controle apenas utilizaram o dispositivo interoclusal 
pelo mesmo período. Após o tratamento, uma nova avaliação foi 
feita pela fisioterapia. 
RESULTADOS: Nos pacientes do grupo controle, não ocorreram 
alterações nas medidas correspondentes ao inicio da intervenção 
comparado ao pós-tratamento. Já no grupo tratamento, apenas o 
ângulo de alinhamento vertical da cabeça exibiu resultado estatisti-
camente significativo (p<0,05). Para análise da melhora da dor foi 
comparado antes e após o tratamento e obtiveram-se resultados po-
sitivos para remissão de sintomas dolorosos.
CONCLUSÃO: Pode-se concluir que desvios posturais globais cau-
sam adaptações e realinhamento corporal que podem interferir na 
função e organização da articulação temporomandibular. O trata-
mento foi efetivo para melhora da dor.
Descritores: Articulação temporomandibular, Fotogrametria, Pos-
tura, Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular. 
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INTRODUÇÃO

A disfunção temporomandibular (DTM) é um termo utilizado para 
reunir um grupo de problemas clínicos de articulação e dos múscu-
los mastigatórios e estruturas adjacentes. São principalmente carac-
terizados por dor, sons na articulação e função irregular ou limitação 
da mandíbula1. Podem ser classificados em muscular, articular ou 
outros problemas da articulação. 
O desencadeamento e a perpetuação das DTM estão condiciona-
dos à interação de fatores como trauma, lassidão ligamentar, hábitos 
parafuncionais, estresse, alterações sistêmicas, mudanças internas e 
externas na estrutura da articulação temporomandibular (ATM), 
dentre outros2. 
A principal queixa da DTM do tipo muscular é a dor, mas pode ser 
acompanhada de fadiga na musculatura, cefaleia tensional e limita-
ção de abertura mandibular1,2. A DTM é causa mais comum de dor 
crônica da região orofacial. Aproximadamente 12% da população 
geral são afetados, e 5% têm os sintomas graves o suficiente para 
procurar tratamento3.
A dor orofacial é definida como qualquer tipo de dor que ocorra na 
região abaixo da linha orbitomeática, acima do pescoço e anterior à 
orelha, percebida como vindo de dentro ou de fora da cavidade oral4. 
A Associação Internacional para Estudos da Dor (IASP) conceitua 
a dor como “uma experiência sensorial e emocional desagradável, 
que é associada a lesões reais ou potenciais” de caráter subjetivo onde 
“cada indivíduo utiliza a palavra dor de acordo com o aprendizado 
frente a suas experiências prévias” e pode ser dividida em duas con-
dições: a dor aguda e a dor crônica5,6.
Para diagnóstico e classificação da maioria dos pacientes que apre-
sentam sinais e sintomas de DTM existem diferentes métodos. Para 
este trabalho foi utilizado o Research Diagnostic Criteria for Tempo-
romandibular Disorders (RDC/TMD), por ser considerado o “gold 
standard” para pesquisas. O RDC/TMD maximiza a reprodutibili-
dade entre pesquisadores, facilitando a adaptação para pesquisas e 
comparação de resultados pelo uso do mesmo critério7.
A coluna vertebral é o eixo ósseo do corpo capaz de sustentar, amor-
tecer e transmitir o peso corporal. A postura ideal é aquela em que 
existe equilíbrio entre as estruturas de suporte envolvendo uma 
quantidade mínima de esforço e sobrecarga com uma eficiência má-
xima do corpo. Analisando a coluna vertebral de vista lateral, pode 
se observar que a maior parte do peso do crânio, seu centro de gra-
vidade, descansa na região anterior da coluna cervical e nas ATM. 
Então, a postura correta é mantida por um complexo mecanismo 
muscular envolvendo músculos da cabeça, pescoço e cintura esca-
pular. Devido a essas íntimas relações, qualquer alteração em uma 
dessas estruturas pode levar a um desequilíbrio postural em qualquer 
das cadeias musculares do organismo8.
De acordo com o Comitê de Postura da American Society of Ortho-
paedic Surgeons, postura pode ser definida como o arranjo relativo 
das partes do corpo. A boa postura é o estado de equilíbrio mus-
cular e esquelético que protege contra lesões as estruturas do corpo 
nas quais estruturas estão trabalhando ou repousando. Considera-se 
uma postura normal aquela que possui ausência de forças contrárias, 
ou seja, as relações são harmoniosas e como consequência a inexis-
tência de dor. Menos de 10% da população parece corresponder a 
esses critérios9.

O aparelho mastigatório está diretamente conectado ao sistema mus-
cular por intermédio dos músculos da abertura bucal, do osso hioide e 
dos músculos que são contra-apoio da oclusão e da deglutição (ester-
nocleidomastoideo, trapézio, peitorais etc.). É integrante do sistema 
postural pelos seguintes motivos: a) é o traço de união entre as cadeias 
musculares anterior e posterior; b) a mandíbula e a língua estão direta-
mente ligadas à cadeia muscular anterior; e c) a maxila por intermédio 
do crânio está em relação com a cadeia posterior10.
É de grande importância o cirurgião dentista ter o conhecimento 
dessa relação entre a DTM e a postura global dos pacientes para 
um diagnóstico mais preciso, e assim realizar um tratamento global 
do paciente integrando com o fisioterapeuta para um tratamento 
multidisciplinar, proporcionando assim melhora da sintomatologia 
melhor qualidade de vida (QV).
Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência do tratamento 
da DTM muscular na postura global de indivíduos diagnosticados 
por meio do (RDC/TMD).

MÉTODOS

Foram selecionados 70 pacientes no Serviço de Dor Orofacial da 
Faculdade de Odontologia Professor Albino Coimbra Filho da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul (FAODO-UFMS) no 
período de janeiro a maio de 2013. Os critérios de inclusão foram 
pacientes de ambos os gêneros, queixa principal: dor nos músculos 
da mastigação; dor muscular durante os testes funcionais e ter no 
mínimo 20 dentes presentes na boca. Os critérios de exclusão fo-
ram: portadores de doenças sistêmicas que possam ser confundidas 
com diagnóstico de DTM (artrite, fibromialgia, esclerose, miopatias 
inflamatórias) ou qualquer tipo de doença sistêmica que afete o siste-
ma osteoarticular; pacientes que fizessem uso de anti-inflamatórios, 
anticonvulsivantes, antidepressivos ou analgésicos psicotrópicos, e 
histórico de trauma facial ou cervical.
Os prontuários foram preenchidos de acordo com o RDC7 por uma 
única pesquisadora.
Além da palpação preconizada pelo RDC para análise geral da dor 
do paciente e da sua percepção, as medidas foram realizadas com a 
escala analógica visual (EAV).
O paciente foi encaminhado para o curso de fisioterapia da UFMS, 
onde foi realizada a avaliação postural por registros fotográficos. As 
imagens foram registradas por uma máquina digital de 10 mega-
pixels sobre um tripé a 3 metros de distância do participante, em 
um estúdio previamente montado e calibrado para essa finalidade. 
Os seguintes pontos anatômicos do paciente foram marcados com 
bolinhas de poliestireno de 15 mm de diâmetro: vista anterior: trago 
direito e esquerdo; acrômio direito e esquerdo; espinha ilíaca ante-
rossuperior direita e esquerda; trocânter maior do fêmur direito e 
esquerdo; linha articular do joelho direito e esquerdo; ponto medial 
da patela direita e esquerda; tuberosidade da tíbia direita e esquerda; 
maléolo lateral direito e esquerdo. Vista posterior: ângulo inferior 
da escápula direita e esquerda; processo espinhoso T3; ponto sobre 
linha média da perna direita e esquerda; ponto sobre o tendão do 
calcâneo direito/esquerdo na altura média dos dois maléolos; calcâ-
neo direito e esquerdo. Vista lateral: processo espinhoso C7; espinha 
ilíaca posterossuperior direita; ponto entre a cabeça do 2o e 3º me-
tatarso direito.
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Após as marcações foram feitos os registros fotográficos. As imagens 
após serem transferidas para um computador foram analisadas por 
um software de avaliação postural, o SAPO. Realizada a avaliação 
pelos profissionais da fisioterapia, foi feita a análise do RDC no flu-
xograma e divididos os pacientes em grupo tratamento (GT): pa-
cientes com diagnóstico clínico de DTM muscular, grupo controle 
(GC): pacientes sem diagnóstico clínico de DTM.
Para esta pesquisa, os pacientes diagnosticados com DTM do tipo 
articular eram excluídos e encaminhados para o Serviço de Dor oro-
facial da FAODO.
O tratamento proposto foi de acordo com o protocolo de Carlsson1 
que se limita a medidas reversíveis:
• Orientação cognitivo-comportamental: evitar alimentos duros, 
não mascar chicletes, postura ao dormir e nas atividades diárias etc.
• Biofeedback: observar realização de apertamento ou bruxismo, e 
diminuir o hábito parafuncional;
• Termoterapia: realizar compressa quente úmida três vezes ao dia 
com duração de 20 minutos no músculo afetado;
• Massagem local: massagem após a compressa com diclofenaco die-
tilamônio, de maneira circular e em rastelo;
• Dispositivo interoclusal: foi confeccionado o dispositivo interoclusal 
anterior de resina acrílica autopolimerizável para diminuir a intensi-
dade da atividade parafuncional e mudança de propriocepção do pa-
ciente. O paciente foi orientado para usar o dispositivo todas as noites. 
Após as orientações, o paciente foi agendado com retorno de 7, 14, 
28 e 56 dias. A cada retorno, foi aplicada a EAV e relato da dor do 
paciente.
Na última consulta e com a DTM controlada o paciente foi subme-
tido a uma nova análise postural.
GC: o paciente que foi diagnosticado sem DTM foi encaminhado 
para avaliação postural, confeccionado o dispositivo interoclusal e 
solicitado a usá-lo por um período de 60 dias. Após esse período foi 
realizada nova avaliação postural para verificar qualquer alteração.
Dos 70 pacientes selecionados, 13 pacientes foram excluídos por se-
rem portadores de DTM articular, 16 pacientes foram para o GC, 
41 para o GT. Para a análise de resultados, 27 pacientes foram ex-
cluídos por desistência (não realizaram todos os retornos) ou por 
preenchimento incompleto dos dados. Portanto a distribuição de 
dados ficou 18 pacientes no GT e 12 pacientes no GC.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul através da Plataforma Brasil sob o 
179.921/2012. Todos os pacientes assinaram o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido (TCLE).

RESULTADOS
Os dados dos ângulos da postura do paciente foram analisados des-
critivamente (média ± desvio padrão). Primeiramente, testou-se to-
das as variáveis a fim de determinar a normalidade da amostra pelo 
teste de Kolmogorov-Smirnov. As amostras podem ser classificadas 
com distribuição normal. Para comparação do pré e pós-tratamento 
foi realizado o teste t Student.
Para o GC, em nenhuma das medidas analisadas houve alteração 
significativa entre as avaliações iniciais e finais (p>0,05) (Figura 1).
E no GT, dos ângulos analisados apenas o alinhamento vertical da 
cabeça obteve um resultado significante em nível de 5% (p=0,01 
(Figura 2).

Para análise da melhora da dor por meio da EAV foi realizado o 
teste de normalidade pelo teste Kolmogorov-Smirnov. A distribui-
ção dos dados foi paramétrica e foi realizado o teste t de Student. O 
software utilizado para análise estatística foi o GraphPad Prism versão 
5.01 e os gráficos foram confeccionados no programa Excel 2010. A 
comparação realizada antes e após o tratamento foi estatisticamente 
significativa (p<0,001). Com esses dados pode-se afirmar que o tra-
tamento foi efetivo na melhora da dor do paciente (Figura 3).
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Figura 1. Medidas posturais (valores em graus) grupo controle
AHC: alinhamento horizontal da cabeça; AHA: alinhamento horizontal dos acrô-
mios; AHEIAS: alinhamento horizontal das espinhas ilíacas anterossuperiores; 
ADADEIAS: ângulo entre dois acrômios e duas espinhas ilíacas anterossuperiores; 
AHE-T3: assimetria horizontal da escápula em relação a T3; AHC-C7: alinhamento 
horizontal da cabeça em relação a C7; AVC: alinhamento vertical da cabeça em 
relação aos acrômios, AVT: alinhamento vertical do tronco.

Figura 2. Medidas posturais (valores em graus) grupo tratamento
AHC: alinhamento horizontal da cabeça; AHA: alinhamento horizontal dos acrô-
mios; AHEIAS: alinhamento horizontal das espinhas ilíacas anterossuperiores; 
ADADEIAS: ângulo entre dois acrômios e duas espinhas ilíacas anterossuperiores; 
AHE-T3: assimetria horizontal da escápula em relação a T3; AHC-C7: alinhamento 
horizontal da cabeça em relação a C7; AVC: alinhamento vertical da cabeça em 
relação aos acrômios, AVT: alinhamento vertical do tronco.

Figura 3. Escala analógica visual (inicial e final) grupo tratamento
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DISCUSSÃO

Com o tratamento proposto, os pacientes obtiveram uma melhora 
estatisticamente significativa na remissão dolorosa. O protocolo é 
amplamente utilizado em intervenções não invasivas1. Pode-se infe-
rir que as medidas tomadas foram efetivas em relação à dor orofacial. 
Os resultados concordam com o estudo4 que comprovou que de 
maneira geral, com esse tratamento os pacientes têm diminuição dos 
sintomas mostrando eficiência do tratamento, e melhorando assim 
a QV de uma população que enfrenta o problema angustiante da 
DTM.
Em termos gerais, este estudo demonstra que não houve mudanças 
estatisticamente significativas nas medidas posturais, avaliadas no 
grupo controle comparadas antes e depois do tratamento. Munhoz, 
Marques e Siqueira11 não constataram distinções na postura global 
entre pacientes controle e tratamento avaliando através do método 
de fotografias.
No grupo estudo, de oito ângulos analisados, apenas um obteve mu-
dança postural estatisticamente significativa (p=0,034) O ângulo que 
teve mudança foi o alinhamento vertical da cabeça em relação aos acrô-
mios. De uma média de ângulo de 23,63±17,83, após o tratamento 
o valor obtido foi 13,17±13,78. Esse resultado corrobora outras pes-
quisas que encontraram uma posição mais estendida da cabeça13,14.
A alteração na posição da coluna cervical mais comum em portado-
res de DTM é o encurtamento da musculatura extensora da região 
cervical, assim como do músculo esternocleidomastoideo o que pro-
voca um deslocamento anterior da cabeça, diminuindo o campo de 
visão. Para tentar melhorar o campo de visão o indivíduo compensa 
com o aumento da curvatura cervical15.
Estudo5 afirmou a importância de uma avaliação postural de um 
paciente com DTM. Constatou que existe uma íntima relação en-
tre DTM e alterações posturais. No seu levantamento bibliográfico 
notou que os pacientes portadores da DTM possuem anteriorização 
da cabeça, aumento da lordose cervical e não nivelamento entre os 
ombros.
A mudança do ângulo vertical da cabeça em relação ao acrômio 
pode ser explicada pela posição anterior da cabeça que irá acarretar 
distúrbios de posicionamento e funcionamento mandibular, levan-
do a uma crescente tensão na musculatura mastigatória e conse-
quentemente DTM16.
Estudo17 investigou a relação entre a postura global e a DTM. Ava-
liou 26 pacientes divididos em pacientes com deslocamento anterior 
de disco e pacientes sem DTM. Nos pontos relacionados ao alinha-
mento da pelve e da cabeça encontraram resultados estatisticamente 
diferentes entre os dois grupos (p=0,03). Os autores afirmam que 
não é possível afirmar a relação causa e efeito, mas podem compro-
var a existência da relação entre a postura global e a DTM.
Autores18 afirmam que a postura é caracterizada por cadeias muscu-
lares formadas por músculos multiarticulares que determinam uma 
interdependência das diversas articulações do corpo. Nesse caso, o 
desequilíbrio de uma extremidade repercute em outro segmento 
próximo ou distante dele. Assim, a desorganização de um segmen-
to do corpo com retrações musculares e faciais implicará em uma 
postura compensatória que também influenciará as funções motoras 

dependentes. Tais aspectos podem explicar a alteração do GT no 
ângulo AVC.
Desvios posturais globais causam adaptações e realinhamento cor-
poral que podem interferir na função e organização da ATM17.
A alteração do ângulo AVC pode ser atribuída a uma adaptação cor-
poral em relação à melhora da dor relacionada a DTM17. Por essas 
razões, o enfoque multidisciplinar no tratamento da DTM pode 
contribuir ainda mais para a QV do indivíduo.

CONCLUSÃO

Com estes resultados, pode-se inferir que não houve grandes mu-
danças posturais devido ao tratamento da DTM.
O ângulo que obteve diferença estatística foi o ângulo vertical da 
cabeça em relação ao acrômio.
De acordo com a análise do EAV, a remissão de dor foi efetiva com 
o tratamento proposto.
Pode-se afirmar a importância de um tratamento multidisciplinar 
para o paciente, incluindo o profissional da fisioterapia na equipe de 
tratamento de DTM, para uma melhora eficiente e uma QV mais 
elevada.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Neck range of motion 
may be decreased by vertebral and myofascial dysfunctions, which 
may be treated with osteopathic manipulation through the cervical 
rhythmic articulatory technique. This study aimed at verifying whe-
ther osteopathic manipulation with rhythmic articulatory technique 
improves cervical rotation range measured by fleximetry.
METHODS: The group was made up of 58 individuals of both 
genders, mean age of 36±6.5 years, with chronic mechanical neck 
pain, who were randomized to cervical rotation control fleximetry, 
to osteopathic manipulation through the rhythmic articulatory te-
chnique, to 5-minute rest and to cervical rotation study fleximetry.
RESULTS: The comparison of cervical rotation fleximetry means 
through Student’s t test for paired data at significance level of 0.05 
(5%) has shown significant cervical rotation improvement in all ca-
ses (p<0.05), going from 151.4º to 162.5º in total movement arch 
(7.3% improvement).
CONCLUSION: Results were as expected, confirming that oste-
opathic manipulation using the rhythmic articulatory technique 
generates significant improvement of cervical rotation range in all 
cases and may be an alternative to treat diseases related to vertebral 
mobility reduction, such as neck pain and cervical osteoarthritis.
Keywords: Joint range of motion, Neck pain, Osteopathic manipu-
lation, Specialty physiotherapy, Spinal manipulation.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A amplitude de movimento do 
pescoço pode ser reduzida pela presença de disfunções vertebrais e 
miofasciais, as quais podem ser tratadas pela manipulação osteopá-
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tica por meio da técnica articulatória rítmica cervical. O objetivo 
deste estudo foi verificar se a manipulação osteopática, através da 
técnica articulatória rítmica gera aumento da amplitude de rotação 
cervical mensurada por fleximetria.
MÉTODOS: A casuística foi constituída de 58 indivíduos de am-
bos os gêneros, com idade média de 36±6,5 anos, com cervicalgia 
mecânica crônica, que foram submetidos de maneira randomizada à 
fleximetria controle da rotação cervical, à manipulação osteopática, 
por meio da técnica articulatória rítmica, ao repouso de 5 minutos e 
à fleximetria estudo da rotação cervical.
RESULTADOS: A comparação entre as médias das fleximetrias 
de rotação cervical através do teste t de Student para dados parea-
dos, ao nível de significância de 0,05 (5%), mostrou que houve au-
mento significativo da rotação cervical em todos os casos (p<0,05) 
passando de 151,4º para 162,5º no arco total de movimento (au-
mento de 7,3%). 
CONCLUSÃO: Os resultados foram dentro do esperado, confir-
mando que a manipulação osteopática, através da técnica articula-
tória rítmica gerou aumento significativo da amplitude de rotação 
cervical em todos os casos, podendo servir de tratamento de doenças 
que se relacionam à redução da mobilidade vertebral, como cervical-
gia e osteoartrite cervical.
Descritores: Amplitude de movimento articular, Cervicalgia, Fi-
sioterapia especialidade, Manipulação da coluna, Manipulação 
osteopática.

INTRODUÇÃO

As disfunções somáticas vertebrais do pescoço são geralmente causa-
das por movimento brusco e inesperado1,2. Essas disfunções geram 
uma sensibilização do circuito neural medular, periférico e autôno-
mo, chamado de fenômeno de sensibilização ou facilitação medu-
lar. Essa sensibilização neural pode afetar as comunicações nervosas, 
vasculares e musculoesqueléticas da coluna cervical e assim gerar 
cervicalgia, alterações posturais e redução da amplitude de alguns 
movimentos2-6. A disfunção somática vertebral é chamada também 
de hipomobilidade vertebral, ou seja, uma vértebra que não está li-
vre para fazer seu movimento em relação à outra vértebra e ao disco 
intervertebral. Isto prejudica a coluna vertebral e em geral cria uma 
hipermobilidade compensatória na(s) vértebra(s) acima ou abaixo, 
ou na articulação interfacetária contralateral. A hipomobilidade ver-
tebral é mantida por espasmo dos músculos intertransversários, mul-
tífidos e rotadores que mantêm firme a articulação interfacetária3,6,7, 
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podendo repercutir através de tensões miofasciais nas articulações 
temporomandibulares (ATM) e ossos do crânio2,3,7,8. A presença de 
disfunções somáticas vertebrais pode, em longo prazo, causar osteo-
artrite local, pois a hipomobilidade pode produzir mudança estru-
tural2,3,9. A biomecânica e a amplitude de movimento (ADM) da 
coluna cervical podem ser afetadas ou reduzidas pela osteoartrite2,9, 
pelo decorrer da idade10-12 e pela presença de disfunções somáticas 
vertebrais, incluindo a disfunção cervical (cervicalgia por disfunção 
mecânica)3-7. 
O tratamento manipulativo osteopático (TMO), o qual inclui uma 
diversidade de técnicas, entre elas a técnica articulatória rítmica cer-
vical (TARC), tem como objetivo tratar as disfunções somáticas ver-
tebrais ou hipomobilidades vertebrais, por meio de mobilizações de 
deslizamento e rotação, respeitando a fisiologia3,7,8,13-15. A manipula-
ção osteopática (MO) proporciona redução do espasmo da muscu-
latura profunda fixadora das disfunções vertebrais, normalização do 
movimento intervertebral, redução das pressões articulares e discais, 
alívio do desconforto ou da dor cervical, cervicobraquial3,7,13-18 e me-
lhora da força e resistência muscular19.
A artrometria, a qual engloba alguns equipamentos, como o goni-
ômetro, inclinômetro e flexímetro, tem como objetivo avaliar a in-
tegridade músculoarticular de vários seguimentos do corpo através 
da mensuração da ADM4,5,10-12,20-22. O flexímetro é um fidedigno 
método para a observação e mensuração da mobilidade articular20,21. 
Para a mensuração da ADM de rotação ativa da coluna cervical em 
decúbito dorsal considera-se, em adultos, que a amplitude normal é 
de aproximadamente 70º a 90º para cada lado ou, no arco comple-
to, de aproximadamente 140º a 180º12,23. 
A hipótese é de que uma manipulação osteopática com técnica arti-
culatória rítmica cervical (MO-TARC) pode aumentar com a am-
plitude de rotação da coluna cervical de forma imediata, podendo 
haver maior significância para o grupo com repouso prévio.
Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi verificar se a 
MO-TARC pode aumentar a amplitude de rotação do pescoço em 
indivíduos com cervicalgia mecânica crônica.

MÉTODOS

A casuística foi constituída de 58 indivíduos (18 homens e 40 
mulheres), com idade média de 36,0±6,5 anos, sendo os homens: 
36,5±6,1 anos e mulheres: 34,8±7,3 anos, com cervicalgia comum 
crônica de origem mecânica, de intensidade leve e moderada confor-
me o Índice de Incapacidade Relacionada ao Pescoço (Neck Disabi-
lity Index). O grupo de voluntários envolvidos foram os funcioná-
rios do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. O 
período do estudo foi de agosto de 2010 a março de 2012. 
Os critérios de inclusão foram indivíduos na faixa etária de 25 a 
45 anos e de ambos os gêneros, com queixa de desconforto ou dor 
comum em pescoço, de intensidade leve ou moderada, com redução 
discreta ou moderada da ADM cervical. Os critérios de exclusão 
foram qualquer alteração que impedisse a realização do protocolo, 
como dor intensa ou incapacitante, tontura ou vertigem e outros 
sinais e sintomas de insuficiência vertebrobasilar, hipomobilidade 
cervical grave (ex. uncoartrose, discopatia, malformação óssea), de-
formidade de coluna (ex. doença de Scheuermann), indivíduos em 
estado pós-cirúrgico, sequela por trauma no crânio ou coluna, em 

uso de muletas, andador ou cadeirantes. 
Os indivíduos foram submetidos de maneira randomizada a flexi-
metria controle da rotação cervical (FC), a uma MO-TARC e ao 
repouso de 5 min. (e sequência alternada de repouso e MO-TARC), 
e a fleximetria estudo da rotação cervical (FE). Os procedimentos fo-
ram realizados em única sessão de até 15 min. Após a entrevista, co-
leta de dados e assinatura do Termo de Consentimento Informado 
Livre e Esclarecido, o indivíduo deitou-se em decúbito dorsal sobre 
uma maca e travesseiro pequeno e baixo (tipo infantil), permanecen-
do assim em ambiente silencioso até o final da seguinte sequencia de 
procedimentos: 
Grupo A (29 indivíduos): (1) FC, (2) MO-TARC, (3) Repouso, 
(4) FE; 
Grupo B (29 indivíduos): (1) FC, (2) Repouso, (3) MO-TARC, 
(4) FE.
Os métodos foram executados sempre pelo mesmo profissional. 
A randomização foi para os procedimentos 2 e 3. O repouso deve 
ajudar na redução do tônus muscular e liberar o movimento para os 
dois grupos. No entanto o grupo B deveria ter maior benefício, pois 
estaria mais relaxado para a técnica passiva de MO-TARC. 
No grupo A o tempo entre a MO-TARC e a FE foi de 5 min e 20s, 
incluindo repouso e o tempo para recolocação do flexímetro. Para 
o grupo B, o tempo entre a MO-TARC e a FE foi de aproximada-
mente 20s. 

Fleximetria de rotação cervical ativa
Com flexímetro brasileiro, marca Instituto Code de Pesquisa (Reg. 
UM. 8320-3 - RJ – Brazil)23 mensurou-se a amplitude de rotação 
cervical. Colocou-se o flexímetro no vértice da cabeça do indiví-
duo, sendo alinhado o grau zero pela base do nariz (Figura 1), e 
solicitou-se a máxima rotação ativa da cabeça para o lado direito 
(Figura 1). Anotou-se o grau de ADM que o equipamento apon-
tou. O mesmo procedimento foi realizado para o lado esquerdo 
(Figura 1). Todos os indivíduos receberam uma prévia orientação, 
um movimento de rotação olhando o máximo para direita e de-
pois olhando o máximo para esquerda, evitando compensações, 
como extensão ou inclinação lateral. O travesseiro ajudou a evitar 
a compensação de extensão cervical, mas não a discreta inclinação 
lateral, ambas fisiológicas.

Manipulação osteopática - técnica articulatória rítmica cervical 
O operador envolveu com suas mãos o pescoço do indivíduo, dei-
xando os indicadores próximos de cada vértebra e sua articulação 
interfacetária (região posterior da vértebra), executando movi-
mentos passivos de forma rítmica e suave com três repetições para 
cada articulação interfacetária, com mobilizações de um lado para 
o outro, associando deslizamento lateral (translação) com rotação 
(Figura 2), formando movimento em “8” na vista axial. Iniciou-
-se o processo na primeira vértebra torácica (T1) ascendendo por 
todas as cervicais até as articulações atlanto-occipitais. Na cervical 
superior foram acrescentadas três mobilizações em flexão e três 
em extensão bilateral dos côndilos occipitais (CO ou articulação 
atlanto-occipital), mais três deslizamentos laterais para o atlas, e 
três rotações para C3 e 3 rotações para C2-C1 (Figura 2). Para as 
atlanto-occipitais, uma das mãos ficava sobre a cabeça do indiví-
duo (região frontal ou lateral). 
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Figura 1. A: Fleximetria em zero graus, B e C: fleximetria em rotação

Figura 2. Manipulação osteopática com técnica articulatória rítmica cervical
(A) Deslizamento em “8”, (B) Rotação C1-C2, C3.

A B
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Repouso
O indivíduo foi instruído a relaxar e descansar por cinco minutos, 
com o objetivo de reduzir o tônus muscular. 

Análise estatística
Utilizaram-se métodos de estatística descritiva (média, mínimo, 
máximo e desvio padrão) e para as comparações entre FC e FE foi 
utilizado o teste t de Student para dados pareados, considerando-se 
o nível de significância de 0,05 (5%). O programa de informática 
utilizado foi Excel 2010 (da Microsoft).
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, registro 
2233.127/2010-06.

RESULTADOS

A tabela 1 demonstra as diferenças de ADM em graus de rotação 
esquerda e direita entre as fleximetrias antes e após MO-TARC, 
ou seja, FC e FE, sendo que na média houve significativo aumen-
to de ADM em todos os casos. Por exemplo, a rotação direita 
aumentou de 75,1º para 81,0o. A rotação total foi a somatória 
das rotações esquerda e direita, sendo que na média, aumentou 
de 151,4º para 162,5º.
A tabela 2 demonstra a comparação entre as médias da FC e FE. A 
comparação entre as médias, através do teste t de Student para dados 
pareados, ao nível de significância de 0,05 (5%), mostra que o au-
mento da rotação média é significativo para todos os casos.
A tabela 3 apresenta a porcentagem de aumento da amplitude de 
rotação cervical pós MO-TARC, que foi significativa para todos os 

casos, tanto na rotação esquerda, quanto na rotação direita, como 
para a rotação no arco total de movimento.

Dados complementares
A FC mostrou que 22,4% (13 casos) estavam abaixo de 140º e 
13,8% (8 casos) estavam acima de 180º, sendo que na FE 10,3% 
(6 casos) permaneceram abaixo de 140º e 17,2% (10 casos) ficaram 
acima de 180º. Verificou-se que houve diferença da fleximetria do 
grupo idade de 20-29 anos (n=12 indivíduos) em relação ao grupo 
de 30-45 anos (n=46 indivíduos), onde a média e o desvio padrão 
mostraram-se da seguinte forma: grupo de 20-29 anos com 162º de 
rotação (DP=24) e grupo de 30-45 anos 149º de rotação (DP=20).
Constatou-se prevalência de disfunções ou hipomobilidades de T1 
à articulação atlanto-occipital (ou CO) obtidas pela MO-TARC, a 
qual também serve como técnica de avaliação, porém subjetiva e de-
pendente da experiência profissional. Os resultados foram de acordo 
com o nível e o lado da hipomobilidade vertebral (articulação inter-
facetária). A vértebra com maior prevalência em disfunção (hipomo-
bilidade) foi C3. A ordem de prevalência, considerando cada lado 
da vértebra (faceta articular) foi C3 esquerda (37,9%), C6 direita 
(31,0%), C5 direita (17,2%), e na mesma prevalência (15,5%) para 
C2, C4 direita e CO pseudorrotação (direita e esquerda), C7 direita 
(13,8%), e assim por diante. As hipomobilidades em T1 e C1 foram 
as que tiveram menor incidência (ambas com 1,7%). As disfunções 
do Atlas (C1) foram em lateralidade esquerda e algumas disfunções 
secundárias em rotação. Para as disfunções dos côndilos occipitais 
(CO), houve um caso de disfunção bilateral (em flexão ou extensão) 
e casos de disfunção em pseudorrotação (CO anterior de um lado e 
CO posterior do outro lado) e disfunção unilateral.

Tabela 1. Estatísticas descritivas da fleximetria (em graus)

Fleximetria n Média Mínima Máxima Desvio padrão

Rotação esquerda - FC 58 76,3 50,0 110,0 12,30

Rotação esquerda - FE 58 81,5 63,0 109,0 10,49

Rotação direita - FC 58 75,1 52,0 100,0 11,27

Rotação direita - FE 58 81,0 58,0 107,0 9,62

Rotação total - FC 58 151,4 107,0 190,0 21,23

Rotação total - FE 58 162,5 121,0 205,0 18,01
FC: fleximetria controle (pré-manipulação osteopática, técnica articulatória rítmica cervical (MO-TARC); FE: fleximetria estudo (pós-MO-TARC). 

Tabela 2. Comparação entre as médias das fleximetrias controle e estudo

Fleximetria n Média - FC Média - FE Valor de p

Rotação esquerda 58 76,3 81,5 0,0000*

Rotação direita 58 75,1 81,0 0,0000*

Rotação total 58 151,4 162,5 0,0000*
FC: fleximetria controle (pré-MO-TARC); FE: fleximetria estudo (pós-MO-TARC).

Tabela 3. Aumentos (em porcentagem) das rotações médias da fleximetria controle em relação à fleximetria estudo

Rotação cervical Cálculo para diferença FC e FE Porcentagem de aumento da rotação

Rotação esquerda (81,5 – 76,3)/76,3 = 0,068 (6,8)

Rotação direita (81,0 – 75,1)/75,1 = 0,059 (5,9)

Rotação total (162,5 – 151,4)/151,4 = 0,073 (7,3)
FC: fleximetria controle (pré-MO-TARC); FE: leximetria estudo (pós-MO-TARC).
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DISCUSSÃO

Após a MO-TARC alguns indivíduos relataram relaxamento mus-
cular ou sensação de conforto corporal. Ninguém apresentou sinto-
mas álgicos logo após a MO-TARC. Este estudo não teve o objetivo 
de constatar alteração do grau de dor e postura, mas os resultados 
sugerem que a redução da ADM tem relação com a presença de 
disfunção somática vertebral e tensões musculares, pois após a MO-
-TARC notou-se aumento significativo da ADM de rotação cervical 
constatado pela fleximetria entre outros possíveis benefícios e corre-
lações que podem ocorrer conforme as seguintes descrições: As MOs 
geram melhora significativa da dor, da mobilidade e da capacidade 
funcional3,7,13-19. A ADM pode ser reduzida com o decorrer da ida-
de10-12 e pela presença de disfunções somáticas vertebrais, incluindo 
a disfunção cervical3-5,7.
Não houve diferença significante na randomização com sequência 
alternada dos procedimentos (grupo A: MO-TARC/repouso, e 
grupo B: repouso/MO-TARC), onde o grupo B poderia ter maior 
benefício com a técnica passiva de MO-TARC, devido ao tempo de 
relaxamento prévio. No grupo A, a FE foi 5 min. e 20 s. após a MO-
-TARC, e no grupo B a FE foi imediata após a MO-TARC. Com 
isso mostra-se que o efeito da técnica para o aumento da ADM é 
independente do repouso ser antes ou após a MO-TARC, e tem um 
efeito tanto imediato quanto pode durar mais de 5 min. Acredita-se 
que o efeito da técnica pode durar semanas ou meses, devendo ser 
realizado estudos de longo prazo. Quanto a MO-TARC e o efeito 
do repouso, segundo as referências, o repouso reduziria a atividade 
muscular24,25. 
Quanto aos dados complementares, a fleximetria total constatou 
que alguns casos estavam abaixo da ADM normal e outros acima 
da ADM normal, estando a maioria dentro da ADM normal pre-
vista pela teoria. Tal proporção dos casos foi reduzida após a MO-
-TARC, constatada pela FE. Segundo a teoria, rotação ativa normal 
é de aproximadamente 70º a 90º para cada lado ou 140º a 180º no 
arco total de rotação12,23. 
Outros dados complementares mostraram redução da ADM com a 
idade, e a FC apresentou menor ADM em relação à teoria10-12. Al-
teração na ADM constatada pelas FC e FE pode-se relacionar com 
a teoria da disfunção somática vertebral3,7 e da cervicalgia de origem 
mecânica1,22.
Alguns casos apresentaram na FC excesso de ADM para um lado 
e redução de ADM para o outro lado, e na FE o lado com excesso 
reduziu a ADM e o lado com redução aumentou a ADM, ou seja, 
houve busca de equilíbrio de ADM entre um lado e outro.
A MO-TARC, como técnica de exame físico vertebral, pode ser 
considerada subjetiva e dependente da experiência do profissional, 
mesmo assim achou-se relevante apresentar os resultados encontra-
dos, que se relacionam com a teoria e clínica osteopática. Os dados 
complementares demonstraram significativa presença de disfunções 
somáticas cervicais (hipomobilidades articulares), que segundo a re-
ferência, estão associadas à redução da ADM do pescoço1,3-5,7.
A MO-TARC demonstrou ser eficaz no ganho de ADM de rota-
ção cervical, podendo servir de tratamento para situações onde há 
perda de ADM, porque conforme as referências, a perda da ADM 
e as disfunções somáticas podem estar relacionadas a cervicalgias, 
cervicobraquialgias, cefaleia cervicogênica, disfunções das articula-

ções temporomandibulares, osteoartrite de coluna etc.1,3-5,7,15,18,19. 
Pode-se dizer que a MO-TARC serve como prevenção e tratamen-
to das cervicalgias de origem mecânica e artrose de coluna, pois se-
gundo referências as disfunções vertebral e miofascial têm relação 
com perda de movimento articular, assim como com o processo de 
osteoartrite1,3-5,9,11.

CONCLUSÃO

As diferenças da fleximetria de rotação cervical antes (FC) e após (FE) 
uma aplicação de MO-TARC demonstraram significativo aumento 
da amplitude de movimento para todos os casos. A MO-TARC de-
monstrou ser eficaz no ganho de amplitude de rotação cervical, po-
dendo servir de tratamento para doenças que se relacionam a hipomo-
bilidade vertebral, como cervicalgia e osteoartrite cervical.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Acupuncture is a the-
rapeutic method used for approximately five thousand years whi-
ch promotes body harmonization and strengthening. Cervical 
pain affects 28% of the population. In 2004, the World Health 
Organization stated that cervical pain improves 67% when tre-
ated with acupuncture. The Unitary Channel technique harmo-
nizes and treats pain. The Fleur de Lis technique relieves chronic 
and acute pain by directly acting on vertebrae. This study aimed 
at verifying which method had the best effect on pain and which 
has kept its effects for a longer time.
METHODS: Two groups were created. One group was treated 
with Fleur de Lis (G1) and the other with Unitary Channel (G2). 
Patients were evaluated with a questionnaire and the visual analog 
scale. Treatment consisted of 10 sessions of 40 minutes each, once 
a week. Patients were revaluated after two, three and four weeks.
RESULTS: Participated in the study 20 patients of whom 10 
have received Unitary Channel and 10 have received the Fleur de 
Lis technique. With the Fleur de Lis technique, mean initial pain 
was 5.6 and after ten sessions it was 0.1. For the Unitary Chan-
nel it was 6.36 and 2.54, respectively. Four weeks after treatment 
pain scores had decreased. With the Unitary Channel technique 
it was observed that most affected meridians were triple burner 
(35%), small intestine (20%) and bladder (20%), followed by 
gallbladder (15%), and large intestine and stomach, with 5% 
each. When comparing both groups after the application of the 
techniques, it was observed that, in general, G1 had lower scores 
as compared to G2. After treatment, both groups have remained 
with pain intensity below zero.

Comparative study between two treatment protocols – Fleur de Lis and 
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CONCLUSION: Fleur de Lis technique had better results after 
10 sessions and has maintained results after four weeks.
Keywords: Acupuncture analgesia, Acupuncture Therapy, Cer-
vical pain, Meridians.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A acupuntura é um méto-
do terapêutico utilizado há aproximadamente 5.000 anos que 
promove a harmonização e o fortalecimento do corpo. A cer-
vicalgia atinge 28% da população. A Organização Mundial da 
Saúde de 2004 afirma que dores cervicais melhoram em 67% 
através do tratamento com acupuntura. A técnica Canal Unitá-
rio harmoniza e trata as dores. A técnica Flor de Liz alivia a dor 
crônica e aguda através do tratamento direto sobre as vértebras. 
O objetivo deste estudo foi verificar qual dos métodos produziu 
melhor efeito em relação à dor e qual deles manteve seus efeitos 
por maior tempo. 
MÉTODOS: Dois grupos foram criados. Um dos grupos tra-
tado com Flor de Liz (G1) e o outro com Canal Unitário 
(G2). Os pacientes foram avaliados por um questionário e 
pela escala analógica visual de dor. O tratamento foi realiza-
do em 10 sessões, de 40 minutos cada, uma vez por semana. 
Após uma, duas, três e quatro semanas os pacientes foram 
reavaliados. 
RESULTADOS: Foram incluídos 20 pacientes dos quais 10 re-
ceberam Canal Unitário e 10 receberam a técnica Flor de Liz. 
Pela técnica Flor de Liz, a média de dor inicial foi de 5,6 e após 
10 sessões foi de 0,1; enquanto com o Canal Unitário foi de 
6,36 e 2,54, respectivamente. Após quatro semanas do fim do 
tratamento a graduação de dor diminuiu. Através da técnica de 
Canal Unitário observou-se que os meridianos mais acometidos 
foram triplo aquecedor (35%), intestino delgado (20%) e bexiga 
(20%), seguidos por vesícula biliar (15%) e intestino grosso e 
estômago com 5% cada um. Ao comparar ambos os grupos após 
aplicação das técnicas, verificou-se de uma maneira geral que o 
G1 apresentou valores inferiores aos obtidos pelo G2. Após o 
tratamento, ambos os grupos permanecem com intensidade in-
ferior a zero.
CONCLUSÃO: A técnica Flor de Liz obteve melhores resultados 
após as 10 sessões e manteve os resultados após quatro semanas.
Descritores: Analgesia por acupuntura, Cervicalgia, Meridianos, 
Terapia por acupuntura.
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INTRODUÇÃO

A acupuntura é uma técnica milenar, que surgiu na China e foi 
posteriormente incorporada ao arsenal terapêutico da medicina em 
outros países orientais e ocidentais. A Medicina Tradicional Chinesa 
(MTC) é baseada na teoria dos cinco elementos, considerando que 
o universo é formado pelo movimento e a transformação dos cin-
co elementos, representados por: madeira (fígado), fogo (coração), 
terra (baço), metal (pulmão) e água (rim). São esses elementos que 
possuem ligação direta com os órgãos (zang) e vísceras (fu) e suas 
inter-relações se aplicam à fisiopatologia das doenças1-3.
A cervicalgia acomete um número considerável de indivíduos, com 
uma média de 12 a 34% da população adulta em alguma fase da 
vida, com maior incidência no gênero feminino, trazendo prejuízos 
para as suas atividades de vida diária. Essa doença raramente se inicia 
de maneira súbita, em geral pode estar relacionada com movimentos 
bruscos, longa permanência em posição forçada, esforço, osteoar-
trite, inflamação e trauma, os quais, muitas vezes, provocam dor4,5. 
Também pode ser definida como uma dor localizada na parte poste-
rior do pescoço e superior das escápulas ou zona dorsal alta, que não 
se acompanha de sinais característicos de radiculopatia6.
Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), a 
dor é considerada como uma experiência sensorial e emocional desa-
gradável, que é associada ou descrita em termos de lesões teciduais. A 
dor tem valor biológico fundamental, pois alerta o indivíduo sobre 
a ocorrência da lesão tecidual instalada ou em vias de se instalar4. 
Entretanto, pode se manifestar com frequência mesmo na ausência 
de agressões teciduais vigentes7. As alterações orgânicas, tais como, 
artrites, artroses, degeneração discal, são secundárias aos distúrbios 
energéticos que ocorrem na região, segundo a MTC, que caracteriza 
o indivíduo através de síndromes energéticas8. 
Para a MTC, que vem se destacando como uma técnica rica para 
tratamento da dor9, a diferenciação da natureza da dor é significante 
para deduzir sua etiologia e doença. Um equilíbrio do yin (negativo) 
e do yang (positivo) é essencial à saúde. Uma deficiência de qualquer 
dos princípios pode manifestar-se como doença10. A identificação da 
localização da dor ajuda a determinar os órgãos (Zang) e as vísceras 
(Fu) e os canais de energia desequilibrados. A etiologia de todas as 
doenças osteomusculares, dentro da MTC, pode se resumir em duas 
categorias: exógenas (traumas externos, esforços repetitivos e altera-
ções climáticas como vento, frio e umidade) e endógenas (fatores 
emocionais, idade e alimentação)11. Ambas podem provocar a má 
nutrição dos músculos, articulações, tecidos moles e ossos, afetando 
a circulação de Qi (energia) e Xue (sangue) em nível superficial e 
profundo, desordenando o funcionamento dos órgãos Zang Fu por 
meio do desequilíbrio das funções do fígado, do rim e do baço. A 
dor, a sensibilidade e o formigamento dos músculos, tendões e arti-
culações são causados por obstrução na circulação de Qi e Xue nos 
meridianos, por ação exterior do vento, frio e umidade12,13.
Das diversas formas de tratamento, a técnica Canal Unitário (CU) 
ou Grandes Meridianos estabelece a união de dois meridianos de 
mesma polaridade, com características iguais, formando uma só 
unidade energética que liga Alto e Baixo, como também no sentido 
inverso, através da ação dos pontos Shu Antigos. Dessa forma, os 
princípios básicos dessa técnica são a harmonização e o tratamento 
energético dos mesmos14,15.

Os CU são seis, compostos por dois Canais de Energia Principais: 
Tai Yang: intestino delgado x bexiga; Shao Yang: Triplo aquecedor 
x vesícula biliar; Yang Ming: intestino grosso x estômago; Tai Yin: 
pulmão x baço-pâncreas; Jue Yin: circulação sexo x fígado; Shao Yin: 
coração x rim.
A energia perversa (calor, vento, frio, secura e umidade) dentro dos 
canais de Energia Principais pode seguir o sentido mais superficial 
para o mais profundo16. 
As algias periféricas unilaterais ocorrem quando um dos lados do 
corpo está com deficiência de energia (Qi) em relação ao lado con-
tralateral. Esse vazio de Qi facilita a entrada e instalação de Energias 
Perversas no Canal de Energia Principal ocasionando estagnação e 
bloqueio de Qi17,18.
Outra técnica de tratamento é a Flor de Liz (FL), um modelo tera-
pêutico acupunterápico que combate as algias musculoesqueléticas 
agudas e crônicas por meio de tratamento direto sobre as vértebras, 
discos articulares e tecidos adjacentes da coluna vertebral. Segun-
do estudo17, a técnica FL é muito importante para todo e qualquer 
paciente que possua dores decorrentes de lesões musculares para-
vertebrais, protusões ou herniações discais, esteja ela localizada em 
qualquer setor da coluna vertebral. O alivio da tensão é imediato e 
o efeito residual é longo, sendo comum o desaparecimento total e 
permanente do desconforto provocado pela crise da cervicalgia, após 
quatro a 10 aplicações, com o aumento sensível da mobilidade da 
coluna nessa região. Essa aplicação tem estímulo muito forte, com 
o objetivo de remover a estagnação da energia na área e promover o 
relaxamento tensional18. 

O presente estudo teve por objetivo comparar as duas técnicas de 
tratamento, CU e FL e verificar qual apresenta melhor resposta ime-
diata e em longo prazo em algias cervicais.

MÉTODOS

Foram selecionados pacientes voluntários da clínica da Universida-
de Paulista (UNIP) e Centro de Estudos de Acupuntura e Terapias 
Alternativas (CEATA). De acordo com avaliação clínica-médica e 
após serem descartadas outras doenças clínicas por meio de exames 
complementares, os pacientes foram incluídos na pesquisa. 
Foi entregue um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) sobre a pesquisa para os indivíduos que participaram da 
pesquisa. Os dois grupos foram avaliados com um questionário que 
incluía dados pessoais, diagnóstico médico e perguntas referentes aos 
critérios de inclusão, por um avaliador que desconhecia o protocolo 
do estudo. 
A inclusão de cada paciente foi aleatória e seguiu critérios iniciais, 
como idade entre 18 e 70 anos; dor cervical de C1 a C7 persistente 
por mais de um mês; ter ou não dores em trapézio superior; dores 
de origem tensional e abaulamento discal; sem cirurgias prévias da 
coluna cervical, não estar usando fármaco psicotrópico e não estar 
participando de outro processo de reabilitação simultaneamente.
Os pacientes foram randomizados e dois grupos foram criados. Um 
grupo tratado com Flor de Liz (FL) – G1 e o outro com Canal 
Unitário (CU) – G2.
Após os procedimentos, os pacientes foram avaliados pela escala ana-
lógica visual (EAV) de dor de Roland e Morris, comumente utiliza-
da na literatura19-21. 
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A classificação da intensidade da dor pela EAV (escala unidimen-
sional) é representada na forma de uma linha com seis níveis de in-
tensidade de dor: nenhuma dor, dor leve, dor moderada, dor bem 
intensa, dor muito intensa e dor quase insuportável. Os pacientes 
foram orientados a qualificar, através das palavras, o melhor nível 
que descrevesse a dor apresentada por eles no momento da avaliação 
antes e após cada sessão de tratamento, com o objetivo de mensurar 
o tempo de duração dos efeitos das técnicas testadas.
Após a avaliação inicial, iniciou-se a aplicação do protocolo FL no 
G1 e CU no G2. Os pacientes eram avaliados antes e após cada 
sessão por meio da EAV e assim foram comparados os dados iniciais 
e finais do tratamento.
O tratamento foi realizado durante 10 sessões, uma vez por semana 
em cada indivíduo. Cada sessão teve duração de 40 minutos e in-
cluía a avaliação do nível de dor, colocação das agulhas, permanência 
das agulhas por 30 minutos para o tratamento, retirada das agulhas e 
avaliação de dor novamente.
Após as 10 sessões, os pacientes retornaram semanalmente para ava-
liar a persistência dos efeitos analgésicos após uma, duas, três e qua-
tros semanas, utilizando a mesma escala visual. 
O protocolo de aplicação da técnica FL foi realizado, por meio da 
introdução da primeira agulha na região de VG14, localizada abaixo 
do processo espinhoso da vértebra C7. Em seguida quatro agulhas 
foram colocadas, sendo essas a 1 tsun (medida de localização de pon-
tos na acupuntura) acima, abaixo e nas laterais. Posteriormente mais 
quatro agulhas foram colocadas na interseção das agulhas anteriores, 
como mostra a figura 1.
A aplicação da técnica CU foi de acordo com a dor apresentada 
pelo paciente, seguindo a tabela 1. Dependendo da região da dor, 
colocaram-se os pontos dos meridianos correspondentes da técnica. 
O primeiro ponto a ser colocado foi o contralateral à dor. Depois da 
inserção a agulha sobre o outro meridiano correspondente do CU. 
Posteriormente, colocou-se a agulha no ponto correspondente ao 
local máximo da dor. E por fim o ponto do meridiano periférico do 
lado afetado associando a sedação do ponto de máxima dor, confor-
me demonstrado na tabela 1. 
Após a aplicação de ambas as técnicas, realizou-se a análise estatística 
através dos testes Análise de Variância (ANOVA) e t de Student.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa da Ins-
tituição, conforme protocolo nº 02157012.8.0000.5511 em 
06/12/2012.

RESULTADOS

Foram avaliados 35 pacientes, mas somente 20 foram incluídos na 
pesquisa, segundo os critérios de inclusão e diagnóstico médico. 
Quinze indivíduos foram excluídos da pesquisa, pois apresentavam 
cervicobraquialgia, sem diagnóstico médico, estavam em tratamen-
to farmacológico ou tinham dores cervicais com duração menor do 
que um mês.
Foram realizados dois protocolos de pesquisa em 20 pacientes, sen-
do 16 do gênero feminino (80%) e 4 do gênero masculino (20%). 
Desses, 10 receberam a técnica CU (G2) e 10 receberam a técnica 
FL (G1).
No G1, quando comparado pré e pós-aplicação durante as 10 ses-
sões, verificou-se que a média da intensidade de dor apresentou-se 
menor, porém essa diferença foi estatisticamente significante somen-
te na 6ª e 7ª semana (p<0,01).
No G2, quando comparado pré e pós-aplicação durante as 10 ses-
sões, verificou-se que a média da intensidade de dor também foi 
menor, no entanto mostrou-se estatisticamente significante (Tabela 
2) em todas as semanas (p<0,01). 
Ao comparar ambos os grupos com relação à intensidade de dor 
após aplicação das técnicas, verificou-se de uma maneira geral que 

Figura 1. Interseção das agulhas

Tabela 1. Canais unitários

Canais Superior Inferior Pontos de concentração

Tai Yang ID2–ID3 B66-B65 B1

Shao Yang TA2-TA3 VB43-VB41 TA21

Yang Ming IG2-IG3 E44-E43 E1

Tai Yin P10-P9 BP2-BP3 VC12

Jue Yin CS8-CS7 F2-F3 VC18

Shao Yin C8-C7 R2-R3 VC23

Tabela 2. Média de dor

Tratamento/
Semana

Canal Unitário Flor de Liz

Pré Pós Valor de p Pré Pós Valor de p

1 6,36 4,09 0,0065 5,6 3,8 0,09

2 5,81 3,9 0,01 5,3 3,55 0,16

3 5,73 3.82 0,01 4,22 2,66 0,09

4 5,54 3,63 0,02 3,88 2,33 0,09

5 5 3,36 0,02 3,44 1,77 0,07

6 4,36 2,45 0,003 3,33 1,55 0,01

7 3,81 2,09 0,008 2,66 1 0,01

8 3,72 1,81 0,003 1,77 0,66 0,14

9 3,09 1,18 0,001 1 0,11 0,1

10 2,54 0,9 0,01 0,77 0,1 0,1



293

Estudo comparativo entre dois protocolos de tratamento Flor 
de Liz e Método Canal Unitário em algias cervicais 

Rev Dor. São Paulo, 2013 out-dez;14(4):390-4

o G1 apresentou valores inferiores aos obtidos pelo G2, sendo esses 
resultados estatisticamente significantes (p<0,03 e 0,02), principal-
mente na 9ª e 10ª semana, como demonstra a figura 2.
Após as 10 semanas de aplicação das técnicas, os pacientes foram 
acompanhados por quatro semanas para verificar a intensidade da dor. 
A média de dor encontrada após o tratamento está descrita na tabela 3.
Ambos os grupos permaneceram com intensidade inferior a zero 
após as 10 sessões, porém quando comparados entre eles não houve 
diferença estatisticamente significante.
Observou-se ainda que o G1, quando analisado individualmente, 
apresentou os valores de média de dor menores que o G2. Através 
da técnica de CU, verificou-se que os meridianos mais acometidos 
foram triplo aquecedor (35%), intestino delgado (20%) e bexiga 
(20%), seguidos por vesícula biliar (15%), intestino grosso e estô-
mago com 5% cada um.
Quando se comparou a técnica FL com CU, observou-se que a pri-
meira obteve resposta imediata após 4 semanas, devido à diminuição 
mais acentuada de dor e análise individual da média de dor após 4 
semanas.

As dores na região cervical são mais frequentes nas mulheres4,5. O 
presente estudo mostra igual resultado, em que 80% eram do gênero 
feminino.
Percebeu-se que a técnica FL age com eficiência nas algias musculo-
esqueléticas agudas e crônicas, através de tratamento direto sobre as 
vértebras, discos articulares e tecidos adjacentes da coluna vertebral, 
o que está de acordo com a OMS23 e Silva et al.24. A FL é muito im-
portante para todo e qualquer paciente que possua dores decorrentes 
de lesão muscular paravertebral, protrusões ou herniações discais. 
Essas afirmações vêm ao encontro com o presente estudo, onde FL 
apresentou resultados estatisticamente significantes na melhora da 
dor cervical.
Na técnica FL é comum o emprego de moxabustão como recurso 
acessório ao tratamento, visando acelerar a recuperação do paciente. 
A moxa tem efeito de fortalecer a energia, expulsar o frio e “secar” 
a umidade nos canais de energia, na superfície e nos órgãos. Além 
disso, ela estimula a circulação de Qi e de Xue, e por esse motivo é 
empregada também no caso de estagnação sanguínea e de Qi. Uma 
de suas principais indicações é a utilização em dores no aparelho lo-
comotor que são causadas pelo fator patogênico frio12. Apesar de não 
utilizar esse recurso neste trabalho, comprovou-se que a FL é muito 
eficiente em algias musculoesqueléticas, com ou sem a utilização da 
moxabustão17.
Segundo estudos15,18, a técnica de CU trata com efeitos positivos as 
dores na coluna. No presente estudo, observou-se que a técnica CU 
diminuiu as dores antes e após os tratamentos, mostrando-se tam-
bém eficiente para tratamentos de dores cervicais.
Durante a aplicação da técnica de CU, os meridianos mais aco-
metidos foram triplo aquecedor (35%), intestino delgado (20%) e 
bexiga (20%), contrapondo a literatura14 que enfatiza um desequi-
líbrio das funções do fígado, do rim e do baço quando apresentada 
dores cervicais. 
As dores cervicais diminuíram em ambos os grupos, pois intervêm em 
um processo inflamatório ocasionado pela movimentação inadequa-
da de uma ou mais vértebras, que resulta em compressão dos discos 
intervertebrais e sobrecarga dos ligamentos e músculos paravertebrais, 
causando assim dores agudas e restrição de movimentos na região5,6. 
O tratamento através do CU, quando comparado com o tratamento 
com a técnica FL, mostrou menor diminuição dos níveis de dores, 
talvez por ser um método mais complexo e sistêmico (não local). 
Ambas as técnicas diminuíram a dor durante o tratamento. Com 
relação a FL o nível de dor foi menor, ou seja, a curva foi mais acen-
tuada do que a curva de dor de CU, podendo-se assim concluir que 
a FL diminuiu mais os níveis de dor. Ambas as técnicas mantiveram 
seus efeitos após 4 semanas. Esses resultados comprovam afirmação 
de outros estudos14,18. 
Na prática com a acupuntura, observou-se que os profissionais 
pouco utilizam a técnica demonstrada neste estudo como eficaz24. 
Orienta-se assim a utilização dessa técnica para algias cervicais. 

CONCLUSÃO

Ambas as técnicas promoveram diminuição da dor e mantiveram 
seus efeitos após 4 semanas, porém a técnica FL mostrou-se mais 
eficaz, pois apresentou diminuição mais acentuada da dor durante o 
tratamento, apesar de pouco utilizada na literatura. 
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Figura 2. Resultados pós-tratamento
CU: canal unitário; FL: flor de Liz. 

Tabela 3. Intensidade da dor nas semanas de acompanhamento

Semanas CU FL Valor de p

1 0,45 0,1 0,21

2 0,36 0,1 0,34

3 0,63 0,4 0,54

4 0,81 0,4 0,42

CU: canal unitário; FL: flor de Liz.

DISCUSSÃO

Da metade do século XVII até os dias de hoje a prática de acu-
puntura na China veio se fortalecendo de tal forma, que todos os 
povos que de uma forma ou de outra tiveram contato com essa 
modalidade de medicina resolveram acrescentá-la ao seu arsenal 
terapêutico como primeira escolha ou coadjuvante a outro tipo 
de terapia que se faça necessária6,22, corroborando este estudo que 
acrescenta uma técnica pouco utilizada como um tratamento efi-
caz na diminuição da dor cervical.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The adequate use of opioi-
ds is still a major challenge to date. There are several mismatches in the 
clinical practice although these agents have started to be used in the 
1980s. Understanding the importance of such subject, the Brazilian 
Society for the Study of Pain has invited a number of professionals to 
develop recommendations, based on existing literature, to help the 
composition of a practical guide for patients’ adequate treatment.
CONTENTS: This review has discussed the following recommen-
dations: indication of opioid therapy, its titration and weaning; 
opioids rotation and monitoring of results, thus evidencing good 
clinical practice.
CONCLUSION: It is important to adequately elect patients to re-
ceive long-term opioids, by evaluating adverse effects and matching 
the dose to each clinical situation.
Keywords: Chronic pain, Long-term use, Opioid.
 
RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O emprego adequado de opio-
ides ainda é um grande desafio no mundo contemporâneo. Diversas 
são as inadequações na prática clínica, apesar do uso desses agentes 
ter se iniciado desde a década de 1980. Compreendendo a impor-
tância desse tema, a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor convidou 
vários profissionais para desenvolver recomendações que facilite; ba-
seado na literatura médica existente, a composição de um guia prá-
tico para o tratamento adequado dos pacientes.
CONTEÚDO: Nessa revisão foram discutidas as seguintes reco-
mendações: indicação de terapia com opioides, sua titulação e reti-
rada; rotação de opioides, monitoração de resultados, evidenciando 
a boa prática clínica.
CONCLUSÃO: É importante eleger de maneira adequada os pa-
cientes que utilizarão opioide em longo prazo, avaliando os efeitos 
adversos e adequando a dose a cada situação clínica.  
Descritores: Dor crônica, Opioide, Uso prolongado.
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INTRODUÇÃO  

O emprego de opioide de maneira correta e monitorada ainda é um 
desafio ao profissional de saúde. Desse modo, por iniciativa de um 
grupo de especialistas, com a validação institucional da Sociedade 
Brasileira para o Estudo da Dor (SBED), optou-se por publica-
ção que tem como principal proposta apresentar recomendações 
que orientem os profissionais da saúde para o uso de opioides no 
controle da dor crônica e aguda. Nesse panorama, serão discutidos 
progressivamente: indicação de terapia com opioides, sua titulação 
e retirada; rotação de opioides, monitoração de resultados; situações 
clínicas dos pacientes e populações específicas; adição, abuso e de-
pendência; efeitos adversos; bem como todos os pilares do tratamen-
to, com o intuito de otimizar os resultados da terapêutica com essa 
classe de fármacos. As recomendações apresentadas nesta e em futu-
ras publicações de maneira sequenciada têm como proposta iniciar 
a composição de um guia prático para o tratamento adequado dos 
pacientes, divulgar as recomendações disponíveis em relação ao uso 
de opioides em diversas situações clínicas; estimular a pesquisa rela-
cionada à segurança e à efetividade dos opioides e desmitificar a as-
sociação inadequada entre adição/dependência e o uso de opioides.

INDICAÇÃO DE TERAPIA COM OPIOIDES

Antes de iniciar a terapia com opioide, é fundamental ter a docu-
mentação completa do paciente; que inclui os seguintes dados: 1) 
avaliação da dor; 2) quadro clínico geral; 3) história psicossocial; 4) 
condições psiquiátricas; 5)eventual abuso de substância ilícita1,2; ter-
mo de consentimento informado para o uso de opioide (portaria 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 859 de 
12/11/2002) (Figura 1).

Observações:
• Preenchimento completo deste Termo e sua respectiva assinatura 
são imprescindíveis para o fornecimento dos fármacos.
• Este Termo será preenchido em duas vias ficando uma arquivada 
na farmácia responsável pela dispensação dos medicamentos e outra 
no prontuário do paciente.

ANAMNESE E AVALIAÇÃO DA DOR 

A avaliação da dor deve constar da anamnese do paciente que, além 
do diagnóstico da doença de base, inclui uma escala de intensida-
de da dor (numérica ou visual) como ferramenta para avaliar em 
qual patamar o paciente se encontra da classificação de avaliação da 
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Figura 1. Termo de consentimento informado de acordo com a portaria da ANVISA nº 859 de 12/11/2002

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
Codeína, Morfina, Metadona
Eu ________________ (nome do(a) paciente), abaixo identificado(a) e 
firmado(a), declaro ter sido informado(a) claramente sobre todas as 
indicações, contraindicações, principais efeitos adversos, relaciona-
dos ao uso dos fármacos Codeína, Morfina e Metadona para o alívio 
da Dor Crônica.
Os termos médicos foram explicados e todas as minhas dúvidas fo-
ram resolvidas pelo médico __________________ (nome do médico 
que prescreve).
Expresso também minha concordância e espontânea vontade em 
submeter-me ao referido tratamento, assumindo a responsabilidade 
e os riscos pelos eventuais efeitos indesejáveis decorrentes.
Assim declaro que:
Fui claramente informado que os fármacos podem trazer, como prin-
cipal benefício, o alívio da dor e a melhoria da qualidade de vida. 
Fui também claramente informado a respeito dos potenciais efeitos 
adversos, contraindicações, riscos e advertências a respeito do seu 
uso no alívio da dor crônica:

Codeína
Fármaco analgésico, considerado opioide fraco, usado para alívio 
da dor moderada.
Contraindicações: diarreia associada à colite pseudomembranosa 
causada por uso de cefalosporinas, lincomicina ou penicilina; diar-
reia causada por envenenamento; hipersensibilidade à codeína ou 
outros opioides; casos de dependência de drogas, incluindo alco-
olismo.
Efeitos adversos: sonolência; constipação intestinal; náusea e vô-
mitos nas primeiras doses; reações alérgicas; depressão respirató-
ria; confusão mental; visão dupla ou nublada; boca seca; perda de 
apetite; espasmo uretral.
Interações farmacológicas (que interferem na ação da codeína): ál-
cool; sedativos; anti-histamínicos; inibidores da monoamino-oxidase 
(IMAO); antidepressivos tricíclicos.

Morfina
Analgésico opioide forte indicado para pacientes sem o controle 
adequado da dor, que se apresenta em grau moderado, intenso ou 
muito intenso. Sua dosagem pode ser aumentada gradativamente, 
de acordo com sua necessidade individual para o alcance da anal-
gesia. 
Contraindicações: hipersensibilidade à morfina ou a algum dos 
componentes da fórmula; insuficiência respiratória grave.
Efeitos adversos: sedação (pode durar de 3 a 5 dias, melhoran-
do a partir de então); náusea e vômitos (a tolerância desenvolve-
-se rapidamente - de 5 a 10 dias); depressão respiratória (pacientes 
com câncer desenvolvem rápida tolerância); constipação intestinal; 
confusão mental (pode ocorrer nos primeiros dias de tratamento); 
retenção urinária.
Efeitos adversos de menor frequência: fraqueza; cefaleia; insônia; 
anorexia; boca seca; prurido; palpitações.
Interações farmacológicas (que interferem na ação da morfina): ál-
cool; sedativos; anti-histamínicos; inibidores da monoamino-oxidase 
(IMAO); fenotiazinas, butirofenonas, antidepressivos tricíclicos.

Metadona
Fármaco opioide sintético de alta potência analgésica, indicado 
como alternativa nos casos de dor intensa, de difícil tratamento.
Contraindicações: hipersensibilidade à metadona ou a algum dos 
componentes da fórmula; insuficiência respiratória grave.
Efeitos adversos: depressão respiratória; depressão circulatória; 
delírio; tonteira; náusea e vômitos; transpiração excessiva;
Efeitos adversos de menor frequência: fraqueza; cefaleia; euforia; 
insônia; boca seca; anorexia; constipação intestinal; palpitações; re-
tenção urinária.
Interações farmacológicas (que interferem na ação da metadona): 
álcool; agonistas/antagonistas morfínicos (buprenorfina, nalbufina, 

pentazocina); inibidores da monoamino-oxidase (IMAO); outros deri-
vados morfínicos (analgésicos ou antitussígenos); anti-histamínicos 
H1; sedativos; barbitúricos; benzodiazepínicos; outros ansiolíticos 
que não os benzodiazepínicos; neurolépticos; clonidina e similares; 
fluoxetina e outros serotoninérgicos; cimetidina; rifampicina, fenitoí-
na e outros indutores enzimáticos hepáticos. 
O uso de qualquer dos opioides relacionados requer maiores pre-
cauções e cuidados quando em casos de gravidez, amamentação, 
pacientes idosos e crianças.
A sua utilização pode prejudicar as habilidades motoras e capacida-
de física, necessárias para o desempenho de tarefas potencialmente 
perigosas como conduzir veículos ou operar máquinas.
Quando não for possível a prevenção e tratamento dos efeitos ad-
versos, o fármaco deverá ser suspenso, em conformidade com a 
decisão médica.
Desmistificação em relação a analgésicos opioides: não causa 
vício; não causa depressão respiratória clinicamente significante 
em pacientes com câncer, mesmo com doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC); não acelera a morte; não transforma paciente em 
zumbi.
Estou ciente que pode haver necessidade de mudança das doses, 
assim como o tipo de fármaco que fará parte do meu tratamento;
Estou ciente que posso suspender este tratamento a qualquer mo-
mento, sem que este fato implique em qualquer forma de constran-
gimento entre mim e meu médico, que se dispõe a continuar me 
tratando em quaisquer circunstâncias.
Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazer uso 
de informações relativas ao meu tratamento desde que assegurado 
o anonimato.
Declaro, finalmente, ter compreendido e concordado com todos os 
termos deste Consentimento Informado. 
Assim, o faço por livre e espontânea vontade e por decisão conjunta, 
minha e de meu médico. 
Além disso, fui informado da obrigatoriedade de devolução dos 
opioides que, por qualquer motivo, não tenham sido utilizados. Este 
compromisso é também assumido, solidariamente, pelo meu paren-
te ou responsável que juntamente comigo firma o presente Termo de 
Consentimento Informado. A devolução deverá ocorrer, preferencial-
mente, no mesmo local em que recebi os fármacos. 
O meu tratamento constará de um dos seguintes fármacos:
• Codeína
• Morfina
• Metadona
Modelo: dados do paciente

Paciente: 
R.G. do paciente: 
Gênero Masculino (  ) Feminino (  ) Idade: 
Endereço: 
Cidade e Estado: CEP: Telefone: ( ) 
Responsável legal (quando for o caso): 
R.G. do responsável legal: 
_____________________________________________
Assinatura do paciente e Parente ou Responsável

Observação: se o paciente estiver incapacitado, o presente Termo de 
Consentimento Informado poderá ser assinado apenas pelo paciente 
ou responsável, devidamente identificado.
Modelo: dados do médico

Médico Responsável: CRM:
Endereço do consultório: 
Cidade: CEP: Telefone: ( ) 
Assinatura e carimbo do médico: Local e data:
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dor em três degraus proposta pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS)3,4. Foi sugerido que um quarto degrau, chamado de “in-
tervencionista”, seja adicionado à escada original da OMS, porque, 
apesar da maior parte das dores oncológicas serem efetivamente tra-
tadas com opioides ou em combinação com fármacos não opioides 
e adjuvantes, nem todas as dores conseguem ser aliviadas com esta 
estratégia5,6. (Figura 2).

Figura 2. Escada modificada da dor em quatro degraus. Adaptado5,6

AINES: anti-inflamatórios não esteroides.

Nos antecedentes pessoais, deve constar eventuais uso de fármacos 
e/ou procedimentos realizados. Também, é importante caracterizar 
o impacto da dor na atividade diária do paciente: no trabalho, na 
escola, no lar e nos momentos de lazer, além de sua condição psicos-
social. Na história do emprego de substâncias psicoativas que envol-
vam abuso e/ou dependência, procura-se identificar se o paciente ou 
os familiares têm histórico de uso ou participaram de programas de 
tratamento para substância com risco de adição, incluindo pesquisa 
na urina e no sangue de algumas das substâncias identificáveis, como 
álcool, maconha, tabaco, benzodiazepínicos, opioides, cocaína, an-
fetamina, barbitúricos, alucinógenos e solventes7. Para os pacientes 
que fazem uso de benzodiazepínicos, em particular os idosos, há a 
necessidade de cuidados especiais; nestes casos, a titulação de opioi-
des deve ser feita lenta e progressivamente. 

TITULAÇÃO E RETIRADA DE OPIOIDES

A titulação, método empregado para determinar a dose ideal de uma 
substância, consiste em empregar a menor dose preconizada (Tabela 
1) de um dado analgésico opioide, e aumentar gradativamente até 
a obtenção de uma analgesia efetiva, com efeitos adversos tolerá-
veis. Opioides de curta ação devem ser utilizados durante o período 
inicial de titulação e convertidos às formulações de longa duração 
quando a dose efetiva for atingida e estabilizada. O objetivo do tra-
tamento é determinar uma dose de opioide que melhore a função 
e/ou reduza a intensidade da dor em pelo menos 30%8. Assim, os 
opioides devem ser titulados em pacientes que: 1) nunca utilizaram 

esses fármacos e que necessitem iniciar tratamento; 2) estão em tra-
tamento com opioides fracos ou fortes, apresentando efeitos adver-
sos graves ou intoleráveis, ou que necessitem de rotação de opioides; 
3) não estão mais respondendo a opioides fracos, requerendo a troca 
por opioides fortes; 4) estão recebendo opioides fortes e requerendo 
doses mais elevadas (pelo aumento da intensidade da dor ou pelo 
desenvolvimento de tolerância) mesmo quando em associação com 
fármacos adjuvantes; 5) estão sofrendo intensamente e necessitam 
de intervenção rápida e efetiva, devido a prévio e persistente sub-
tratamento9,10. Por outro lado, a dose ótima do opioide deve ser 
avaliada através do balanço de três fatores: a) efetividade: redução 
em 30 a 50% na intensidade inicial da dor ou melhora de fatores 
relacionados a qualidade de vida (nível de atividades no trabalho e 
em casa, hábitos de alimentação, grau de autonomia, aspectos cog-
nitivos, qualidade do sono; e nível de atividades sociais); b) dose 
platô: quando o aumento da dose não melhora analgesia. Isso está 
relacionado à dose máxima efetiva; c) efeitos adversos: devem ser 
avaliados e controlados desde o início do tratamento. Lembrar que 
para pacientes com risco de abuso, deve haver monitoração rigorosa 
de sinais suspeitos de comportamento aberrantes11.

Tabela 1. Doses iniciais e intervalo de uso de opioides

Fármacos Dose inicial Intervalo (horas)

Codeína 15-30mg 4-6

Tramadol 50mg 4-6 

Morfina 5-10mg 3-4 

Metadona 5-10mg 8-12 

Hidromorfona oros 8mg 24 

Oxicodona 10-20mg 12 

Fentanil transdérmico 12-24μg 72 

A titulação termina quando: 1) a dose ótima (efetiva e estável) é 
alcançada; 2) o resultado favorável não é atingido por conta de anal-
gesia insuficiente depois do aumento de duas ou três doses; 3) ocor-
rem efeitos adversos não toleráveis ou outras complicações médicas 
(interações indesejadas, comorbidades); 4) existem evidências de uso 
abusivo ou dependência. Por outro lado, os opioides devem ser des-
continuados quando: 1) o quadro doloroso que gerou a prescrição 
estiver resolvido; 2) o paciente permanece sem responder a qualquer 
fármaco mesmo quando houve rotação de opioides; 3) houve em-
prego altas doses de opioides e o paciente, mesmo com alívio parcial 
da dor, mantém-se incapacitado; 4) existem comportamentos aber-
rantes (uso abusivo) e/ou efeitos adversos intoleráveis12.
As recomendações para a retirada, baseada em evidências e diretrizes 
específicas, são conflitantes. De modo geral, se a retirada for lenta, será 
feita redução de 10% da dose total diária a cada semana, e na redução 
rápida, 25 a 50% a cada dois ou três dias. É recomendada a retirada 
mais prolongada nos casos de pacientes com transtornos de ansiedade, 
dependentes de opioides, nos que apresentam comorbidade cardior-
respiratória, e para aqueles que prefiram a retirada lenta13. 
A dose deve ser mantida ou aumentada se o paciente, durante a re-
tirada, apresentar síndrome de abstinência, aumento significativo 
da dor ou alteração da qualidade de vida. A retirada pode demorar 
entre duas a três semanas até três a quatro meses e é necessário evitar 
o uso de fármacos sedativos, especialmente os benzodiazepínicos14. 
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É importante salientar que durante a gravidez a sua retirada aguda 
tem sido associada ao parto prematuro e aborto espontâneo, além 
de risco à saúde materna. Também, em pacientes psiquiátricos, a 
retirada pode causar aumento significativo da ansiedade e da insô-
nia, devendo-se ter cuidado especial em pacientes com comorbi-
dades que podem ser agravadas pela ansiedade. Recomenda-se que 
pacientes com comportamento aberrante sejam encaminhados para 
um programa de reabilitação especializado. Pode-se concluir que o 
processo de retirada requer visita médica frequente, avaliação da dor, 
dos sintomas de abstinência e dos benefícios alcançados15. 

ROTAÇÃO DE OPIOIDES

Implica na prática de mudar de um opioide para outro quando o 
paciente experimenta um declínio na eficácia terapêutica, ou quan-
do a analgesia está associada a efeitos adversos que comprometem a 
qualidade de vida. A incidência dessa prática varia de 15 a 40%16. 
A rotação do opioide pode reduzir os efeitos adversos ou aliviar a 
dor de forma adequada em 50 a 70% dos pacientes com câncer. As 
razões que embasam a opção de mudar o opioide são pouco estuda-
das e complexas, envolvendo fatores farmacocinéticos e farmacodi-
nâmicos, como aumento do metabolismo do fármaco ou a redução 
da sensibilidade do receptor para o opioide. Ao pensar em mudar o 
opioide é necessário entender que a eficácia da técnica está relacio-
nada a diferenças entre as potências desses agentes e a variedade da 
ação do opioide no receptor17. 

Razões para a rotação de opioides
O aumento da intensidade da dor ou dos efeitos adversos ocorre 
normalmente por progressão de doença, tolerância, polimorfismo 
genético e absorção inadequada do agente (inabilidade para engolir, 
hipotensão arterial, edema - limitando o transporte transdérmico) 
Além disso, a mulher parece apresentar melhor resposta ao opioide 
que o homem17. Polimorfismo genético em genes que codificam a 
catecol-O-metiltransferase pode afetar o requerimento de morfina, a 
densidade de receptores do tipo µ e o grau de efeitos adversos no sis-
tema nervoso central. Diferenças genéticas também podem interfe-
rir no metabolismo do opioide, com metabolizadores ultrarrápidos, 
impactando na resposta ao tratamento. De 1 a 7% da população 
possuem variantes alélicos do gene CYP2D6 que facilitam o meta-
bolismo desses fármacos, aumentando a toxicidade devido à rápida 
conversão para moléculas ativas (com acúmulo de metabólitos) ou 
mais potentes. Por outro lado, 7% da população branca, é metabo-
lizador lento. Desse modo, o emprego de polifarmácia com agentes 
que utilizam a via CYP de isoenzimas, causa redução da depuração 
de cada fármaco. O uso de opioides que utilizam a via de metabo-
lismo por glicuronidação (hidromorfona) pode ser uma alternativa 
para reduzir essas complicações18. Do mesmo modo, os efeitos ad-
versos se tornam de difícil manuseio quando existe interação com 
outros fármacos, alteração da ligação a proteínas (maior fração livre 
do agente) e insuficiência renal crônica. A tolerância ao opioide deve 
ser considerada, assim como a tolerância cruzada para ação no re-
ceptor. A tolerância cruzada parece, entretanto, ser incompleta ou 
assimétrica tanto em animais de experimentação como em huma-
nos, facilitando a hipótese de que rotar o opioide pode causar uma 
melhora da analgesia19. 

Pode-se concluir, então, que são razões para a rotação do opioide: 
• Dor ≥ a 4 (escala numérica da dor), a despeito do aumento da dose 
do agente; 
• Desenvolvimento de tolerância; 
• Pouca resposta ao opioide de primeira linha; 
• Inabilidade para tolerar a dose efetiva; 
• Quando se ultrapassa a dose máxima permitida para cada fármaco 
(para codeína é 360mg e para o tramadol é 600mg); 
• Presença de efeitos adversos (mioclonia, constipação, náuseas, vô-
mitos, disforia, delirium e sedação excessiva);
• Inabilidade para engolir (incluindo pacientes em nutrição paren-
teral total); 
• Necessidade de vias alternativas para administração da medicação 
(pacientes com alteração de fluxo sanguíneo periférico e com pouca 
absorção de medicações transdérmicas); 
• Redução do custo do tratamento; 
• Não aceitação do fármaco pelo paciente; 
• Impossibilidade de alcançar concentração sanguínea adequada; 
• Quadro clínico de hiperalgesia20. 

Dificuldades na rotação de opioides
Os erros mais comuns na rotação de opioides estão relacionados à 
dose incorreta de conversão para nova via de administração; dificul-
dade para titulação da dose; e emprego inadequado dos adjuvantes21. 
Dose equianalgésica é definida como frequência de dose de dois 
agentes para produzir o mesmo efeito. Para isso, existem diversas 
tabelas empíricas ou baseadas em estudos antigos com pacientes de 
câncer que utilizaram dose baixa ou única de opioides em um curto 
período de tempo em indivíduos sem comorbidades. Entretanto, 
essas tabelas geralmente fornecem doses maiores que a do agente 
anteriormente utilizado e realmente devem ser utilizadas com cau-
tela. Assim, o opioide proposto deve ser titulado e a resposta ajus-
tada e monitorada de acordo com a eficácia clínica e características 
individuais do paciente, como idade, função renal, efeitos adversos 
e tipo de síndrome dolorosa. A resposta do opioide no tratamen-
to da dor musculoesquelética, na neuropática e na de câncer varia 
amplamente e isso não está previsto nas tabelas de conversão22. É 
importante salientar que a maioria dos efeitos adversos graves com 
opioides ocorre na primeira semana após a troca do agente. Então, 
é necessário: 1) tratar o paciente e não a tabela de equivalência; 2) 
escolher apenas uma tabela de conversão; 3) iniciar a terapia de ma-
neira conservadora, titulando o opioide e monitorando o efeito23. 

Equianalgesia
A tabela de equianalgesia (tabela 2) permite a troca de um fármaco 
para outro. Na troca da via de administração, deve ser considerada a 
biodisponibilidade da morfina. Lembrar que a conversão da via de 
administração da oral ou transdérmica para a parenteral implica na 
adequação mais rápida da analgesia. Para via sistêmica, de morfina 
oral para venosa, reduzir a dose em três vezes; para subcutânea, em 
duas vezes. Essa mudança pode ter bom resultado em 75 a 90% dos 
pacientes com câncer. Muitos desses indivíduos, entretanto, utilizam 
outros fármacos por conta de doenças associadas. Isso deve ser visto 
com cautela para evitar o aumento de efeitos adversos. Assim, pa-
cientes em uso de benzodiazepínicos, anti-histamínicos, antidepres-
sivos, anticonvulsivantes e antipsicóticos merecem uma vigilância 
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estreita. Por outro lado, o emprego da via intratecal pode reduzir a 
dose de morfina em até 300 vezes. As bombas de infusão implantá-
veis também facilitam o alcance da analgesia satisfatória23,24. 

Tabela 2. Equivalência para opioides disponíveis no Brasil

Opioide Dose equianalgésica aproxima-
da oral e/ou transdérmica

Dose de referência de morfina 30mg

Codeína 200mg

Fentanil transdérmico 12,5μg/hora

Metadona 4mg

Oxicodona 20mg

Tramadol 150mg

Hidromorfona 7,5mg
http://www.agencymeddirectors.wa.gov/Files/OpioidGdline.pdf 

No Brasil, por conta da ausência de opioide de liberação imediata 
para oxicodona e hidromorfona, os escapes são feitos de forma em-
pírica com morfina. Não é recomendada, entretanto, a associação 
farmacológica de agentes que agem no mesmo tipo de receptor. 

Metadona
Para metadona, não esquecer que há uma variação interindividual 
da farmacocinética, assim como potencial para provocar toxicidade 
tardia devido à sua meia-vida de eliminação, que é de oito a 59 horas. 
O acúmulo de metadona durante os dias ou semanas de tratamento 
pode causar risco de vida, como depressão respiratória, particular-
mente durante o sono. Salientamos que, para dor crônica não onco-
lógica, deve-se iniciar a metadona com doses menores que 30mg e 
não ultrapassar 40mg/dia. Por outro lado, essa dose de início pode 
ser perigosa para acetiladores lentos da metadona ou pacientes com 
apneia do sono. Além disso, há relatos de cardiotoxicidade (aumento 
de intervalo QT e ritmo de torsades de points) com morte súbita. 
Desse modo, a relação equianalgésica pode variar de 16:1 a 2,5:1, a 
depender da extensão da exposição prévia ao opioide, da dose total 
do opioide, da razão da rotação (dor ou efeitos adversos), além da 
interação com outros fármacos. A taxa de conversão de 5:1, para 
doses de morfina menor que 300mg e se a razão da rotação for dor, 
essa taxa pode diminuir para 3:1. Por outro lado, deve-se usar a taxa 
de conversão de 10:1 para doses de morfina maiores que 300mg, 
para pacientes ansiosos, deprimidos, com delirium ou que necessi-
taram aumento rápido da dose e para aqueles com creatinina igual 
ou maior de 1,5mg/dL. Caso a razão da rotação seja dor, essa taxa 
pode diminuir para 5:1. A metadona deve ser titulada para cima ou 
para baixo a cada 48 ou 72 horas, em torno de 30 a 50%, avaliando 
o critério clínico, o grau de satisfação do paciente e a necessidade de 
dose de escape. Outros estudos sugerem a retirada lenta do opioide a 
ser substituído por metadona em três dias, com redução em 1/3 por 
dia do agente e acréscimo de 1/3 por dia da dose total da metadona. 
Apesar da requisição de morfina ser inversamente proporcional à 
idade, para metadona essa relação é independente. Alguns autores 
também não correlacionaram equivalência de dose na conversão de 
morfina para metadona com gênero, características do câncer e seu 
tratamento, parâmetros bioquímicos ou hematológicos. Por outro 
lado, na transição da metadona para outro opioide, existem pou-

cos estudos. Outros autores sugerem que 10mg de metadona seria 
equivalente a 20, 33 ou 77,5mg de morfina, a 4,5, 3 ou 50mg de 
hidromorfona, a 200, 400 ou 2000µg de fentanil. Essa grande varia-
ção na literatura, além das características farmacocinéticas e farma-
codinâmicas da metadona, sugere que se deve retirar gradualmente a 
metadona, até a introdução completa do novo agente25,26. 

MONITORAÇÃO DO USO DE OPIOIDES EM LONGO 
PRAZO

Para monitorar os pacientes que utilizam opioides em longo prazo, 
deve-se: 1) estratificar o risco do paciente para efeitos adversos; 2) 
monitorar o paciente cuidadosamente com instrumentos adequa-
dos; 3) utilizar consentimento informado; 4) seguir as regras para 
o controle de substâncias; 5) realizar história clínica e exame físico; 
6) definir o diagnóstico, solicitando exames complementares e de 
imagem quando necessário; 7) avaliar a relação de risco-benefício; 
8) estabelecer objetivos da terapêutica, a titulação de dose e o uso 
adjuvantes; 9) descontinuar ou rotar opioides, se indicado; 10) mo-
nitorar e manusear os efeitos adversos de maneira adequada; 11) 
avaliar tolerância, hiperalgesia, dependência e abuso; 12) esclarecer 
ao paciente que a probabilidade de dependência a opioide é um 
assunto de muito debate e de difícil determinação; 13) estratificar 
risco, considerando: (a) risco baixo: ausência de história de abuso 
de substâncias ou de comorbidade psiquiátrica (utilize critérios do 
Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais [DSM-
-V]); (b) risco médio: história de abuso de substâncias ou de comor-
bidade psiquiátrica (DSM-V); 3) risco alto: história de dependência 
e comportamento aberrante (roubo de prescrição, forjar prescrição, 
uso injetável  de formulações orais, abuso de álcool, conseguir pres-
crições por vias ilegais, perda de prescrições, múltiplas entradas em 
postos de emergência, perda de posição no trabalho, na família e na 
vida social); 14) considerar que a maioria dos efeitos adversos graves 
está relacionada à dose utilizada, à seleção inadequada do paciente, 
à interação farmacológica ou à polifarmácia; 15) tratar os efeitos ad-
versos comuns, como constipação, náusea, tontura, cuja  prevalência 
está torno de 30% no primeiro mês de tratamento. Já sonolência, 
vômito, dor de cabeça, prurido, fadiga, insônia, sudorese, boca seca 
e hipotensão postural apresentam prevalência menor que 15%, mas 
também podem ser adequadamente tratados. Lembrar que 10 a 
20% dos pacientes não aderem ao tratamento no primeiro mês por 
conta de efeito adverso; 16) monitorar efeitos endócrinos como: per-
da da resposta da insulina em pacientes que ganham peso ou com 
risco de diabetes mellitus; em casos de redução da libido, disfunção 
sexual ou fadiga, devem ser avaliados hormônios gonadotróficos, 
principalmente, a testosterona; 17) avaliar a sedação e a sonolência 
induzida por opioide, que podem estar relacionadas à atividade an-
ticolinérgica do agente. O tratamento inclui a rotação de opioide, a 
redução da dose e o emprego de estimulantes psíquicos. Em pacien-
tes com câncer e em uso crônico de opioides, o metilfenidato (na 
dose entre 10 e 15mg/dia) pode aumentar os escores de atividade 
psicomotora em até 35% e diminuir a sonolência em até 61%, de 
forma significativa quando comparado ao placebo. Por outro lado, o 
opioide pode alterar a relação de sono e vigília, reduzindo o tempo 
total de sono, a eficiência do sono, as ondas delta e o sono REM, 
podendo causar fadiga ao longo do tempo; 18) considerar que a 
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habilidade para manusear equipamentos pesados ou dirigir veículos 
pode estar comprometida. Lembrando que dirigir sobre influência 
de qualquer substância psicoativa é considerado infração gravíssima 
de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, Lei 11705, no Art. 
165. Esse fato deve ser avaliado pelo médico durante o período de 
titulação do opioide; 19) compreender que a avaliação e mensuração 
inadequadas da dor, a baixa expectativa em relação ao tratamento, 
a falta de comunicação com a equipe de saúde, o medo de efeitos 
adversos e de dependência pode interferir nos resultados da analgesia 
e é necessária educação continuada da equipe de saúde e dos pacien-
tes, esclarecendo qualquer questão pendente (inclui consentimento 
informado)27-30.

CONCLUSÃO

É importante eleger de maneira adequada os pacientes que utilizarão 
opioide em longo prazo; iniciar titulação e manutenção avaliando os 
efeitos adversos e adequando a dose a cada situação clínica; obser-
var quando deverá ocorrer a retirada ou a rotação de opioide, assim 
como monitorar os pacientes em longo prazo.  
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ABSTRACT
 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Temporomandibular 
disorder is a collective term involving clinical masticatory muscles, 
temporomandibular joints and/or associated structures changes. 
This study aimed at reviewing, using major databases, the effective-
ness and safety of sodium hyaluronate in the treatment of temporo-
mandibular joint disorders, aiming at recommending or discarding 
its clinical use.
CONTENTS: The following databases were queried: Medline, via 
Pubmed (1966-2013), Cochrane Central Registry of Controlled 
Trials (2012), Embase (1980-2013) and LILACS (1982-2013). The 
strategy was a search adjusted to each database to identify the largest 
possible number of studies involving sodium hyalorunate to manage 
joint temporomandibular disorders. Language was limited to articles 
published in English. The following keywords were crossed: tempo-
romandibular joint management, versus sodium hyalorunate, versus 
acute or chronic reducing or nonreducing disk displacement, versus 
hyaluronic acid, versus osteoarthritis, versus viscosupplementation. 
Inclusion criteria were randomized, blind or double-blind studies, 
and case series with 15 or more participants. Exclusion criteria were 
open label-label studies, animal model studies and articles related to 
arthrogenous disorders not being treated with sodium hyalorunate 
infiltration of the temporomandibular joint. Methodological quali-
ty of such studies was evaluated and classified according to the level 
of evidence of the Oxford Center for Evidence Based Medicine.
CONCLUSION: According to this review, one may state that 
sodium hyalorunate is effective and safe, being recommended to 
manage the following conditions: acute and chronic reducing and 
nonreducing disk displacement, osteoarthritis and degenerative 
joint disease.

The use of sodium hyaluronate in the treatment of temporomandibular 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A disfunção temporomandibu-
lar compreende um termo coletivo que envolve alterações clínicas 
nos músculos da mastigação, das articulações temporomandibulares 
e/ou estruturas associadas.O objetivo deste estudo foi realizar uma 
análise crítica, utilizando as principais bases de dados, sobre a efe-
tividade e a segurança do hialuronato de sódio no tratamento das 
disfunções temporomandibulares de origem articular, a fim de reco-
mendar ou refutar seu uso na prática clínica.
CONTEÚDO: Os estudos foram obtidos através das seguintes 
bases de dados: Medline, via PubMed (1966 - 2013), Registro de 
Ensaios Controlados Cochrane, (2012), Embase (1980 - 2013) e 
LILACS (1982 - 2013). A estratégia utilizada foi a busca ajustada 
para cada base, a fim de identificar o maior número possível de es-
tudos envolvendo o uso do hialuronato de sódio no tratamento da 
disfunção temporomandibular de origem articular. Houve limitação 
do idioma, buscando artigos em língua inglesa. Cruzaram-se os se-
guintes descritores: tratamento da articulação temporomandibular 
versus hialuronato de sódio versus deslocamento agudo e crônico do 
disco com e sem redução versus ácido hialurônico versus osteoartrite 
e osteoartrose versus viscossuplementação. Como critérios de inclu-
são foram analisados estudos randomizados, uni ou duplamente en-
cobertos, série de casos, com 15 ou mais participantes. Excluíram-se 
relato de caso, estudos abertos “open-label”, estudos em modelos 
animais e artigos relacionados a tratamento da disfunção artrogênica 
que não possuíssem como uma das terapias a infiltração de hialuro-
nato de sódio na articulação temporomandibular. A qualidade me-
todológica desses estudos foi avaliada e classificada conforme o nível 
de evidência do Oxford Centre for Evidence Based Medicine. 
CONCLUSÃO: De acordo com a análise crítica dos estudos inclu-
ídos, pode-se afirmar que o uso do hialuronato de sódio é eficaz e 
seguro, sendo recomendado no tratamento das seguintes condições: 
deslocamento agudo e crônico do disco com redução e sem redução, 
osteoartrose, osteoartrite e doença articular degenerativa.
Descritores: Articulação temporomandibular, Deslocamento do 
disco sem redução, Deslocamento do disco com redução, Tratamen-
to cirúrgico, Tratamento clínico, Osteoartrose, Osteoartrite, Hialu-
ronato de sódio, Ácido hialurônico, Viscossuplementação.
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INTRODUÇÃO

A disfunção temporomandibular (DTM) compreende um termo 
coletivo que envolve alterações clínicas nos músculos da mastiga-
ção, das articulações temporomandibulares (ATM) e/ou estruturas 
associadas, as quais podem estar acompanhadas de dor, limitação da 
abertura bucal e sons articulares1,2 . Os indivíduos que apresentam 
essas alterações sofrem grande impacto em sua qualidade de vida, 
com prejuízo de suas atividades funcionais e, frequentemente, apre-
sentam alterações de humor e sono3 . A prevalência da DTM na 
população varia entre 10 e 70%, sendo mais frequente em mulheres 
com faixa etária entre 20 e 40 anos de idade3,4.
Dentre as DTM de origem articular, os deslocamentos do disco com 
e sem redução, a osteoartrose e a osteoartrite são as alterações mais 
frequentes nos pacientes que procuram por tratamento3-5.
Diferentes abordagens têm sido propostas para o controle dessas 
disfunções, havendo tratamentos classificados como conservadores 
(fármacos, fisioterapia, placas oclusais estabilizadoras e reposiciona-
doras, orientações), minimamente invasivos (infiltrações de hialuro-
nato de sódio, de corticosteroides, artrocentese) e invasivos (artros-
copia, artroplastia, artrotomia)6-8. 
Com relação às terapias minimante invasivas, alguns estudos têm 
mostrado que infiltrações de hialuronato de sódio (HS) no espaço 
articular superior e, algumas vezes, em ambos os espaços, são efetivos 
para o tratamento das alterações intra-articulares da ATM9,10.
O ácido hialurônico (AH) é um glicosaminoglicano de cadeia linear, 
hidrofílico, poli-iônico de elevado peso molecular. É encontrado na 
matriz extracelular de diversos tecidos conjuntivos, incluindo a carti-
lagem articular e o liquido sinovial11-13. Nesses locais, as moléculas de 
AH são predominantemente sintetizadas pelas células sinoviais do 
tipo B12-15. A atividade metabólica do AH na renovação celular faci-
lita a nutrição das zonas avasculares do disco e da cartilagem articu-
lar através da sua combinação com os glicosaminoglicanos advindos 
dos proteoglicanos produzidos pelos condrócitos. Em condições pa-
tológicas, há um aumento da síntese de proteoglicanos, bem como 
da produção de metaloproteinases (MP). As MP atuam sobre o co-
lágeno e os proteoglicanos, enfraquecendo consequentemente a ma-
triz de cartilagem articular. Há, portanto, fragmentos de colágeno e 
proteoglicanos, além de leucotrienos e citocinas dispersos no fluido 
articular. Isso gera uma resposta inflamatória na membrana sinovial 
e no ligamento capsular, o que leva a uma limitação de movimento 
articular, podendo ou não ser seguida de dor16-19.
A viscossuplementação da ATM é uma técnica minimamente inva-
siva, que consiste na injeção intra-articular de AH (hialuronato de 
sódio) com o objetivo de eliminar ou diminuir a dor e proporcionar 
ganho funcional articular, promovendo melhora qualitativa e quan-
titativa do liquido sinovial20-22.
A utilização desse tipo de produto, conforme seu peso molecular, 
pode aumentar a produção do AH natural pelas células sinoviais 
melhorar ou normalizar as funções mandibulares a partir da li-
beração de zonas de aderência entre a fossa mandibular e o disco 
articular23.
Apesar de as propriedades do AH serem principalmente exploradas 
no contexto da terapia de viscossuplementação, vale salientar que 
moléculas de peso molecular muito elevado (entre 1 e 6 x 106Da) 
são impedidas de passar do meio intra-articular para o meio interce-

lular, sendo assim incapazes de agir nos sinoviócitos e condrócitos, o 
que seria necessário para reduzir a inflamação sinovial e restaurar as 
propriedades naturais do líquido sinovial, o que tem sido chamado 
de “visco-indução”14,15. De acordo com essa teoria13-15, produtos com 
peso molecular compreendido entre 0,5 e 1 x 106Da proporcionariam 
os melhores efeitos in vivo23, podendo ser capazes de promover a sínte-
se do AH endógeno pelos sinoviócitos14,15. No mesmo sentido, outros 
pesquisadores24 estabeleceram uma faixa ainda mais estreita de peso 
molecular (500-730 kDa) como aquele capaz de agir nos fibroblastos 
sinoviais, restaurando sua capacidade de sintetizar o AH13.
Devido às características mecânicas e metabólicas do AH, a técni-
ca da viscossuplementação, isolada ou em combinação com outras 
intervenções, apresenta uma excelente propriedade terapêutica para 
as condições inflamatórias e alterações biomecânicas da ATM, tor-
nando-a um tratamento conservador ideal, minimamente invasivo e 
bem recomendado22,23,25,26.
As reações adversas ao emprego de AH combinado a técnicas mini-
mamente invasivas ou empregado de forma isolada são leves e tran-
sitórias. As principais queixas descritas na literatura são desconforto, 
edema ou dor no local da injeção que se resolve espontaneamente 
em um curto espaço de tempo11,20,27-30. 

Um caso isolado de necrose óssea do tubérculo articular da ATM foi 
relatado após o emprego repetido de injeção de HS em um paciente 
com DTM31.
Considerando-se um trabalho de metanálise, certos autores19 con-
cluíram que não há provas suficientes para apoiar ou refutar o uso de 
HS para tratar pacientes com disfunção da ATM. No entanto, os re-
sultados, em curto prazo, das injeções intra-articulares de AH, inves-
tigados, em estudos preliminares, foram muito promissores9,11. Esses 
resultados foram recentemente confirmados por outros autores32. 
O objetivo deste estudo foi analisar, por meio de uma busca na li-
teratura nas principais bases de dados e posterior análise crítica dos 
artigos selecionados, a eficácia e segurança do uso do HS no trata-
mento das DTM.

CONTEÚDO

Estratégias de busca na literatura
Os estudos foram obtidos através das seguintes bases de dados: Me-
dline, via Pubmed (1966 - 2013), Registro de Ensaios Controlados 
Cochrane, (2012), Embase (1980 - 2013) e LILACS (1982 - 2013). 
A estratégia utilizada foi a busca ajustada para cada base de dados, 
realizada de forma ampla, a fim de identificar o maior número pos-
sível de estudos envolvendo o uso do HS no tratamento da DTM 
de origem articular, objetivando avaliar a sua efetividade e segurança. 
Houve limitação do idioma, buscando artigos em língua inglesa. A 
pesquisa foi complementada por busca manual de referências de en-
saios clínicos em revistas indexadas na área de DTM e dor orofacial.
Cruzaram-se os seguintes descritores: tratamento da articulação 
temporomandibular versus HS versus deslocamento agudo e crônico 
do disco com e sem redução versus AH versus osteoartrite e osteoar-
trose versus viscossuplementação. Como critérios de inclusão foram 
analisados estudos randomizados, uni, ou duplamente encobertos, 
série de casos, com 15 ou mais participantes. Excluíram-se relato de 
caso, estudos abertos “open-label”, estudos em modelos animais e 
artigos relacionados a tratamento da disfunção artrogênica que não 
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possuíssem como uma das terapias a infiltração de HS na articulação 
temporomandibular. A qualidade metodológica desses estudos foi 
avaliada e classificada de acordo com o nível de evidência do Oxford 
Centre for Evidence Based Medicine33.

Descrição da literatura selecionada
Alguns estudos relevantes têm sido publicados a respeito do empre-
go do AH, utilizado de forma isolada ou comparando-o com place-
bo (P) e com corticoides (CO) ou, ainda, combinando seu uso com 
tratamentos cirúrgicos (artrocentese e artroscopia) e com dispositivo 
interoclusal.
Considerando as propriedades do AH, a viscossuplementação com 
AH tem sido utilizada em várias DTM articulares como no deslo-
camento do disco com e sem redução, osteoartrose, osteoartrite e 
doença articular degenerativa16,17,20,21,23,34-38.
Um estudo multicêntrico16 envolveu uma amostra de 121 partici-
pantes divididos em dois grupos paralelos que foram acompanhados 
por seis meses. Os pacientes participantes possuíam o diagnóstico 
documentado de doença intra-articular da ATM com disfunção 
grave e não apresentaram resultados favoráveis à terapia conserva-
dora a que se submeteram por pelo menos dois meses. O grupo que 
utilizou AH era composto por 80 pacientes com média de idade de 
36 anos. Trinta e cinco pacientes eram portadores de deslocamento 
do disco com redução (DDCR); 8 com deslocamento do disco sem 
redução (DDSR), e 37 com doença degenerativa articular (DDA). 
O grupo que utilizou solução fisiológica (SF), placebo era composto 
por 41 pacientes com média de idade de 40,7 anos (15 com DDCR; 
6 com DDSR e 20 com DDA). Antes da análise, 14 pacientes fo-
ram eliminados. Ambas as intervenções consistiram em uma única 
injeção de AH (10 mg/mL) no primeiro grupo e de SF no outro, 
junto ao compartimento superior da ATM, sendo o volume dita-
do pelo espaço existente na articulação. Os resultados obtidos para 
os casos de DDCR, pontuação total e intracapsular dos índices de 
disfunção e de história clínica, bem como as variáveis   mais relevan-
tes, por exemplo, ruídos articulares e desvio mandibular, mostraram 
uma melhora consistente e significativa para o grupo com AH em 
comparação com o grupo SF. Nos casos com DDA, as pontuações 
relacionadas à anamnese e à disfunção total mostraram uma melho-
ra nos dois grupos e não houve diferença significativa entre eles. Os 
resultados relacionados ao DDSR mostraram que houve melhora, 
em pelo menos, uma classe de disfunção em todos os pacientes do 
grupo AH com diferença significativa entre os dois grupos (nível de 
evidência 2). 
Em outra pesquisa17, pacientes portadores de DDCR com idade 
acima de 21 anos que não responderam à terapia conservadora 
por mais de dois meses foram divididos em dois grupos paralelos 
e acompanhados por seis meses. Cada grupo era composto por 19 
pacientes, com média de idade de 31,9 anos para o grupo AH e 
31,1 anos para o grupo SF. Foi injetado 0,5 mL de AH (15 mg/mL) 
no primeiro grupo e o mesmo volume de SF no outro, dentro do 
compartimento superior da ATM. Esse procedimento foi repetido 
uma semana mais tarde. Os resultados para o ruído e a intensidade 
da dor na articulação infiltrada mostraram reduções significativa-
mente maiores no 1º e no 6º mês para os pacientes que utilizaram 
AH, quando comparados aos pacientes que utilizaram SF (nível de 
evidência 3).

Outro estudo22 envolveu 41 sujeitos portadores de artrite reuma-
toide da ATM que foram acompanhados por quatro semanas. Des-
se total analisado, dois pacientes eram do gênero masculino, com 
média de idade de 65 anos, e 39 do gênero feminino, com média 
de idade de 56 anos. Os pacientes foram divididos em três grupos. 
No primeiro (n=14) foi utilizado 0,7 mL de AH (10 mg/mL) no 
compartimento superior da ATM por duas vezes, com um intervalo 
de duas semanas; no segundo 0,7 mL de SF (n=13), utilizando a 
mesma abordagem e frequência usada no AH e no último grupo 
0,7 mL de solução de metilprednisolona (ME) (40 mg/mL) em 14 
pacientes. Tanto o grupo AH como o do ME tiveram um efeito 
positivo significativo sobre os sinais e sintomas articulares de acordo 
com a avaliação subjetiva dos pacientes. A abertura voluntária máxi-
ma da boca aumentou significativamente apenas nos grupos AH e 
ME (nível de evidência 2).
No caso de disfunção intra-articular da ATM, esses três estudos 
duplamente encobertos, randomizados, controlados por placebo, 
levam a analisar positivamente o uso do AH nesses pacientes, em 
longo prazo16,17,22.
Outra pesquisa18 investigou a função mandibular e a presença de dor 
em 22 ATM com DDSR e em 30 ATM sem alteração patológica. 
Nesse estudo, duplamente encoberto, randomizado, aplicaram-se 
cinco injeções com 1 mL de AH mantendo um intervalo semanal 
entre as doses. Ao se comparar com as articulações saudáveis, em 
um período médio de 17 meses, foi observado que a deformidade 
estrutural e o deslocamento do disco persistiram após o tratamento, 
mas os sinais e sintomas clínicos melhoraram (nível de evidência 2).
Considerando-se os tratamentos cirúrgicos, foram realizadas duas 
pesquisas utilizando artroscopia, artrocentese e AH, comparando 
essas técnicas cirúrgicas com o emprego de solução de Ringer com 
lactato (RL) e placebo (P)27,34 com protocolos semelhantes.
Trinta e três pacientes27, 55 ATM, com avaliação clínica, foram se-
lecionados aleatoriamente para artroscopia da ATM. Desse total, 
quatro eram do gênero masculino (12%) e 29 (88%) do gênero 
feminino. A média de idade do grupo era de 34 anos. Vinte e dois 
pacientes (67%) que participaram do estudo tiveram que realizar o 
procedimento bilateralmente. Do total da amostra, em 33 ATM foi 
realizado o procedimento artroscópico com AH e 22 articulações 
receberam solução RL. Avaliou-se, durante o procedimento, o con-
trole dos detritos no liquido sinovial, a hemorragia intra-articular e 
o debridamento dos tecidos. Após dois meses de acompanhamento, 
observou-se que a aplicação de AH durante a artroscopia melhorou 
significativamente nesse grupo quando comparado ao grupo contro-
le, além de não revelar complicações a curto ou longo prazo decor-
rentes do uso de tal substância viscoelástica (nível de evidência 2).
Avaliou-se o emprego da artrocentese34 na ATM com e sem injeção 
de HS no tratamento dos deslocamentos do disco com redução e 
com travamento fechado. A amostra constou de 31 indivíduos que 
apresentavam um quadro clínico de limitação da abertura bucal, dor 
e sensibilidade da ATM e ruídos articulares durante a função. Os 
pacientes desse estudo foram divididos aleatoriamente em 2 grupos. 
No primeiro grupo foi realizado artrocentese e no segundo, artro-
centese associada à injeção de 1 mL de HA no compartimento su-
perior da ATM. A avaliação clínica foi feita antes e logo após o pro-
cedimento e no 1º até o 24º mês de evolução. A intensidade da dor 
articular, a função mandibular e os ruídos articulares foram avaliadas 
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empregando-se a escala analógica visual (EAV). A abertura máxi-
ma da boca e os movimentos laterais da mandíbula também foram 
mensurados em cada consulta de controle. Ambas as técnicas pro-
duziram um ganho da abertura bucal, melhoria na movimentação 
lateral da mandíbula e diminuíram a dor e o ruído articular, porém 
a combinação da artrocentese e injeção de HS mostrou ser superior 
à artrocentese empregada isoladamente (nível de evidência 2).
Esses estudos apontam positivamente para a associação do AH com 
artroscopia e artrocentese, demonstrando resultados superiores tan-
to na avaliação de alterações ósseas intra-articulares, quanto na ava-
liação dos sintomas clínicos subjetivos.
Algumas pesquisas35,36 compararam o uso do AH ao uso de corti-
costeroide (CO).
O efeito a curto prazo (1 mês) de infiltrações intra-articulares de HS 
ou corticosteroide (betametasona) foi comparado em uma amostra35 
de 33 pacientes que tinham dor e sensibilidade à palpação na ATM 
por pelo menos seis meses e que não tinham respondido a trata-
mento conservador. Os dois fármacos foram alocados aleatoriamen-
te para os pacientes. Foram realizadas duas infiltrações de 0,5 mL 
de HS ou betametasona, no compartimento superior articular em 
cada um dos dois grupos, com um intervalo de admisnistração entre 
os mesmos de duas semanas. O efeito sobre os sintomas subjetivos, 
sinais clínicos, e força de mordida foi avaliado. Em ambos os grupos 
houve melhora, com remissão dos sintomas em 13 dos 18 pacientes 
tratados com HS e em 9 dos 15 pacientes tratados com corticoste-
roide, não havendo diferença estatisticamente significativa entre os 
mesmos. Os resultados indicam que o HS pode ser utilizado como 
uma alternativa ao corticosteroide para pacientes que apresentam 
sinais de inflamação da ATM, especialmente para aqueles que têm 
osteoartrose sintomática (nível de evidência 3).
Outro estudo36 comparou a eficácia e as complicações de infiltrações 
intra-articulares da ATM em 40 pacientes com osteoartrite. Os indi-
víduos foram divididos aleatoriamente em dois grupos: os pacientes 
receberam duas injeções intra-articulares com HS ou duas injeções 
intra-articulares com CO, com 14 dias de intervalo entre elas. O 
efeito do tratamento foi avaliado em 14 dias, um e seis meses após a 
infiltração inicial, considerando-se a intensidade da dor, sua localiza-
ção, sons articulares, função mandibular e complicações. Em ambos 
os grupos tratados, a dor diminuiu em seis meses de seguimento. A 
dor no grupo HS foi significativamente menor em intensidade em 
comparação com o CO. Uma diminuição na crepitação foi observa-
da na totalidade da amostra. Em 20 indivíduos que receberam HS, 
tanto a abertura vertical mandibular quanto a protrusão aumenta-
ram significativamente. O movimento lateral do lado acometido 
aumentou em ambos os grupos. Esse estudo confirma que as infil-
trações na ATM com HS ou CO podem reduzir a dor e melhorar a 
função em pacientes com osteoartrite, e que as infiltrações com HS 
foram significativamente mais eficazes na redução da intensidade da 
dor do que o CO. Além disso, independentemente de injetar-se HS 
ou CO, pode-se enfatizar que não haverá mudanças estruturais ós-
seas, como evidenciado por outros autores37 em um estudo com 36 
pacientes com osteoartrite em ambas as ATM (nível de evidência 2).
Esses dois ensaios clínicos bem delineados35,36 apontam melhores re-
sultados para a infiltração intra-articular da ATM com HS, quando 
se compara ao uso de corticosteroides para os sinais e sintomas das 
DTM articulares. Ambos são efetivos a curto e longo prazo, porém o 

AH não apresenta os efeitos indesejáveis que podem ser provocados 
pelos CO35,36, ou seja, alterações estruturais ósseas. 
Outra pesquisa28 comparou os resultados em longo prazo de infiltra-
ções com HS na ATM com o emprego de dispositivo interoclusal 
(DIO) em pacientes portadores de doença degenerativa articular 
(DDA). A totalidade da amostra foi dividida em três grupos de 20 
pacientes. O grupo A realizou um ciclo de cinco injeções de 1 mL 
de HS. O grupo B empregou como tratamento um DIO por pelo 
menos seis meses e o terceiro grupo foi composto de 20 pacientes 
que se recusaram às terapias propostas (controle). A descrição dos 
resultados foi baseada em parâmetros objetivos e subjetivos, após 
seis meses de acompanhamento. Tanto o grupo com HS quanto o 
do DIO melhoraram significativamente o quadro clínico dos pa-
cientes (abertura máxima da boca, dor em repouso e em mastigação, 
eficiência mastigatória e limitação funcional durante os movimentos 
habituais da mandíbula). Não houve diferenças significativas nos re-
sultados entre esses dois grupos. A análise dos resultados do grupo 
controle demonstrou piora significativa da dor em repouso, quando 
avaliados em um e seis meses de acompanhamento. As infiltrações 
com HS mostraram-se um tratamento não cirúrgico efetivo para 
DDA da ATM. Cinco infiltrações de HS articular são bem toleradas 
e apresentam resultados equivalentes aos de seis meses de tratamento 
com o uso de um DIO, sem haver quaisquer complicações com o 
emprego dessa substância na ATM (nível de evidência 2).
Certos autores32 compararam a eficácia de dois protocolos de tra-
tamento que empregaram, durante cinco semanas, artrocentese da 
ATM seguida por injeções de AH de dois diferentes pesos mole-
culares com o intuito de minimizar os sintomas de pacientes com 
processo inflamatório degenerativo das ATM. Foi utilizado como 
instrumento de avaliação o RDC/TMD (critérios diagnósticos 
em pesquisa para disfunção temporomandibular). A totalidade da 
amostra consistiu em 40 sujeitos divididos em dois grupos de forma 
aleatória. O primeiro recebeu AH de baixo peso molecular e o ou-
tro grupo utilizou produto contendo molécula de médio peso, em 
ambos os casos, logo após a artrocentese de agulha única. O nível de 
dor máxima à mastigação foi a variável de resultado primário, a dor 
máxima em repouso, eficácia mastigatória, a limitação funcional, a 
tolerabilidade ao tratamento, a eficácia percebida e a amplitude da 
função mandibular de movimento em milímetros foram os desfe-
chos secundários. Todas as variáveis   foram avaliadas e comparadas 
entre os grupos no final do tratamento e após três meses. Ao final 
desse período, todos os parâmetros melhoraram em ambos os gru-
pos de pacientes. Uma comparação de alterações ao longo do tempo 
entre os grupos mostrou que as diferenças não foram significativas 
para qualquer uma das variáveis ,  ou seja: dor ao mastigar e em re-
pouso, eficiência mastigatória, limitação funcional e abertura bucal. 
Além disso, não houve diferenças entre os grupos quanto à eficácia e 
tolerabilidade percebida frente ao tratamento. Os autores concluem 
que houve uma resposta terapêutica similar para os dois protoco-
los de tratamento para osteoartrite da ATM independentemente do 
peso molecular do AH estudado (nível de evidência 2).
Em outra pesquisa29 avaliaram-se 76 pacientes portadores de osteo-
artrite da ATM, divididos em grupos por idade (inferior a 45 anos, 
entre 45 e 65 anos e acima de 65 anos), que foram submetidos a 
artrocentese semanal associada à utilização de AH 1 mL (HS) pós-
-lavagem. O procedimento foi repetido durante cinco semanas e os 
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pacientes foram acompanhados por 12 meses. Os indivíduos com 
idade superior a 45 anos apresentaram melhor resposta ao tratamen-
to em relação à eficácia mastigatória, amplitude de abertura bucal e 
nível de dor (nível de evidência 3).
Foi realizado um estudo piloto38 comparando a eficácia de seis pro-
tocolos de tratamento em 72 pacientes com osteoartrite da ATM 
com duração da dor superior a seis meses. Esses foram alocados ale-
atoriamente para um dos grupos que receberam os seguintes proto-
colos de artrocentese: sessão única de artrocentese com duas agulhas 
(A), sessão única de duas agulhas de artrocentese e corticosteroide 
(B), sessão única de artrocentese com duas agulhas e AH de baixo 
peso molecular (C), sessão única de duas agulhas de artrocentese 
mais AH de alto peso molecular (D), cinco sessões, uma vez por 
semana, de artrocentese de duas agulhas e AH de baixo peso mole-
cular (E), cinco sessões de artrocentese com agulha única, semanal 
mais AH de baixo peso molecular (F). Nos três meses de acompa-
nhamento houve melhora em todos os cinco grupos de tratamento 
que completaram o protocolo, excetuando o grupo “D” no qual os 
pacientes tiveram edema e uma dor muito forte logo após a infiltra-
ção. Não houve diferenças significativas entre os grupos quanto aos 
resultados. O protocolo de cinco sessões de artrocentese, com duas 
agulhas e AH de baixo peso molecular produziu melhor resultado 
com respeito a dor, abertura bucal e ruído articular. Os achados des-
sa pesquisa sugerem que não há diferenças estatisticamente signifi-
cativas entre os grupos de tratamento. A significância clínica desses 
achados necessita de estudos adicionais futuros com uma amostra 
maior e acompanhamento por um período mais longo de tempo 
(nível de evidência 2).
Outro estudo39 empregou artrocentese, com duas agulhas (ADA), 
com um volume de 200 mL, seguida ao final da mesma de infil-
tração intra-articular de 1 mL de HS e manipulação mandibular. A 
amostra constava de 33 pacientes com DDSR com envolvimento 
unilateral da ATM. Esses pacientes foram avaliados clinicamente e 
por exame de ressonância nuclear magnética (RNM) das ATM an-
tes e após tal procedimento. O quadro clínico variou de uma semana 
a dois anos. Após essas infiltrações de ADA e HS foram prescritos 
dieta branda, fisioterapia e um DIO. Imagens de ressonância nucle-
ar magnética (RNM) foram feitas um mês após o procedimento. 
Um exame clínico, com análise da abertura máxima da boca, a EAV, 
e um questionário autoadministrado foi utilizado para avaliação da 
dor, disfunção da mandíbula, e as atividades de vida diária. O pe-
ríodo de acompanhamento foi de um ano. Os resultados, após esse 
período de acompanhamento, mostraram um aumento significativo 
da abertura bucal máxima, com redução significativa da dor. A res-
posta terapêutica global obtida foi de 72,7%; maior nos pacientes 
agudos (87,5%) do que nos crônicos (68,0%). O disco foi recaptu-
rado (estava interposto entre a cabeça da mandíbula e o tubérculo 
articular em imagens de RNM com a boca fechada e aberta), em três 
casos em que a duração do deslocamento era menor do que 1 mês, 
ou seja, em pacientes agudos (nível de evidência 4).
Vários protocolos de utilização do AH para o tratamento das DTM 
articulares têm sido propostos, porém, os mais recomendados esta-
belecem uma infiltração semanal de 1 a 2 mL por via intra-articular 
(ATM), repetida por três a cinco semanas consecutivas9,18,24,40 (nível 
de evidência 1,3,3 e 3, respectivamente).
A eficácia e segurança da infiltração do AH (HS) no espaço articular 

superior foram comparadas, em uma revisão sistemática, à infiltra-
ção nos espaços articular superior e inferior no controle dos sinais e 
sintomas das DTM articulares (alívio da dor, aumento da abertura 
bucal). Os resultados obtidos nessa revisão, com moderado risco de 
viés, demonstram bons resultados para ambas as técnicas, porém, 
apresentaram melhores resultados quando a infiltração foi realizada 
em ambos os espaços articulares, apesar da maior dificuldade para 
esse tipo de procedimento. Em ambas as técnicas, não houve efeitos 
adversos importantes, o que demonstra boa segurança dessas inter-
venções10 (nível de evidência 2).
Além dos benefícios descritos, o emprego da infiltração do hialuro-
nato de sódio, associada a procedimentos cirúrgicos ou de forma iso-
lada, demonstra ser um tratamento simples e rápido de ser realizado, 
pouco invasivo, não produz cicatrizes, não necessita de instrumen-
tais, materiais e equipamentos sofisticados, não há necessidade de 
internação e pode ser realizado sob anestesia local, em nível ambula-
torial, ou no próprio consultório dentário. Esses aspectos, juntamen-
te com o perfil apresentado de segurança, eficácia, além de poucos 
efeitos adversos e transitórios, têm motivado os profissionais a elege-
rem a infiltração de HS diretamente na ATM, em várias alterações 
articulares10,16,18,25 (nível de evidência 2,2,3 e 3 respectivamente).

CONCLUSÃO

De acordo com a análise crítica dos estudos incluídos nessa revisão, 
pode-se afirmar que o uso do HS é eficaz e seguro, sendo recomen-
dado no tratamento das seguintes condições: deslocamento agudo e 
crônico do disco com redução e sem redução, osteoartrose, osteoar-
trite e doença articular degenerativa.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Low back pain is a 
common disease in several industrialized countries, being a pu-
blic health and incapacity problem, especially among economi-
cally active people. This study aimed at grouping and updating 
knowledge about motor control exercises for low back pain.
CONTENTS: Cochrane, Medline (Pubmed) and PEDro da-
tabases were queried in the period from 2000 to 2010, using 
the keywords low back pain, stabilization, multifidus, transversus, 
exercise and training. Six randomized clinical trials were found, 
which have shown that such exercises may be indicated for acute 
low back pain to prevent recurrences, in addition to their indica-
tion to decrease chronic low back pain and incapacity.
CONCLUSION: Motor control exercises do not improve pain 
and incapacity in acute cases, but are effective for chronic cases 
to relieve pain, decrease incapacities and improve quality of life.
Keywords: Low back pain, Physical therapy modalities, Stabi-
lization.

RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor lombar é uma doença 
comum em diversos países industrializados, constituindo-se em 
problema de saúde pública e incapacidade, principalmente para 
a população economicamente ativa. O objetivo deste estudo foi 
agrupar e atualizar conhecimentos em relação aos exercícios de 
controle motor na dor lombar.
CONTEÚDO: Foi realizada revisão da literatura nas bases de 
dados Cochrane, Medline (Pubmed) e PEDro, no período de 
2000 a 2010, utilizando os descritores low back pain, stabiliza-
tion, multifidus, transversus, exercise e training. Foram encontra-
dos seis ensaios clínicos aleatorizados, que demonstraram que 
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esses exercícios podem ser indicados na dor lombar aguda como 
forma de prevenção de recidivas, e indicações para sua aplicação 
na redução da dor e incapacidade na dor lombar crônica.
CONCLUSÃO: Os exercícios de controle motor não melhoram 
a dor e incapacidades nos casos agudos, porém, eficazes nos casos 
crônicos a fim de aliviar o quadro álgico, reduzir incapacidades e 
melhorar a qualidade de vida.
Descritores: Dor lombar, Estabilização, Modalidades de fisio-
terapia. 

INTRODUÇÃO

A dor lombar (DL) é uma doença comum nas sociedades in-
dustrializadas, constituindo-se em problema de saúde pública e 
incapacidade, principalmente para a população economicamente 
ativa1,2. Alguns dados dizem que 70 a 85% da população apre-
sentam DL durante a vida e 80% destes apresentam recorrência3. 
Inúmeras condições patológicas podem causar DL, porém, a 
maioria das lombalgias não apresenta causa definida e são cha-
madas de DL idiopáticas1.
Quando ocorrem recidivas de DL, e esta se torna crônica, mús-
culos específicos como os multífidos e o transverso abdominal 
apresentam redução de sua área de secção transversa e retardo no 
tempo de ativação4-6. No âmbito das intervenções físicas, a fisio-
terapia se destaca pela riqueza de modalidades terapêuticas como 
cinesioterapia, hidroterapia, eletrotermofototerapia, relaxamen-
to, massoterapia, acupuntura e outros7, que podem ser utilizados 
para o tratamento da DL aguda ou crônica.
Nesse contexto, um programa de exercícios de controle motor 
(ECM) lombar foi desenvolvido por alguns pesquisadores8 e tem 
como objetivo readquirir o controle da musculatura do tronco, 
particularmente dos músculos profundos (transverso abdominal, 
multífidos lombares e músculos do assoalho pélvico) melhoran-
do o suporte mecânico da coluna espinhal9.
Alguns estudos têm sido realizados para comprovar a eficácia do 
programa de ECM no tratamento das DL em diferentes popu-
lações10,11. Assim, a sumarização desses estudos por meio de uma 
revisão torna-se necessária para analisar possíveis evidências de 
aplicabilidade dessa intervenção nos sujeitos de diferentes ocupa-
ções com DL aguda ou crônica. 
Dessa forma, o objetivo deste estudo foi agrupar e atualizar 
conhecimentos, por meio de levantamento na literatura, em 
relação à terapia com exercício físico, por meio da técnica dos 
exercícios de controle motor, como alternativa de intervenção 
na dor lombar.
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CONTEÚDO

Trata-se de uma pesquisa descritiva, retrospectiva, realizada por meio 
de revisão de literatura. Foram selecionados artigos publicados no 
período de 2000 a 2010, nas bases de dados Cochrane, Medline 
(Pubmed) e PEDro.
Para a seleção dos artigos, foi utilizado o descritor low back pain em 
cruzamento com as palavras-chave stabilization, multifidus, transver-
sus, exercise e training, com base nos Descritores em Ciências da Saú-
de (DeCS) e no Medical Subjetic Headings (MeSH).
Os critérios de inclusão dos artigos foram estudos clínicos aleatoriza-
dos que investigaram o efeito dos ECM, isolados ou como parte do 
tratamento da DL; que avaliaram pelo menos um dos desfechos dor, 
incapacidades e/ou qualidade de vida; nos idiomas português, espa-
nhol ou inglês; com disponibilidade livre na íntegra em algum sítio 
eletrônico; e que tivessem sido publicados no período entre janeiro 
de 2000 e dezembro de 2010.
Foram excluídos artigos de revisão, atualização, relatos de caso, rela-
tos de experiência. 
A análise de conteúdo dos estudos foi realizada de forma qualitativa 
e os dados foram apresentados na forma de tabela com a descrição 
das seguintes características: autores do estudo, amostra, tipo de in-
tervenção e resultados. 

RESULTADOS

Foram encontrados 102 artigos no período selecionado, sendo sele-
cionados somente os estudos na íntegra que abordaram a aplicação 
dos ECM na DL (Figura 1). Assim, foram identificados seis ensaios 
clínicos aleatorizados publicados sobre o tema no período analisado, 
que se encontram sumarizados na tabela 1.

Entre os estudos, um incluiu pacientes com DL aguda, outro in-
cluiu pacientes com DL subaguda e quatro incluíram pacientes com 
DL crônica. O tamanho amostral dos estudos incluídos variou de 
39 a 204 pacientes, sendo que, no total, 388 indivíduos foram alvo 
dos artigos encontrados.
Todos os ensaios clínicos utilizaram comparações entre dois grupos, 
dos quais apenas um estudo utilizou grupo controle, três pesquisas 
compararam a intervenção com ECM a intervenções médicas con-
vencionais ou cirúrgicas e dois artigos compararam o protocolo de 
ECM com outras intervenções fisioterapêuticas. 

Figura 1. Fluxograma da estratégia de seleção dos artigos

102 artigos 
potencialmente 

relevantes 
selecionados

18 resumos 
incluídos

6 textos completos 
incluídos

84 excluídos:
36 não citavam a utilização de exercício 

físico
24 com intervenção cirúrgica

12 estudos com crianças
12 estudos de revisão

12 resumos excluídos:
4 não avaliaram os desfechos de 

interesse
4 estudos com exercícios resistidos

2 estudos sem disponibilidade texto livre
2 estudos em outros idiomas

Tabela 1. Características dos ensaios clínicos aleatorizados sobre os ECM na dor lombar incluídos

Autores Amostra Tipo de Intervenção Resultados 

Shaughnessy 
e Caulfield11

41 pacientes com DL 
crônica 

G1: ECM 
G2: sem intervenção 
Tempo: 10 semanas

Melhora significativa de incapacidade e qua-
lidade de vida (p<0,01) no G1

Brox et al.15 64 pacientes com DL 
crônica ou lesão discal

G1: terapia cognitiva + ECM + exercícios aeróbicos 
G2: cirurgia fusão vertebral 
Tempo: 5 semanas

Sem diferença significativa na redução de 
dor e incapacidade (ODI) (p=0,33) após 12 
meses

Niemisto et al.14 204 pacientes com DL 
crônica com ou sem 
irradiação

G1: ECM + terapia manual + consulta médica
G2: consulta médica 
Tempo: 4 semanas

Sem diferença significativa na redução de 
dor e incapacidade 
(Oswestry)
Redução significativa de dor e incapacidade 
no G1 (p<0,001, p=0,002) após 5 e 12 meses

Rasmussen-Barr, 
Nilsson-Wikmar 
e Arvidsson10

47 pacientes com DL 
subaguda, crônica 
ou recorrente com ou 
sem irradiação 

G1: ECM 
G2: Terapia manual 
Tempo: 6 semanas

Sem diferença significativa na dor, incapaci-
dade (Oswestry) 
Redução significativa incapacidade (DRI) 
(p<0,04) no G1

Moseley16 57 pacientes com DL 
crônica com ou sem 
irradiação

G1: ECM domiciliar + terapia manual + educação 
G2: consulta médica 
Tempo: 4 semanas

Redução significativa de dor e incapacidade 
no G1 (p<0,01)

Hides, Jull e 
Richardson13

39 pacientes com DL 
aguda com ou sem ir-
radiação

G1: ECM + tratamento médico
G2: tratamento médico (repouso, licença laboral, 
analgésicos)
Tempo: 4 semanas

Sem diferença significativa na dor e incapa-
cidade após 4 semanas
Redução da recorrência no G1 após 1 ano 
(p<0,001) e 2 e 3 anos: (p<0,01)

G1: Grupo 1; G2: Grupo 2; ECM: exercícios de controle motor; DL: dor lombar; Oswestry: Oswestry functional index; DRI: disability rating index. 
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Os estudos encontrados indicaram resultados limitados de eficácia 
do protocolo de ECM na DL aguda em curto prazo, e resultados 
consistentes de sua aplicação na redução da dor e incapacidade na 
DL crônica.

DISCUSSÃO 

A presente revisão identificou, com base nos estudos analisados, que 
os ECM não parecem ser mais eficazes que o tratamento médico 
para reduzir dor e incapacidade nos pacientes com DL aguda. Os re-
sultados do estudo12 corroboram tais achados, pois indicaram que os 
exercícios terapêuticos não são mais efetivos que outros tratamentos 
ativos (exercícios de flexão) ou inativos (repouso ou placebo) para 
melhora dos sintomas clínicos na DL aguda. Entretanto, os ECM 
são efetivos na recuperação da área de secção transversa dos mús-
culos multífidos a curto5 e a longo prazo13, e reduzem o índice de 
recorrência13.
Entre os estudos selecionados, um comparou a eficácia do tratamento 
de ECM à terapia manual (alongamentos, tração, mobilização de te-
cidos moles)14. A curto, médio e em longo prazo não houve diferenças 
significativas entre os grupos na avaliação de dor e saúde geral. Desse 
modo, verificou-se que um programa de ECM não foi mais efetivo 
que a terapia manual em reduzir a dor e melhorar a saúde geral em 
indivíduos com DL subaguda e crônica a curto, médio e longo prazo. 
A incapacidade foi avaliada nesse estudo pelos questionários Oswestry 
e de DIR (disability index rating). A curto, médio e longo prazo, ECM 
foram mais efetivos que o tratamento com terapia manual na redu-
ção da incapacidade quando avaliada pelo questionário DIR, mas não 
quando avaliada pelo questionário Oswestry14. 
Estudo11 comparou ECM a nenhum tratamento, com resultados 
positivos na redução da dor e incapacidade e melhora da QV no 
grupo de ECM logo após a intervenção, o que pode ser considerado 
um fator que limita as evidências de que ECM sejam mais eficazes 
que nenhum tratamento em melhorar dor, incapacidade e QV nos 
casos de DL crônica.
Os ECM como parte de um programa de tratamento foram inclu-
sos em dois estudos que avaliaram a eficácia desses exercícios como 
parte de um tratamento em indivíduos com DL crônica15,16. Dois 
estudos compararam uma abordagem incluindo ECM, terapia ma-
nual e educação com consulta médica no tratamento de DL crôni-
ca14,16. Apenas um estudo avaliou os resultados a curto prazo16. Logo 
após o tratamento, houve mais redução de dor e incapacidade no 
grupo que efetuou ECM. Em curto prazo, não se pôde confirmar 
que ECM associados à terapia manual e educação sejam mais efeti-
vos do que apenas consulta médica na redução de dor e incapacidade 
em indivíduos com DL crônica. 
Somente o estudo14 avaliou resultados em médio prazo, não haven-
do diferença significativa entre os grupos, pois apresentaram me-
lhora significativa da dor, função e QV. Os autores concluíram que 
os ECM associados à terapia manual e consulta médica não foram 
mais eficazes que consulta médica para melhorar dor, incapacidade 
e QV em médio prazo no tratamento de pacientes com DL crônica. 
Em longo prazo, no entanto, houve diferença significativa entre os 
grupos em dois estudos13,15, com resultados positivos na redução da 
dor e incapacidade nos grupos de ECM. Esses estudos evidenciaram 
melhora na associação dos ECM à terapia manual e consulta médi-

ca, em comparação a consulta médica isolada para os desfechos dor e 
incapacidade, em longo prazo, em pacientes com DL crônica.
Um dos estudos inclusos nesta revisão comparou a eficácia dos 
ECM e terapia cognitiva à cirurgia de fusão lombar no tratamento 
de DL crônica15. Ambos os grupos apresentaram melhora semelhan-
te de dor e incapacidade e não houve diferença significativa entre os 
grupos no desfecho de um ano. Assim, em longo prazo, verifica-se 
que os ECM e a terapia cognitiva não demonstram ser tão efetiva 
quanto uma abordagem cirúrgica em reduzir dor e incapacidade no 
tratamento de DL crônica.
Quanto aos estudos sobre ECM para DL subaguda e crônica, que 
testaram esse tipo de exercícios com outra intervenção fisioterapêu-
tica, foi encontrado apenas um trabalho que comparou a técnica 
em questão à terapia manual (alongamentos, tração, mobilização 
de tecidos moles), durante seis semanas, aplicando os questionários 
DIR e Oswestry para avaliar a dor e a incapacidade10. Foi verificada 
apenas redução significativa para incapacidade (DIR), não sendo de-
tectada diferença entre as intervenções. 
A literatura aponta alguns indícios que ECM, implementados como 
parte de um programa de tratamento incluindo terapia manual e 
educação, ou associados apenas à terapia manual, sejam mais efeti-
vos que o tratamento médico nos casos de DL crônica. Tal achado 
também está de acordo com achados anteriores de uma revisão siste-
mática12. Porém, para comprovar que os exercícios terapêuticos são 
mais efetivos que a usual abordagem médica no tratamento da DL 
crônica faz-se necessário novos estudos, com revisões mais abrangen-
tes e metanálises adequadas ao desfecho pretendido.

CONCLUSÃO 

Com base neste estudo, pode-se concluir que terapias com exercício 
físico, por meio dos exercícios de controle motor, podem ser indicadas 
como parte do tratamento das dores lombares para pacientes com DL 
aguda como prevenção de recidivas e, para pacientes com DL crônica, 
com o objetivo de melhorar a dor, a função e a qualidade de vida. Po-
dem ser prescritos, também, como alternativa de tratamento, após um 
procedimento cirúrgico em pacientes com DL crônica.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Abdomen is the most fre-
quent site for acute or chronic painful syndromes, for referred pain 
from distant structures or for pain caused by systemic injuries. Ab-
dominal visceral pain is induced by hollow viscera or parenchymal 
viscera walls stretching or by peritoneal stretching. Complex diag-
nosis and treatment have motivated this study. Patients with chronic 
abdominal pain are usually undertreated and underdiagnosed. The 
interdisciplinary treatment aims at minimizing patients’ distress, re-
lieving pain and improving their quality of life.
CONTENTS: Since visceral diseases may determine pain of different 
types and, usually, challenge physicians with regard to their diagnosis 
and treatment, the authors have described in a practical way painful 
characteristics and associations with more common diseases.
CONCLUSION: The interdisciplinary treatment, with the associa-
tion of pharmacological measures to physical medicine and rehabi-
litation procedure and to psychological follow up, decreases distress 
and inabilities and improves quality of life.
Keywords: Abdominal pain, Interdisciplinary treatment, Myofas-
cial pain, Visceral pain.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O abdômen é o local mais fre-
quente das síndromes dolorosas agudas ou crônicas, de dor referida 
de origem em estruturas distantes ou de dor decorrente de lesões 
sistêmicas. A dor visceral abdominal ocorre por tensão ou estiramen-
to da parede das vísceras ocas ou da cápsula das vísceras parenqui-
matosas e pela tração ou estiramento peritoneal. O diagnóstico e 
o tratamento complexos motivaram este estudo. Os pacientes com 
dor abdominal crônica usualmente são subtratados e subdiagnosti-
cados. O tratamento interdisciplinar visa minimizar o sofrimento do 
paciente, aliviar a dor e melhorar sua qualidade de vida.
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CONTEÚDO: Como as doenças viscerais podem determinar dores 
de vários tipos e, habitualmente, desafiam os médicos no seu diagnós-
tico e tratamento, os autores descreveram de forma prática, as carac-
terísticas dolorosas e as associações com as doenças mais incidentes.
CONCLUSÃO: O tratamento interdisciplinar com a associação das 
medidas farmacológicas aos procedimentos de medicina física e rea-
bilitação e ao acompanhamento psicológico diminui o sofrimento e 
as incapacidades e melhora a qualidade de vida.
Descritores: Dor abdominal, Dor miofascial, Dor visceral, Trata-
mento interdisciplinar.

INTRODUÇÃO

A dor visceral pode decorrer por tensão ou estiramento da parede 
das vísceras ocas ou da cápsula das vísceras parenquimatosas e pela 
tração ou estiramento peritoneal. O abdômen é um dos locais mais 
frequentes das síndromes dolorosas agudas ou crônicas provenientes 
de afecções viscerais, decorrentes de dor referida originária em estru-
turas adjacentes e/ou decorrentes de lesões sistêmicas. A incidência 
anual de dor abdominal crônica é de 15 casos para 1.000 indivíduos.
As doenças viscerais podem determinar dores de vários tipos: visce-
ral verdadeira, visceral referida, parietal localizada ou parietal referi-
da. A dor visceral verdadeira - não referida - manifesta-se na região 
da linha média do abdômen, sem localização precisa no epigástrio, 
região periumbilical ou mesogástrio, habitualmente descrita como 
cólica e associa-se a náuseas, vômitos, sudorese ou palidez1.
A dor visceral referida localiza-se nos miótomos e dermatômeros 
supridos pelos neurônios que se projetam nos mesmos segmentos 
medulares das vísceras afetadas2. 
A dor parietal localizada ou a dor parietal não referida resulta da 
irritação do peritônio parietal e localiza-se na parede abdominal cor-
respondente ao local da lesão. A dor parietal referida manifesta-se em 
ponto distante do local da estimulação nociceptiva1,2.
Dentre as causas mais frequentes de dor abdominal citam-se os pro-
cessos inflamatórios de origem infecciosa ou química, as doenças 
isquêmicas, as doenças disfuncionais e as neoplasias3.
A dor visceral não costuma ser evocada pelas vísceras e órgãos sóli-
dos como fígado, rins, parênquima pulmonar, entre outras, e não 
necessariamente associa-se a lesão visceral; geralmente é difusa e mal 
localizada, pode ser referida em locais distantes da víscera acometida 
e é acompanhada de reflexos autonômicos e motores que servem 
como sistema mantenedor e facilitador da transmissão dolorosa4,5.
A dor abdominal neuropática periférica localiza-se na região de 
distribuição de uma ou mais raízes torácicas caudais (D8 a D12), 
caracteriza-se como queimor, choque, pontada ou formigamento, 
é associada a hiperalgesia, hiperestesia, hiperpatia e/ou a outras anor-
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malidades sensitivas e motoras, incluindo flacidez da parede e/ou 
alterações neurovegetativas1. 
O objetivo deste estudo foi analisar os aspectos anatômicos, clínicos 
e terapêuticos da dor visceral abdominal.

ASPECTOS ANATÔMICOS 

A cavidade abdominal é clinicamente dividida em regiões: hipocôn-
drio direito e esquerdo, epigástrico, umbilical, hipogástrico, regiões 
lombar direita e esquerda, inguinal direita e esquerda6. Pode tam-
bém dividir-se em quadrantes: superiores direito (QSD) e esquer-
do (QSE) e inferiores direito (QID) e esquerdo (QIE). No QSD 
alojam-se o lobo direito do fígado, a vesícula biliar, o piloro, parte do 
duodeno, cabeça do pâncreas, glândula suprarrenal direita, rim di-
reito, flexura cólica direita (hepática), componente superior do colo 
ascendente e metade direita do colo transverso. No QSE alojam-
-se o lobo esquerdo do fígado, o baço, o estômago, o jejuno, o íleo 
proximal, o corpo e a cauda do pâncreas, o rim esquerdo, a glândula 
suprarrenal esquerda, a flexura cólica esquerda, a metade esquerda 
do colo transverso e o segmento superior do colo descendente. No 
QID localizam-se o ceco, o apêndice vermiforme, a maior parte do 
íleo, o segmento inferior do colo ascendente, o ovário, a tuba uterina 
direita, o segmento abdominal do ureter, o funículo espermático di-
reito, o útero (quando aumentado) e a bexiga (quando muito cheia). 
No QIE localizam-se o colo sigmóide, o segmento distal do colo 
descendente, o ovário, a tuba uterina esquerda, o segmento abdo-
minal do ureter, o funículo espermático esquerdo, o útero (quando 
aumentado) e a bexiga (quando muito cheia)6.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DA DOR VISCERAL

A dor na região epigástrica ocorre por lesões no estômago, vesícula 
biliar, duodeno, pâncreas, fígado, região distal do esôfago, coração e 
pulmões, principalmente por úlcera péptica, úlcera perfurada, gas-
trites, espasmo pilórico, carcinoma gástrico, pancreatite crônica ou 
aguda, colecistite, litíase biliar, perfuração do esôfago na porção infe-
rior, esofagite química ou bacteriana, infarto do miocárdio, pericar-
dite, insuficiência cardíaca congestiva ou hérnia epigástrica1,5. A dor 
visceral de origem no estômago localiza-se habitualmente na região 
médio-epigástrica. O acometimento da camada parietal do peritô-
nio por doenças gástricas pode determinar dor apenas no quadrante 
superior esquerdo do abdômen. Doenças que acometem o bulbo 
duodenal causam dor visceral na região epigástrica e eventualmente, 
no QSD do abdômen. Doenças da porção distal do duodeno cau-
sam dor na região periumbilical1.
A dor no hipocôndrio direito ocorre por afecções do fígado, vesícula 
biliar, flexura hepática do cólon, distúrbios no hemitórax direito, 
hemidiafrágma direito, doenças musculoesqueléticas ou do sistema 
nervoso. As lesões mais frequentes são a colecistite crônica ou aguda, 
cólica biliar, câncer hepático e do sistema biliar, abscesso hepático e 
pancreático, hepatite crônica ou aguda, pleurisia hemidiafragmática 
direita, abscesso subfrênico, úlcera duodenal, neuralgia intercostal, 
síndrome pós-colecistectomia e pneumonia1,5,7,8. A dor hepática 
localiza-se no hipocôndrio direito, epigástrio, ou na região torácica 
distal, intensifica-se às expirações e pode ser referida no ombro e 
escápula direita1,8,9.

A dor no hipocôndrio esquerdo ocorre por afecções do baço, flexura 
esplênica do cólon, lesão do hemitórax esquerdo, cauda do pâncreas, 
doenças neurológicas e musculoesqueléticas. O tromboembolismo 
ou trombose dos nervos esplênicos, o infarto esplênico, o abscesso 
esplênico, a esplenomegalia, a colite, a ruptura de baço, o carcinoma 
de flexura esplênica do cólon, a pneumonia, a neuralgia intercostal, 
a hérnia diafragmática, a pericardite e a angina pectoris, são as lesões 
mais frequentes1,5. A dor visceral pancreática caracteriza-se por des-
conforto abdominal constante, com irradiação para regiões lombar 
ou dorsal distal.
A dor lombar ocorre por lesão dos rins, ureteres, cabeça e cauda do 
pâncreas ou cólon. As causas principais são os abscessos perirrenal, a 
pielite, a pielonefrite, abscessos renais, tumor renal, tuberculose re-
nal, síndrome dolorosa pós-nefrectomia, neuralgia intercostal de um 
ou mais nervos (T8-T11) compressão radicular por tumor, doenças 
vertebrais e herpes-zóster1,5. 
A dor na região periumbilical ocorre por lesão do intestino delgado, 
apêndice, ceco, corpo do pâncreas, afecções musculoesqueléticas ou 
neurológicas, principalmente por obstrução intestinal aguda, diver-
ticulite de Meckel, tromboembolismo da artéria mesentérica supe-
rior, enterocolite, hérnia umbilical, neuralgia intercostal (T9-T11) ou 
síndrome dolorosa miofascial1,5. 
A dor na região ilíaca direita ocorre por lesões do apêndice, intestino 
delgado, ceco, rim e ureter direito, tuba uterina direita ou ovário 
direito, afecções musculoesqueléticas ou neurológicas, tais como: 
apendicite aguda, salpingite crônica, ruptura de folículo ovariano, 
cólica renal, pielite aguda, carcinoma do ceco, hérnia inguinal, epi-
didimite aguda e psoíte1,5. 
A dor na região ilíaca esquerda ocorre devido a lesões do cólon sig-
moide, trato urinário esquerdo, genitália feminina interna, afecções 
musculoesqueléticas ou neurológicas. São causas comuns a salpingite 
aguda, gravidez ectópica, colite ulcerativa, psoíte, diverticulite, volvo 
do sigmóide, intussuscepção intestinal, obstrução intestinal, hérnia 
inguinal, epididimite, neuropatia segmentar (herpes-zóster, hérnia 
de disco, tumor medular), neuralgias dos nervos íleo-hipogástrico 
ou íleo-inguinal e a síndrome dolorosa miofascial lombar1,5,9. 
A dor no hipogástrico ocorre devido a lesões da bexiga, genitália 
interna, doenças intestinais, afecções musculoesqueléticas ou neuro-
lógicas. A cistite aguda, distensão vesical (bexigoma), prostatite, hi-
pertrofia prostática, carcinoma de bexiga, tumor no retossigmóide, 
constipação crônica e doenças da genitália feminina interna são as 
causas mais frequentes1,5.
A dor em cólica na região periumbilical, oriunda do intestino delga-
do, pode ser desencadeada por distensão da luz visceral ou por ati-
vidade motora excessiva. Processos infiltrativos e inflamatórios que 
acometam o peritônio parietal podem causar dor somática localiza-
da a partir da região envolvida. A tração da raiz do mesentério pode 
causar dor somática e dor visceral periumbilical9,10. A distensão do 
cólon ascendente e da metade direita do cólon transverso pode resul-
tar em dor periumbilical e/ou dor suprapúbica. A distensão da meta-
de esquerda do cólon transverso e do cólon descendente determina 
dor localizada na porção mediana infraumbilical e suprapúbica10.
Lesões do cólon sigmóide causam dor no QID ou QIE do abdô-
men, e na região suprapúbica quando há acometimento peritoneal 
devido a estimulação mesentérica1,2. 
A dor abdominal de origem peritoneal na fase aguda pode associar-



313

Dor visceral abdominal: aspectos clínicos Rev Dor. São Paulo, 2013 out-dez;14(4):311-4

-se a náuseas, vômitos, febre, taquicardia, hipertonia e rigidez ab-
dominal, descompressão brusca dolorosa da parede abdominal e 
abolição dos ruídos hidroaéreos. O comprometimento do peritônio 
parietal geralmente causa dor na região correspondente ao envoltó-
rio acometido. A dor musculoesquelética pode ser referida nas mes-
mas regiões de referência da dor visceral10,11. 
As disfunções ou alterações vertebrais, ligamentares e/ou muscula-
res da transição toracolombar podem gerar dor ou desconforto nas 
regiões inguinal, púbica, glútea e/ou abdominal e/ou nos membros 
inferiores. O quadro álgico pode simular visceropatias abdominais 
e/ou pélvicas e/ou afecções ligamentares ou articulares dos quadris11.
As dores nociceptivas viscerais são difusas e profundas, de locali-
zação vaga e descritas como peso, cólicas, pontadas ou agulhadas, 
apresentam intensidade variável, podem ser constantes ou inter-
mitentes, incapacitantes ou não. Associadamente, podem ocorrer 
dispareunia e dismenorréia, assim como alterações do sono, difi-
culdade para executar exercícios físicos leves e desempenhar ativi-
dades de vida prática e diária11.

DORES ABDOMINAIS DE ORIGEM MIOFASCIAL

A síndrome dolorosa miofascial (SDM), principalmente dos múscu-
los reto do abdômen e oblíquos, resulta em dor na musculatura da 
parede abdominal e pode mimetizar doenças viscerais. A dor referi-
da dos pontos gatilho (PGs) miofasciais da musculatura abdominal 
geralmente ocorre no mesmo quadrante e eventualmente em outro 
quadrante abdominal ou na região lombar ou dorsal. A ativação dos 
PGs na musculatura abdominal pode ocorrer por traumatismos ou 
estresses musculares ou representar respostas viscerossomáticas de 
doenças viscerais como úlcera péptica, parasitoses intestinais, colite 
ulcerativa, doença diverticular do cólon ou colecistopatia. Os PGs 
podem desencadear respostas somatoviscerais, incluindo vômitos, 
anorexia, náuseas, cólica intestinal, diarreia, espasmo vesical ou es-
fincteriano ou dismenorreia. Esses sintomas associados com a dor e 
rigidez da parede abdominal podem mimetizar afecção visceral agu-
da, como apendicite ou colecistite.
A ativação dos PGs pode perpetuar-se pelo estresse emocional, ado-
ção de posturas inadequadas e atividades físicas inapropriadas. 
A dor na SDM agrava-se durante a movimentação, tosse e geral-
mente associa-se a espasmo reflexo muscular e às anormalidades dis-
crásicas segmentares e supra-segmentares1,2,6.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico fundamenta-se na anamnese e no exame físico. Os 
exames laboratoriais, de imagem, endoscópico e eletrofisiológico au-
xiliam no diagnóstico diferencial da dor abdominal. 
Durante a anamnese considerar o gênero, a idade atual do paciente, 
a idade do inicio dos sintomas e seu tempo de instalação. Caracte-
rizar a dor quanto à localização, instalação, irradiação, intensidade, 
ritmo, periodicidade, duração, interferência nas atividades incluin-
do o sono, ingestão de bebida alcoólica, condimentos, alimentos 
gordurosos, jejum, defecação e uso de fármacos. Avaliar as relações 
temporais, os fatores de melhora e piora e as circunstâncias que ge-
raram sua instalação e manutenção5,11,12. Também analisar a relação 
da dor com o período do ciclo menstrual, traumatismos ou cicatrizes 

abdominais; avaliar os fatores desencadeantes relacionados à piora da 
dor e/ou os fatores de melhora da dor como a tosse, o espirro, a eli-
minação de flatos ou fezes, a micção, movimentos e esforços físicos. 
Verificar o uso de fármacos, como os inibidores de angiotensina, be-
tabloqueadores, antibióticos, quimioterápicos, inibidores de bomba 
de prótons e anti-inflamatórios. 
Durante a anamnese inquirir sobre perda de peso, febre, anemia, 
adinamia, síncopes, adenomegalias, massas abdominais, náuseas, 
vômitos, diarreia, obstipação, distensão abdominal, eructações, pi-
rose, saciedade precoce, empachamento pós-prandial, anorexia, ic-
terícia, colúria, acolia, prurido, hematêmese, melena, enterorragia, 
artrite, artralgia, dor torácica, urgência miccional, micção noturna, 
dispareunia, dismenorreia, lombalgia, dorsalgia, fadiga, cefaleias, 
palpitações, insônia, anorexia ou aumento do apetite, ocorrência de 
doenças sexualmente transmissíveis, hábitos etc.1,9. 
Quanto à história familiar, pesquisar fatores relacionados a dor ab-
dominal como porfiria intermitente aguda, febre do Mediterrâneo, 
câncer do aparelho digestivo, diabetes mellitus etc. 
A história clínica deve incluir antecedentes sobre cirurgias abdominais, 
lesões, microtraumatismos de fibras musculares após a execução de es-
forços físicos, atividades repetitivas ou prolongadas. Elementos como 
a tosse, a torção do tronco, as mudanças de decúbito, as atividades físi-
cas, carregar objetos pesados, que aumentam a tensão em grupamen-
tos musculares, podem descondicioná-los e desencadear ou agravar 
a dor abdominal. Os sintomas do comprometimento visceral como 
náuseas, vômitos, diarreia, obstipação, febre e calafrios são raros nesses 
casos, exceto no período de agravamento das crises dolorosas1,5,9. 
Durante o exame físico a palpação abdominal avalia a presença de 
distensão, tumor, ascite, assimetria de parede, manchas ou lesões 
dermatológicas. Pesquisar rigidez abdominal, hepato ou espleno-
megalia, sinais de peritonite, déficits motores. Avaliar a presença e/
ou anormalidades dos ruídos hidroaéreos. O exame físico deve ser 
completo, incluindo toque retal e vaginal e a pesquisa dos PGs as-
sociados à SDM. 
Estudo13 utilizou o teste de Carnett para avaliar a presença ou ausên-
cia de visceropatias. A palpação abdominal do paciente com contra-
ção muscular também resulta em dor e desconforto. 
Muitas vezes os achados clínicos são incompatíveis com as queixas e 
os exames complementares podem auxiliar o diagnóstico. Tais exames 
incluem hemograma, determinação da velocidade de hemossedimen-
tação (VHS), glicemia, creatinina, bilirrubinas, a-amilase, lipase, tran-
saminases, fosfatase alcalina, porfirinas urinárias (porfobilinogênio), 
T4 livre e TSH, cálcio e fósforo séricos, eletroforese da hemoglobina, 
exame parasitológico de fezes, exame de urina, reação de Widal (diar-
reia recente), teste de tolerância à lactose (diarreia) etc.5,13,14.
A radiografia do tórax, ultrassom (US) de abdômen total, ultrassom 
pélvico e/ou transvaginal, tomografia computadorizada, ressonância 
magnética do abdômen, cintilografia do aparelho urinário, endosco-
pia digestiva proximal e colonoscopia, entre outros exames comple-
mentares, devem ser realizados de modo individualizado para cada 
caso. Dessa forma, na dor do abdômen rostral solicitar radiografia 
do tórax e na dorsalgia o da coluna torácica e lombar13,14. 
O US de abdômen total na dor no hipocôndrio ou epigástrio des-
carta as doenças biliopancreáticas, e na dor mesogástrica, difusa, sem 
sintomas digestivos descarta aneurisma ou tumores. O US pélvico 
ou transvaginal na dor pélvica auxilia no diagnóstico das afecções 
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ginecológicas ou urológicas, o US de rins e vias urinárias, na dor nos 
flancos ou região lombar. 
A endoscopia digestiva proximal é indicada em casos de dor ou 
desconforto no epigástrio e a colonoscopia é indicada nos casos de 
alteração do trânsito intestinal em pacientes com mais de 45 anos 
de idade, histórico familiar de câncer colorretal ou de polipose, mo-
dificação no padrão da dor ou do trânsito intestinal, sintomas reci-
divantes de curta duração e/ou sinais de alarme (emagrecimento, 
anorexia, sangramento retal, anemia, sintomas noturnos). A colo-
noscopia ou enema opaco e/ou a manometria anorretal podem ser 
úteis na obstipação intestinal sem lesão orgânica13,14.
A laparoscopia é indicada na dor abdominal intensa, incapacitante, 
sem diagnóstico definido ou quando as anormalidades não foram 
elucidadas pelo exame físico, laboratorial ou de imagem. A laparos-
copia realizada nos pacientes com dor abdominal crônica evidencia 
anormalidades em aproximadamente 53% dos casos13,14. Cumpre 
salientar que as aderências peritoneais geralmente não se relacionam 
à dor abdominal crônica.
Nas mulheres com idade inferior a 45 anos, com presença de sinto-
mas como sono não reparador, lombalgia, quadro clínico sugestivo 
de fibromialgia, polaciúria, nictúria, dispaurenia, dismenorreia etc., 
na ausência de sintomas ou sinais de alarme ou história familiar de 
câncer colorretal com exame físico normal, deve-se proceder à inves-
tigação criteriosa e progressivamente8. 
Quando a investigação não revela alterações estruturais e/ou fun-
cionais relacionadas a anormalidades viscerais, síndromes funcionais 
gastroenterológicas como dispepsia, dismotilidade inespecífica ou 
síndrome do intestino irritável, síndrome dolorosa abdominal fun-
cional, dor abdominal funcional inespecífica, disfunção da vesícula 
biliar ou do esfíncter de Oddi, disfunção tipo biliar ou pancreática, 
urológicas ou ginecológicas, neurológicas (enxaqueca ou epilepsia 
abdominais), SDM da musculatura abdominal9, analisar os aspectos 
psicossociais da dor. A infiltração com anestésico local possibilita o 
diagnóstico de SDM da parede abdominal quando os exames clíni-
cos e complementares são normais7,11,12. 
O diagnóstico da dor abdominal crônica deve contemplar as do-
enças gastrointestinais funcionais responsáveis pela maior parte das 
consultas gastroenterológicas. Nos pacientes cuja investigação é 
negativa para alterações estruturais ou bioquímicas, identificar sub-
grupos de anormalidades gastrointestinais funcionais, tais como sín-
drome do intestino irritável, síndrome da dor abdominal funcional, 
entre outras. 
 
TRATAMENTO

O tratamento visa eliminar as causas, corrigir as anormalidades pri-
márias e as suas repercussões, incluindo os estressores físicos e am-
bientais e prevenir a recorrência da dor. 
Nas afecções viscerais, musculoesqueléticas e neuropáticas benig-
nas esclarecer o paciente sobre o aspecto favorável do diagnóstico, 
a possibilidade de remissões e exacerbações, a relação corpo-mente 
e o papel do estresse no agravamento ou precipitação das causas. 
Orientá-lo sobre a necessidade da modificação do estilo de vida para 
a manutenção da melhora do quadro doloroso15. 
As orientações dietéticas como o uso de dieta fracionada, evitar a 
ingestão de alimentos gordurosos, café e álcool, constituem etapa 

importante no tratamento dos quadros dolorosos abdominais. 
Indicar fármacos sintomáticos e direcioná-los à remissão de sinto-
mas predominantes ou às anormalidades primárias. Procinéticos, 
inibidores da secreção ácida, agonistas da 5-hidroxi-triptamina13,17, 
antiespasmódicos, antidepressivos, ansiolíticos, analgésicos (opioi-
des ou não), erradicação do Helicobacter pylori, acupuntura11, dieta 
balanceada, ingestão adequada de fibras e psicoterapia podem ser 
indicados nas afecções gastrointestinais8-10,16.
Devido às dificuldades para localizar a causa específica responsável 
pela dor abdominal crônica, o tratamento torna-se difícil. Nesses 
casos ocorre sensibilização periférica e central, bem como alteração 
da modulação endógena da dor. Analgésicos, anticonvulsivantes 
e antidepressivos são utilizados para reduzir a sensibilização e me-
lhorar o sistema de modulação da dor endógena. Tratamentos não 
farmacológicos e opções de tratamento complementares podem ser 
indicados14,17. 
 
CONCLUSÃO

Os pacientes com dor abdominal crônica usualmente são subtrata-
dos, pois são subdiagnosticados. Contribuem para o alivio do pro-
cesso doloroso o controle dos sintomas, a normalização ou restau-
ração dos componentes físicos, emocionais e sociais dos pacientes, 
a eliminação do medo de novas doenças, a correção de desajustes 
sociais, profissionais e familiares. O tratamento interdisciplinar com 
a associação das medidas farmacológicas aos procedimentos de me-
dicina física e reabilitação e do acompanhamento psicológico dimi-
nui o sofrimento e as incapacidades e melhora a qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

1. Al-Chaer ED, Traube RJ. Biological basis of visceral pain: recent developments. Pain. 
2002;96(3):221-5.

2. Olden KW. Rational management of chronic abdominal pain. Comp Ther. 
1998;24(4):180-6.

3. Buéno L, Fioramont J, Garcia-Villar R. Pathobiology of visceral pain: molecular mechanisms 
and therapeutic implications-III. Visceral afferent pathways: a source of news therapeutic 
targets for abdominal pain. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2000;278(5):670-6.

4. Gebhart GF. Pathobiology of visceral pain: molecular mechanisms and therapeutic 
implications IV. Visceral afferent contributions to the pathobiology of visceral pain. 
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2000;278(6):834-8.

5. Cervero F, Laird JM. Visceral pain. Lancet. 1999;353(9170):2145-8.
6. Nozu T, Okumura T. Visceral sensation and irritable bowel syndrome; with special 

reference to comparison with functional abdominal pain syndrome. J Gastroenterol 
Hepatol. 2011;26(Suppl 3):122-7.

7. Corazziari E, Shafter EA, Hogan WJ, Sherman S, Toouli J. Functional disorders of the 
biliary tract and pancreas. Gut. 1999;45(Suppl 2):II48-54.

8. Talley NJ, Stanghellini V, Heading RC, Koch KL, Malagelada JR, Tytgat GN. Func-
tional gastroduodenal disorders. Gut 1999;45(Suppl 2):II37-42.

9. Giamberardino MA. Visceral pain. Clinical Updates. Pain. 2005;XIII(6):1-6.
10. Pezet S, McMahon SB. Neurotrophins: mediators and modulation of pain. Annu Rev 

Neurosci. 2006;29:507-38.
11. Thompson WG, Longstreth GF, Drossman DA, Heaton KW, Irvine EJ, Müller-Lissner SA. 

Functional bowel disorders and functional abdominal pain. Gut. 1999;45(Suppl 2):II44-7.
12. Lin TY, Teixeira MJ, Ungaretti Jr A, Kaziyama HH, Boguchwal B. Dor pelviperineal. 

Rev Med. 2001;80(ed. esp. pt.2):351-74.
13. Dapoigny M. Troubles fonctionnels intestinaux. Rev Practic. 1999;49:1559-64.
14. Janssen HA, Borghouts JA, Muris JW, Metsemakers JF, Koes BW, Knottnerus JA. He-

alth status and management of chronic non-specific abdominal complaints in general 
practice. Br J Gen Pract. 2000;50(454):375-9.

15. Kraychete DC, Guimarães AC. Hiperalgesia visceral e dor abdominal crônica: aborda-
gem diagnóstica e terapêutica. Rev Bras Anestesiol. 2003;53(6)833-53.

16. Thompson WG, Longstreth GF, Drossman DA, Heaton KW, Irvine EL, Müller-Lissner SA. 
Functional bowel disorders and functional abdominal pain. Gut. 1999;45(Suppl 2):II43-7.

17. Guariso G, Mozizymas R, Benini F. Experience of recurrent abdominal pain: evalua-
tion based on the Eland scale. J Pain Symptom Manage. 1997;14(3):133-4.



315

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Peripheral nerve sti-
mulation to treat chronic pain is a neurosurgical armamentarium 
used for a long time, being indicated to treat neuropathic painful 
syndromes together with other types of nerve stimulation: dorsal 
column electric stimulation and deep cerebral stimulation. This 
study aimed at analyzing the relevance of peripheral nerve stimu-
lation to treat chronic painful syndromes.
CONTENTS: Primary indication is severe chronic neuropathic 
pain refractory to conservative treatment. However, the affected 
area needs to have a defined anatomic distribution and related 
to the peripheral nerve to be stimulated. One should also notice 
signs of objective involvement of the nerve. A nerve stimulation 
test shall be performed from 7 to 10 days prior to the final im-
plant and pain must improve at least 50% according to specific 
evaluation scales. There are two methods to implant electrodes 
in peripheral nerves: direct surgical approach and percutaneous 
technique. After the test, the implant with permanent generator 
is performed.
CONCLUSION: Peripheral nerve stimulation to treat chronic 
painful syndromes has shown promising results. The develop-
ment of new materials is extremely necessary for the technical 
evolution and treatment of chronic painful syndromes. In this 
sense, new prostheses are being developed and one feature of a 
more feasible implant to be used in the peripheral nervous sys-
tem would be low profile prosthesis with already implanted and 
rechargeable battery.
Keywords: Chronic neuropathic pain, Chronic painful syndro-
me, Pain evaluation scales, Peripheral nerve stimulation.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O uso da estimulação elétrica 
de nervos periféricos para o tratamento da dor crônica constitui um 
armamentário neurocirúrgico utilizado há bastante tempo, sendo 
uma modalidade indicada no tratamento das síndromes dolorosas 
de caráter neuropático, juntamente com outras formas de neuro-
estimulação: estimulação elétrica da coluna dorsal e a estimulação 
cerebral profunda. O objetivo deste estudo foi analisar a relevância 
da estimulação nervosa periférica no tratamento das síndromes do-
lorosas crônicas. 
CONTEÚDO: A principal indicação é a dor neuropática crônica, 
intensa, refratária ao tratamento conservador. Apresenta, contudo, 
necessidade de a área acometida ter uma distribuição anatômica de-
finida e relacionada ao nervo periférico no qual se deseja realizar a 
estimulação. Deve-se perceber também sinais de comprometimento 
objetivo do nervo. É necessária a realização de teste de neuroestimu-
lação entre 7 e 10 dias previamente ao implante definitivo e deve-se 
obter melhora de pelo menos 50% da dor em escalas de avaliação 
específicas. Existem duas formas de implante de eletrodo em nervos 
periféricos: abordagem cirúrgica direta e técnica percutânea. Após o 
teste ser completado, é realizado o implante do sistema de gerador 
permanente. 
CONCLUSÃO: O uso da estimulação de nervos periféricos no tra-
tamento das síndromes dolorosas crônicas tem mostrado resultados 
promissores. O desenvolvimento de novos materiais é extremamen-
te necessário para a evolução da técnica e o tratamento dessas síndro-
mes dolorosas crônicas. Nesse sentido, novas próteses estão sendo 
desenvolvidas e uma das características de implante mais viável para 
uso no sistema nervoso periférico seria uma prótese de baixo perfil, 
com bateria já implantada com os eletrodos e recarregável.
Descritores: Dor neuropática crônica, Escalas de avaliação da dor, 
Estimulação nervosa periférica, Síndrome dolorosa crônica. 

INTRODUÇÃO

O uso da estimulação elétrica de nervos periféricos para o trata-
mento da dor crônica constitui um armamentário neurocirúrgico 
utilizado há bastante tempo, sendo uma modalidade indicada no 
tratamento das síndromes dolorosas de caráter neuropático, junta-
mente com outras formas de neuroestimulação: estimulação elétrica 
da coluna dorsal (SCS) e a estimulação cerebral profunda (ECP). 
Historicamente, o uso da estimulação elétrica do sistema nervoso 
periférico (SNP) no tratamento da dor data da antiguidade1, mas foi 
com a publicação da Teoria do Portão por Melzack e Wall em 1965 
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que surgiu uma nova ideia de funcionamento da circuitaria perifé-
rica e que vários experimentos com estimulação elétrica se tornaram 
viáveis para o tratamento das síndromes dolorosas crônicas. Embora 
vários aspectos de fisiopatologia da teoria do portão tenham sucum-
bido, essa teoria forneceu a base científica da estimulação de nervos 
periféricos para tratamento da dor crônica: estimulação de fibras de 
largo diâmetro ativadas com limiar mais baixo do que as pequenas 
fibras, a uma intensidade suficiente para produzir parestesias, deveria 
produzir também o alívio do quadro doloroso2. 
Os primeiros experimentos com o uso da estimulação nervosa peri-
férica foram publicados em 19673,4, quando realizaram a estimula-
ção via forâmen infraorbitário em oito pacientes, que cursaram com 
significativa melhora da dor enquanto a estimulação estava funcio-
nante. Os autores também sugeriram nesse trabalho a ideia de um 
estimulador implantável. Ao mesmo tempo, iniciou-se um estudo 
sobre o uso da neuroestimulação em coluna dorsal, com os resulta-
dos iniciais levando ao desenvolvimento de sistemas implantáveis, 
com o primeiro desses sistemas de bateria sendo desenvolvido por 
Cordis em 1976 (citado por Rossi)5.
Nos anos seguintes, inúmeros estudos foram realizados com o uso da 
estimulação nervosa periférica6-21. Infelizmente, os resultados iniciais 
desses trabalhos não foram muito animadores: em 1976 relatou-se 
uma taxa de melhora global de 26%10; já em 1982, relatou-se uma 
taxa de sucesso de 53%14. 
Devido aos resultados descritos, aos relatos de lesão do nervo peri-
férico pela colocação do eletrodo e à disseminação mais ampla do 
uso da estimulação da coluna dorsal no tratamento das síndromes 
dolorosas crônicas de caráter neuropático, o uso da estimulação de 
nervos periféricos tornou-se menos atrativo. Isso se refletiu também 
na elaboração de aparatos específicos para uso na estimulação de 
nervos periféricos, que eram muito restritos, com apenas um apare-
lho aprovado pela Food and Drug Administration (FDA).
A ressurreição da estimulação do sistema nervoso periférico para o 
tratamento da dor crônica aconteceu com um trabalho22 em que se 
descreveu a técnica de implante percutâneo de eletrodos no nervo 
occipital para tratamento da neuralgia occipital. Vários estudos se se-
guiram com o uso da estimulação tanto em nervos occipitais quanto 
com o uso combinado nos ramos supraorbitais para o tratamento 
da cefaleia crônica de caráter migranoso e outras cefaleias de caráter 
autonômico23-29. A partir daí, relatos do uso de implantes em nervo 
trigêmeo30, uso no controle de dor crônica pós-herniorrafia (nervo 
inguinal), e uso de eletrodos paraespinhais no tratamento da neural-
gia pós-herpética, sacroileíte e coccidínea retomaram a estimulação 
do SNP no tratamento das síndromes dolorosas crônicas de caráter 
neuropático31-34.

INDICAÇÕES

Seguem os mesmos padrões do uso da neuromodulação espinhal, 
tendo como indicação principal a dor neuropática crônica, intensa, 
que afeta a funcionalidade do paciente e é refratária ao tratamen-
to conservador (fármacos, fisioterapia, bloqueios anestésicos locais 
e bloqueios simpáticos, estimulação elétrica transcutânea, toxina 
botulínica etc.)19-21. Apresenta, entretanto, a necessidade de a área 
dolorosa acometida ter uma distribuição anatômica bem definida e 
relacionada ao nervo periférico no qual se deseja realizar a estimula-

ção. Deve-se perceber também sinais de comprometimento objetivo 
do nervo periférico (hipoestesia, hiperpatia, hiperestesia, alodínea 
etc.)19-21.
A confirmação do comprometimento do respectivo nervo “alvo” por 
meio do bloqueio anestésico local é uma etapa frequentemente reco-
mendada na literatura21; entretanto, não existem evidências de que 
esse parâmetro signifique um fator de melhor prognóstico.
A realização de teste de neuroestimulação precedendo o implante 
definitivo, através da externalização dos eletrodos é indispensável. 
A mesma é realizada num período específico (entre 7 e 10 dias) e 
deve-se obter melhora de pelo menos 50% do quadro doloroso em 
escalas de avaliação específicas de dor19-21.

Indicações específicas
A- Neuralgia pós-herpética;
B- Dor neuropática pós-traumática;
C- Dor neuropática pós-operatória;
D- Dor neuropática facial; 
E- Neuralgia occipital ou dor cervicogênica occipital intratável cli-
nicamente;
F- Migrâneas transformadas, com presença de dor occipital e hemi-
crania contínua;
G- Síndrome de dor complexa regional;
H- Cefaleia em salvas.

CONTRAINDICAÇÕES

Engloba o uso de anticoagulantes ou pacientes com distúrbios de 
coagulação, pacientes com infecção ativa de provável área cirúrgica, 
pacientes com problemas cognitivos importantes, depressão intra-
tável ou com avaliação neuropsicológica que indique transtorno de 
personalidade importante19. 
Outra contraindicação é paciente que necessite de seguimento ro-
tineiro com ressonância nuclear magnética devido às limitações do 
uso desses exames com esses materiais21.

TÉCNICA CIRÚRGICA

Aspectos gerais
O implante de eletrodos segue recomendações bem definidas. Exis-
tem, basicamente, duas formas de implante em nervos periféricos: a 
abordagem cirúrgica direta, que envolve exposição direta do nervo 
e colocação de eletrodos tipo “placa” sobre o nervo em um lado, 
ou em ambos os lados (técnica em “Sandwich”). Como opção, o 
eletrodo pode ser colocado pela técnica percutânea por meio de uma 
agulha inserida perpendicularmente ao trajeto do nervo.
Os tipos de eletrodos utilizados são: 
• Para a técnica percutânea utiliza-se eletrodos cilíndricos de 4 ou 8 
pólos: Pisces-Quad Compact, Pisces-Quad, Octad, Quad plus ou Quad 
Compact da Medtronic ou Quattrode, Octrode da ANS/St. Jude. 
• Para a técnica cirúrgica aberta utilizam-se os eletrodos em placa 
de 4, 8 ou 16 pólos: Resume, Resume II, On-Point PNS, Resume TL, 
Specify, Specify 2x8 da Medtronic ou os modelos Lamitrode S4, La-
mitrode 44C, Lamitrode S8, Lamitrode 88C da ANS/St. Jude.
Em ambas as técnicas é fundamental o correto ancoramento do ele-
trodo para prevenir migrações e seus deslocamentos. Dependendo 
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da técnica escolhida isso pode ser feito na área de entrada do eletrodo 
(por exemplo, pela técnica percutânea de estimulação do nervo occi-
pital), pela fixação à distância (técnica de fixação dos nervos supra e 
infraorbitários) ou por meio da fixação direta do eletrodo em planos 
subcutâneo e fáscias/periosteal nas incisões abertas.
O protocolo de implante exige a realização de um teste de eficácia 
no controle do quadro doloroso. Assim, após o implante, o eletrodo 
deve ser tunelizado e ligado a um extensor externo de testes associado 
a um gerador externo. É importante garantir, antes da análise da dor, 
que exista cobertura da área dolorosa com a sensação de parestesias/
dormência. A cobertura da área dolorosa pode ser testada em intrao-
peratório ou em pós-operatório imediato. Durante o período de testes 
os pacientes são usualmente cobertos com antimicrobianos (embora o 
seu uso não diminua a chance de infecção comprovadamente). 
Após o teste ser completado (média de 7 a 10 dias), é realizado o im-
plante do sistema de gerador permanente em centro cirúrgico, sob 
anestesia geral, pois a passagem dos tunelizadores em subcutâneo 
é dolorosa. Os locais mais utilizados para o implante são a região 
glútea, parede abdominal ou a região infraclavicular. Independente-
mente da região escolhida, o local do implante do gerador definitivo 
deve ser profundo o suficiente para se evitar escaras e ser localizado 
em regiões de pouca mobilidade (Figuras 1 e 2).
 
Aspectos particulares de implante percutâneo

Implante de nervo occipital, supraorbitário e infraorbitário:
Os eletrodos são quase que rotineiramente inseridos sob radiosco-
pia. Existem parâmetros utilizados na colocação dos implantes: o 
forâmen infraorbitário e a base da órbita para o nervo infraorbitário, 
o limite e o forâmen supraorbitário para o nervo supraorbitário, o 
arco de C1 e a linha média para o nervo occipital.
A direção de colocação do eletrodo pode ser de medial para lateral 
ou vice-versa, dependendo da experiência do cirurgião. Eletrodos 
de 4, 8 ou 16 contatos podem ser utilizados, passando pelo plano 
epifascial, embaixo, mas acima dos músculos. O padrão de coloca-
ção do eletrodo deve cruzar o sentido do nervo para que ele possa 
ser estimulado por pelo menos dois contatos do eletrodo (Figura 3).

Implante de nervo trigêmeo
O eletrodo é inserido pela técnica de Hartel35, passando pelo forâ-
men oval, sob radioscopia. O mesmo é posteriormente tunelizado e 

Figura 1. Exemplo de colocação de eletrodo em placa modelo On-
-Point PNS (Medtronic)

Figura 2. Eletrodo em nervo radial e nervo femoral

Figura 3. Estimulação de nervos supraorbitário e occipital
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fixado pelo seu orifício de entrada na pele, sendo levado subcutane-
amente até a região de masseter e subauricular.

RESULTADOS

Com relação às síndromes dolorosas de caráter neuropático (sín-
drome de dor complexa regional, neuropatia traumática ou pós-
-operatória), a maioria dos trabalhos mostra melhora de 50% nas 
escalas de dor em uma média de 60-70% dos pacientes submetidos 
ao procedimento, com follow-up de mais de 3 anos36,37.
Na estimulação percutânea nas síndromes dolorosas da face, os re-
sultados se assemelham aos anteriormente descritos, sobretudo para 
a neuralgia occipital, com melhora de 50% nas escalas de dor em 
uma média de 65% dos pacientes em follow-up de 1 mês até 3 anos30.
Existe uma série de novas indicações para o uso da estimulação de 
nervos periféricos: cefaleias em salvas, migrânea, cefaleia crônica di-
ária e fibromialgia38. Os resultados preliminares foram os seguintes:

Migrânea 
Uma série de casos envolvendo o uso de estimulação do nervo occipi-
tal ocorreu em 200323. Oitenta e oito por cento dos pacientes tiveram 
mais de 50% de redução nas escalas de dor e frequência de cefaleia. 
Outra série de casos retrospectiva24, mostra oito pacientes tratados 
com estimulação do nervo occipital em um seguimento de três anos. 
Houve melhora de mais de 50% nas escalas de dor em metade dos 
pacientes.
O primeiro trabalho que incluiu grupo-controle foi no estu-
do ONSTIM25. O grupo com estimulação occipital apresentou 
melhora em 39% dos pacientes num seguimento de três meses. 
Outros estudos prospectivos de estimulação do nervo occipital, 
randomizados e controlados, têm sido produzidos, porém ainda 
sem resultados descritos. 

Hemicrania contínua
Uma série de casos de seis pacientes submetidos à estimulação do 
nervo occipital foi descrita. Quatro dos seis pacientes apresentaram 
melhora de mais de 50% nas escalas de dor26.

Cefaleia em salvas
Dois estudos prospectivos, envolvendo oito pacientes cada, foram 
publicados. No primeiro27, a estimulação foi unilateral e cinco dos 
oito pacientes obtiveram mais de 50% de redução na frequência de 
crises. No segundo grupo, o estímulo foi bilateral e apenas três pa-
cientes obtiveram esse grau de melhora.
Uma série de casos de quatro pacientes foi descrita com uso de esti-
mulação occipital bilateral para o tratamento de cefaleia em salvas28. 
Esses pacientes foram seguidos por seis meses, e dois obtiveram me-
lhora de mais de 50% da gravidade e número de crises de cefaleia.

Estimulação combinada dos nervos supraorbital e occipital

Migrânea
Uma série de casos de sete pacientes foi descrita na literatura29. Seis 
dos sete pacientes relataram redução das escalas de dor de 90% a 
100% e cinco não necessitaram do uso de fármacos, num seguimen-
to de até 35 meses.

CONCLUSÃO

O uso da estimulação de nervos periféricos no tratamento das sín-
dromes dolorosas crônicas tem mostrado resultados promissores. 
O desenvolvimento de novos materiais, mais adaptados para es-
timulação nervosa periférica, de baixo perfil, é extremamente ne-
cessário para o desenvolvimento da técnica e o tratamento dessas 
síndromes. Além disso, novas próteses estão sendo desenvolvidas e 
uma das características de implante mais viável para uso no SNP 
seria uma prótese de baixo perfil, com bateria já implantada com 
os eletrodos e recarregável.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: SUNCT syndrome 
(short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with con-
junctival injection and tearing syndrome) is described as unilateral 
orbitary, supraorbitary or temporal pain, characterized as stab-
bing or throbbing, severe, disabling, of short duration, varying 
from 5 to 240 seconds. This is a difficult to treat syndrome, ho-
wever in our case there has been satisfactory analgesia with intra-
venous lidocaine.
CASE REPORT: Female patient, 32 years old, with SUNCT 
syndrome secondary to pituitary tumor (submitted to transsphe-
noidal hypophysectomy and radio-surgery), started presenting 
30 daily pain crises. There has been no analgesic response to sur-
gical procedure. Pharmacological treatment was started with la-
motrigine, chlorpromazine and amitriptyline without pain relief. 
Patient was submitted to intravenous lidocaine infusion cycles 
with adequate pain relief.
CONCLUSION: In this case of SUNCT syndrome, intrave-
nous lidocaine was able to promote adequate and long-lasting 
analgesia and may be considered integral part of the treatment 
of this syndrome.
Keywords: Headache, Lidocaine, Pituitary tumor, SUNCT syn-
drome, Treatment.

Intravenous lidocaine to treat SUNCT syndrome secondary to pituitary 
tumor. Follow up of a patient for four years. Case report*
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A síndrome SUNCT (short-
-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival 
injection and tearing syndrome) é descrita como dor de localização 
orbitária, supraorbitária ou temporal unilateral, caracterizada como 
em pontada ou pulsátil, de forte intensidade, incapacitante, de curta 
duração, variando entre 5 e 240 segundos. É uma síndrome dolo-
rosa de difícil tratamento, no entanto, no presente caso obteve-se 
resposta analgésica satisfatória com lidocaína endovenosa. 
RELATO DO CASO: Paciente do gênero feminino, 32 anos por-
tadora de síndrome SUNCT secundária a tumor de hipófise (sub-
metida a hipofisectomia transesfenoidal e radiocirurgia), passou a 
apresentar 30 crises de dor diariamente. Não obteve resposta analgé-
sica com o procedimento cirúrgico. Foi iniciado tratamento farma-
cológico com lamotrigina, clorpromazina e amitriptilina sem alivio 
da dor. Submetida a ciclos de infusão de lidocaína venosa obteve 
adequado alivio da dor. 
CONCLUSÃO: Neste caso de síndrome SUNCT, a lidocaína en-
dovenosa foi capaz de proporcionar analgesia adequada e duradoura, 
podendo ser considerada como parte integrante nos pacientes porta-
dores dessa de síndrome.
Descritores: Cefaleia, Lidocaína, Neoplasia de hipófise, Síndrome 
SUNCT, Tratamento. 

INTRODUÇÃO 

A síndrome SUNCT (short-lasting unilateral neuralgiform headache 
attacks with conjunctival injection and tearing syndrome) foi descrita 
pela primeira vez por Sjaastad et al.1. Essa síndrome caracteriza-se 
por dor de localização orbitária, supraorbitária ou temporal unilate-
ral, em pontada ou pulsátil, de forte intensidade, incapacitante, de 
curta duração, variando entre 5 e 240 segundos. Envolve a primeira 
divisão do nervo trigêmeo e é associada a sintomas autonômicos ip-
silaterais, como lacrimejamento e vermelhidão ocular1-3. Os sinto-
mas autonômicos, em geral dramáticos, aparecem rapidamente após 
o início da dor, podendo haver, além dos já descritos, rinorreia e 
obstrução nasal1. Apesar de a maioria dos casos ser de etiologia pri-
mária, há casos relatados secundários a tumores4, acomete pacientes 
na 5ª década de vida e predomina no gênero masculino; entretanto, 
são descritos casos em mulheres e em pacientes com idade superior 
a 70 anos2,5,6.
Em recente revisão foram identificados 222 casos publicados de 

RELATO DE CASO
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SUNCT/SUNA, na sua maioria de origem primaria2. 
Quanto à causa da dor, é descrito que há ativação da área póstero-
-inferior do hipotálamo ipsilateral6, bem como da área hipotalâmica 
bilateral4, o que confirma a hipótese da origem central desta cefaleia. 
Uma origem neurovascular também é citada2.
A ausência de resposta ao tratamento clínico e/ou cirúrgico é uma 
característica importante dessa entidade nosológica. No entanto, re-
centemente, alguns autores demonstraram que a lidocaína por via 
intravenosa promoveu analgesia em paciente com diagnóstico de 
síndrome SUNCT7,8. 
O objetivo deste estudo foi relatar um caso com diagnóstico clínico 
de síndrome SUNCT secundária a tumor de hipófise que apresen-
tou resposta analgésica satisfatória com a administração endovenosa 
de lidocaína.

RELATO DO CASO 

Paciente do gênero feminino, 32 anos, submetida à hipofisectomia 
transesfenoidal para tratamento de macroadenoma de hipófise. 
Uma vez que a retirada do tumor foi parcial, o tratamento foi com-
plementado com radiocirurgia. Antes do procedimento cirúrgico 
a paciente relatava cefaleia em região periorbitária direita de forte 
intensidade, escala analógica visual (EAV=10), tipo pontada, com 
frequência maior que 30 crises diárias. A sintomatologia era desen-
cadeada por esforço físico e associava-se a hiperemia conjuntival e 
lacrimejamento ipsilaterais. Foi diagnosticada síndrome SUNCT 
secundária ao tumor de hipófise. Depois do procedimento cirúrgico 
houve alívio total dos sintomas dolorosos com recidiva da dor após 
30 dias. Foi iniciada indometacina (150mg/dia) com alivio comple-
to da dor (EAV=0); no entanto, a paciente apresentou hematême-
se o que obrigou a suspensão do anti-inflamatório não hormonal. 
Foram iniciadas então lamotrigina (100mg/dia), clorpromazina 
(40mg/dia) e amitriptilina (50mg/dia) com duração de três meses 
sem que a paciente apresentasse melhora da intensidade (EAV=10) 
ou frequência (30 crises/dia) da dor.
Manteve-se a amitriptilina e a clorpromazina, foi introduzido o car-
bonato de lítio em doses crescentes. Porém, após três meses com 
essa terapêutica não houve alívio da sintomatologia. O carbonato 
de lítio foi suspenso e iniciada lidocaína venosa em dose fixa de 240 
mg (3mg/kg) administrada em infusão continua por duas horas. No 
primeiro dia da infusão houve alívio completo da dor (EAV=0), no 
entanto, após cinco dias as crises retornaram, porém em menor in-
tensidade (EAV=5-7) e frequência (10 crises/dia). Diante do resulta-
do obtido, decidiu-se repetir semanalmente a lidocaína endovenosa 
(240 mg) por um período de 10 semanas. A paciente passou a ser 
avaliada prévia e posteriormente a cada administração da lidocaí-
na e observou-se melhora progressiva e sustentada, uma vez que as 
crises de dor passaram a ocorrer apenas aos esforços e a dor era de 
moderada intensidade (EAV=5). Ao final da 7ª semana a paciente 
encontrava-se assintomática inclusive aos esforços físicos, assim per-
manecendo por seis meses. Após esse período, houve reagudização 
da dor, porém esta se apresentou em frequência e intensidade meno-
res e foi novamente tratada com lidocaína venosa por 10 semanas. 
Ao longo de quatro anos a paciente foi submetida a seis ciclos de 
administração de lidocaína venosa, em intervalos irregulares, com 
resultados analgésicos satisfatórios. 

DISCUSSÃO

A síndrome SUNCT secundária a tumores cerebrais é uma entida-
de nosológica pouco comum e ainda não há um consenso quanto 
ao tratamento. Neste caso a hipofisectomia transesfenoidal para o 
tratamento do macroadenoma de hipófise resultou em melhora 
temporária da dor. Esse fato se contrapõe ao que relata outro autor 
que observou alivio da dor com a intervenção cirúrgica4. Há várias 
hipóteses para explicar a dor decorrente dos tumores hipofisários. 
Acredita-se que a ação mecânica resultante da presença do tumor e o 
consequente estiramento das estruturas envolvidas no processamen-
to da dor podem ser responsáveis pela sintomatologia. Essa hipótese 
explica o quadro doloroso na presença de macroadenomas. Outra 
provável explicação seria a invasão dos seios cavernosos causando a 
sintomatologia dolorosa homolateral. Outra hipótese aventa que o 
quadro álgico seria decorrente de mecanismo humoral, no entanto, 
isso apenas se aplica aos pacientes portadores de tumores produtores 
de hormônios2,3. 
No caso em questão, hipotetizou-se que a presença do tumor pode-
ria ser considerada como fator deflagrador e mantenedor da síndro-
me SUNCT, explicada pela sintomatologia exuberante prévia e pelo 
alívio temporário com a diminuição da massa tumoral. Igualmente 
a recidiva da sintomatologia dolorosa após 30 dias da intervenção 
cirúrgica, reforça a gênese mecânica pela presença de tumor5. 
Por outro lado, a resposta analgésica satisfatória com o uso da 
indometacina sugere a possibilidade de uma reação inflamatória 
tumoral5. 
A decisão de introduzir a lidocaína no tratamento desta paciente 
deveu-se à sua ação analgésica e anti-inflamatória. Esse fármaco age 
nos canais de sódio voltagem–dependentes, resultando em ação 
anestésica reversível7,8. Assim que a ação anestésica local se desenvol-
ve, o limite para a excitabilidade elétrica gradualmente aumenta, o 
pico do potencial de ação diminui, a condução do impulso neuronal 
se letífica e o fator de segurança para a condução diminui, o que pro-
move redução na propagação do potencial de ação e também falha 
na condução nervosa9.
A afinidade da lidocaína pelos canais de sódio é maior nos estados 
aberto e inativado. Além disso, a lidocaína exerce bloqueio uso-
-dependente, sendo que quanto maior a frequência de estimulação 
neuronal, mais moléculas de lidocaína ionizada têm acesso aos lo-
cais de ação, gerando maior grau de bloqueio e de analgesia9. Na 
síndrome SUNCT, o efeito analgésico resultante do mecanismo já 
descrito apresenta duração variável, podendo se estender por apro-
ximadamente três a seis semanas7,10. No que se refere à dose da li-
docaína por via venosa com objetivo analgésico ainda não há um 
consenso definido. A dose fixa de 240 mg de lidocaína empregada 
neste caso baseou-se em resultado analgésico relatado em estudos 
anteriores8,10-12, e a analgesia promovida pela lidocaína foi satisfatória 
e duradoura consolidando sua indicação como parte do tratamento 
multimodal na síndrome SUNCT. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Patients may have visceral 
pain in different parts of the body. This pain is perceived as diffuse, 
differently from painful skin stimulation pain, with regard to lo-
cation and interval of presentation. This study aimed at showing a 
case of visceral pain in a patient submitted to urological procedure 
followed by postoperative complication.
CASE REPORT: Male patient, 60 years old, using warfarin, en-
tered the first-aid unit with abdominal pain predominantly in 
the left flank, 48 hours after transuretral urological procedure. 
Investigation has identified the presence of retroperitoneal he-
matoma in left renal lobe. Initially patient was conservatively 
treated with intravenous morphine by patient-controlled anal-
gesia pump. Since hematoma has increased, we decided for left 
nephrectomy surgical procedure.
CONCLUSION: The neurophysiologic convergence of somatic 
and visceral afferents entering the central nervous system seems to 
explain referred visceral pain, where noxious viscera stimuli induce 
referred pain in somatic areas. This report illustrates a case of acute 
visceral pain management where venous patient-controlled analge-
sia with morphine associated to dipirone was used to control pain, 
for which it was effective.
Keywords: Acute pain, Morphine, Patient-controlled analgesia, 
Postoperative pain, Visceral pain.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Os pacientes que sofrem de dor 
visceral podem apresentá-la em diferentes áreas do corpo. Este tipo 
de dor é percebido de forma difusa, diferente da dor por estimulação 
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dolorosa cutânea, no que concerne a localização e intervalo de apa-
recimento. O objetivo deste estudo foi demonstrar um caso de dor 
visceral em paciente submetido a procedimento urológico seguido 
de complicação no pós-operatório.
RELATO DO CASO: Paciente do gênero masculino, 60 anos, 
em uso de varfarina, deu entrada no pronto-socorro apresentando 
quadro de dor abdominal com predominância em flanco esquerdo, 
48 horas após procedimento urológico transuretral. Na investigação 
complementar foi identificada a presença de hematoma retroperi-
tonial em loja renal esquerda. Inicialmente o paciente recebeu tra-
tamento conservador, e foi iniciada analgesia com morfina por via 
endovenosa através de bomba de analgesia controlada pelo paciente. 
Com o aumento do hematoma, optou-se por intervenção cirúrgica 
para realização de nefrectomia esquerda. 
CONCLUSÃO: A convergência neurofisiológica dos aferentes so-
máticos e viscerais que adentram o sistema nervoso central parece 
explicar a dor visceral referida, onde estímulos nóxicos sobre as vís-
ceras provocam dor referida em áreas somáticas. Este caso ilustra 
o manuseio de um caso de dor visceral aguda onde a utilização de 
analgesia venosa controlada por paciente com morfina associada à 
dipirona foi empregada como estratégia para o controle de dor, para 
o qual se mostrou eficiente. 
Descritores: Analgesia controlada pelo paciente, Dor aguda, Dor 
visceral, Dor pós-operatória, Morfina. 

INTRODUÇÃO

A maioria das pessoas já sentiu dor de origem visceral, desde o leve des-
conforto provocado por indigestão até a agonia provocada por uma 
cólica renal1. A região abdominal é uma localização muito frequente 
das síndromes dolorosas agudas ou crônicas originárias de afecções de 
vísceras. Entretanto, os pacientes que sofrem desse tipo de dor podem 
apresentá-la em diferentes áreas do corpo, como por exemplo: bexiga, 
referida na região perineal; coração, referida no braço esquerdo e pes-
coço; ureter esquerdo, no flanco esquerdo e região lombar. 
A característica de apresentação difusa e de dificuldade na localiza-
ção da dor visceral ocorre devido à pequena densidade de inervação 
sensorial nas vísceras e à grande divergência nas suas conexões com 
o sistema nervoso central (SNC). Por essa razão a dor visceral é per-
cebida de forma difusa, diferente da dor por estimulação dolorosa 
cutânea, no que concerne a localização e intervalo de aparecimento2.
O objetivo deste estudo foi demonstrar um caso de dor visceral em 
paciente submetido a procedimento urológico seguido de complica-
ção no pós-operatório.
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RELATO DO CASO

Paciente do gênero masculino, 60 anos, deu entrada no pronto-so-
corro apresentando quadro de dor abdominal com predominância 
em flanco esquerdo, em peso, intensa, contínua e progressivamente 
crescente, sem fatores de piora e com melhora parcial e transitória 
após uso de analgésico. O paciente referia que a dor teve início apro-
ximadamente 48 horas após realização de procedimento urológico 
transuretral para retirada de cateter duplo J de rim esquerdo.
O paciente relatava como antecedentes mórbidos pessoais ser por-
tador hipertensão arterial sistêmica, ter feito troca de valva aórtica 
(prótese metálica) há seis anos; e ter apresentado quadro de litíase 
ureteral havia dois meses, tendo sido tratado com ureterolitotripsia 
transureteroscópica, e sem relato de intercorrências durante o proce-
dimento. Estava em uso regular de enalapril (20mg/dia) e varfarina 
em doses alternadas (1mg) às segundas, quartas e sextas e 1,5 mg às 
terças, quintas, sábados e domingos.
No exame físico o paciente apresentava pressão arterial de 170x100 
mmHg, frequência cardíaca de 100 bpm, temperatura de 36,5° C, 
frequência respiratória de 20 irpm e escala analógica visual (EAV) de 
8 na avaliação de dor. Apresentava-se ainda consciente e orientado, 
mucosas hipocoradas (+/4+), sinal de Giordano positivo à esquerda 
e abdômen difusamente doloroso, principalmente em flanco esquer-
do. Os demais aparelhos não apresentavam alterações.
Para propedêutica diagnóstica optou-se pela realização de exames 
laboratoriais, radiografia de tórax, tomografia computadorizada 
(TC) de abdômen e ecocardiograma (ECO). O ECO demonstrou 
boa função cardíaca e da valva metálica; a radiografia de tórax se 
apresentava dentro da normalidade; a TC de abdômen demonstrava 
a presença de hematoma retroperitonial na região peri-renal à es-
querda; os exames laboratoriais demonstravam disfunção renal dis-
creta (creatinina=1,5m e ureia 98mg/dL), anemia (hemoglobina de 
10,2mg/dL e hematócrito de 31%), e coagulopatia com a Relação 
Normatizada Internacional (RNI) de 1,7.
O paciente foi transferido para unidade de terapia intensiva (UTI) 
e foi proposto inicialmente tratamento conservador com suspensão 
da varfarina por 48 horas, seguida de ponte com heparina em dose 
plena por via subcutânea, e seguimento radiológico e laboratorial do 
sangramento. 
Diante dos dados encontrados, foi feito o diagnóstico de dor visce-
ral provocada por hematoma retroperitonial na loja renal esquerda 
como complicação de procedimento urológico. Essa complicação 
ocorreu por distúrbio de coagulação induzido pelo cumarínico utili-
zado para profilaxia de trombose da valva aórtica metálica. 
Para o quadro de dor foi utilizada morfina por via endovenosa atra-
vés de bomba de analgesia controlada pelo paciente (ACP), sendo 
iniciado fluxo de 0,5mg por hora e bolus de 2mg durantes as pri-
meiras 12 horas. Após esse período o fluxo foi suspenso e mantido 
somente bolus por demanda. Foi associada ainda dipirona (2g) por 
via endovenosa a cada 6 horas, e ondansetron (4 mg) a cada 8 horas. 
O paciente foi mantido com cateter de oxigênio com fluxo de 2L/
min durante o período em que esteve com ACP. 
Durante as primeiras 24 horas houve bom controle da dor visceral, 
porém detectou-se aumento do hematoma na TC de controle, asso-
ciado à diminuição do hematócrito para 24%, sendo então indicada 
a nefrectomia total por lombotomia. 

A cirurgia transcorreu sem intercorrências e o paciente foi mantido 
com ACP endovenosa para analgesia durante as primeiras 24 ho-
ras de pós-operatório. O paciente evoluiu com melhora e recebeu 
alta da UTI no segundo dia de pós-operatório, e alta domiciliar 
no 16º dia de internação, depois de reintrodução da terapia com 
cumarínico. 

DISCUSSÃO

Neste caso, o paciente apresentou um quadro de dor em flanco 
esquerdo, difusa, intensa e contínua. Essa localização, juntamente 
com a correlação temporal com o procedimento cirúrgico, dire-
ciona a investigação diagnostica para a loja renal. No entanto, ca-
racterísticas que divergem de cólica renal, tais como a ausência de 
paroxismos de dor e a característica em peso, provocam confusão 
na origem anatômica da dor. Essa confusão decorre do fato de as 
fibras aferentes que inervam as diferentes vísceras se projetarem para 
o SNC através dos nervos do sistema nervoso autonômico simpático 
e parassimpático3,4. Alguns desses aferentes espinais se integram aos 
nervos hipogástricos, colônico lombar e esplâncnico de tal forma 
que terminam na região toraco-lombar, como parte integrante da 
inervação simpática, atravessando os gânglios pré e paravertebrais, 
em direção à medula5.
Essas vias servem tanto para função sensorial quanto para ativar 
a funcionalidade da víscera. Quando, por exemplo, as paredes do 
trato gastrointestinal ou urinário são distendidas, provocando a es-
timulação dos aferentes sensoriais, tanto as funções desses órgãos 
(absorção, secreção e motilidade) são ativadas quanto uma resposta 
sensorial consciente é evocada, podendo ser interpretada como dor 
ou plenitude6.
A transdução dos estímulos lesivos recebidos pelas vísceras é feita 
por receptores com alto limiar de excitação presentes em órgãos tais 
como coração, esôfago, cólon, ureter e útero. Os estímulos não lesi-
vos que ocorrem em condições normais, no entanto, têm sua trans-
dução realizada por receptores de baixo limiar. Os receptores mais 
importantes na dor visceral são: Receptor de Potencial Transitório 
Vanilóide do Tipo 1 (TRPV1), canais ASIC3, canais de sódio resis-
tentes a tetrodoxina (NAV 1.8 e NAV 1.9) e canais de cálcio7.
Já a condução dos estímulos é feita por fibras esplâncnicas forma-
das quase exclusivamente por finas fibras mielinizadas do tipo Aδ 
e por fibras não mielinizadas, as fibras C. Essas fibras provenientes 
da periferia se unem formando os aferentes cujo destino comum 
é o SNC. A convergência neurofisiológica dos aferentes somáti-
cos e viscerais que adentram o SNC parece explicar a dor visceral 
referida, onde estímulos nóxicos sobre as vísceras provocam dor 
referida em áreas somáticas1. A convergência víscero-somática pro-
vavelmente decorre da escassez de fibras aferentes viscerais com 
terminação na medula espinhal1.
No presente caso, o paciente apresentava um hematoma retrope-
ritonial na loja renal esquerda sem lesão do ureter, determinando 
assim uma dor em peso referida na região do flanco esquerdo, que 
é a área somática correspondente à inervação renal. Foi proposto 
inicialmente tratamento conservador no intuito de preservar o rim, 
por esse motivo, o tratamento de dor específico deveria ser empre-
gado. Para tal, foi considerada a utilização de analgesia através de 
cateter implantado no espaço peridural, porém, devido à utilização 
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de varfarina a implantação do cateter estava contraindicada. Por fim, 
foi indicada a analgesia endovenosa com morfina através da ACP 
associada a analgésico simples como estratégia.
Tratamentos para dor visceral foram raramente objeto de ensaios 
clínicos, por esse motivo, é difícil determinar um fármaco específico 
para esse fim. Ainda, considerando as diferenças que existem entre 
dor somática e dor visceral (neurotransmissão, neurotransmissores, 
canais e receptores), diferença na resposta aos analgésicos também 
pode ser esperada. Levando em consideração que a dor visceral pos-
sui múltiplos mecanismos, a terapia multimodal tem maior poten-
cial analgésico do que a utilização de um único fármaco8. Dentre 
os analgésicos, alguns parecem ter melhor ação para esse fim: anti-
-inflamatórios não esteroides (incluindo paracetamol e dipirona), 
opioides, gabapentina, pregabalina, octreotide (indicado em casos 
de obstrução intestinal maligna), dexmedetomidina, antidepressivos 
tricíclicos, inibidores duais de recaptação de serotonina e noradrena-
lina, inibidores de canais de sódio e inibidores de receptor n-metil-d-
-aspartado cálcio. Combinações desses fármacos apresentam sempre 
superioridade em relação a quando são utilizadas isoladamente7. O 
principal fator limitante ao tratamento farmacológico está relaciona-
do aos efeitos adversos causados pelos fármacos empregados.
No presente caso optou-se pela utilização de opioide potente, devi-
do à grande intensidade da dor, associado a dipirona, obtendo bom 
controle de dor durante o período de observação que precedeu a 
decisão de intervenção cirúrgica e durante o período pós-operatório. 
Este tipo de estudo apresenta limitação por tratar da resposta de 

apenas um paciente, mas considerou-se importante apresentar essa 
estratégia como uma opção viável para o tratamento de dor visceral 
aguda. No entanto, ensaios clínicos direcionados a esse tema ainda 
precisam ser desenvolvidos.
A avaliação e o tratamento da dor visceral têm importância funda-
mental na redução de morbidade relacionada a diversas situações, 
tais como dor oncológica visceral, dor aguda visceral, síndromes 
funcionais. Este caso ilustrou o manuseio de um caso de dor visceral 
aguda, em que a ACP foi empregada como estratégia para o controle 
da dor, e para a qual se mostrou eficiente. 
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ficações na forma, es tilo ou interpretação só ocorrerão após prévia consulta. 

Correção Final
Os artigos para publicação serão encaminhados ao autor em PDF, para as 
correções cabíveis e devolução no máximo em uma semana. Se houver atra-
so na devolução da prova gráfica, o Editor reserva-se o direito de publicar, 
independentemente da corre ção final. Será enviado ao autor cujo endereço 
eletrônico foi indicado para correspondência, ficando o mesmo responsável 
pela apreciação final da matéria, estando os demais de acordo com a sua 
publicação.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Título: O título do artigo deve ser curto, claro e conciso para facilitar sua 
classificação. Quando necessário, pode ser usado um subtítulo. Deve ser 
enviado em português e inglês.
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. © Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor
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A qualidade dos gráficos e figuras é de responsabilidade dos autores.

Conclusão - Deve discorrer claramente as conclusões principais da pesquisa 
e fornecer uma clara explicação da sua importância e relevância. 
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 Co-
missão Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE- International 
Committee of Medical Journal Editors) para registro de estudos clínicos, re-
conhecendo a im portância dessas iniciativas para a disseminação internacional 
de informações sobre pesquisas clínicas com acesso aberto. Assim, a partir de 
2012, terão preferência para publicação os artigos ou estudos registrados pre-
viamente em uma Plataforma de Regis tros de Estudos Clínicos que atenda 
aos requisitos da Organiza ção Mundial de Saúde e da Comissão 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 plataforma 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 es-
trangeiros, 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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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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