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ANO MUNDIAL DE COMBATE À DOR OROFACIAL

Dor na cabeça, na face, no pescoço 
ou na boca, são sinais de dor 

orofacial. Essas estruturas albergam 
dores comuns, como odontalgias 
e sinusites, e uma das dores das 

mais temidas: a neuralgia do 
trigêmeo. Além disso, as disfunções 
temporomandibulares representam 
importantes causas de dores agudas, 

crônicas orofaciais e cefaleias 
secundárias. Queimação bucal, 

dores pós-operatórias persistentes, 
dor facial atípica e a dor do câncer 
de boca são outros exemplos de dor 

que acometem a região orofacial 
e que são verdadeiros desa� os ao 
diagnóstico e tratamento. Com 

o objetivo de conscientizar a 
população e os pro� ssionais da 

saúde sobre esse tema, de outubro 
de 2013 a outubro de 2014, a 
SBED promove no país o Ano 

Mundial Contra a Dor Orofacial. 

Anuncio_Ano_Mundial.indd   1 05/06/2014   12:52:15



77

Caros colegas,

Na área de dor crônica há crenças capazes de influir na magnitude do quadro álgico, na aceitação do fenômeno doloroso, na adesão ao trata-
mento e na piora da incapacidade. Dentre elas destacam-se as crenças de controle, cura, solicitude, autoeficácia frente à dor e medo da dor e 
evitação ao movimento1-5.
Crenças são noções pré-existentes, estáveis e culturalmente aprendidas sobre situações, eventos, pessoas e ideias. O modo como “compreende-
mos” algo e os significados que lhe atribuímos, influem na emoção que sentimos e nos nossos comportamentos relacionados a essas situações, 
ideias e pessoas1,2.
O medo do movimento é denominado por alguns autores como cinesiofobia, situação na qual os indivíduos desenvolvem medo exacerbado, 
pois julgam que o movimento é a causa da dor e da piora da lesão e assim passam a evitar movimentos e a acentuar comportamentos de 
imobilidade que resultam em maior incapacidade, dependência e desuso6.
A imobilidade na dor aguda e crônica tem razões diferentes. Na dor aguda, a imobilidade visa restaurar a lesão, é temporária e adaptativa. Na 
dor crônica, a imobilidade não se justifica, pois muitas vezes não há lesão a restaurar, o quadro doloroso é prolongado e a imobilidade leva a 
maiores desajustes funcionais, emocionais e sociais. 
Nem todos os indivíduos com dor crônica desenvolvem medo exacerbado do movimento, e alguns podem lidar com a dor e a atividade física 
de forma adaptativa. Se a experiência dolorosa é percebida de forma não ameaçadora, pode ser confrontada pelo indivíduo. O enfrentamento 
mal adaptativo ocorre quando, após uma lesão e vivência dolorosa, pensamentos catastróficos levam ao medo da dor, a comportamentos de 
evitação do movimento, diminuição das atividades diárias e aumento da dependência. Se os comportamentos de evitação do movimento tor-
nam-se persistentes, observam-se quadros de prejuízo do sistema musculoesquelético, síndrome do desuso, fadiga, ansiedade e hipervigilância, 
depressão e piora da dor. O paciente entra em um ciclo vicioso onde, quanto maior o medo da dor, maior a catastrofização, a hipervigilância 
e maior a evitação de movimentos7.
O ajuste da crença de medo da dor e evitação do movimento visando à extinção do comportamento de imobilidade exige ações educativas, 
estratégias específicas para mensuração e resignificação dessa crença e o uso de técnicas de exposição ao vivo e atividade gradual, entre outras 
possibilidades. Deseja-se que os pacientes desconstruam as ideias pré-concebidas, exponham-se aos movimentos “proibidos”, percebam que 
medo e imobilidade são exagerados e que o movimento não está relacionado à piora da dor crônica8,9.
No Brasil, experiências que exploraram todas essas intervenções são ainda em número reduzido e, considerando que tais estratégias têm se 
mostrado muito úteis em âmbito mundial, é desejável ampliar estudos nessa área em nosso meio. É com grande satisfação que nesta edição 
há dois estudos que abordam o problema causado pela cinesiofobia.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain in Parkinson’s disea-
se is a very frequent complaint and may precede the diagnoses of the 
disease. This study aimed at evaluating pain in a group of Parkinson’s 
disease patients from a specialized treatment center.
METHODS: This is a observational study of pain in Parkinson’s 
disease patients from the Clinicas Hospital, Federal University of 
Pernambuco. The convenience sample, obtained between July and 
August 2011, was made up of 24 individuals, being 17 males and 
7 females, aged between 42 and 50 (mean = 64.3) years, and 48 
and 66 (mean=58.7) years, respectively. Section III of the Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale, Hoehn and Yahr (HY) scale accor-
ding to the stage of the disease, McGill pain questionnaire and Mini 
Mental State Examination were used.
RESULTS: Specific body region with most frequent pain was 
lumbar spine (50%). Categorized regions with highest complaint 
percentages were: trunk (66.7%) and limbs (37.5% upper; 37.5% 
lower). Most patients have referred pain in a single body region, re-
gardless of analyzing specific or categorized regions (37.5%). There 
has been no significant difference in proportional scores obtained 
by each McGill questionnaire score component. Patients with rigid-
-akinetic Parkinson’s disease had higher number of painful body 
regions. The comparison among McGill indices, according to pre-
dominant symptom and according to Parkinson’s disease stage (HY) 
scores has not shown significant differences. 
CONCLUSION: In our study, all Parkinson’s disease patients have 
referred pain. Although pain is one of the most frequent non-motor 
symptoms, many aspects regarding Parkinson’s disease-related pain 
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need further investigation, such as which would be the best pain 
categorization and which methodology could better distinguish di-
fferent mechanisms of different types of pain.
Keywords: Pain, Pain measurement, Parkinson’s disease, Sensory 
disorders.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor na doença de Parkinson 
é uma queixa muito frequente, podendo preceder o diagnóstico da 
doença. O objetivo deste estudo foi avaliar a dor num grupo de pa-
cientes com doença de Parkinson de um serviço de atendimento 
especializado. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo observacional da dor em 
pacientes com doença de Parkinson no Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Pernambuco. A amostra de conveniência, 
obtida entre julho e agosto de 2011, foi composta por 24 sujeitos, 
sendo 17 do gênero masculino e 7 do gênero feminino, com idades 
que variaram de 42 a 50 (média=64,3) anos e 48 a 66 (média=58,7) 
anos, respectivamente. Utilizou-se a sessão III da Escala Unificada de 
Avaliação da Doença de Parkinson, a classificação segundo o estágio 
da doença de Hoehn e Yahr (HY), o questionário de dor McGill e o 
Mini-Exame do Estado Mental. 
RESULTADOS: A região específica do corpo com dor mais fre-
quente foi coluna lombar (50%). As regiões categorizadas com 
maior percentual de queixas foram: tronco (66,7%) e membros 
(37,5% - superiores; 37,5% - inferiores). A maioria dos pacientes re-
feriu dor em apenas uma região do corpo, independentemente de se 
analisar as regiões específicas ou categorizadas (37,5%). Não houve 
diferença significativa na pontuação proporcional atingida por cada 
componente da pontuação do questionário McGill. Pacientes com 
doença de Parkinson do grupo rígido-acinético apresentaram maior 
número de regiões do corpo com dor. A comparação entre as pon-
tuações dos índices de McGill, segundo o sintoma predominante 
e segundo o estágio da doença de Parkinson (HY) não apresentou 
diferença significativa.
CONCLUSÃO: No presente estudo, todos os pacientes com doença 
de Parkinson referiram dor. Apesar de a dor representar um dos sinto-
mas não motores mais frequentes, muitos aspectos da dor relacionada 
à doença de Parkinson necessitam de investigação, tais como qual seria 
a melhor categorização da dor e que metodologia poderia distinguir 
melhor os diferentes mecanismos dos vários tipos de dor. 
Descritores: Distúrbios sensoriais, Doença de Parkinson, Dor, 
Mensuração da dor.
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INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP) é uma enfermidade neurológica pro-
gressiva que afeta 1% da população acima dos 50 anos. Os sintomas 
motores clássicos da DP incluem bradicinesia, rigidez, instabilidade 
postural e tremor de repouso. Dentre os sintomas não motores são 
descritas as disfunções neuropsiquiátricas, os distúrbios do sono, as 
disfunções autonômicas e algumas disfunções sensoriais1,2.
Na DP a dor tem sido relatada desde as primeiras descrições da do-
ença1, podendo preceder ou acompanhar os sintomas motores. As 
disfunções sensoriais primárias são descritas por 40 a 50% dos pa-
cientes com DP e englobam dormência, formigamento, queimação, 
frio, calor e dor2. A dor mais recorrente é a do membro afetado por 
mais tempo pelos sintomas motores da DP3, sendo referenciada por 
cerca de 30 a 50% dos pacientes4. 
Algumas escalas são muito conhecidas para mensurar a dor: escala 
analógica visual (EAV), escala visual numérica (EVN) e a escala de 
dor representada por expressões faciais, que são instrumentos unidi-
mensionais que quantificam a intensidade e gravidade da dor. Em 
contrapartida, os instrumentos multidimensionais mensuram as di-
mensões da dor envolvendo os aspectos sensitivo-discriminativo e 
afetivo-emocional5. Um instrumento multidimensional muito utili-
zado para quantificar a dor é o questionário de McGill6.
Apesar de ser referenciado mundialmente e utilizado na prática clí-
nica, o questionário de McGill tem sido pouco explorado no estudo 
da dor na DP3. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi realizar uma 
caracterização da dor em pacientes com DP atendidos ambulatorial-
mente em um serviço especializado. 

MÉTODOS

Estudo observacional, analítico, desenvolvido no Programa Pró-
-Parkinson do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Per-
nambuco, referência no Estado de Pernambuco no atendimento de 
pacientes com DP. A amostra de conveniência, obtida entre julho e 
agosto de 2011, foi constituída por sujeitos com diagnóstico clínico 
de DP. O serviço apresenta periodicidade semanal possibilitando re-
crutamento dos pacientes uma vez por semana. 
A amostra foi composta por 24 sujeitos, sendo 17 do gênero mas-
culino e 7 do gênero feminino, com idades que variaram de 42 a 50 
(média=64,3) anos e 48 a 66 (média=58,7) anos, respectivamente. 
Durante o período do estudo, os sujeitos convidados, de ambos os 
gêneros, que relatavam dor e aceitaram formalmente participar do 
estudo, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido (TCLE) foram submetidos ao Mini Exame de Estado Mental 
(MEEM)7, apresentando nível comunicativo e cognitivo satisfatório 
para o estudo.
Os pacientes com DP, gravidade I, II, III ou IV, segundo a versão 
original da escala de Hoehn e Yahr8 responderam à versão brasileira 
do questionário de dor de McGill. Esses pacientes foram avaliados 
também de acordo com o sintoma predominante. Para tal, foram 
considerados os escores da Escala Unificada de Avaliação da DP 
(UPDRS)9 , da seguinte forma: comparou-se os escores das ques-
tões 20 (tremor de repouso) e 22 (rigidez); caso o escore maior fosse 
observado na questão 20, o sujeito era incluído no grupo “tremulan-
tes”, caso o escore maior fosse observado na questão 22, o paciente 

era incluído no grupo “rígidos/acinéticos”, porém se os escores de 
ambas as questões fossem iguais ou se a diferença fosse de apenas 1 
ponto, o sujeito era incluído no grupo “misto”.
Após análise da distribuição dos dados foram utilizados testes es-
tatísticos não paramétricos. Os testes de Friedman e o de Kendall 
foram aplicados para comparação de médias pareadas de mais de 
dois grupos. O teste Exato de Fisher foi utilizado para comparação 
de frequência e o de Mann-Whitney para comparação de médias en-
tre dois grupos. O programa estatístico utilizado foi o SPSS (versão 
17.0) para um p<0,05.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 
Federal de Pernambuco, nº 479/2011.

RESULTADOS

A tabela 1 expressa a frequência de pacientes segundo as caracterís-
ticas da DP.

Tabela 1. Características dos sujeitos com doença de Parkinson 

Características Estágios (HY) Sintoma*
I II III IV R T M

Número de 
pacientes

7 6 10 1 8 15 1

% 29,1 25,0 41,7 4,2 33,3 62,5 4,2
*sintoma predominante; R: grupo rígido-acinético; T: grupo tremulante; M: gru-
po misto; %: frequência. 

A coluna lombar representa a região onde houve mais queixas de 
dor, quando se analisa as regiões específicas do corpo. Observando 
as regiões do corpo categorizadas, o tronco aparece com maior per-
centual de queixas. A tabela 2 apresenta um mapeamento da dor nos 
24 pacientes da amostra.

Tabela 2. Frequência de pacientes segundo as regiões do corpo 
com dor

Regiões
Número de 
pacientes

%

Regiões Específicas
Face 1 4,2
Pescoço (exceto coluna cervical) 4 16,7
Tórax 4 16,7
Coluna cervical 2 8,3
Coluna torácica 4 16,7
Coluna lombar 12 50
Ombro 6 25
Braço 6 25
Antebraço 2 8,3
Mão 1 4,2
Raiz do membro inferior (virilha, crista ilíaca) 3 12,5
Coxa 5 20,8
Joelho 4 16,7
Perna 5 20,8
Pé 2 8,3

Regiões Categorizadas
Cabeça 1 4,2
Pescoço 5 20,8
Tronco 16 66,7
Membros superiores 9 37,5
Membros inferiores 9 37,5
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A maioria dos pacientes referiu dor em apenas uma região do corpo, 
independentemente de se analisar as regiões específicas ou categori-
zadas (Tabela 3). 

Tabela 3. Frequência de pacientes segundo o número de regiões do 
corpo com dor

Número de regiões Número de pacientes %
Regiões específicas

 1 9 37,5
 2 6 25,0
 3 4 16,7
 4 3 12,5
 5 1 4,2
 15 1 4,2
 Total 24 100

Regiões categorizadas
 1 12 50
 2 9 37,5
 3 2 8,3
 4 1 4,2
 Total 24 100

O descritor mais utilizado pelos pacientes para caracterizar a dor foi 
desagradável, seguida de latejante, aguda e cansativa (Tabela 4).

Tabela 4. Frequência dos descritores mais utilizados pelos pacientes 
para qualificar a dor

Descritores Número de pacientes %
Desagradável 14 58,3
Latejante 13 54,2
Aguda 13 54,2
Cansativa 13 54,2
Crescente 12 50,0
Forte 12 50,0
Rompimento 12 50,0
Incômoda 11 45,8
Irradiante 11 45,8
Amedrontadora 10 41,7
Câimbra 9 37,5
Queimação 9 37,5
Dolorida 9 37,5
Exaustiva 9 37,5
Debilitante 9 37,5

A experiência dolorosa descrita na dimensão sensorial do questioná-
rio McGill foi a mais referida entre os pacientes (Tabela 5). Os testes 
de Friedman e de Kendall mostraram, a rigor, que não houve dife-

rença significativa (p>0,05) na pontuação proporcional (%) atingida 
por cada componente da pontuação do McGill, indicando que não 
houve predominância entre os componentes. 
A comparação entre as pontuações dos índices de McGill, segundo o 
sintoma predominante e segundo o estágio da DP (HY), não apre-
sentou diferença significativa (teste Mann-Whitney, p>0,05).
A associação entre o número de regiões do corpo com dor e o sinto-
ma predominante demonstra uma associação significativa, de forma 
que pacientes com DP do grupo rígido-acinético apresentam maior 
número de regiões do corpo com dor (Tabela 6).

Tabela 6. Associação entre regiões do corpo com dor e o sintoma 
predominante na doença de Parkinson

Sintomas* Número de regiões com dor em duas categorias
n (%)

1 ou 2 >2
Tremulante 12 (80) 3 (20)
Rígido-acinético 2 (25) 6 (75)

*sintoma predominante; (teste Exato de Fisher, p=0,02); o tipo misto foi retirado 
da análise nesta tabela por apresentar apenas um paciente.

Os descritores angustiante, horrível e excruciante foram os mais uti-
lizados para caracterizar a intensidade da dor atual (IAD) sendo cada 
descritor referido por 20,8% dos pacientes. 

DISCUSSÃO

A dor é um sintoma comum na DP e acomete cerca de 80% dos 
pacientes, sendo muitas vezes mais incapacitante que os sintomas 
motores10.
Nos últimos anos vem sendo mais intensamente estudada como um 
sintoma da DP que substancialmente afeta a QV em pelo menos 
um terço dos pacientes11.
Considerando os resultados encontrados, a média de idade da po-
pulação estudada e a presença de dor, não foi observada nenhuma 
correlação, semelhante aos estudos relatados na literatura12-14.
Fil et al.4 conduziram uma detalhada revisão de literatura avaliando 
possíveis mecanismos, classificações e potenciais fatores de risco da 
dor na DP e verificaram que a idade não foi sistematicamente consi-
derada em todos os estudos e a correlação entre os diferentes tipos de 
dor com a idade não foi investigada em alguns estudos.
Em relação aos gêneros, diversos estudos afirmam não existir di-
ferenças na presença ou ausência da dor15,16. Porém, Beiske et al.12 
relataram que o gênero feminino foi um preditor significativo de 
dor na DP. 
Martinez-Martin et al.17 analisaram 950 pacientes com DP, utilizan-

Tabela 5. Estatística descritiva das dimensões de dor de McGill

Dimensões
Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo

Pontuação %* Pontuação % Pontuação % Pontuação % Pontuação %
Sensitivo 22,8 55,5 23,5 57,3 7,1 17,3 5 12,2 34 82,9
Afetivo 5,5 40,6 5,5 39,3 3,4 24,8 1 7,1 14 100
Avaliativo subjetivo 2,5 50,8 2,0 40,0 1,7 33,9 1 20 5 100
Miscelânea 9,3 54,4 9,5 58,8 2,5 13,9 6 35,3 15 82,3
Total 39,8 51,6 40,0 51,9 10,8 14,4 13 16,9 59 76,6
IAD 2,8 56 3,0 60 1,8 36 0 0 5 100

*a percentagem refere-se ao quanto que a pontuação atinge em relação à pontuação máxima. IAD: intensidade da dor atual.



81

Caracterização da dor em pacientes com doença de Parkinson Rev Dor. São Paulo, 2014 abr-jun;15(2):78-82

do Non-Motor Symptoms Score com o objetivo de investigar dife-
renças em relação ao gênero nos sintomas não motores, incluindo 
a dor. Nesse estudo não houve diferenças na idade, idade de início, 
duração da doença e incapacidade motora entre os gêneros. Porém 
em relação ao sintoma dor observou-se maior frequência entre as 
mulheres. 
Estudo18 observou que as queixas de dor não foram descritas nos 
mesmos locais para os dois gêneros. Mulheres relataram maior 
prevalência de dor nas regiões cervical e lombar18. Autores têm 
documentado diferenças na analgesia com opioide, sugerindo 
que o sistema inibitório endógeno para dor é menos eficiente 
nas mulheres19.
A neurofisiologia da dor na DP ainda é pouco compreendida. A 
implicação do sistema dopaminérgico na transmissão da dor é con-
troversa. A dopamina provavelmente exerce um papel na modulação 
da dor central, como sugerem os estudos em animais20. 
Zambito Marsala et al.21 usando estimulação elétrica observaram 
que o limiar de tolerância à dor é mais baixo em pacientes com DP 
em relação aos indivíduos saudáveis. Mecanismos que envolvem es-
tímulos nociceptivos para os gânglios da base são discutidos22. Os 
núcleos da base também se conectam com várias áreas relacionadas 
à dor, e vias eferentes da substância negra estabelecem conexão com 
áreas envolvendo a parte afetiva - motivacional da dor23. Estudos de 
neuroimagem em humanos mostram que a modulação da dor en-
volve receptores D2 dopaminérgicos24. Todos esses achados sugerem 
que nos pacientes com DP a função anormal nos núcleos da base 
modula diretamente a dor pelo aumento ou diminuição da propa-
gação do sinal nociceptivo e indiretamente pela influência afetiva 
e cognitiva interferindo na forma como o paciente experimenta e 
interpreta os sinais nociceptivos e a dor25.
Estudo26 realizado com autópsia em seis indivíduos, utilizando imu-
nocitoquímica descreveu as primeiras vias de retransmissão da dor 
e o envolvimento dos neurônios parassimpáticos e simpáticos pré e 
pós-ganglionares e encontrou alterações degenerativas na lâmina 1 
da coluna dorsal da medula espinhal.
A grande maioria dos pacientes do presente estudo encontrava-se no 
estágio III de HY e na forma tremulante, porém não foram corre-
lacionados com o sintoma dor. De maneira semelhante, a escala de 
HY não se correlacionou com a dor, provavelmente porque a grande 
maioria dos pacientes se encontrava nos estágios 2 e 2,5, represen-
tando estágios minimamente incapacitantes3. 
O mapeamento da dor nos 24 pacientes aponta como área específica 
de maior queixa de dor a coluna lombar e em segundo lugar ombro 
e braço. Na mesma tabela, na análise por regiões do corpo catego-
rizadas, observa-se também que o tronco tem maior percentual de 
queixas, destacando-se também os membros superiores e inferiores.
Pacientes com DP experimentam dois diferentes tipos de dor: no-
ciceptiva e neuropática. As dores nociceptivas são extremamente 
frequentes (40-90%)27 e são tipicamente musculoesqueléticas e 
viscerais. As dores musculoesqueléticas geralmente originam-se de 
posturas anormais, rigidez e acinesia causando flutuações motoras.
Os estudos relacionados às características e prevalência da dor na DP 
ainda são conflitantes. Uma revisão sistemática da literatura revelou 
que a dor é mais frequentemente localizada nos membros inferiores, 
com quase metade de todos os pacientes com DP reclamando de 
dor musculoesquelética (46,4%)28.

CONCLUSÃO

No presente estudo todos os pacientes com DP referiram dor. Apesar 
de a dor representar um dos sintomas não motores mais frequentes, 
muitos aspectos da dor relacionada à DP necessitam de investigação, 
tais como qual seria a melhor categorização da dor e que metodo-
logia poderia melhor distinguir os diferentes mecanismos dos vários 
tipos de dor. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Understanding that 
pain is the most important postoperative problem, in face to the 
need of establishing a therapeutic protocol to control post-tooth 
extraction pain and due to few studies comparing these drugs is 
that our study is justified. This study aimed at evaluating and at 
comparing the preemptive analgesic effect of two drugs, both ad-
ministered in bolus.
METHODS: This is an experimental research as from a clinical trial 
with human beings. It is a double-blind, crossover and randomized 
trial with 51 patients seen by the Oral Surgery Ambulatory of the 
Dentistry Department, Federal University of Sergipe (DOD/UFS), 
between September 2011 and September 2012, who needed simple 
alveolar extractions in different hemiarcades, using dexamethasone 
(4mg) or ketorolac tromethamine (10mg), one hour before surgery 
distinctively. Pain was evaluated in the first 24 and 48 hours with 
the visual analog scale. The interval of eight days was established 
between extractions.
RESULTS: There have been no statistically significant differences 
by Fisher (p>0.05) and Friedman (p>0.05) Exact tests, or between 
drugs (considering a same period) or between periods (considering 
the same drug).
CONCLUSION: There are no significant differences between dru-
gs and observed periods.
Keywords: Dexamethasone, Ketorolac tromethamine, Preemptive 
analgesia.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Entendendo que a dor é o 
maior transtorno pós-operatório, diante da necessidade de estabe-
lecer um protocolo terapêutico do seu controle pós-exodontias e 
dos poucos estudos comparando esses fármacos é que se justifica 
o trabalho. O objetivo deste estudo foi avaliar e comparar o efeito 
analgésico preemptivo de dois fármacos, ambos administrados em 
dose única. 
MÉTODOS: A pesquisa tem caráter experimental a partir de um en-
saio clínico com seres humanos. Trata-se de um estudo duplamente 
encoberto, cruzado e randomizado, com 51 pacientes atendidos no 
Ambulatório de Cirurgia Oral do Departamento de Odontologia 
da Universidade Federal de Sergipe (DOD/UFS), entre setembro 
de 2011 e setembro de 2012, que necessitaram de extrações simples 
por via alveolar em hemiarcadas diferentes utilizando dexametasona 
(4mg) e cetorolaco de trometamol (10mg), uma hora antes da cirur-
gia distintamente. A dor foi avaliada nas primeiras 24 e 48h, com o 
uso da escala analógica visual. O intervalo de 8 dias foi estabelecido 
entre as exodontias.
RESULTADOS: Não houve diferenças estatisticamente significan-
tes no teste Exato de Fisher (p>0,05) e Friedman (p>0,05), nem 
entre os fármacos (considerando um mesmo período) nem entre os 
períodos (considerando o mesmo fármaco).
CONCLUSÃO: Não existem diferenças significativas entre os fár-
macos e os períodos observados. 
Descritores: Analgesia preemptiva, Cetorolaco de trometamol, De-
xametasona. 

INTRODUÇÃO 

A dor é um fenômeno biológico importante para a defesa do orga-
nismo, mas desconfortável para o indivíduo acometido. É inerente 
a alguns procedimentos odontológicos, principalmente aos cirúrgi-
cos, sendo sua intensidade, quase sempre, relacionada à extensão da 
cirurgia1.
Para Kissin2, o controle da dor no pós-operatório, em odontologia, 
por meio da analgesia preemptiva, representa um tratamento anti-
nociceptivo que previne a ocorrência do processamento alterado de 
um input aferente, o que amplificaria a dor pós-operatória. 
A analgesia preemptiva apresenta quatro objetivos principais: dimi-
nuir a dor aguda provocada pelo trauma cirúrgico, tanto no intrao-
peratório quanto no pós-operatório; prevenir o estabelecimento de 
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mecanismos de plasticidade neural do sistema central responsáveis 
pelo surgimento de dor referida e dor crônica (“memória da dor”); 
inibição da dor persistente no pós-operatório e desenvolvimento da 
dor crônica3. 
Existem, basicamente, três grandes grupos de fármacos empregados 
no controle da dor pós-operatória: anti-inflamatórios esteroides, an-
ti-inflamatórios não esteroides (AINES) e analgésicos de ação central 
e periférica. Esses fármacos proporcionam resultados farmacológicos 
semelhantes; entretanto, cada um apresenta indicações distintas e 
atua em um estágio diferente do mecanismo da dor4.
Os corticoides podem ser definidos como hormônios sintéticos que 
mimetizam as ações do cortisol endógeno secretado pela glândula 
adrenal. Seus efeitos terapêuticos são geralmente atribuídos à supres-
são dos múltiplos mecanismos envolvidos na resposta inflamatória, 
levando à diminuição dos níveis de mediadores químicos pró-infla-
matórios no local da lesão5.
De acordo com o bulário disposto na Agencia Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (ANVISA)6, o cetorolaco de trometamol é um potente 
agente analgésico da classe dos AINES, também com ações anti-in-
flamatórias e antipiréticas. Não é um opioide e não apresenta efeitos 
sobre os seus receptores. Seu mecanismo de ação é por meio da inibi-
ção do sistema enzimático ciclo-oxigenase e, consequentemente, da 
síntese de prostaglandinas. Pode ser considerado um analgésico de 
atividade periférica. O fármaco não apresenta propriedades sedativas 
ou ansiolíticas.
Autores7 avaliaram a eficácia da analgesia preemptiva do cetorolaco 
de trometamol após a extração de terceiros molares. Administra-
ram cetorolaco de trometamol (30mg) por via venosa, imediata-
mente antes da cirurgia em um grupo, e no outro logo após o 
procedimento cirúrgico. Concluíram que a administração de ce-
torolaco antes da cirurgia produziu analgesia pós-operatória de até 
8-9h, depois do procedimento cirúrgico, quando os pacientes ne-
cessitaram consumir analgésicos de escape para dor pós-operatória, 
enquanto que para o outro grupo essa média foi de 6-9h para o 
inicio do consumo do analgésico de escape. O uso preemptivo do 
cetorolaco foi melhor que a sua utilização após o procedimento 
cirúrgico7. 
Entendendo que a dor é o maior transtorno pós-operatório e diante 
da necessidade de estabelecer um protocolo terapêutico do seu con-
trole pós-exodontias, além dos poucos trabalhos na literatura com o 
cetorolaco de trometamol é que este trabalho se justifica.
O objetivo deste estudo foi avaliar e comparar o efeito analgésico 
preemptivo da dexametasona em relação ao cetorolaco de trometa-
mol, administrados em dose única.

MÉTODOS  

Este estudo tem caráter experimental a partir de um ensaio clínico 
com seres humanos. Trata-se de um estudo duplamente encoberto, 
cruzado e randomizado.
Participaram da pesquisa 51 pacientes atendidos no Ambulatório de 
Cirurgia Oral do Departamento de Odontologia da Universidade 
Federal de Sergipe (DOD/UFS) no período entre setembro de 2011 
e setembro de 2012 que necessitaram de extrações por via alveolar 
em hemiarcadas distintas. 
Cada paciente foi abordado individualmente, quando foi explicada 

a importância da pesquisa. Aqueles que consentiram com a sua re-
alização assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE).
Após a assinatura do TCLE os pacientes foram levados individual-
mente a uma sala de espera, onde o primeiro pesquisador entregava 
um dos fármacos, dexametasona (4mg) ou cetorolaco de trometa-
mol (10mg), da pesquisa, fármacos esses manipulados em farmácia 
com o objetivo de que o paciente e os demais pesquisadores não 
pudessem identificá-los. Somente o primeiro pesquisador tinha a 
informação. Convencionou-se para a pesquisa que a dexametasona 
(4mg) seria o fármaco A e o cetorolaco de trometamol (10mg) se-
ria o fármaco B. Sendo assim, houve anotação em ficha clínica da 
seguinte forma: primeiro procedimento fármaco A e segundo pro-
cedimento fármaco B, ou vice-versa. O paciente foi encaminhado 
ao cirurgião, que realizou as exodontias seguindo o protocolo de 
Marzola e Toledo-Filho8. Todos os pacientes foram anestesiados 
com cloridrato de lidocaína a 2%, com epinefrina 1:100.000, não 
extrapolando dois tubetes, seguindo o protocolo de Reed, Ma-
lamed e Fonner9. Após a exodontia, o paciente recebeu todas as 
informações sobre os cuidados pós-operatórios e foi orientado a 
retornar em 24h. Decorridas 24h, o terceiro pesquisador avaliou a 
efetividade analgésica do fármaco através da escala analógica visual 
(EAV) de 10 cm, em que zero corresponde a nenhuma dor e 10, 
dor insuportável. Nesse momento, o paciente registrou na escala 
o seu grau de sensibilidade e se houve a necessidade de tomar o 
analgésico de escape, paracetamol (750mg). O paciente, então, foi 
orientado a retornar em 48h (2º dia de pós-operatório) para nova 
avaliação da intensidade álgica com a EAV e a observância da ne-
cessidade ou não do uso do fármaco de resgate. Decorridos oito 
dias do primeiro procedimento, o paciente retornou para retirada 
dos pontos e a realização de nova exodontia com o outro fármaco 
a ser testado (A ou B), conforme o caso.
Todos os procedimentos foram registrados em ficha clínica devida-
mente confeccionada para esta pesquisa. 
Após coleta dos dados, esses foram tabulados e submetidos aos se-
guintes testes estatísticos: teste de Friedman com p<0,05 e o teste 
Exato de Fisher, p<0,05.
Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa da Uni-
versidade Federal de Sergipe (UFS), protocolo CEP 257/2011 e N° 
CAAE – 0223.0.107.000-2011.

RESULTADOS

A pesquisa foi realizada com 51 pacientes, sendo 29 do gênero femi-
nino e 22 do gênero masculino, com média de idade de 29,57 anos. 
A figura 1 apresenta os valores de EAV obtidos em função dos fár-
macos. 
Não houve diferenças estatisticamente significantes (Friedman, 
p>0,05) entre os períodos ou fármacos. Assim, não houve diferenças 
entre o cetorolaco e a dexametasona.
A tabela 1 apresenta o uso do paracetamol em função do fármaco e 
do período de uso. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas (teste Exa-
to de Fisher, p>0,05) nem entre os fármacos (considerando um 
mesmo período) nem entre os períodos (considerando o mesmo 
fármaco). 
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DISCUSSÃO

O controle da dor no pós-operatório é uma preocupação que aflige 
os cirurgiões-dentistas, e a busca de protocolos farmacológicos que 
diminuam os transtornos causados pelas intervenções mais invasi-
vas tem sido constante. No entanto, existe uma grande controvérsia 
sobre qual fármaco utilizar e como deve ser administrado. Nesse in-
tuito, apresentam-se três correntes terapêuticas: a que defende o uso 
de fármacos no pré-operatório, a que somente utiliza o fármaco no 
pós-operatório e ainda a que utiliza no pré, intra e pós-operatório.
A analgesia preemptiva tem se tornado uma das mais promissoras 
estratégias no tratamento farmacológico da dor3.
Estudo10 afirma que os corticosteroides, como a dexametasona e 
betametasona, são fármacos que previnem a sensibilização dos noci-
ceptores por meio da inibição da fosfolipase A2. Além disso, são fár-
macos de escolha na odontologia e apresentam algumas vantagens 
em relação aos inibidores da ciclo-oxigenase, entre elas: não apre-
sentam efeitos adversos significativos, não interferem na hemostasia 
e inibem a síntese de leucotrienos. Sua posologia é em dose única 
pré-operatória e o seu custo-benefício é mais vantajoso, uma vez que 
usados em única dose não causam efeitos de retardo cicatricial. 
Quanto ao uso da dexametasona, ensaios clínicos têm mostrado que 
uma dose única pré-operatória pode efetivamente reduzir as respos-
tas inflamatórias após procedimentos de cirurgia oral11. Esse foi o 
motivo da escolha deste fármaco como padrão de comparação nesta 
pesquisa. 
Quanto à eficácia analgésica, o cetorolaco de trometamol tem se 
mostrado mais potente dentre vários AINES sob condições expe-
rimentais similares11. O cetorolaco tem sido usado também em as-
sociação com opioides, como adjuvante, na finalidade de diminuir 
o seu consumo e reduzir os seus comuns efeitos adversos, tais como 

depressão respiratória, prurido, retenção urinária, sedação e náuse-
as12. Assim, com o respaldo da literatura, é que a presente pesquisa 
adotou esse fármaco para ser testado e comparado com a dexame-
tasona. 
Em pós-operatório de cirurgia oral, doses únicas e múltiplas de ceto-
rolaco de trometamol de 10 e 20mg foram administradas, e ambas 
as doses tiveram a mesma eficácia analgésica, mas foram melhores 
que o acetaminofeno (600mg) com codeína13. Tal dado corrobora 
o resultado da presente pesquisa onde o cetorolaco de trometamol 
(10mg) em dose única apresentou eficácia para o alivio da dor em 
92,15% nas primeiras 24h e 94,11% em 48h, sem a utilização do 
analgésico de escape.
Dionne et al.14 compararam dexametasona e placebo com dexa-
metasona e cetorolaco. Os autores concluíram que a dexametasona 
reduziu os elementos da inflamação na área cirúrgica (prostaglan-
dinas e tromboxanos) sem evidenciar qualquer efeito sobre a dor 
pós-operatória. No entanto, o cetorolaco de trometamol diminuiu 
significativamente a dor, e também os níveis de prostaglandina e 
tromboxano no local da cirurgia. Todavia, para a presente pesquisa, a 
dexametasona (4mg) quando comparada ao cetorolaco (10mg) pro-
duziu analgesia semelhante entre os grupos. Os resultados obtidos 
na presente pesquisa corroboraram o estudo realizado por Dionne 
et al.14 onde o cetorolaco e a dexametasona apresentaram analgesia 
semelhante. Nas primeiras 24 e 48h a analgesia foi de aproximada-
mente 94,11% para a dexametasona e para o cetorolaco de trome-
tamol nas primeiras 24h de cerca de 92,15% e em 48h apresentou 
94,11% sem a utilização do paracetamol.

CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos nesta pesquisa e suas correlações 
com dados da revisão de literatura concluiu-se que a utilização da 
dexametasona e do cetorolaco de trometamol uma hora antes do 
procedimento cirúrgico em dose única, empregados distintamente, 
foi eficiente no controle do processo inflamatório pós-operatório so-
bre a dor. Não existem diferenças significativas entre os fármacos nos 
períodos observados.
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24h 48h 24h 48h
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Temporomandibular di-
sorders are functional and/or structural temporomandibular joint 
changes, of multifactorial origin, thus difficult to treat. So, acupunc-
ture is a very useful alternative to handle such disorders. This study 
aimed at evaluating in adults with temporomandibular disorders, 
after at least 12 months of acupuncture treatment, whether results 
were maintained.
METHODS: Participated in the study 20 patients with temporo-
mandibular disorders, treated in the acupuncture clinic of the Den-
tistry School of Piracicaba, State University of Campinas, who were 
evaluated in the beginning, immediately after treatment and at least 
12 months after treatment, through the visual analog scale (VAS). 
Patients’ history was obtained in the initial visit, according to Tra-
ditional Chinese Medicine standards, being checked pain intensity 
reported by patients (VAS0). Acupuncture was performed aiming at 
the energetic balance according to diagnosed pattern and reported 
pain (VAS1) was again evaluated at treatment completion (mean 
of six sessions lasting 20 minutes). Patients were revaluated (VAS2) 
after at least 12 months (12 to 18 months). ANOVA was used to 
compare moments initial, post-treatment and one year after, with 
significance of 5%. 
RESULTS: Means for VAS0, VAS1 and VAS2 were 5.9, 1.65 and 
2.45, respectively. There has been statistical difference between 
VAS0 and VAS1 (p<0.01) and between VAS0 and VAS2 (p<0.01), 
however not between VAS1 and VAS2 (p>0.05).
CONCLUSION: Data have shown that acupuncture treatment in 
adults with temporomandibular disorders has decreased pain and 
that such decrease was maintained for at least 12 months.
Keywords: Acupuncture, Oral health, Orofacial pain, Temporo-
mandibular joint.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As disfunções temporoman-
dibulares são alterações funcionais e/ou estruturais das articulações 
temporomandibulares, de origem multifatorial e, portanto de difícil 
tratamento. Sendo assim, a acupuntura apresenta-se como uma al-
ternativa muito útil no manuseio dessas disfunções. O objetivo deste 
estudo foi avaliar em adultos com disfunções temporomandibulares, 
após no mínimo 12 meses do tratamento com acupuntura, se houve 
manutenção dos resultados.
MÉTODOS: Foram avaliados 20 pacientes com disfunções tempo-
romandibulares, na clínica de acupuntura da Faculdade de Odon-
tologia de Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas, ao 
início, imediatamente após tratamento e após no mínimo 12 meses 
do tratamento com acupuntura, através da escala analógica visual 
(EAV). Na consulta inicial foi realizada uma anamnese segundo os 
padrões da Medicina Tradicional Chinesa sendo verificada a inten-
sidade de dor relatada pelo paciente (EAV0). A acupuntura foi rea-
lizada buscando-se o equilíbrio energético de acordo com o padrão 
diagnosticado, sendo ao final do tratamento (em média seis sessões 
de 20 minutos) avaliada novamente a dor relatada (EAV1). Após no 
mínimo 12 meses (12 a 18 meses) os pacientes foram reavaliados 
(EAV2). Utilizou-se a ANOVA para comparação entre os momen-
tos inicial, pós-tratamento e após um ano, com significância de 5%.
RESULTADOS: As médias para EAV0, EAV1 e EAV2 foram 5,9, 
1,65 e 2,45 respectivamente. Houve diferença estatística entre EAV0 
e EAV1 (p<0,01), e entre EAV0 e EAV2 (p<0,01), porém não entre 
EAV1 e EAV2 (p>0,05).
CONCLUSÃO: Os dados apontaram que o tratamento com acu-
puntura em adultos com disfunção temporomandibular reduziu a 
dor e que essa redução se manteve pelo menos por 12 meses. 
Descritores: Acupuntura, Articulação temporomandibular, Dor 
orofacial, Saúde bucal.

INTRODUÇÃO

As disfunções temporomandibulares (DTM), conjunto de distúr-
bios articulares e/ou musculares que ocorrem na articulação tem-
poromandibular (ATM) são de origem multifatorial1. Assim, há a 
necessidade de uma abordagem interdisciplinar, sendo as terapias 
reversíveis e não invasivas as mais indicadas. 
O tratamento convencional para essas alterações baseia-se geralmente 
na recomendação de exercícios mandibulares, aplicação local de gelo 
ou calor, automassagem, inativação de pontos-gatilho (PG), uso de 
fármacos anti-inflamatórios e bloqueadores neuromusculares, além 
da instalação de placa oclusal, terapia essa tradicionalmente indicada. 
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A acupuntura vem sendo utilizada na Odontologia para diversas 
condições tais como xerostomia, bruxismo, diminuição de uso de 
fármacos2, e surge como uma indicação para pacientes com DTM, 
pois age estimulando a liberação de opioides pelo organismo, agindo 
no controle da dor, ou seja, através da inserção de agulhas em pon-
tos específicos (acupontos) há o estímulo do sistema nervoso central 
(SNC) e periférico e liberação de neurotransmissores que favorecem 
o processo de restauração. As fibras nervosas estimuladas induzem o 
SNC a produzir neurotransmissores e substâncias neuro-humorais 
que controlam dor, estresse, ansiedade e diversos outros processos3. 
Estudo4 de revisão científica identificou 74 artigos publicados sobre 
acupuntura em Odontologia dos quais 14 especificamente sobre 
DTM, sendo que seis foram avaliados por atingirem os critérios de 
inclusão metodológicos estipulados e todos apresentaram resultados 
favoráveis ao uso da acupuntura para o tratamento da DTM, le-
vando os autores a considerá-la uma alternativa para o tratamento 
convencional. 
No Brasil, uma revisão da literatura5 também concluiu que a acu-
puntura se mostrou tão eficiente no controle das dores orofaciais 
quanto as terapias convencionais, especialmente as de origem mus-
cular. 
O uso da acupuntura permite a interdisciplinaridade, além de inte-
grar a autopercepção dos indivíduos, possibilitando a mudança nas 
causas primárias das doenças6. Essa abordagem amplia a indicação 
do uso da acupuntura no manuseio das DTM, pois é conhecido que 
o contexto ao qual o indivíduo pertence exerce grande influência na 
ocorrência destas disfunções1.
Os sinais e sintomas da DTM ocorrem em torno de 33,3% das 
pessoas, com maior prevalência na faixa etária dos 21 aos 40 
anos7, podendo inclusive comprometer a qualidade de vida das 
pessoas acometidas8 e, assim, a literatura apresenta vários traba-
lhos que já recomendam o uso da acupuntura para pacientes com 
DTM9-13; entretanto, o presente estudo avaliou não somente o 
efeito pós-tratamento como também pelo menos após 12 meses 
do tratamento finalizado, em pacientes com DTM de origem 
muscular.

MÉTODOS

Foram reavaliados 20 pacientes com diagnóstico de DTM que já 
haviam se submetido ao tratamento com acupuntura na clínica de 
acupuntura da FOP/UNICAMP (Faculdade de Odontologia de Pi-
racicaba da Universidade Estadual de Campinas). Na ocasião do tra-
tamento, foram anotados dados nas fichas dos pacientes incluindo 
os valores obtidos por meio da escala analógica visual (EAV) de dor, 
ao início e final do tratamento. Assim foram critérios de inclusão 
para a presente pesquisa o paciente ter seus dados registrados ade-
quadamente na ficha de atendimento, ter concluído o tratamento, 
além de ter o contato telefônico atualizado. 
O tratamento contou com uma consulta inicial, na qual foi reali-
zada uma anamnese segundo os padrões da Medicina Tradicional 
Chinesa (MTC), ou seja, de acordo com o desequilíbrio energéti-
co apresentado pelo paciente, desequilíbrio esse que na maioria dos 
casos esteve relacionado ao fígado e/ou coração, sendo verificada a 
intensidade de dor relatada pelo paciente (EAV0). A acupuntura foi 
realizada buscando-se o equilíbrio energético de acordo com o pa-

drão diagnosticado, sendo que ao final do tratamento (previsão em 
média de oito sessões semanais de 20 minutos) a dor foi avaliada 
novamente (EAV1). 
Após no mínimo 12 meses (12 a 18 meses) os pacientes foram rea-
valiados (EAV2). Essa reavaliação foi realizada por meio de contato 
telefônico por uma pessoa que não havia participado das etapas ini-
ciais da pesquisa, sendo informado ao paciente o motivo da ligação 
com a seguinte frase: “Bom dia/tarde senhor(a), sou da Faculdade 
de Odontologia de Piracicaba e estou entrando em contato com 
o senhor(a) para obter informações sobre seu estado de saúde atu-
al, depois do tratamento de acupuntura que realizou conosco, há 
aproximadamente “n” meses (na ocasião das ligações telefônicas foi 
consultada nas fichas dos pacientes a data da última consulta). Tudo 
bem para o senhor(a)?” Na sequência era relembrado ao paciente 
sobre a pontuação na escala de dor para então perguntar como se 
apresentava no momento atual:
• Na época o senhor(a) foi questionado quanto ao nível de dor que 
estava sentindo e teve que classificar a sua dor. Essa classificação 
tem uma escala de zero a 10, onde zero é equivalente a nenhuma dor 
e 10 o máximo de dor possível.
• Agora, qual o valor de zero a 10 que o(a) senhor(a) dá para o seu 
atual estado?
• O senhor(a) ficou satisfeito com o resultado obtido com o trata-
mento de acupuntura?
• Procurou algum outro tratamento relacionado ao seu problema no 
rosto ou teve que usar fármaco nesse meio tempo após o término do 
tratamento? Se sim, qual?
• Gostaria de retornar ao tratamento?
Utilizou-se ANOVA (para dois critérios) considerando variâncias 
desiguais com a finalidade de comparar os resultados da escala de 
dor entre os momentos inicial (EAV0), pós-tratamento (EAV1) e 
após um ano (EAV2), adotando-se significância de 5%. 
Todos pacientes atendidos na Clínica de Acupuntura da FOP/UNI-
CAMP assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
associado ao projeto de avaliação dos resultados com o uso da acu-
puntura em Odontologia aprovado pelo Comitê de Ética da FOP/
UNICAMP número 099/2008 para o período de 2008 a 2012.

RESULTADOS 

A idade dos 20 pacientes variou de 16 a 67 anos, sendo a média de 
idade de 44 anos. Foram 15 mulheres (75%) e 5 homens (25%). 
O número de sessões de acupuntura variou de 4 a 10 sessões por 
tratamento, sendo a média de 6 sessões. 
Os dados de EAV referentes a cada paciente no momento inicial 
(EAV0), imediatamente pós-tratamento (EAV1) e longitudinal 
(EAV2) podem ser visualizados na figura 1. Visualmente observa-se 
a escala de dor inicial acima das demais.
A média da EAV0 foi 5,9±3,40 com amplitude de variação de zero 
a 10. A média de EAV1 foi 1,65±2,06 com amplitude de variação 
de zero a 5. A média de EAV2 foi 2,45±3,15 com amplitude de va-
riação de zero a 10. Houve diferença estatística entre EAV0 e EAV1 
(p<0,01), e entre EAV0 e EAV2 (p<0,01), porém não entre EAV1 
e EAV2 (p>0,05). 
Em 10 pacientes a dor cessou após o tratamento com acupuntura 
(EAV1=0). Em 9 pacientes houve manutenção da ausência de dor 
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após no mínimo 12 meses. Porém em 3 pacientes a EAV0 já era 
ausência de dor na sessão inicial.
Vinte por cento dos pacientes procuraram outro tratamento após a 
acupuntura (n=4). Dos 4 pacientes que procuraram outro tratamen-
to durante o período pós-tratamento, 2 se mantiveram com a EAV1 
(zero para o paciente que buscou tratamento com placa oclusal e 3 
para o paciente que trocou as próteses), um deles aumentou (5 para 
10, procura de neurologista) e o outro diminuiu (3 para 1 procura 
por placa oclusal). Todos os pacientes declararam-se satisfeitos com 
o tratamento da acupuntura.
Dos 16 pacientes que responderam à questão se já tinham feito 
acupuntura anteriormente, 11 deles não haviam se exposto a esse 
tratamento. 
Dos 15 que responderam se retornariam ao tratamento, somente 
2 disseram que não, um por acreditar que as dores que ainda ti-
nha (EAV=5) se relacionavam ao hipotireoidismo e o outro por já 
apresentar-se sem sintomas (EAV2=0). Entretanto outros que apre-
sentaram EAV2=0 (n=5) retornariam ao tratamento.

DISCUSSÃO

Tanto a redução da dor (escala de dor de 5,9 para 1,65) como a 
manutenção dessa redução após no mínimo um ano da finalização 
do tratamento (escala de dor de 2,45) foram verificadas neste estudo, 
que avaliou os resultados da abordagem com acupuntura em adultos 
portadores de DTM, resultados esses similares aos obtidos em outro 
estudo11, cuja escala de dor inicial foi de 7,35 com redução após 
tratamento com acupuntura para 2,67, sem, contudo avaliação dos 
efeitos em longo prazo. 
O presente estudo tratou de dor crônica, ou seja, não se caracteriza 
por ser um sintoma de alerta para a ocorrência de lesões no organis-
mo, sendo de difícil controle e importante causa de incapacidade, 
sendo que a DTM causa grande impacto negativo na vida das pes-
soas, principalmente nos itens de desconforto psicológico e incapa-
cidades8. Assim, a acupuntura surge como um método indicado no 
tratamento das DTM, especialmente as de origem muscular5, como 
no caso do presente trabalho em que a redução da dor logo após o 
tratamento foi de 71%, sendo que, dos que apresentaram dor na 
consulta inicial, em 40% a dor cessou completamente após o trata-
mento (EAV1=0). 
Os pacientes do presente estudo vieram encaminhados já com o diag-

nóstico de DTM muscular pela clínica de oclusão, e nessa ocasião 
obtiveram seu diagnóstico sob a visão da MTC, e assim o tratamento 
foi realizado de forma individualizada com a finalidade de equilíbrio 
energético do padrão apresentado. Outros relatos de sucesso com o 
tratamento de DTM com acupuntura estão descritos na literatura, 
com a descrição dessas abordagens de tratamentos adotados12-16. Em 
estudo8, os autores demonstraram que havia impacto da saúde bucal 
na qualidade de vida de forma negativa nos indivíduos com DTM, 
um problema terapêutico a ser enfrentado também pelos cirurgiões-
-dentistas, sendo a acupuntura uma das indicações na abordagem 
terapêutica, que em pacientes que se submeteram em média a 3,4 tra-
tamentos com acupuntura, 85% dos pacientes se beneficiaram, com 
redução na intensidade de dor de aproximadamente 75%11, valor este 
muito próximo ao encontrado no presente estudo.
Como a dor é frequentemente motivo de procura pelo sistema de 
saúde6, cabe ao profissional cirurgião-dentista da unidade de saúde 
saber fazer o diagnóstico diferencial e assim escolher a terapêutica, 
sendo a acupuntura em serviços públicos uma ferramenta útil para 
ações de promoção de saúde. Essa associação é muito interessante, 
tendo em vista o percentual de indivíduos ativos (pacientes com si-
nais e sintomas de moderados e graves de DTM) ou passivos (sinais 
leves de DTM) e acrescenta-se o baixo custo da aplicação da acu-
puntura, permitindo ainda uma abordagem interdisciplinar ao aten-
der o indivíduo como um todo, buscando seu equilíbrio energético.
Chama a atenção o fato de que 87% desses pacientes (n=13 dos 
15 que responderam) gostariam de voltar ao tratamento, mesmo 
tendo obtido redução de dor e estarem satisfeitos com o tratamento 
oferecido na ocasião, sendo que 5 deles estavam no momento da 
entrevista sem dor alguma. Esse fato reforça o bem-estar e equilíbrio 
promovidos pela acupuntura.
Assim, a acupuntura tem se mostrado como opção no tratamento 
de pacientes com dor crônica facial, principalmente as de origem 
muscular. O principal efeito da acupuntura esteve, desde seus pri-
mórdios, relacionado à analgesia, utilizando mecanismo de analgesia 
próprio do organismo sem provocar efeitos colaterais. Entretanto 
outros efeitos são relatados por conta de seu mecanismo de ação, 
que envolve processos anti-inflamatórios, relaxantes e de aumento 
de imunidade, além da diminuição de ansiedade e outros sintomas 
de transtornos psicológicos3.
A ação da acupuntura tem sido comprovada nos procedimentos 
odontológicos2,3, tornando-os mais seguros e econômicos. Dentre as 
aplicações mais frequentes da acupuntura na odontologia estariam a 
sua aplicação no pré-atendimento (pacientes com fobia ao tratamen-
to, por exemplo), durante procedimentos de dentística, endodontia, 
periodontais e cirúrgicos, no controle da dor em casos de DTM, 
bruxismo e trismo bem como no pós-operatório17. Outros autores 
apontam a contribuição da acupuntura em casos de trigeminalgia18.
Para pacientes com DTM, foco do presente trabalho, a literatura 
aponta que a acupuntura é um excelente método complementar 
ao convencional nos casos de envolvimento muscular, em especial 
nos que têm dificuldade de se adaptar à placa oclusal5. No caso do 
presente estudo, esses pacientes encaminhados para a clínica de acu-
puntura aguardavam em lista de espera a instalação da placa oclusal, 
e foi verificado que somente 2 deles (10%) procuraram em longo 
prazo esse tratamento após submeterem-se às sessões de acupuntura. 
Ressalta-se que 81% desses pacientes (n=11 dos 16 que responde-

Figura 1. Distribuição dos pacientes portadores de disfunção temporo-
mandibular segundo escala analógica visual de dor antes do tratamento 
(EAV0), no pós-tratamento imediato (EAV1) e após no mínimo um ano 
(EAV2)
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ram a esta questão) nunca haviam feito tratamento com acupuntura.
A experiência com casos clínicos tratados através da acupuntura 
mostrou resultados promissores, com variação na redução na escala 
de dor na ordem de 50%16 a 80%19 e principalmente na melhora 
da qualidade de vida autorrelatada, como também contribuiu para 
diminuição significativa da dor aguda de origem dentária, com 80 a 
90% de redução de dor19.
A média de sessões por tratamento no presente estudo foi aquém 
(n=6) da planejada inicialmente (n=8), provavelmente porque o tra-
tamento conseguiu equilibrar o desajuste energético dos pacientes 
por ser individualizado e, portanto, específico para cada padrão. 
Apesar de essa amostra ser de conveniência, ela foi o universo dos 
pacientes atendidos entre 2008 (ano de início da clínica de acupun-
tura da FOP/UNICAMP) e 2010, que concluíram o tratamento e 
que tinham todos dados necessários registrados nas fichas de atendi-
mento. Esse grupo representa um perfil de portadores de DTM que 
procuram o serviço, que são na maior parte adultos e do gênero fe-
minino, podendo assim estar apontando para um padrão que ocorre 
na realidade brasileira. 
Entretanto algumas limitações devem ser apontadas, tais como o pos-
sível viés nas respostas favoráveis ao uso da acupuntura, por saberem 
ser da FOP a procedência do contato telefônico, o que se procurou 
minimizar ao ser o entrevistador uma pessoa que não havia partici-
pado da etapa anterior e nessa etapa os pacientes não visualizarem a 
escala. As queixas podem ter componentes miálgicos e/ou artrálgicos, 
sendo as dores primárias ou secundárias e esses quadros necessitam ser 
diferenciados para um bom prognóstico de tratamento. Assim, futu-
ros trabalhos que avaliem o resultado da acupuntura devem levar esses 
itens em consideração além do diagnóstico sob a visão da MTC.
No Brasil, através da Portaria 971 do Ministério da Saúde em 2006, há 
a recomendação da adoção, implantação e implementação das ações 
e serviços relativos às Práticas Integrativas e Complementares, consi-
derando a acupuntura uma tecnologia de intervenção em saúde que 
aborda de modo integral e dinâmico o processo de saúde e doença.

CONCLUSÃO

Os dados apontaram que o tratamento com acupuntura em adultos 
com DTM reduziu a dor e que essa redução se manteve pelo me-

nos por 12 meses, apontando assim para um campo a ser explorado 
especialmente na odontologia, adotando uma abordagem holística 
do paciente.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Understanding the impor-
tance of surface electromyography as a complementary method to 
understand the myofunctional status of the stomatognathic system, 
this study aimed at analyzing the frequency of altered and normal 
electromyographic indices in a sample of subjects with temporoman-
dibular disorders, in addition to their relation with pain complaint.
METHODS: Participated in the study 44 individuals with temporo-
mandibular disorder signs and symptoms (11 males and 33 females), 
with mean age of 39 years, who were submitted to surface electromyo-
graphy. Pain intensity was measured by the visual analog scale. Total 
Asymmetry Index (AStotal), Masseter Asymmetry Index (ASMM), 
Temporal Asymmetry Index (ASTA), Activation Index (ACtotal) and 
Torque Index (TOtotal) were calculated. Correlation between pain 
intensity and electromyographic indices was checked by Pearson cor-
relation test and sample characterization with regard to investigated 
indices was done by descriptive analysis. 
RESULTS: Means of all indices were within previously established 
normality patterns. The frequency of altered electromyographic indi-
ces in our sample was high (ASMM=68%; ASTA=64%; TOtotal=64%; 
AStotal=55%). With regard to ACtotal, there has been predominance 
of masseter activity as compared to temporal activity, both for normal 
and altered values. Among individuals with altered indices, the left 
side had superior activity. No correlation was found between pain in-
tensity and the level of electromyographic indices alterations (p>0.05).
CONCLUSION: The frequency of electromyographic indices altera-
tions in individuals with temporomandibular disorders is high, poin-
ting to the possible presence of myofunctional disorders of the sto-
matognathic system. These indices have no direct relation with pain 
complaint but show muscular activity imbalance, which may not be 
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useful to diagnose pain, but may help the correct referral to relevant 
muscle therapies. 
Keywords: Electromyography, Masticatory muscles, Orofacial pain, 
Temporomandibular joint disorder syndrome.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Compreendendo a importância 
da eletromiografia de superfície como método complementar para o 
entendimento do estado miofuncional do sistema estomatognático, o 
objetivo deste estudo foi analisar a frequência de índices eletromiográ-
ficos alterados e normais em uma amostra de sujeitos com disfunção 
temporomandibular, bem como sua relação com a queixa de dor. 
MÉTODOS: Foram avaliados 44 sujeitos com sinais e sintomas de 
disfunção temporomandibular, (11 homens/33 mulheres), com mé-
dia de idade de 39 anos, os quais foram submetidos à eletromiografia 
de superfície. O nível de dor foi investigado por meio de escala analó-
gica visual. Foram calculados o Índice de Assimetria Total (AStotal), 
Índice de Assimetria do Masseter (ASMM), Índice de Assimetria do 
Temporal (ASTA), Índice de Ativação (ACtotal) e Índice de Torque 
(TOtotal). A correlação entre o nível de dor e os índices eletromiográ-
ficos foi verificada pelo teste de correlação de Pearson e a caracterização 
da amostra quanto aos índices investigados foi feita por meio de aná-
lise estatística descritiva.
RESULTADOS: As médias de todos os índices encontraram-se 
dentro dos padrões de normalidade, estabelecidos previamente. A 
frequên cia de índices eletromiográficos alterados na amostra estudada 
foi alta (ASMM=68%; ASTA=64%; TOtotal=64%; AStotal=55%). Em 
relação ao ACtotal houve predomínio de atividade do masseter em 
relação ao temporal, tanto para os valores normais quanto para os alte-
rados. Dentre os sujeitos com índices alterados, o lado esquerdo apre-
sentou atividade superior. Não foi encontrada correlação entre o nível 
de dor e o nível de alteração dos índices eletromiográficos (p>0,05). 
CONCLUSÃO: A frequência de alterações dos índices eletromio-
gráficos em sujeitos com disfunção temporomandibular é elevada, 
apontando para a possível presença de distúrbios miofuncionais do 
sistema estomatognático. Esses índices não têm relação direta com a 
queixa de dor, mas revelam a existência de um desequilíbrio na ativi-
dade muscular, que pode não ser útil para o diagnóstico da dor, mas 
sim para o correto encaminhamento às terapias pertinentes voltadas 
para a musculatura. 
Descritores: Dor orofacial, Eletromiografia, Músculos mastigatórios, 
Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular. 
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INTRODUÇÃO

A dor orofacial engloba as disfunções temporomandibulares 
(DTM), condições nas quais múltiplas condições álgicas se somam, 
gerando mapas corporais de dor tão ou mais importantes do que 
a dor relatada na queixa principal1. O diagnóstico da DTM é al-
cançado principalmente por investigação clínica. Uma anamnese 
bem conduzida é capaz de nortear 70% do raciocínio diagnóstico 
o qual é geralmente concluído com o exame clínico odontológico. 
Os exames complementares, como exames de imagem, contribuem 
para a elucidação de diagnósticos duvidosos para a correta tomada 
de conduta2. 
A investigação da sensação dolorosa é fundamental para a correta 
classificação da dor. Para tanto, escalas analógicas, numéricas e qua-
litativas foram desenvolvidas e, somadas ao exame de palpação, aju-
dam a caracterizar a sensação do paciente. Atualmente, o limiar de 
dor à pressão pode ser considerado normal ou indicar sensibilidade 
alterada, de acordo com valores estabelecidos em estudos prévios3,4.
A eletromiografia (EMG) de superfície é um exame destinado a ava-
liar a atividade neuromuscular e pode contribuir para a definição de 
terapêuticas relevantes em diversos casos de DTM, quando utilizada 
com critério e agregada à investigação miofuncional orofacial. Esta 
investigação visa estudar as funções de mastigar, deglutir, falar, bem 
como a situação muscular necessária para o desempenho dessas fun-
ções. A alteração dessas estruturas e/ou dessas funções caracteriza um 
distúrbio miofuncional orofacial5. 
Há autores que sugerem melhor compreensão das possíveis relações 
entre a dor e o status do sistema estomatognático, pois o recruta-
mento muscular poderia estar afetado como forma de compensar a 
presença da dor5,6.
Na prática clínica, a EMG de superfície permite o conhecimento 
sobre o recrutamento neuromuscular do sistema estomatognático 
em diferentes atividades e também a avaliação dos efeitos de tra-
tamentos propostos7. Em estudo prévio8, foram elaborados índices 
eletromiográficos capazes de evidenciar diferentes relações entre os 
músculos masseteres e temporais anteriores. Dentre essas relações 
estabeleceram o Índice de Assimetria (atividade EMG assimétrica 
entre os lados), o Índice de Torque (assimetria entre masseteres e 
temporais anteriores contralaterais) e o Índice de Ativação (assi-
metria entre os pares comparativamente), para os quais padrões de 
normalidade foram estabelecidos como referência para sua aplica-
ção clínica-científica9. Assim, quando há equilíbrio neuromuscular, 
expresso através da EMG, interpreta-se como atividade muscular 

saudável e estável10, sob o ponto de vista desse exame, devendo ser 
agregado aos resultados clínicos para um parecer conclusivo. 
Ao pesquisar a literatura a respeito de DTM, é possível entender 
que o exame eletromiográfico apresenta baixa especificidade e que 
não é apropriado como método de diagnóstico dessa condição clí-
nica11-13. O mesmo exame revela o estado de atividade elétrica dos 
músculos mastigatórios, proporcionando o entendimento acerca da 
energia requisitada por esses músculos para que eles supram a de-
manda funcional do sistema estomatognático. Portanto, um estudo 
que vise investigar a frequência de alterações eletromiográficas em 
uma casuística de DTM, permitiria agregar informações à literatura 
sobre a real utilidade desse instrumento, como ocorre nos casos que 
necessitam de encaminhamento para avaliação específica das fun-

ções estomatognáticas e de conduta fonoaudiológica, e não informar 
o diagnóstico e a gravidade da DTM. 
Compreendendo que as DTM geralmente influenciam as funções 
musculares do sistema estomatognático, o objetivo deste estudo foi 
analisar a frequência de índices eletromiográficos alterados e nor-
mais em uma amostra de sujeitos com DTM, bem como sua relação 
com a queixa de dor, seu principal sintoma.

MÉTODOS

Trata-se de estudo observacional descritivo de corte transversal, em 
que foram avaliados 44 sujeitos com DTM mista (distúrbios de de-
sarranjo do disco associados a distúrbios dos músculos mastigató-
rios) de acordo com as informações colhidas durante a anamnese 
somadas aos achados clínicos, sendo 11 homens e 33 mulheres, com 
média de idade de 39 anos (16 a 65 anos). A investigação clínica 
diagnóstica foi realizada de acordo com as diretrizes da Academia 
Americana de Dor Orofacial, a qual propõe a estrutura principal da 
Classificação Internacional das Cefaleias, que coloca as DTM na 11ª 
categoria, com algumas adequações de terminologia e subdivisões de 
categoria2. Foram incluídos no estudo pacientes com, no mínimo, 
28 dentes naturais ou com pequenas restaurações. Foram excluídos 
usuários de prótese total, com ausência de elementos dentários, que 
tenham sofrido tumores ou traumas ou cirurgia de grande porte (en-
xertos, cirurgia ortognática) na região de cabeça e pescoço, além de 
pacientes que estivessem realizando outros tratamentos relacionados 
ao sistema estomatognático (tratamentos odontológicos, fonoaudio-
lógicos, outros).
Todos os sujeitos que aceitaram participar do estudo assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foram submetidos 
à EMG de superfície, realizada através do eletromiógrafo Myotrace 
400 (Noraxon®). As gravações e análises das EMG foram realizadas 
de acordo com o protocolo próprio do equipamento, utilizando ele-
trodos bipolares de superfície de prata/cloreto de prata, descartáveis, 
com diâmetro de 10mm e distância intereletrodos 21±1mm (Hall 
Indústria e Comércio LTDA®). Após a limpeza da pele com álcool a 
70º, esses eletrodos foram posicionados sobre os feixes paralelos das 
fibras musculares (TD, TE, MD e ME) e um eletrodo de referência 
descartável, à aproximadamente 10mm acima da glabela.
O exame eletromiográfico foi realizado em sala silenciosa com baixa 
iluminação e com os sujeitos sentados em cadeira confortável, tendo 
os pés apoiados no solo, as costas apoiadas no encosto da cadeira e 
o olhar paralelo ao solo (“no horizonte”) e constou de seis etapas13: 
1. Baseline/Postural Evaluation - Seated: os sujeitos foram orientados 
a sentar-se confortavelmente, com as pernas em posição de 90° em 
relação ao solo e com o plano oclusal de Frankfurt paralelo ao solo, 
olhos direcionados a um ponto fixo a frente e braços relaxados sobre 
as pernas, mantendo-se em repouso durante 10 segundos. Essa etapa 
avalia a quantidade de energia muscular empregada pelo indivíduo 
para manter a mandíbula na posição de repouso; 
2. Baseline/Postural Evaluation - Standing: os sujeitos foram orien-
tados a levantar da cadeira e permanecer em pé confortavelmente, 
olhando para um ponto fixo à sua frente, em posição de repouso, 
durante 10 segundos. Essa etapa avalia a atividade entre os pares 
homológos e a atividade relativa entre os grupos musculares quando 
ocorre a alteração de posição de sentado para em pé;
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3.  Funtional Clench: os sujeitos foram orientados a sentar na posição 
inicial de repouso de acordo com a 1ª etapa e realizar apertamento 
máximo com os dentes durante 2 a 3 segundos, por duas vezes em 
um intervalo de 10 segundos. Essa etapa é usada para investigar a 
relação funcional entre os agonistas, antagonistas e o sinergismo dos 
músculos da mastigação durante a máxima intercuspidação habitual 
(MIH); 
4. Funtional Control: essa etapa apresenta o mesmo objetivo e mesma 
forma de realização da anterior, porém com a interposição do rolete 
de algodão (MasterRoll, Wilcos®, Alemanha) entre os pré-molares 
dos arcos superior e inferior. Essa etapa fornece dados do esforço 
máximo de normalização (MVC), servindo de base para compara-
ção entre os outros valores; 
5. Swallow: os sujeitos sentados na posição inicial de repouso foram 
orientados a segurar um copo de água e ingerir uma pequena quan-
tidade, retornando o copo na posição em que o braço estiver em 
aproximadamente 45º na frente do queixo e deglutir. O processo de 
deglutição foi repetido duas vezes em um intervalo de 10 segundos. 
Essa fase avalia a presença de hiper ou hipoatividade em relação aos 
músculos antagonistas e o sinergismo muscular, assim como a rela-
ção entre o tempo envolvido durante o processo;
6. Long Clench: a seguir os sujeitos foram orientados a realizar o 
apertamento máximo durante 10 segundos, com incentivo verbal 
constante do examinador para evitar que o nível de força aplica-
da diminuísse. Nessa etapa do exame eletromiográfico é analisado 
se ocorre fadiga muscular durante um esforço prolongado e quais 
músculos estão envolvidos nessa condição de fadiga. Os valores uti-
lizados nesta pesquisa foram referentes à analise de frequência (mean 
frequency – Hz).
Em todas as etapas, a posição inicial de repouso foi importante para 
evitar o efeito de qualquer fadiga, e um período de descanso de pelo 
menos 3 minutos foi permitido entre cada teste.
Foram utilizados no estudo dados referentes ao Functional Clench 
(uV) dos músculos avaliados. Após a coleta desses dados, foram cal-
culados o Índice de Assimetria Total (AStotal), Índice de Assimetria 

do Masseter (ASMM), Índice de Assimetria do Temporal (ASTA), Ín-
dice de Ativação (ACtotal) e Índice de Torque (TOtotal), descritos 
por Naeije, Mccarroll e Weijs8.
O nível de dor dos sujeitos foi mensurado através da escala analógica 
visual (EAV). Esses dados foram correlacionados com os índices ele-
tromiográficos através do teste de Correlação de Pearson, adotando-
-se como nível de significância 5%. Foi empregada estatística descri-
tiva para análise dos dados eletromiográficos, a fim de caracterizar a 
amostra estudada.
Este estudo foi aprovado em projeto de pesquisa pelo Comitê de 
Ética da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP/USP) 
sob o protocolo 08982312.6.0000.5419/2013.

RESULTADOS

Os valores da média e do desvio padrão obtidos para cada índice 
eletromiográfico foram respectivamente: 16%±13% para AStotal, 
18%±14% para ASMM, 25%±22% para ASTA, 26%±17% para AC-
total e 15%±13% para TOtotal; esses dados estão dispostos na tabe-
la 1, que também traz os dados relativos ao mínimo, máximo e valor 
de normalidade para cada índice.
As frequências de índices eletromiográficos alterados e normais estão 
dispostas na figura 1. Com relação ao AStotal, 55% dos sujeitos com 

Figura 1. Frequência relativa de normalidade e alteração dos índices eletromiográficos em sujeitos com disfunção temporomandibular

Tabela 1. Mínimo, máximo, média, desvio padrão e valores de norma-
lidade dos índices eletromiográficos9

Índices Mínimo Máximo Média Desvio 
padrão

Valor de 
normalidade

Assimetria total 
(%) 1 50 16 ±13

Até 10

Assimetria do 
masseter (%) 2 53 18 ±14

Até 10

Assimetria do 
temporal (%) 1 82 25 ±22

Até 10

Ativação (%) 1 66 26 ±17 Até 15
Torque (%) 0 58 15 ±13 Até 10

Índice de Assimetria Total

Índice de Assimetria de Temporal

Índice de Assimetria de Masseter

Índice de Torque

45%

55%

Alterado

Normal
68%

32%
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Normal

36%

64%

Alterado

Normal

36%

64%
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Normal

Índice de Ativação
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Normal

30

25
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5

0
Temporal Masseter
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DTM apresentaram valores alterados, enquanto que 45% foram 
normais. Já para o ASMM, 68% estavam alterados e 32% normais e 
para o ASTA, 64% alterados e 36% normais. Os valores obtidos para 
o TOtotal foram 64% dos sujeitos alterados e 36% normais, en-
quanto que no ACtotal foi observada maior atividade dos músculos 
masseteres em relação aos temporais. Dentre os sujeitos que tiveram 
maior atividade dos masseteres, 25 sujeitos obtiveram valores alte-
rados e 8 normais; dentre aqueles que tiveram maior atividade dos 
temporais, 7 sujeitos apresentaram alteração e 4 estavam dentro dos 
padrões de normalidade.
A figura 2 traz a frequência relativa de alterações encontradas nos ín-
dices eletromiográficos em relação aos lados da face. Para os índices 
AStotal, ASTA e TOtotal houve maior alteração do lado esquerdo da 
face quando comparado ao direito. Já para o ASMM, houve propor-
ção de alteração entre os lados da face.
Não foi encontrada correlação entre o nível de dor (determinado 
através da EAV) e o nível de alteração dos índices eletromiográficos 
(Tabela 2). Para o AStotal, os valores estatísticos obtidos foram r=-
0,06 e p=0,69; já para o ASMM, r=0,09 e p=0,55; para o ASTA, r=0,11 
e p=0,46; para o ACtotal, r=0,1 e p=0,51 e para o TOtotal, r=0,01 
e p=0,9.

dada sobre as características do quadro doloroso, além de sua men-
suração. Para sua mensuração, diferentes escalas psicofísicas foram 
desenvolvidas, sendo a EAV uma das mais difundidas3. De acordo 
com essa escala, todos os sujeitos da presente amostra apresentaram 
a dor orofacial como o principal motivo de busca por tratamento. 
A EMG de superfície tem como objetivo estudar os fenômenos 
bioelétricos que ocorrem nas fibras musculares esqueléticas duran-
te a contração máxima, o repouso e o esforço, e tem sido utiliza-
da como análise funcional da neuromusculatura, a qual pode ou 
não estar alterada diante do quadro doloroso, provendo diagnóstico 
adicional sobre o sistema estomatognático ativo10. Assim, contribui 
para o estabelecimento de condutas de tratamentos das alterações 
miofuncionais, visto que outras alterações presentes na DTM além 
da dor, como alterações mastigatórias, de deglutição, fala e repouso 
também necessitam de atenção especializada para que o sujeito seja 
contemplado em um espectro mais amplo e apresente uma reso-
lução do quadro com mais estabilidade e menos probabilidade de 
recidivas5,11. 
Dentre as DTM, as condições musculares são as mais frequentes. O 
sintoma reportado com mais frequência nas DTM é a dor de origem 
muscular, seja ela localizada ou referida2. Quando há estímulos noci-
ceptivos enviados para o córtex somatossensorial, ocorre uma resposta 
ou reflexo motor na musculatura esquelética que é expresso em con-
tração, gerando um ciclo dor-contração muscular autossustentado2.
No presente estudo, os valores médios de todos os índices eletro-
miográficos foram acima dos padrões de normalidade estabeleci-
dos9, conforme observado na tabela 1. A frequência de alterações 
nos índices de ASMM, ASTA e TOtotal foi semelhante, em torno de 
66%. Resultados semelhantes foram encontrados, onde sujeitos 
com DTM crônica apresentaram maior assimetria na atividade ele-
tromiográfica dos músculos temporais anteriores em comparação 
com sujeitos controle12.
Apesar disso e de toda a amostra apresentar dor orofacial, nem to-
dos apresentaram alterações nos valores encontrados para os índices 
eletromiográficos e não houve correlação entre o nível de dor me-
dido pela EAV e o nível de alteração desses índices. Em estudo13 
não foram encontradas evidências que comprovassem a existência 
de qualquer diferença detectada na atividade eletromiográfica em 
áreas dolorosas e não dolorosas dos músculos da mastigação em 
sujeitos com dor miofascial unilateral. Os autores discutiram que 
mecanismos centrais de adaptação podem explicar esses achados e 
que o diagnóstico de distúrbios musculares através da eletromiogra-
fia apresenta baixa especificidade e deve ser realizado com cautela13.
Quando se pensa em DTM, a relação entre dor orofacial e alteração 
eletromiográfica parece ser direta ou óbvia, uma vez que mecanismos 
compensatórios para o alívio da dor podem alterar o recrutamento 
muscular durante as contrações musculares estáticas e dinâmicas5,6. 
Porém, essa relação direta não é verdadeira, pois além do possível 
mecanismo muscular compensatório, diferentes fatores neurobio-
lógicos e biopsicossociais, como modulação de dor, sensibilização 
central, estresse, comorbidades, genética, entre outros, envolvem 
a sensação de dor e devem ser considerados14,15. Esses outros fato-
res, considerados como sistemas corporais tanto quanto o sistema 
musculoesquelético, possivelmente explicariam a parcela da amostra 
que, diante do quadro doloroso, não apresentou alterações nos índi-
ces eletromiográficos estudados.

Figura 2. Frequência relativa das alterações encontradas nos índices 
eletromiográficos para os lados direito e esquerdo da face. Observar 
que foram considerados apenas os sujeitos com índices alterados para 
essa análise

Tabela 2. Correlação entre escala analógica visual e índices eletro-
miográficos (Pearson)

 r (Pearson) Valor de p
Assimetria total -0,06 0,69*
Assimetria do masseter 0,09 0,55*
Assimetria do temporal 0,11 0,46*
Ativação 0,10 0,51*
Torque 0,01 0,9*

*Sem significância estatística (p>0,05).
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DISCUSSÃO

A dor é o principal sintoma em quadros de DTM e geralmente o 
motivo que leva o indivíduo a buscar ajuda profissional. Para o diag-
nóstico correto da dor é necessária investigação anamnésica aprofun-
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A utilização da EMG para diagnóstico das alterações musculares 
nunca deve ser feita de forma isolada, como único instrumento de 
avaliação. Esse exame fornece dados sobre o funcionamento neu-
romuscular do sistema estomatognático e contribui para os enca-
minhamentos necessários, como por exemplo, o fonoaudiológico e 
o fisioterapêutico, cujas especialidades utilizam-se dos dados eletro-
miográficos para complementar o planejamento das terapias. Nesse 
sentido, a análise eletromiográfica realizada nesses pacientes permi-
tiu diferenciar quais deles apresentavam necessidades de tais enca-
minhamentos, ou seja, forneceu pistas sobre possíveis fatores contri-
buintes para o quadro global de DTM e não seu diagnóstico em si, 
propósito ao qual a mesma não se destina, pois não atende ao padrão 
de confiabilidade e validade necessárias para essa finalidade13,15. 

CONCLUSÃO

A frequência de alterações dos índices eletromiográficos em sujeitos 
com DTM é elevada, apontando para a possível presença de distúr-
bios miofuncionais do sistema estomatognático. Esses índices não 
têm relação direta com a queixa de dor, mas revelam a existência de 
um desequilíbrio na atividade muscular, que pode não ser útil para 
o diagnóstico da dor, mas sim para o correto encaminhamento às 
terapias pertinentes voltadas para a musculatura. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Drug administration 
to children is a widely spread practice, however it may lead to 
several health problems, because in addition to medical guidance 
it requires attention of parents and caregivers. This study aimed 
at identifying the prevalence of drug administration in children 
by their tutors, before medical assistance.
METHODS: This is a quantitative descriptive research invol-
ving adults who were escorting children, before medical assistan-
ce in a Children’s First Aid Unit of a medium-sized city of the 
Vale do Paraíba Paulista in the months of June, July and August 
2011, being data recorded by means of a specific form.
RESULTS: Participated in the study 105 adults responsible for 
the children who reported that 71.42% of children were medica-
ted before medical assistance and only 28.58% have not adopted 
such practice. Most frequent symptom was fever, present in 40% 
of participants, and drugs used were paracetamol and dipirone.
CONCLUSION: Our results allow concluding that there has 
been a high rate of drug administration to children before medi-
cal assistance, with predominance of non-steroid anti-inflamma-
tory drugs, which may be noxious to health. It is clear the need 
for the adoption of measures which favor the access to health 
services, in addition to the awareness about the risk of adminis-
tering drugs without medical prescription.
Keywords: Analgesics, Anti-inflammatory drugs, Children, Self-
-medication.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A administração de fár-
macos na criança é uma prática amplamente difundida, porém 
pode levar a inúmeros prejuízos à saúde, pois além da orien-
tação médica, exige atenção dos pais e cuidadores. O objeti-
vo deste estudo foi identificar a prevalência da administração 
de fármacos na criança, por seus responsáveis, previamente ao 
atendimento médico. 
MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa quantitativa descritiva, 
envolvendo adultos que acompanhavam as crianças antes do 
atendimento médico em um Pronto Socorro Infantil de um mu-
nicípio de médio porte do Vale do Paraíba Paulista, nos meses de 
junho, julho e agosto de 2011, sendo os dados registrados por 
meio de um formulário específico. 
RESULTADOS: Participaram do estudo 105 adultos responsá-
veis pelas crianças que relataram que 71,42% das crianças fo-
ram medicadas previamente ao atendimento médico e apenas 
28,58% não adotaram essa prática. O principal sintoma citado 
foi febre, presente em 40% dos participantes, e os fármacos mais 
utilizados foram o paracetamol e a dipirona. 
CONCLUSÃO: Os resultados obtidos permitem concluir que 
houve um alto índice de administração de fármacos nas crianças 
previamente ao atendimento médico, com predomínio dos anti-
-inflamatórios não esteroides, fármacos esses que podem causar 
lesões à saúde. Evidencia-se a necessidade de adoção de medidas 
que favoreçam o acesso aos serviços de saúde, além da conscien-
tização sobre os riscos da administração de fármacos sem a devida 
prescrição médica. 
Descritores: Analgésicos, Anti-inflamatórios, Automedicação, 
Criança. 

INTRODUÇÃO

A associação entre automedicação e menor frequência de visitas ao 
médico, assim como menores gastos financeiros com fármacos, fa-
vorece a substituição da atenção formal à saúde por essa prática1.
O hábito de se automedicar pode ocasionar danos à saúde do pa-
ciente, como o surgimento de efeitos indesejáveis, agravos e mas-
caramento de doenças, interações farmacológicas, erros nas doses e 
intoxicações, sendo os analgésicos e anti-inflamatórios amplamente 
envolvidos com tal prática2.
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A administração segura nas crianças apresenta uma variedade de 
problemas que não são encontrados quando se administra fárma-
cos aos pacientes adultos, variando amplamente na idade, no peso, 
na área de superfície corporal, na capacidade de absorver, metabo-
lizar e excretá-los. Diferentemente dos medicamentos para adul-
tos, existem poucas faixas de doses pediátricas padronizadas; por 
esse motivo, e com poucas exceções, as substâncias são preparadas 
e embaladas com os valores médios das dosagens para o adulto3.
O padrão de consumo de fármacos no Brasil é fortemente influen-
ciado pela falta de controle em toda a cadeia de disponibilização, 
desde a produção até a comercialização, levando ao consumo abu-
sivo e irracional de produtos de venda livre e mesmo dos que ne-
cessitam de receituário médico. Como consequência, verifica-se o 
crescimento de casos de intoxicação e envenenamento, o que suge-
re inadequações na produção, na circulação ou no uso de produtos 
farmacêuticos4.
Entre as várias maneiras de praticar automedicação estão: adquirir 
sem receita, compartilhamento com outros membros da família 
ou círculo social, utilizar sobras de prescrições, reutilizar antigas 
receitas e descumprir a prescrição profissional, prolongando ou in-
terrompendo precocemente a posologia1.
Desde 1970 tem-se observado aumento da preocupação quanto à 
segurança de certos produtos ou fármacos potencialmente nocivos 
às crianças determinando que sejam comercializados em embala-
gens apropriadas e com isso a incidência de envenenamento em 
crianças vem sofrendo redução significativa. Contudo, mesmo 
com esses avanços, o envenenamento continua sendo uma signi-
ficante preocupação para a saúde e a maioria dos casos ocorre em 
crianças menores de seis anos de idade3. 
O objetivo deste estudo foi identificar a prevalência da administra-
ção de fármacos à criança, por seus responsáveis, previamente ao 
atendimento médico.

MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa quantitativa descritiva. O estudo foi re-
alizado com os responsáveis pelas crianças que as acompanhavam 
antes de serem atendidas em um Pronto Socorro Infantil de um 
município de médio porte do Vale do Paraíba Paulista e que acei-
taram participar.
A amostra foi coletada antes do atendimento médico a partir de 
entrevista realizada pelos pesquisadores com os responsáveis que 
estavam acompanhando as crianças, na sala de espera, com dura-
ção variando entre 2 e 3 min cada. A coleta de dados foi realizada 
nos meses de junho, julho e agosto de 2011. Os dados foram regis-
trados em um formulário que constou de 3 grupos de variáveis: a 
primeira refere-se aos dados de identificação da criança, a segunda 
trata-se dos dados sobre o responsável pela criança e a terceira de 
dados referentes a utilização de fármacos para a criança.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade de Taubaté sob o CEP/UNITAU nº 096/2011.

RESULTADOS

Participaram do estudo, 105 adultos, responsáveis pelas crianças 
que estavam acompanhando-as e foram entrevistados antes de se-

rem atendidas no Pronto Socorro Infantil.
Para caracterizar as idades das crianças foi utilizado o critério de 
faixa etária denominado: neonato, lactente, pré-escolar e escolar3.
As faixas etárias das crianças participantes do estudo foram: 
lactente 51,42%, pré-escolar 24,76%, escolar 22,85% e recém-
-nascido 0,97%. Quanto ao gênero, 50,48% feminino e 49,52% 
masculino. 
Em relação à presença de doença prévia, os responsáveis relataram 
que 81,90% não eram portadoras de nenhuma doença e 18,10% 
eram portadoras de doenças, sendo elas: renal, síndrome de Down, 
bronquite, asma, crise convulsiva, laringite.
Ao perguntar aos acompanhantes se a criança já havia apresentado 
algum tipo de reação alérgica farmacológica, 80,95% referiram que 
não, 15,24% relataram que já havia apresentado algum tipo de re-
ação alérgica e 3,81% não souberam informar. Quanto à presença 
regular da criança em consulta médica, 70,47% dos responsáveis 
responderam que sim, 25,72% responderam que não e 3,81% não 
souberam informar. Quanto ao acompanhante que levou a criança 
para ser atendida no pronto socorro infantil, 69,52%foram levadas 
pela mãe; 23,81% por outros, compreendendo avó, tia, madrinha 
e vizinha e 6,67% pelo pai. 
Quanto ao uso de fármacos previamente ao atendimento médico, 
encontrou-se que 71,42% as medicaram e 28,58% não as medi-
caram previamente.
Em relação ao uso contínuo de algum fármaco pela criança, seus 
acompanhantes relataram que 84,76% não fazem uso e 15,24% 
fazem uso, sendo que os principais medicamentos citados foram 
valproato, dexclorfeniramina, vitamina D, flunarizina e sulfato 
ferroso. 
Quanto ao motivo da procura pelo atendimento no Pronto Socor-
ro Infantil, os sintomas com maior prevalência foram febre, tosse 
produtiva, vômito, diarreia, dor abdominal, dor de garganta, disp-
neia e dor de ouvido.
Em relação ao tempo em que a criança apresentava os sinais e sin-
tomas que a trouxeram para o atendimento, 80,95% delas apre-
sentavam os sintomas por 1 a 3 dias, 11,43% de 4 a 6 dias, 3,81% 
de 7 a 9 dias, e 3,81% apresentavam os sintomas por um período 
de 13 a 15 dias.
Quanto a quem indicou o uso do fármaco, em 78,67% foi a mãe, 
13,33% foi a vizinha e em 8% a avó.
Dentre os responsáveis que medicaram a criança antes do atendi-
mento médico, 55,23% referiram que o frasco do fármaco que foi 
administrado já se encontrava aberto e, destes, 32,38% referiram 
que se certificaram da sua data de validade.
A figura 1 mostra os medicamentos que foram administrados 
às crianças previamente ao seu atendimento no Pronto Socor-
ro Infantil, segundo o relato de seus acompanhantes, cabendo 
ressaltar que foi citada a administração de mais de um medica-
mento em algumas crianças antes da procura pelo atendimento 
médico.
Quanto ao período de uso dos fármacos administrados antes do 
atendimento no Pronto Socorro Infantil, os dados estão apresen-
tados na figura 2.
A figura 3 apresenta o local onde o fármaco administrado na 
criança antes do atendimento no Pronto Socorro Infantil fora 
adquirido.
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DISCUSSÃO

Estudo sobre o uso de fármacos em crianças de até 6 anos de idade 
matriculadas em creche encontrou como as doenças mais frequen-
tes: bronquite, rinite, alergia, sinusite e asma, entre outras, dados 
esses que coincidem com os presentes resultados prevalecendo as 
doenças respiratórias5. 
Em relação ao motivo da procura pelo atendimento, os sintomas 
com maior prevalência se assemelharam aos apresentados nos estu-
dos de Carvalho et al.5 e de Pereira et al.6.
Embora a febre seja uma das queixas mais comuns durante os aten-
dimentos pediátricos, se apresentando como primeira manifestação 
de infecções virais agudas, sua presença é temida, pois também pode 
ser o sinal inicial de doenças grave7.
De acordo com o observado na figura 1, os analgésicos e antipiré-
ticos também foram citados em estudos de outros autores como os 
fármacos mais utilizados na automedicação em crianças5,6,8. 
Embora fármacos como paracetamol e dipirona sejam analgésicos e 
antipiréticos relativamente seguros para o uso em crianças, respeitan-
do-se as doses adequadas, o uso crônico e abusivo dessas medicações 
deve ser coibido, visto haver relatos de hepatotoxicidade pelo para-
cetamol e redução das células sanguíneas de defesa pela dipirona9.
Visualiza-se na figura 2, que 53 (70,66%) fármacos foram adminis-
trados por um período de 1 a 2 dias, sugerindo que a criança não 
obteve melhora dos sinais e sintomas apresentados.
Estudo sobre automedicação infantil encontrou que a mãe foi a 
maior responsável pela indicação do fármaco, e essa decorreu do uso 
prévio desses fármacos por prescrição médica 6 .
Conduta encontrada neste estudo, que merece especial atenção, foi a 
utilização de frascos de fármacos que haviam sido abertos em outros 
momentos, visto que depois de serem abertos as condições de con-
servação podem alterar a eficácia. 
Estudo de Beckhauser et al.10 encontrou a farmácia como o local 
de maior aquisição de fármacos para automedicação, resultado esse 
semelhante ao encontrado neste estudo, corroborando a hipótese 
de que é mais prático adquirir o fármaco em uma farmácia do que 
agendar consulta com médico para a mesma finalidade, porém com 
maiores riscos.

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos mostram elevado índice de automedicação 
nas crianças, sendo os analgésicos e anti-inflamatórios os fármacos 
mais utilizados na maioria das vezes pelas mães, sugerindo a neces-
sidade de ações pelos serviços de saúde coletiva que proporcionem 
acesso e orientação à população quanto aos riscos do uso indiscrimi-
nado sem orientação médica.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Physical pain during 
puerperium is in general caused by musculoskeletal changes 
inherent to gestation; however, its clinical progression may be 
changed by mood disorders. This study aimed at evaluating the 
association between pain and postpartum depression.
METHODS: Participated in the study 80 women at 2 to 30 
weeks postpartum. Depressive symptoms were screened with the 
Edinburgh Postnatal Depression Scale. Pain intensity was evalu-
ated with the analog visual scale, while the Nordic Musculoske-
letal Questionnaire was used for pain location.
RESULTS: Univariate analysis has shown that postpartum de-
pression was associated to more severe pain (p<0.001), to cons-
tant mood changes (p=0.001), to early sexual initiation (p<0.05) 
and to a larger number of people living together (p<0.05). Chest 
was the most common painful site referred by depressed puerpe-
ral women (p=0.01). Logistic regression analysis has shown that 
moderate to severe pain was a strong predictor of postpartum 
depression (OR=4.6; confidence interval 95%: 1.5-13.9).
CONCLUSION: Moderate to severe pain increases the proba-
bility of puerperal women developing postpartum depressive 
symptoms.
Keywords: Musculoskeletal pain, Pain measurement, Postpar-
tum depression.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor física no período puer-
peral em geral decorre das alterações musculoesqueléticas inerentes 
à gestação, contudo seu curso clínico pode ser alterado na presença 
dos transtornos de humor. O objetivo deste estudo foi verificar a 
associação entre dor e depressão pós-parto.
MÉTODOS: Foram entrevistadas 80 mulheres em pós-parto de 2 
a 30 semanas. Os sintomas depressivos foram rastreados através da 
Escala de Depressão Pós-natal de Edimburgo. A intensidade da dor 
foi avaliada, por meio da escala analógica visual, enquanto o Ques-
tionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares foi empregado na 
localização da dor. 
RESULTADOS: A análise univariada mostrou que a depressão pós-
-parto esteve associada à dor de maior intensidade (p<0,001), a al-
terações constantes de humor (p=0,001), à iniciação sexual precoce 
(p<0,05) e ao consumo de álcool (p<0,05). Percepção dolorosa de 
maior intensidade foi associada a um relacionamento conjugal ruim 
(p<0,05) e a um maior número pessoas em coabitação (p<0,05). 
A região torácica foi o local de dor mais apontado pelas puérperas 
deprimidas (p=0,01). A análise de regressão logística revelou que dor 
referida de moderada a intensa foi um forte fator preditor de depres-
são pós-parto (OR=4,6; intervalo de confiança de 95%:1,5-13,9). 
CONCLUSÃO: Dor de intensidade moderada a intensa aumenta a 
probabilidade de mulheres desenvolverem sintomas depressivos no 
pós-parto.
Descritores: Depressão pós-parto, Dor musculoesquelética, Men-
suração da dor. 

INTRODUÇÃO

Depressão e ansiedade são transtornos de humor usualmente asso-
ciados à persistência do quadro doloroso. Em função da tríade me-
do-tensão-dor1, o quadro emocional está diretamente relacionado às 
funções musculares e fisiológicas, refletindo-se no padrão postural e 
influenciando a gênese da dor2.
Nessa perspectiva, dor puerperal e depressão pós-parto (DPP) po-
dem ser fenômenos associados. Os fatores predisponentes às com-
plicações psiquiátricas que ocorrem durante a gestação, o parto e/
ou o pós-parto, podem amplificar a percepção da dor3. Tais fatores 
incluem conflitos em relação à identidade feminina, experiências 
traumáticas durante as primeiras fases do desenvolvimento psicos-
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sexual, situação socioeconômica adversa, nível educacional, medo e 
ansiedade particularmente na ausência de apoio do companheiro1.
Atualmente, a DPP é considerada uma das mais graves complica-
ções após o parto em países desenvolvidos4. Consiste em transtorno 
de humor com sintomas insidiosos que podem dar início já na se-
gunda ou terceira semana do puerpério e ocorrer num período de 
até 12 meses após o parto. A estimativa da prevalência varia, de acor-
do com os procedimentos metodológicos de rastreamento, entre 7,2 
e 43,0% em puérperas adultas brasileiras5.
Além dos transtornos de humor, sintomas físicos tais como fadi-
ga, desconfortos mamários, cefaleia, lombalgia e cervicalgia são fre-
quentemente descritos no período puerperal6. A prevalência de dor 
nas regiões cervical, torácica, lombar e sacral pode variar entre 20 
e 67%1. Ao verificar os dados disponíveis na literatura sobre dor e 
DPP, estudo de revisão sistemática observou que embora a dor física 
puerperal pareça ser função das alterações musculoesqueléticas que 
ocorrem na gestação, seu curso clínico pode ser alterado na presença 
dos transtornos de humor7.
Diante dessas considerações, é provável que a DPP configure fator 
de risco potencial para a intensificação e cronicidade dos quadros 
álgicos no puerpério. Nessa perspectiva, diante das repercussões ne-
gativas na qualidade de vida do binômio mãe-filho, o objetivo deste 
estudo foi averiguar os fatores associados à presença de dor e depres-
são no puerpério. Acredita-se ser relevante verificar essa associação 
para que medidas de prevenção, tratamento e reabilitação da dor 
possam ser estabelecidas nesse período.

MÉTODOS

Estudo analítico, de delineamento transversal, desenvolvido na Re-
gião Integrada de Desenvolvimento (RIDE) do Polo Petrolina/PE e 
Juazeiro/BA, entre julho de 2011 e julho de 2012, numa unidade do 
Sistema Único de Saúde (SUS), referência em atenção ao pré-natal, 
parto e nascimento. 
Inicialmente, para testar a aplicabilidade e adequação dos instrumen-
tos de pesquisa e estimar o tamanho da amostra, foi desenvolvido 
um estudo piloto com os mesmos critérios de elegibilidade adotados 
no presente estudo. A amostra inicial, não probabilística, foi com-
posta por 58 puérperas. O rastreamento de DPP identificou entre as 
puérperas avaliadas uma frequência de 29,3%. O teste de correlação 
de Pearson revelou correlação moderada (r=0,37) e estatisticamente 
significativa (p=0,004) entre as variáveis DPP e dor. A estimativa do 
tamanho amostral foi conduzida no programa BioEstat (Sociedade 
Civil Mamirauá, Tefé, AM, Brasil, Realease 5.3, 2008). De acordo 
com o coeficiente de correlação obtido no estudo piloto, um poder 
de 80% e um nível de significância de 5%, a amostra foi estimada 
em 60 puérperas.
Os critérios de inclusão foram idade superior a 18 anos; tempo de 
pós-parto entre duas e 30 semanas; gestação com resolução entre 34 
e 42 semanas; falar e compreender português; parição de bebê saudá-
vel e vivo. Foram excluídas as puérperas com diagnóstico de doenças 
ortopédicas ou reumatológicas; deformidades na coluna vertebral e 
membros inferiores (MMII); histórico de violência sexual, tratamento 
psiquiátrico prévio, uso de fármacos psicoativos ou drogas ilícitas.
Todas as pacientes incluídas no estudo assinaram o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Com a finalidade de triagem e para traçar o perfil da amostra estu-
dada, foi aplicada entrevista semiestruturada constando de informa-
ções sociodemográficas, fatores associados ao comportamento e há-
bitos de vida, antecedentes pessoais e hereditários, dados da história 
sexual e reprodutiva, além de dados clínico-obstétricos e neonatais.
O rastreamento dos sintomas depressivos foi feito através da versão 
validada em amostra brasileira da Escala de Depressão Pós-natal de 
Edimburgo (EDPE)8. Trata-se de um instrumento de autorregistro 
contendo 10 questões com opções pontuadas de zero a 3. A somató-
ria dos pontos totaliza escore de 30, sendo considerado de sintoma-
tologia depressiva o valor igual ou superior a 139. Todas as puérperas 
que totalizaram escore pertinente à DPP foram reavaliadas por mé-
dico psiquiatra para comprovação diagnóstica.
Na averiguação da capacidade de percepção da dor, limitações e di-
ficuldades na execução das atividades laborais e da vida diária, foi 
aplicada a versão validada do Questionário Nórdico de Sintomas 
Osteomusculares (QNSO) para sintomas osteomusculares na po-
pulação brasileira10. A percepção da intensidade dolorosa foi avaliada 
através da escala analógica visual (EAV)11, escala pontuada de zero 
(ausência de dor) a 10 (pior dor imaginável). A intensidade da dor 
referida foi categorizada utilizando-se a mediana da EAV (5); desse 
modo, escores menores ou iguais a cinco foram considerados como 
dor ausente ou leve, enquanto escores superiores a cinco designaram 
dor moderada a intensa.
A análise descritiva foi realizada com o auxílio do programa compu-
tacional SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA, Release 16.0.3, 2010). 
Após verificação da normalidade (teste de Kolmogorov-Smirnov) 
e da homocedasticidade (critério de Bartlett) dos dados, variáveis 
contínuas foram apresentadas em média e desvio padrão, enquanto 
as variáveis categóricas foram apresentadas em frequências relativa e 
absoluta.
A relação entre variáveis contínuas foi estabelecida através da corre-
lação linear de Pearson, e a associação entre variáveis categóricas foi 
calculada através dos testes Qui-quadrado (X2) de Pearson e Exato 
de Fisher. Diferenças entre médias foram calculadas através do teste t 
de Student para amostras independentes ou da Análise de Variância 
(ANOVA) univariada, com pós-teste de Tukey.
Para a análise bivariada utilizou-se regressão logística binária, com 
o objetivo de identificar preditores para a ocorrência de episódio 
depressivo após o parto. A modelagem foi realizada com o méto-
do enter, considerando separadamente as características sociais e 
demográficas, fatores associados ao comportamento e hábitos de 
vida, antecedentes pessoais e hereditários, dados da história sexual 
e reprodutiva, e dados clínico-obstétricos e neonatais. Em seguida, 
foram analisadas conjuntamente as variáveis que se mostraram sig-
nificativas ou com uma relação com o modelo ≤0,20 nas análises de 
regressão prévias. Possíveis associações entre a variável dependente e 
cada variável independente foram calculadas por meio do cálculo da 
razão de chances (odds ratio, OR) não ajustada.
Todas as análises realizadas foram bicaudais, valores de p foram cal-
culados, intervalos de confiança de 95% quando estabelecidos são 
exatos, e o nível de significância adotado foi 5%.
Este estudo foi conduzido em concordância com a resolução 
196/1996 do Conselho Nacional de Saúde e aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco, estando re-
gistrado sob CAAE 0072.0.097.000-2011.
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RESULTADOS

Durante o período de coleta de dados 1557 mulheres foram con-
tatadas e convidadas a participar do estudo. Dentre as 312 entre-
vistadas, que preencheram os critérios de elegibilidade adotados e 
aceitaram tomar parte do estudo, estavam incluídas as participantes 
do estudo piloto. Segundo a amostragem aleatória simples, por meio 
de sorteio, foram selecionadas 80 (25,6%) puérperas. 
A média de idade foi de 26,6±5,8 anos, sendo que 42 (52,5%) puér-
peras encontravam-se na faixa etária compreendida entre 20 e 29 
anos. Mais da metade das puérperas avaliadas relatou manter parcei-
ro em união consensual (n=51; 63,7%) e ter estudado cerca de 9 a 
11 anos (n=47; 58,7%). A maioria declarou ter bom relacionamento 
conjugal (n=69: 86,2%) e morar com até três pessoas no mesmo 
domicílio (n=52; 65,1%). 
Cerca de 52,5% (n=42) das puérperas não exerceu atividade profis-
sional remunerada durante a gestação. Dentre as que trabalharam 
(n=38; 47,5%), a atividade de diarista foi a mais frequente (n=14; 
17,5%), com a maioria desempenhando suas funções em pé (n=26; 
32,5%) durante toda a carga horária trabalhista. Quase todas as 
puérperas mencionaram que exerciam atividades domésticas (n=77; 
96,3%) e carregavam seus bebês no colo (n=74; 92,5%). A maioria 
(n=78; 97,5%) afirmou trocar as fraldas do bebê e frequentemente 
utilizou locais baixos para fazê-lo (n=58; 72,5%). O pai ajudou fre-
quentemente nos cuidados com o bebê (n=55; 68,8%).
Dor de intensidade moderada a intensa foi reportada por 33 (41,3%) 
puérperas avaliadas, enquanto o relato de dor ausente ou leve foi 
encontrado em 47 (58,7%). A maioria afirmou ingerir bebidas al-
coólicas regularmente (n=48; 60,0%); quase a totalidade da amostra 
(n=79; 98,7%) negou tabagismo. Mudança frequente de humor foi 
relatada por um grande percentual de puérperas (n=59; 73,8%).
No que diz respeito às características clínico-obstétricas, no momento 
da entrevista, 52,5% (n=42) das puérperas encontrava-se em período 
puerperal de até 30 dias. Observou-se predominância de parto por 
via vaginal (n=56; 70,0%), planejamento da atual gravidez (n=47; 
58,8%) e amamentação (n=76; 95,0%). Mais da metade (n=54; 
67,6%) das puérperas incluídas relatou início da vida sexual antes dos 
18 anos (n=57; 71,0%), ter entre um e dois filhos e não ter histórico 
de aborto (n=55; 68,8%). Observou-se frequência idêntica quanto ao 
gênero do bebê (n=40; 50% meninas e n=40; 50% meninos).
Dentre as puérperas que constituíram a amostra, 32,5% (n=26) 
apresentaram escore indicativo de DPP e constituíram o grupo com 
depressão (PD); as demais (67,5%, n=54) foram alocadas no gru-
po sem depressão (PND). Verificou-se correlação positiva (r=0,35; 
p=0,002) entre os escores das escalas EDPE e EAV. 
A análise comparativa entre os grupos PD e PND mostrou asso-
ciação estatisticamente significativa entre DPP e maior nível de dor 
referida (p<0,001). Além disso, DPP também esteve associada a mu-
danças constantes de humor (p=0,001), etilismo (p<0,05) e início 
da vida sexual até os 18 anos (p<0,05) (Tabela 1).
Ao separar a amostra por nível de intensidade da dor referida, a 
comparação entre os distintos grupos demonstrou associação com 
maior intensidade de dor referida e DPP (p<0,001); bem como as-
sociação entre dor moderada a forte com não ter bom convívio com 
companheiro/cônjuge (p<0,05) e com maior número de pessoas em 
coabitação (p<0,05) (Tabela 2).

Tabela 1. Associação entre depressão pós-parto e indicadores socio-
demográficos, comportamento e hábitos de vida, antecedentes pes-
soais e hereditários, dados da história sexual e reprodutiva, dados 
clínico-obstétricos e neonatais (n=80)

Variáveis
PD

(n=26) (%)
PND

(n=54) (%)
Valor 
de p*

Idade (anos)  
(Média ± DP)

25,3±4,6 27,3±6,3 0,167c

Estado marital
 Casada 6 (23,1) 15 (27,8)

0,766a União consensual 18 (69,2) 33 (61,1)
 Solteira 2 (7,7) 6 (11,1)

Relacionamento conjugal
 Bom 22 (84,6) 47 (87,0)

0,453a Ruim 2 (7,7) 2 (3,7)
 Não respondeu 2 (7,7) 5 (9,3)

Nível educacional (anos estudados)
 0 a 8 9 (34,6) 19 (35,2)

0,260a 9 a 11 17 (65,4) 30 (55,6)
 12 a 17 0 (0,0) 5 (9,3)

Renda familiar  
(Média ± DP)

1060,9±985,3 1085,8±898,0 0,911c

Número de pessoas em coabitação
 1 a 3 14 (51,9) 38 (70,4)

0,070a 4 a 6 10 (37,0) 16 (29,6)
 >6 2 (7,4) 0 (0,0)

Trabalhou durante a gestação atual
 Sim 14 (53,8) 24 (44,4)

0,430a

 Não 12 (46,2) 30 (55,6)
Posição adotada durante o trabalho

 Sentada 3 (21,4) 5 (20,8)
0,873a Em ortostase 10 (71,4) 16 (66,7)

 Deambulação 1 (7,1) 3 (12,5)
Tarefas domésticas

 Sim 26 (100,0) 51 (94,4)
0,221b

 Não 0 (0,0) 3 (5,6)
Troca de fraldas

 Sim 26 (100,0) 52 (96,3)
1,000b

 Não 0 (0,0) 2 (3,7)
Altura do local da troca de fraldas

 Alto 5 (19,2) 15 (28,8)
0,359b

 Baixo 21 (80,8) 37 (71,2)
Modo como carrega o bebê

 No carrinho de bebê 1 (3,8) 5 (9,3)
0,658b

 No colo 25 (96,2) 49 (90,7)
Dor (intensidade)

 Moderada/intensa 18 (69,2) 15 (27,2)
<0,001a

 Ausente/leve 8 (30,8) 39 (72,2)
Mudanças de humor

 Sim 25 (96,2) 34 (63,0)
0,001b

 Não 1 (3,8) 20 (37,0)
Fumo

 Sim 1 (3,8) 0 (0,0)
0,325b

 Não 25 (96,2) 54 (100,0)
Etilismo

 Sim 15 (57,7) 17 (31,5)
0,025a

 Não 11 (42,3) 37 (68,5)
Iniciação sexual (anos)

 ≤ 18 23 (88,5) 34 (63,0)
0,020b

 >18 3 (11,5) 20 (37,0)

Continua...
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Variáveis
PD

(n=26) (%)
PND

(n=54) (%)
Valor 
de p*

Uso de contraceptivo
 Sim 16 (61,5) 36 (66,7)

0,652a

 Não 10 (38,5) 18 (33,3)
Número de filhos

 1 5 (19,2) 20 (37,0)
0,252a 2 a 3 17 (65,4) 21 (48,2)

 >3 4 (15,4) 8 (14,8)
Complicações obstétricas (gravidez ou parto)

 Sim 4 (15,4) 14 (25,9)
0,395b

 Não 22 (84,6) 40 (74,1)
Aborto 

 Sim 9 (34,6) 16 (29,6)
0,652a

 Não 17 (65,4) 38 (70,4)
Tipo de parto

 Vaginal 20 (76,9) 36 (66,7)
0,348a

 Cesariana 6 (23,1) 18 (33,3)
Planejamento da gravidez atual

 Sim 11 (42,3) 22 (40,7)
0,894a

 Não 15 (57,7) 32 (59,3)
Período pós-parto (dias)

 ≤ 30 13 (50,0) 34 (63,0)

0,259a

 31 a 59 3 (11,5) 2 (3,7)
 60 a 89 1 (3,8) 6 (11,1)
 90 a 119 2 (7,7) 5 (9,3)
 ≥ 120 7 (26,9) 7 (13,0)

Amamentação
 Sim 25 (96,2) 51 (94,4)

1,000b

 Não 1 (3,8) 3 (5,6)
Gênero do bebê

 Feminino 9 (34,6) 31 (57,4)
0,056a

 Masculino 17 (65,4) 23 (42,6)
Suporte do companheiro nos cuidados com o bebê

 Sim 20 (76,9) 35 (64,8)
0,274a

 Não 6 (23,1) 19 (35,2)
PD: puérperas deprimidas. PND: puérperas não deprimidas; *p<0,05 estatisti-
camente significativas; aQui-quadrado de Pearson; bteste Exato de Fisher, cteste 
t de Student para amostras independentes.

Tabela 1. Continuação

Tabela 2. Associação entre dor e indicadores sociodemográficos, 
comportamento e hábitos de vida, antecedentes pessoais e hereditá-
rios, dados da história sexual e reprodutiva, dados clínico-obstétricos 
e neonatais (n=80)

Variáveis

Dor modera-
da/ intensa 

(n=33)
n (%)

Dor leve/
ausente (n=47)

n (%)

Valor de 
p*

Idade (anos) (Média ± DP) 25,2 ± 5,0 27,6 ± 6,2 0,066c

Estado marital
 Casada 10 (30,3) 11 (23,4)

0,206a União consensual 22 (66,7) 29 (61,7)
 Solteira 1 (3,0) 7 (14,9)

Relacionamento conjugal
 Bom 30 (90,9) 39 (83,0)

0,031a Ruim 3 (9,1) 1 (2,1)
 Não respondeu 0 (0,0) 7 (14,9)

Variáveis

Dor modera-
da/ intensa 

(n=33)
n (%)

Dor leve/
ausente (n=47)

n (%)

Valor de 
p*

Nível educacional (anos estudados)

 0 a 8 13 (39,4) 15 (31,9)

0,534a 9 a 11 19 (57,6) 28 (59,6)

 12 a17 1 (3,0) 4 (8,5)

Renda familiar 
(Média±DP) 

994,9±1097,0 1137,0 ± 779,8 0,503c

Número de pessoas em coabitação 

 1 a 3 16 (48,5) 36 (76,6)

0,017a 4 a 6 15 (45,5) 11 (23,4)

 >6 2 (6,1) 0 (0,0)

Trabalhou durante a gestação atual

 Sim 18 (54,5) 20 (42,6)
0,290a

 Não 15 (45,5) 27 (57,4)

Posição adotada durante o trabalho

 Sentada 5 (27,8) 3 (15,0)

0,603a Em ortostase 11 (61,1) 15 (75,0)

 Deambulação 2 (11,1) 2 (10,0)

Tarefas domésticas

 Sim 33 (100,0) 44 (93,6)
0,264b

 Não 0 (0,0) 3 (6,4)

Troca de fraldas

 Sim 33 (100,0) 45 (95,7)
0,509b

 Não 0 (0,0) 2 (4,3)

Altura do local da troca de fraldas

 Alto 7 (21,2) 13 (28,9)
0,443a

 Baixo 26 (78,8) 32 (71,1)

Modo como carrega o bebê

 No carrinho de bebê 1 (3,0) 5 (10,6)
0,392b

 No colo 32 (97,0) 42 (89,4)

DPP

 Sim 18 (54,5) 8 (17,0)
<0,001a

 Não 15 (45,5) 39 (83,0)

Mudanças de humor

 Sim 27 (81,8) 32 (68,1)
0,169a

 Não 6 (18,2) 15 (31,9)

Fumo

 Sim 0 (0,0) 1 (2,1)
1,000b

 Não 33 (100,0) 46 (97,9)

Etilismo 

 Sim 16 (48,5) 16 (34,0)
0,194a

 Não 17 (51,5) 31 (66,0)

Iniciação Sexual (anos)

 ≤ 18 26 (78,8) 31 (66,0)
0,212a

 >18 7 (21,2) 16 (34,0)

Uso de contraceptivo

 Sim 20 (60,6) 32 (68,1)
0,490a

 Não 13 (39,4) 15 (31,9)

Número de filhos

 1 7 (21,2) 18 (38,3)

0,182a 2 a 3 19 (57,6) 24 (51,1)

 >3 7 (21,2) 5 (10,6)

Continua... Continua...
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104

Angelo RC, Sabino LF, Schwingel PA, Lima 
AP, Zambaldi CF, Cantilino A et al.

Rev Dor. São Paulo, 2014 abr-jun;15(2):100-6

A avaliação do local da dor referida mostrou que a região torácica 
(72,2%) foi a área dolorosa mais apontada pelas puérperas avalia-
das, seguido das regiões lombar (66,1%), quadris/MMII (45,3%) 
e pescoço (38%). No entanto, as proporções foram estatisticamente 
semelhantes entre deprimidas e não deprimidas. Por outro lado, a 
região torácica foi o local doloroso mais indicado pelas puérperas 
deprimidas (p=0,01) (Tabela 3).

Tabela 3. Associação entre local da dor e depressão pós-parto

Local da dor
PD (n=26)

n (%)
PND (n=54)

n (%)
Valor de p*

Pescoço 7 (26,9) 6 (11,1) 0,073a

Ombro 3 (11,5) 5 (9,3) 0,710b

Braço 2 (7,7) 5 (9,3) 1,000b

Cotovelo 0 (0,0) 0 (0,0) -
Antebraço 1 (3,8) 0 (0,0) 0,325b

Punho, mão e dedos 2 (7,7) 1 (1,9) 0,245b

Torácica 13 (50,0) 12 (22,2) 0,012a

Lombar 9 (34,6) 17 (31,5) 0,779a

Quadris/ MMII 6 (23,1) 12 (22,2) 0,932a

PD: puérperas deprimidas; PND: puérperas não deprimidas; MMII: membros 
inferiores; *p<0,05 estatisticamente significativas; aQui-quadrado de Pearson, 
bteste Exato de Fisher.

Dentre os fatores avaliados, a análise de regressão logística demons-
trou que maior intensidade de dor pode aumentar a chance de a 
puérpera apresentar DPP (p<0,01), sendo considerada forte predi-
tor de sintomatologia depressiva após o parto (Tabela 4). Além disso, 
mudanças constantes de humor permaneceram associadas à DPP. 

Tabela 4. Modelo de regressão logística bivariada dos fatores clínico-
-obstétricos, dados da história sexual, hábitos de vida relacionados à 
depressão pós-parto 

Variáveis Valor de p OR (IC95%)
Intensidade da dor

 Dor leve/ausente
0,004 5,62 (2,10-16,29)

 Dor moderada/intensa
Mudanças constantes de humor

 Não
0,017 15,65 (1,85-116,97)

 Sim 
Iniciação sexual (anos)

 ≤18 
0,187 0,37 (0,08-1,63)

 >18 
Etilismo

 Não
0,117 2,58 (0,79-8,45)

 Sim
Gênero do bebê

 Feminino
0,284 1,90 (0,59-6,09)

 Masculino

DISCUSSÃO

No presente estudo, a associação positiva entre dor e DPP soma-se 
aos dados descritos na literatura3,12-16. Entretanto, salienta-se que 
os achados pertinentes à dor são frequentemente interpretados no 
que diz respeito a duração3, presença ou ausência12-15, sem quan-
tificar a intensidade ou ponderar se esse fator influencia os sin-
tomas depressivos. Os resultados aqui apresentados demonstram 
que, além da relação existente entre essas variáveis, a intensidade 
na qual a dor é referida no período pós-parto pode ser um sinal 
preditivo de depressão. 
Resultado similar foi encontrado em estudo multicêntrico longitu-
dinal prospectivo16, que analisou se a dor aguda puerperal desempe-
nha algum papel no estabelecimento da dor persistente e da DPP. 
Através de instrumentos de avaliação da dor e de rastreamento da 
DPP análogos aos utilizados no presente estudo, os dados foram 
obtidos a partir da revisão de prontuários no prazo de 36 horas após 
o parto e por meio de entrevistas telefônicas após oito semanas. Os 
autores constataram que puérperas com dor pós-parto aguda intensa 
(escore de 7-10) apresentaram um risco 2,5 vezes maior de dor per-
sistente e um risco 3,0 vezes maior de DPP em comparação àquelas 
com dor pós-parto leve (escore 0-3). 
Salienta-se, no entanto, que essa relação não é unânime entre os es-
tudos vigentes4,17. A despeito de constatar escores mais elevados na 
EAV em puérperas consideradas em risco de depressão, estudo lon-
gitudinal prospectivo4 desenvolvido na França, não verificou relação 
estatística entre a dor física e o diagnóstico de DPP num período de 
8 semanas. Os autores asseveram que a dor não representa um mar-
cador de risco para DPP e pode influenciar negativamente as escalas 
de rastreamento resultando em falsos-positivos. No presente estudo, 
com o intuito de reduzir esse provável viés, adotou-se o maior ponto 

Variáveis

Dor modera-
da/ intensa 

(n=33)
n (%)

Dor leve/
ausente (n=47)

n (%)

Valor de 
p*

Complicações obstétricas (gravidez ou parto)
 Sim 6 (18,2) 12 (25,5)

0,438a

 Não 27 (81,8) 35 (74,5)
Aborto 

 Sim 9 (27,3) 16 (34,0 )
0,520a

 Não 24 (72,7) 31 (66,0)
Tipo de parto

 Vaginal 24 (72,7) 32 (68,1)
0,656a

 Cesariano 9 (27,3) 15 (31,9)
Planejamento da gravidez atual

 Sim 14 (42,4) 19 (40,4)
0,858a

 Não 19 (57,6) 28 (59,6)
Período pós-parto (dias)

 ≤ 30 19 (57,6) 28 (59,6)

0,511a

 31 a 59 3 (9,1) 2 (4,3)
 60 a 89 3 (9,1) 4 (8,5)
 90 a 119 1 (3,0) 6 (12,8)
 ≥ 120 7 (21,2) 7 (14,9)

Amamentação 
 Sim 32 (97,0) 44 (93,6)

0,639b

 Não 1 (3,0) 3 (6,4)
Gênero do bebê

 Feminino 14 (42,4) 26 (55,3)
0,256a

 Masculino 19 (57,6) 21 (44,7)
Suporte do companheiro nos cuidados com o bebê

 Sim 21 (63,3) 34 (72,3)
0,408a

 Não 12 (36,4) 13 (27,7)
*p<0,05 estatisticamente significativas; aQui-quadrado de Pearson; bteste Exato 
de Fisher; cteste t de Student para amostras independentes.

Tabela 2. Continuação
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de corte (13) previamente estabelecido pelo autor da EDPE9. 
Dentre as variáveis avaliadas neste estudo, o modelo final de re-
gressão logística mostrou que apenas “dor de maior intensidade” e 
“mudanças constantes de humor” permaneceram associadas à DPP. 
Estudo5 desenvolvido no Brasil não encontrou associação entre DPP 
e variáveis como idade, estado marital, nível educacional, renda fa-
miliar e número de filhos. Concomitantemente, estudo realizado na 
França não encontrou relação entre DPP e variáveis sociodemográ-
ficas e clínicas4. 
Contudo, a relação aqui observada entre flutuações de humor e 
DPP suscita novamente a discussão de possível interveniência da dor 
sobre os sintomas depressivos4. Nessa perspectiva, tal relação pode 
ser atribuída a uma sobreposição de fatores de risco. 
Além disso, a análise comparativa entre os grupos separados pela ca-
tegorização da intensidade da sensação dolorosa mostrou que, além 
da depressão, a dor de maior intensidade esteve associada a um rela-
cionamento conjugal ruim e à coabitação com muitas pessoas. Uma 
vez que as emoções negativas estão relacionadas à amplificação da 
percepção dos sintomas físicos, que variam de acordo com os níveis 
de sofrimento psicológico16, essas variáveis podem ter influenciado 
o estado emocional da puérpera em função da ausência de privaci-
dade e da falta de suporte do companheiro, levando ao aumento da 
percepção dolorosa. 
No que diz respeito à associação entre o local da dor referida e sin-
tomas depressivos no pós-parto, observa-se divergências na litera-
tura no que concerne à nomenclatura do sítio doloroso e quanto 
aos parâmetros utilizados na pontuação da EDPE. Desse modo, 
neste estudo, a região torácica foi a área dolorosa mais apontada 
pelas puérperas com escore igual ou superior a 1310 na EDPE. Em 
discordância, estudos de rastreamento de DPP e avaliação da dor 
citam como locais dolorosos mais frequentes “as costas”3,13,18, termo 
generalizado empregado como sinonímia para as regiões posterior 
do tronco, lombo-pélvica12,19 e/ou pélvica15. 
Além disso, autores12 verificaram que os sintomas depressivos foram 
mais frequentes nas puérperas com dor lombar ao aplicar pontos de 
corte ≥10 e ≥13 na EDPE. Enquanto que para as puérperas com dor 
na cintura pélvica, essa comparação foi significativa apenas ao aplicar 
ponto de corte ≥10. Ao investigar a relação entre problemas de saúde 
física e emocional, num período de 6 a 9 meses após o parto, estudo 
australiano13 categorizou as puérperas, de acordo com as respectivas 
pontuações na EDPE, em grupo de baixa pontuação (EDPE<9), 
grupo com valores limítrofes para depressão (9<EDPE<12) e grupo 
de depressão provável (EDPE≥13).
Em detrimento da heterogeneidade metodológica, é fato que a 
maioria dos estudos sugere uma real associação entre dor e trans-
tornos de humor no puerpério3,12-16,18,19 demonstrando que as com-
plicações ocorridas no ciclo gravídico-puerperal são multifatoriais 
e enfatizam definitivamente as complexas interações mútuas entre 
ambiente, psique e soma1.
A despeito dos resultados apresentados, é importante discutir as li-
mitações metodológicas deste estudo. Uma das limitações consis-
te no emprego de uma escala de autoavaliação no rastreamento da 
DPP. Salienta-se que, conquanto a EDPE seja comumente utilizada 
em diversos estudos3,12,14,16,17,19, ela não foi projetada para fornecer 
um diagnóstico de DPP, como o é a entrevista clínica semiestrutura-
da aplicada pelo psiquiatra5,9. Contudo, reconhecendo as limitações 

pertinentes ao emprego desse instrumento, todas as puérperas com 
escore indicativo de DPP foram reavaliadas por um médico psiquia-
tra para comprovação diagnóstica. 
Apesar de a EAV ser considerada uma escala padrão na mensura-
ção da intensidade da dor20, outra limitação deste estudo reside na 
aplicação de um instrumento unidimensional na avaliação da dor. 
A escolha dessa escala no presente estudo se deu em função da ve-
rificação do seu uso em estudos que investigavam a relação entre 
dor e DPP4,16,19. Além disso, instrumentos multidimensionais não 
são práticos20 e exigem mais tempo na sua aplicação o que acarre-
taria mais desconforto às puérperas e aos seus bebês. Entretanto, 
reconhece-se a importância de fomentar estudos que analisem os 
aspectos afetivos-emocionais da dor através de uma avaliação mul-
tidimensional.
Trata-se, ainda, de uma amostra reduzida quando comparada aos es-
tudos internacionais. A utilização de um desenho transversal limita 
a avaliação da dor no período anterior ao ciclo gravídico-puerperal. 
Nesta ótica, evidencia-se a importância de fomentar estudos longi-
tudinais que abordem essa temática.

CONCLUSÃO

Os achados do presente estudo evidenciam que dor de intensidade 
moderada a intensa aumenta a probabilidade de a puérpera desen-
volver sintomas depressivos. No universo das mulheres avaliadas, o 
local doloroso associado à DPP foi a região torácica. 
Aceitando que existe associação válida entre dor e DPP, sugere-se 
estabelecer estratégias de promoção da saúde física e mental das mu-
lheres, envolvendo equipes multidisciplinares e multiprofissionais 
para avaliação da saúde física das mães que apresentam sintomas 
depressivos, além de medidas de reabilitação da dor. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Nurses, as members of 
the health team, have to play their role to control pain, and are 
accountable for diagnostic evaluation, intervention and moni-
toring of treatment outcomes. This study aimed at identifying 
nursing students’ approaches on interventions as from pain nur-
sing diagnosis, according to taxonomy II of the North American 
Nursing Diagnosis Association and the association of nursing 
outcomes regarding interventions.
METHODS: This is a transversal and quantitative study using 
as tool a clinical case. Studied sample was made up of 60 nursing 
students in the last graduation period. The research was carried 
out in two Public Universities, both in the state of Pernambuco.
RESULTS: From the evaluated sample, most students (69%) 
have not presented interventions for the clinical case. From 31% 
presenting interventions, only 58% have presented expected ou-
tcomes, according to Nursing Outcomes Classification based on 
planned interventions. It is worth stressing the large number of 
students (42%) who have not performed the Nursing Outcomes 
Classification.
CONCLUSION: Based on the results of this research, it is ne-
cessary a reflection about painful patients’ evaluation, as well as 
about nursing approaches needed to solve or minimize such pro-
blem. One should add to this research the lack of qualification of 
future professionals and the need to change posture with regard 
to technical-scientific knowledge required by the profession.
Keywords: Nursing care, Nursing diagnosis, Pain.

Nursing approaches for pain diagnosis and classification of outcomes*
Condutas de enfermagem no diagnóstico da dor e a classificação dos resultados

Simone Regina Alves de Freitas Barros1, Ana Paula dos Santos Albuquerque1

*Recebido da Faculdade do Norte do Paraná, PR, Brasil.

1. Faculdade do Norte do Paraná, PR, Brasil.

Apresentado em 08 de agosto de 2013.
Aceito para publicação em 08 de maio de 2014.
Conflito de interesses: não há.

Endereço para correspondência:
Simone Regina Alves de Freitas Barros
Av. Jonas Camelo, 316 – Centro
56520-000 Buíque, PE, Brasil.
E-mail: simoninhabarros2010@hotmail.com

© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O enfermeiro deve exercer seu 
papel no controle da dor, e tem responsabilidade na avaliação diag-
nóstica, na intervenção, na monitorização dos resultados e no trata-
mento, como membro da equipe de saúde. O objetivo deste estudo 
foi identificar as condutas de acadêmicos de enfermagem sobre as 
intervenções a partir do diagnóstico de enfermagem de dor, segundo 
a taxonomia II da North American Nursing Diagnosis Association e 
a associação dos resultados de enfermagem perante as medidas de 
intervenção. 
MÉTODOS: Estudo do tipo transversal de natureza quantitativa, 
utilizando como instrumento um caso clínico. A amostra estudada 
foi composta por 60 acadêmicos de enfermagem cursando o último 
período da graduação. A pesquisa deu-se em duas Instituições de 
Ensino Superior Públicas, ambas localizadas no estado de Pernam-
buco.
RESULTADOS: Da amostra analisada a maior proporção dos aca-
dêmicos (69%) não apresentou intervenções para o caso clínico. 
Dos 31% que apresentaram intervenções, apenas 58% apresenta-
ram os resultados esperados, segundo a Classificação dos Resultados 
de Enfermagem com base nas intervenções planejadas. Vale ressal-
tar o número expressivo de acadêmicos (42%) que não realizaram a 
Classificação dos Resultados de Enfermagem. 
CONCLUSÃO: Baseando-se nos resultados desta pesquisa torna-se 
necessária uma reflexão sobre a avaliação do paciente com dor, as-
sim como sobre as condutas de enfermagem necessárias para suprir 
ou amenizar tal problemática. Acrescenta-se a esta pesquisa a falta 
de preparo dos futuros profissionais e a necessidade de mudança de 
postura perante o domínio técnico-científico exigido pela profissão.
Descritores: Cuidados de enfermagem, Dor, Diagnóstico de en-
fermagem.

INTRODUÇÃO

Para facilitar o entendimento e a comunicação de caráter universal, 
a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) constituiu 
em 1976 uma subcomissão de Taxonomia da dor. A partir de então, 
a dor passou a ser definida pela IASP como “uma experiência sen-
sitiva e emocional desagradável associada com lesão tecidual real ou 
potencial ou descrita em termos de tal lesão”1.
No Brasil, estima-se que a dor crônica acometa entre 30 e 40% da 
população e é a principal causa de absenteísmo, licenças médicas, 
aposentadoria precoce, indenizações trabalhistas e baixa produ-
tividade, sendo apontada como um problema de saúde pública2. 
Portanto, o controle da dor torna-se uma prática de saúde pública 
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indispensável, pela demanda por serviços de saúde e impacto social 
desfavorável sobre a qualidade de vida dos seus portadores. É im-
portante salientar que a falta de diagnóstico e tratamento adequados 
na fase aguda pode favorecer a cronificação da dor e o agravamento 
da apresentação clínica. Assim, a queixa de dor deve ser sempre va-
lorizada e respeitada em qualquer nível da assistência à saúde2. Para 
tanto, o controle da dor deve ser uma preocupação do enfermeiro. 
A atuação desse profissional, de modo independente e colaborati-
vo, compreende a identificação de queixa álgica, a caracterização da 
experiência dolorosa em todos os seus domínios, a aferição das suas 
repercussões no funcionamento biológico, emocional e comporta-
mental do indivíduo, a identificação de fatores que contribuem para 
a melhora ou piora da queixa álgica, a seleção de alternativas de tra-
tamento e a verificação da eficácia das terapêuticas implementadas3. 
Estudo sobre conhecimento e atitudes de 120 enfermeiros no ma-
nuseio da dor revelou que, em média, 62% desses profissionais não 
possuíam conhecimentos suficientes sobre dor e analgesia3.
Outro estudo para avaliar o domínio técnico-cientifico de acadêmicos 
de enfermagem para lidar com a dor demonstrou que 50% dos aca-
dêmicos apresentaram conhecimento regular e 33% conhecimento 
insuficiente. Para tanto, considera-se que o domínio técnico-científico 
possa contribuir para melhor assistência ao paciente com dor4-10. 
É sabido que a classificação dos diagnósticos de enfermagem pela 
North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) tem con-
tribuído tanto para seu crescimento e aperfeiçoamento, quanto para 
o desenvolvimento de um sistema com vistas a classificá-los em uma 
taxonomia. Também são importantes a Classificação das Interven-
ções de Enfermagem (NIC), constituída por uma linguagem padro-
nizada que descreve os tratamentos realizados pelos enfermeiros, e a 
Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC), baseada em 
uma linguagem padronizada dos resultados de enfermagem decor-
rentes das intervenções5. 
A identificação de diagnósticos específicos é fundamental, por-
quanto a partir desta, poderá se traçar um plano de intervenções 
o mais preciso possível. O objetivo do plano é direcionar o trata-
mento e assim atender melhor às necessidades dos pacientes, con-
tribuindo para a construção do conhecimento e engrandecimento 
da enfermagem. Conforme a literatura, a taxonomia da NANDA 
implica um arranjo sistemático de fenômenos de enfermagem re-
lacionados em grupos e baseados nas características que esses fenô-
menos possuem em comum5.
O sistema de classificação dos diagnósticos de enfermagem repre-
senta a busca de um novo referencial centrado no conhecimento da 
ciência de enfermagem. Essa busca vem ocorrendo em ritmo cres-
cente como forma de enfrentar a pressão para definir o corpo de co-
nhecimentos e habilidades essenciais para a prática de enfermagem5.
Um estudo de levantamento bibliográfico considerando artigos 
científicos, teses e dissertações, nas bases de dados LILACS, que ob-
jetivou revisar o conhecimento produzido sobre a NIC disponível 
na literatura científica no período de janeiro de 1980 a janeiro de 
2004, sinalizou para a possibilidade de realização de várias outras 
pesquisas que possam contribuir no sentido de revelar novos aspec-
tos do conhecimento relativo à NIC6. 
Diante do exposto, percebe-se a relevância do diagnóstico de enfer-
magem, pois traz benefícios não só para o profissional e o paciente, 
como também para a instituição. Portanto, o uso dos diagnósticos de 

enfermagem beneficia a todos, porque direciona a assistência de enfer-
magem para as necessidades de cada paciente, facilita a escolha de in-
tervenções mais adequadas, registra de forma objetiva as reações do pa-
ciente e permite subsequente avaliação dos cuidados de enfermagem7. 
Para tanto, o presente estudo perseguiu os objetivos para identi-
ficação de condutas dos acadêmicos de enfermagem acerca das 
NIC a partir do diagnóstico de enfermagem de dor, segundo a 
taxonomia II da NANDA e Classificação dos Resultados (NOC) 
decorrentes das medidas de intervenção.

MÉTODOS

Estudo transversal de natureza quantitativa que busca descrever o 
comportamento de acadêmicos de enfermagem perante o estabele-
cimento de intervenções e sua associação aos resultados a partir da 
utilização do diagnóstico de dor apresentado por meio de um caso 
clínico, realizado em duas Instituições de Ensino Superior (públicas) 
ambas localizadas no estado de Pernambuco. 
A amostra estudada foi composta de 60 acadêmicos que estavam 
cursando o último período do curso de graduação em enfermagem. 
Os participantes receberam esclarecimentos sobre a metodologia da 
pesquisa e os objetivos almejados com a referida temática. Não hou-
ve recusas e todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
A pesquisa foi desenvolvida conforme as normas da resolução 196 
de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde e em concor-
dância com a Declaração de Helsinque. 
Os dados foram coletados durante o primeiro semestre de 2008, por 
meio de um questionário contendo um caso clínico com diagnóstico 
de enfermagem de dor aguda. Solicitou-se a elaboração de interven-
ções de enfermagem e a classificação para o caso, descrito a seguir. 

Caso Clínico: Paciente do gênero feminino, 27 anos, relatando que 
há 2 dias começou com falta de apetite associada a dor abdominal 
localizada na região do epigástrio. Na avaliação inicial apresentava 
temperatura de 37,9° C, pulso: 100bpm, pressão arterial: 100x60 
mmHg, hipocorada (+/+4), ausculta cardiopulmonar normal. O 
abdômen encontrava-se sensível à palpação, tenso, com dor mais 
intensa na fossa ilíaca direita (ponto de Mc Burney) e descompressão 
brusca positiva. Sentia também, dor ao palpar o flanco esquerdo re-
ferida na fossa ilíaca direita. Os ruídos hidroaéreos eram diminuídos. 
Toque retal e vaginal sem anormalidades. Hipótese diagnóstica do 
médico: Abdômen agudo? 
Questão 1: A partir das informações descritas, elabore o diagnóstico de 
enfermagem de dor, as intervenções para o diagnóstico e a partir dessas os 
resultados esperados para o diagnóstico, conforme preconiza a sistemati-
zação da assistência de enfermagem.

Para a criação do banco de dados foi utilizada a planilha eletrônica 
do Programa Excel da Microsoft®, o que possibilitou a organização 
dos dados em figuras. Na análise estatística foi utilizado o pacote 
estatístico SPSS (Statistiscal Package for the Social Sciences, 13.0). É 
válido salientar que os dados obtidos refletem um grau de confiabi-
lidade estatística de 95%.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
versidade de Pernambuco, com parecer nº 017/2008.
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RESULTADOS

Diante das informações obtidas a partir do instrumento de coleta 
e do tratamento dos dados, foram selecionadas as proposições que 
melhor responderam aos objetivos deste estudo. A população es-
tudada correspondia a alunos do último período da graduação em 
enfermagem, sendo 83% do gênero feminino e 17% do gênero 
masculino. A faixa etária variou entre 17 e 30 anos. O currícu-
lo de ambas as instituições de ensino dispunha da disciplina de 
Metodologia da Assistência de Enfermagem que discorre sobre a 
sistematização da assistência e consequentemente a elaboração de 
diagnóstico de enfermagem como uma das etapas do processo de 
sistematização do cuidado. 
A figura 1 apresenta o comportamento dos acadêmicos de enferma-
gem em relação à apresentação de condutas a partir do caso clinico 
de dor aguda apresentado. 
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Figura 1. Intervenções de enfermagem perante o processo álgico

A partir das intervenções de enfermagem apresentadas, a figu-
ra 2 mostra a associação dos resultados de enfermagem, segundo 
a NOC, com base nas intervenções planejadas para o caso clínico. 
Apenas 58% dos 31% dos acadêmicos que apresentaram condutas 
de enfermagem para dor, realizaram a NOC com base nas interven-
ções planejadas.
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Figura 2. Associação das intervenções versus classificação dos re-
sultados
NOC: Classificação dos Resultados de Enfermagem.

DISCUSSÃO

A NIC é uma classificação de enfermagem desenvolvida por um 
grupo de pesquisadores da Universidade de lowa (EUA) desde 1986 
para identificar e descrever o que os enfermeiros fazem. Foi elaborada 
para retratar o cuidado prestado ao indivíduo, família e comunidade 
e descrever intervenções e tratamentos executados pelos enfermeiros 

em todos os ambientes de cuidados e especialidades8. 
Uma intervenção é definida como qualquer tratamento, baseado 
em julgamento e conhecimento clínico que o enfermeiro executa 
para melhorar os resultados alcançados pelo paciente, família e co-
munidade. A NIC é considerada útil para a documentação clínica, 
comunicação entre os profissionais acerca do cuidado executado, 
inserção de dados em sistemas, pesquisa de efetividade, medidas de 
produtividade, avaliação de competência e reembolso8.
Para tanto, o enfermeiro pode uniformizar a prática com linguagem 
específica, após a elaboração do diagnóstico de enfermagem, atra-
vés da utilização da NIC, conforme se observa na tabela 1, que traz 
intervenções de enfermagem para o diagnóstico de dor aguda ou 
crônica. Essas informações se baseiam no estudo de Rigotti e Ferrei-
ra4, por ser a publicação mais recente e direcionada a essa temática.
A NIC é considerada uma classificação abrangente, pois abarca 
intervenções da prática generalista até as áreas de especialidade e 
padronizada. Portanto, as ligações entre NANDA e NIC facilitam 
a fundamentação diagnóstica e a tomada de decisão clínica pelos 
enfermeiros5. Conforme se observou neste estudo, 58% da po-
pulação acadêmica não apresentaram adoção de condutas (NIC) 
para o alívio da dor. É possível ainda observar que um número 
significativo de estudos traz intervenções para clínica especializada 
e apresenta poucas intervenções para o tratamento da dor no seu 
contexto geral. Estudos revelam que a dor aguda pode favorecer 
sua cronificação e o agravamento da apresentação clínica se não 
houver intervenções adequadas2.
Considera-se a NIC importante recurso no sentido de favorecer a 
prática da enfermagem no ensino, pesquisa e assistência, além de 
oferecer novas possibilidades de investigação sobre sistemas de clas-
sificação, linguagem padronizada em enfermagem, informática em 
enfermagem, espectro de atuação do enfermeiro, entre outras6.
Sabe-se que a NOC é usada para avaliar os resultados nas interven-
ções de enfermagem. Tem como objetivos: a identificação, a rotu-
lação, a validação, a classificação dos resultados e a testagem dos 
procedimentos de medida para os resultados e indicadores. Nessa 
classificação, a enfermagem trabalha com os resultados mais influen-
ciados pelas intervenções de enfermagem5.
Este estudo demostrou que um número expressivo de acadê-
micos (42%) não realizou a NOC, dados esses sem parâmetros 
comparativos na literatura recente. Acredita-se que as instituições 
formadoras desses profissionais de enfermagem talvez não estejam 
preparando seus futuros enfermeiros para lidar com a dor na área 
clínica. O objetivo fundamental é que o aluno entenda o fenôme-
no doloroso, agudo ou crônico, e suas repercussões biopsicosso-
ciais e sensibilize-se para importância dos cuidados que devem ser 
prestados no processo álgico4.
O enfermeiro deve exercer seu papel no controle da dor e ter respon-
sabilidade na avaliação diagnóstica, na intervenção e monitorização 
dos resultados do tratamento, na comunicação das informações so-
bre a dor do paciente, como membro da equipe de saúde3. A enfer-
magem é, sem dúvida, a equipe de maior contato com o paciente em 
seu tratamento hospitalar, já que possui uma posição estratégica, ou 
seja, é a equipe que atua junto ao paciente, participando das rotinas 
e procedimentos 24h/dia, experimentando junto ao mesmo e seus 
familiares a dor e o sofrimento, contribuindo para o conforto e alívio 
dessas situações9.
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A principal limitação desta pesquisa deve-se ao fato de não se encon-
trar estudos que versem sobre NIC para a dor nas principais bases 
de pesquisa como na Scielo, mais especificamente nos últimos cinco 
anos. Os estudos identificados trazem abordagens direcionadas a fa-
tores intervenientes em um processo álgico específico como “alívio 
da dor articular” ou “diagnóstico diferencial das dores”, o que não 
permite contextualizar a NIC e NOC perante um cenário agudo ou 
crônico generalizado.

Os resultados deste estudo despertam para possibilidades refe-
rentes à produção do conhecimento sobre a NIC e consequente-
mente a NOC no Brasil e chamam a atenção para a importância 
de realização de estudos voltados para essa taxonomia, que gerem 
novos conhecimentos, levantem questionamentos e que possam, 
de alguma forma, contribuir com mais um aspecto relativo ao 
avanço da enfermagem brasileira6.

Tabela 1. Controle da dor da classificação das intervenções de enfermagem (NIC)4

Definição: Alívio ou redução da dor a um nível de conforto que seja aceitável pelo paciente
Atividades:
Realizar um levantamento abrangente da dor de modo a incluir o local, as características, o início/duração, a frequência, a qualidade, a inten-
sidade ou a gravidade da dor e os fatores precipitantes.
Observar indicadores não verbais de desconforto, especialmente em pacientes incapazes de se comunicar com eficiência.
Assegurar ao paciente cuidados precisos de analgesia.
Usar estratégias terapêuticas de comunicação para reconhecer a experiência de dor e transmitir aceitação da resposta à dor.
Analisar as influências culturais sobre a resposta à dor.
Determinar o impacto da experiência de dor sobre a qualidade de vida (p. ex: sono, apetite, atividade, cognição, estado de ânimo, relaciona-
mentos, desempenho profissional e responsabilidade dos papeis).
Avaliar experiências anteriores de dor de modo a incluir a história individual ou familiar de dor crônica ou incapacidade resultante, quando adequado.
Avaliar com o paciente e a equipe de cuidados de saúde a eficácia de medidas de controle da dor que tenham sido utilizadas.
Auxiliar o paciente e a família a buscar e oferecer apoio.
Utilizar método de levantamento adequado que permita o monitoramento da mudança da dor e que auxilie na identificação dos fatores recep-
tadores reais e potenciais (p. ex.: fluxograma, registro em diário).
Determinar a frequência necessária para fazer um levantamento de conforto do paciente e implementar um plano de monitoramento.
Oferecer informações sobre a dor, a saber, suas causas, tempo de duração, e desconfortos antecipados decorrentes de procedimentos.
Controlar os fatores ambientais capazes de influenciar a resposta do paciente ao desconforto (p.ex., temperatura ambiente, iluminação, ruído).
Reduzir ou eliminar os fatores que precipitem ou aumentem a experiência de dor (p.ex., medo, fadiga, monotonia e falta de informação).
Analisar o desejo do paciente de participar, sua capacidade para participar, suas preferências, o apoio de pessoas significativas quanto ao 
método e as contraindicações quando da seleção de uma estratégia de alivio da dor.
Selecionar e implementar uma variedade de medidas (p.ex.: farmacológica, não farmacológica, interpessoais) para facilitar o alivio da dor, 
quando adequado.
Analisar o tipo e a fonte da dor ao selecionar uma estratégia para seu alivio.
Encorajar o paciente a monitorar a própria dor e a interferir adequadamente.
Ensinar o uso de técnicas não farmacológicas. 
Colaborar com o paciente, com as pessoas significativas e com outros profissionais da saúde na seleção e implementação de medidas não 
farmacológicas de alivio da dor, quando adequado.
Oferecer alívio com os analgésicos prescritos.
Implementar o uso de analgesia controlada pelo paciente, se adequado.
Usar as medidas de controle da dor antes que ela se agrave.
Medicar antes de uma atividade de modo a aumentar a participação, mas avaliar os riscos decorrentes da sedação.
Assegurar analgesia pré-tratamento e/ou estratégias não farmacológicas antes de procedimentos dolorosos.
Verificar o nível de desconforto com o paciente, observar as mudanças no registro médico, e informar outros profissionais da saúde que cui-
dam do paciente.
Avaliar a eficácia das medidas de controle da dor por meio de um levantamento constante da experiência de dor.
Instituir e modificar medidas de controle da dor com base na resposta do paciente.
Promover o repouso/sono adequado para proporcionar o alívio da dor.
Encorajar o paciente a discutir sua experiência de dor, quando adequado.
Notificar o médico se as medidas não forem bem sucedidas ou se a queixa atual for uma mudança significativa em relação à experiência 
anterior de dor do paciente.
Informar outros profissionais da saúde/familiares sobre as estratégias não farmacológicas que estão sendo utilizadas pelo paciente para en-
corajar abordagens preventivas ao controle da dor
Utilizar uma abordagem multidisciplinar no controle da dor, quando adequado.
Analisar encaminhamentos para o paciente, para os familiares e para as pessoas significativas a grupos de apoio e a outros recursos, quando adequado.
Oferecer informações adequadas para promover o conhecimento da família quanto à resposta à experiência de dor e quanto à própria expe-
riência de dor.
Incorporar a família na modalidade de alivio à dor, se possível.
Monitorar a satisfação do paciente com o controle da dor, a intervalos específicos.
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CONCLUSÃO

Diante do exposto, percebe-se a relevância do assunto para acadê-
micos e profissionais de enfermagem e ainda a escassez de literatura 
nessa área, o que desperta o interesse de acadêmicos e profissionais, 
uma vez que essa temática define o corpo de conhecimentos e habi-
lidades essenciais para a prática de enfermagem.
É sabido que a NIC depende do diagnóstico de enfermagem e é a 
partir daí que é possível a identificação de lacunas conceituais que 
validam as funções da enfermagem e aumentam a autonomia do 
profissional. A NIC e NOC apresentam inter-relações de causas e 
efeitos das alterações apresentadas, facilitando o estabelecimento de 
metas, a adoção de condutas de enfermagem e a realização da avalia-
ção da assistência prestada.
Baseando-se nos resultados desta pesquisa torna-se necessária uma 
reflexão sobre a avaliação do paciente com dor, assim como as con-
dutas de enfermagem dirigidas para suprir ou amenizar tal proble-
mática, bem como sobre a falta de preparo profissional e a necessida-
de de mudança de postura dos acadêmicos de enfermagem perante 
a sua formação.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Professional musicians 
are commonly affected by musculoskeletal discomfort. Understan-
ding the association of such affections with psychic health may con-
tribute to promote the health of such professionals. So, this study 
aimed at investigating associations between work-related stress and 
musculoskeletal complaints of orchestra musicians.
METHODS: This study was developed with 22 orchestra musi-
cians. Evaluation of the frequency of musculoskeletal complaints in 
different body regions and of work-related stress was carried out ac-
cording to Theorell and Karasek’s demand-control model.
RESULTS: Most musculoskeletal complaints were on neck, left he-
mi-body and back. Forty one percent of musicians had perception of 
active work, with high demands (81%), high intellectual judgment 
(95.4%) and authority over decisions (72.7%). Musicians in general 
had positive perception of social support. Workers with work per-
ception with major stress and active had most frequent complaints. 
Factors were presented with questions which may be allocated for 
future ergonomic interventions.
CONCLUSION: A trend to more frequent muscle complaints of 
workers with work perception with higher demands was observed.
Keywords: Human development, Mental health, Musculoskeletal 
pain, Psychological stress, Worker’s health.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Músicos profissionais são co-
mumentemente acometidos por desconfortos musculoesqueléticos. 
O conhecimento da associação desses acometimentos com a saúde 
psíquica pode contribuir para a promoção da saúde desses profissio-
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nais. Assim, este estudo teve como objetivo investigar as associações 
entre estresse relacionado ao trabalho e queixas musculoesqueléticas 
em músicos de orquestra.
RESULTADOS: As maiores queixas musculoesqueléticas foram nas 
regiões do pescoço, hemi-corpo esquerdo e costas. Quarenta e um 
por cento dos músicos apresentaram percepção de trabalho ativo, 
com altas demandas (81%), alto controle nas dimensões de discer-
nimento intelectual (95,4%) e autoridade sobre decisões (72,7%). 
Os músicos, no geral, apresentaram percepção positiva na análise 
de apoio social. Trabalhadores com percepção de trabalho com alto 
desgaste e ativo apresentaram maiores frequências de queixas. Foram 
apresentados fatores com questões que podem ser alocadas para fu-
turas medidas de intervenção em ergonomia.
CONCLUSÃO: Uma tendência de maiores frequências de queixas 
musculares nos trabalhadores com percepção de trabalho com maio-
res demandas foi verificada.
Descritores: Desenvolvimento humano, Dor musculoesquelética, 
Estresse psicológico, Saúde do trabalhador, Saúde mental.

INTRODUÇÃO

Os músicos formam um grupo especialmente exposto a riscos ocu-
pacionais. Além da necessidade de grandes períodos de treinamento 
que podem gerar sobrecargas musculoesqueléticas, a profissão, em 
muitas realidades, não é valorizada considerando as adequações de 
leis trabalhistas, bem como remuneração e benefícios, incluindo 
atrasos nos pagamentos, falta de carteira assinada e de planos de saú-
de1-4. Além da clara sobrecarga física e, muitas vezes, da necessidade 
de conviver com a dor, músicos, dançarinos, atletas e demais pro-
fissionais performáticos são apontados como em situação de risco 
para maiores níveis de estresse, problemas cognitivos de audição e 
distúrbios do sono5-9.
O estudo do estresse no trabalho é uma questão importante na dis-
cussão da saúde do trabalhador e está relacionado a um conjunto de 
reações que o organismo desenvolve ao ser submetido a circunstân-
cias que exigem esforço de adaptação, sendo uma resposta a situa-
ções que ameaçam romper seu equilíbrio. O estresse é importante 
para a evolução do ser humano, pois pode levar a um comporta-
mento ativo de aprendizagem e enfrentamento, mas, no entanto, 
quando há falhas dos mecanismos de adaptação, pode desencadear 
eventos de alta gravidade para a saúde das pessoas10. 
O modelo demanda e controle de Karasek e Theorell vem sendo 
um dos mais utilizados no estudo do estresse ocupacional. Nesse 
modelo, a percepção dos trabalhadores a respeito das sobrecargas de 
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trabalho é classificada em função da combinação da demanda das 
atividades, do controle do trabalhador e do apoio social recebido 
no trabalho. Assim, as demandas psicológicas estão relacionadas ao 
ritmo do trabalho, o quanto ele é excessivo e difícil de ser realizado 
bem como a quantidade de conflito existente nas relações de tra-
balho. O controle sobre o trabalho é a amplitude ou margem de 
decisão que o trabalhador possui em relação a dois aspectos: a auto-
nomia para tomar decisões sobre seu próprio trabalho, incluindo o 
ritmo em que ele é executado e a possibilidade de ser criativo, usar 
suas habilidades e desenvolvê-las, bem como adquirir novos conhe-
cimentos11,12. 
O modelo demanda e controle vendo sendo utilizado como abor-
dagem científica para a compreensão em diferentes tipos de traba-
lhadores como enfermeiros13, policiais14, bancários15 e professores16 
e demonstra que a combinação entre as demandas do trabalho e 
liberdade na tomada de decisões é decisiva para o bem-estar ou para 
o adoecimento desses trabalhadores. Apesar do exposto, a literatura, 
especialmente nacional, é restrita em análises de diversos acometi-
mentos em músicos fazendo-se necessárias investigações da saúde 
física e psíquica com vistas a propostas de intervenções ergonômicas 
no posto e nas práticas laborais destes trabalhadores. Buscando con-
tribuir para o preenchimento dessa lacuna, objetivou-se neste estudo 
investigar a frequência das queixas musculoesqueléticas de acordo 
com o estresse relacionado ao trabalho com base na teoria de deman-
da e controle em músicos de orquestra.

MÉTODOS

O presente estudo foi conduzido em uma orquestra da região sul do 
Brasil formada por 29 músicos. Considerou-se para efeito de análise 
os resultados de 22 músicos (17 homens e cinco mulheres), com ida-
de média de 26,55±11,33 anos, que aceitaram fazer parte do estudo, 
responderam aos questionários e retornaram para os pesquisadores 
os instrumentos preenchidos e os Termos de Consentimento Livre e 
Esclarecido, conforme Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional 
de Saúde. Os músicos pesquisados atuavam em três diferentes naipes 
(tipos de instrumentos): cordas (violino, viola, violoncelo e contra-
baixo), madeiras (clarinete e flauta transversal) e metais (trompete e 
trombone). A média de prática com o instrumento atual executa-
do na orquestra foi de 7,82±10,33 anos. Os músicos considerados 
nesta análise realizavam todas suas atividades laborais relacionadas 
à música.
Os dados foram coletados por meio de um questionário subdividido 
em: a) questões sociodemográficas; b) análise das queixas musculo-
esqueléticas e c) análise do estresse relacionado ao trabalho. Os mú-
sicos responderam aos questionários sob a supervisão dos autores/
pesquisadores.
A análise das queixas musculoesqueléticas foi realizada por meio do 
questionário do mapa corporal17,18 adaptado culturalmente para a 
língua portuguesa por de Barros e Alexandre19. O instrumento 
apresenta índices de confiabilidade variando de 0,88 a 1, segundo 
o coeficiente de Kappa e índices bons de validade concorrente con-
forme análise de Pinheiro, Tróccoli e Carvalho20. Trata-se de um 
instrumento autoaplicável que apresenta uma figura humana para 
identificação da presença de queixas musculoesquelética nos últimos 
sete dias. 

Para cada região corporal foi considerado um índice de queixas21 
sendo os sujeitos classificados sem queixas e com queixas nas regiões 
de tronco e membros superiores. As queixas musculoesqueléticas 
avaliadas por esse instrumento referem-se a relatos de dor, descon-
forto, formigamento ou dormência19. 
Para avaliação do estresse foi utilizada a “Job Stress Scale” traduzida 
e validada para o português por Alves et al.22. O questionário é for-
mado por 17 questões que são marcadas considerando uma escala 
Likert (1-4) e tratam de situações que possivelmente causam estresse 
ao trabalhador referente a seu trabalho. O instrumento considera 
três dimensões:
• Demanda no trabalho: pressões de natureza psicológica sejam elas 
quantitativas, tais como, tempo e velocidade na realização do trabalho, 
ou qualitativas, como os conflitos entre demandas contraditórias;
• Controle no trabalho: possibilidade de o trabalhador utilizar suas 
habilidades intelectuais para a realização de seu trabalho, bem como 
possuir autoridade suficiente para tomar decisões sobre a forma de 
realizá-lo;
• Apoio social: refere-se às relações com colegas e chefes.
A combinação da análise de demanda e de controle permite classifi-
car a percepção de estresse relacionado ao trabalho em quatro qua-
drantes de acordo com a figura 1.

Demanda psicológica

Baixa Alta

Aprendizado e 
motivação para 

desenvolver 
novos 

padrões de 
comportamento

Risco de 
desgaste 

psicológico 
e sofrimento 

físico

B

A

Alto

C
on

tr
ol

e 
e 

d
ec

is
ão

 n
o 

tr
ab

al
ho

Baixo

4 1

3 2

Baixo Desgaste

Passivo

Ativo

Alto Desgaste

Figura 1. Modelo demanda-controle12

De acordo com Alves et al.22 o estudo de confiabilidade teste-reteste 
revelou coeficientes de correlação intra-classe para as dimensões de 
“demanda”, “controle” e “apoio social” de 0,88, 087 e 0,85 respec-
tivamente, sendo que para as mesmas dimensões, as estimativas de 
consistência interna (Alpha de Cronbach) foram, respectivamente, 
0,79; 0,67 e 0,85.
Os escores das questões foram alocados de acordo com as respostas 
de cada sujeito nos quatro quadrantes de demanda e controle. Para 
identificação de indicadores de alta e baixa demanda para classifi-
cação nos quadrantes foram utilizadas as medianas observadas para 
cada dimensão. As frequências dos índices gerais de demanda, con-
trole e apoio social foram calculadas considerando-se o ponto médio 
entre a mínima e máxima pontuação possível para cada dimensão.
A análise fatorial para componentes principais foi realizada com o 
objetivo de formar agrupamentos relacionados com as 17 questões 
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de estresse relacionado ao trabalho considerando fatores com auto-
valores maiores que 1. Com o objetivo de minimizar a relação entre 
os fatores foi utilizada a rotação ortogonal “varimax normalized” no 
cálculo dos fatores. Nesses fatores, foram consideradas significativas 
as questões que apresentaram o módulo de p>0,7.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Se-
res Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina conforme 
protocolo nº 940/2010.

RESULTADOS

As maiores frequências de presença de queixas musculoesqueléticas 
foram nas regiões do pescoço, das costas e do hemi-corpo esquerdo, 
especificamente, para as regiões do pescoço, ombro esquerdo, região 
superior das costas, punho esquerdo, mão esquerda e braço esquerdo 
(Tabela 1). A maior parte dos músicos (41%) apresentou percepção 
de trabalho ativo e 31,8% percepção de trabalho passivo (Figura 2). 
Considerando o ponto médio das pontuações mínimas e máximas 
possíveis para cada dimensão do estresse relacionado ao trabalho o 
maior percentual de músicos (81,8%) apresentou percepção de alta 
demanda na profissão.

Com relação ao controle, a maior parte dos músicos (95,4%) per-
cebeu sua atividade profissional como de alto controle com relação 
ao discernimento intelectual e 72,7% dos músicos perceberam alto 
controle na dimensão autoridade sobre decisões. Cem por cento dos 
músicos perceberam grande apoio social no seu trabalho. As media-
nas das dimensões do estresse relacionado ao trabalho foram: de-
manda=14; controle=20 e apoio social=21.
A análise pontual de cada questão da escala de estresse relacionado 
ao trabalho revelou que, considerando a demanda, a questão “O seu 
trabalho costuma apresentar exigências contraditórias ou discordan-
tes?” apresentou pior avaliação ao passo que a questão “Você tem 
tempo suficiente para cumprir todas as tarefas de seu trabalho?” foi 
a que apresentou percepção mais positiva. Na dimensão controle, 
as questões que apresentaram uma percepção mais negativa foram: 
“Você pode escolher como fazer o seu trabalho?” e “Você pode es-
colher o que fazer no seu trabalho?”. Na dimensão apoio social as 
questões “Existe um ambiente calmo e agradável onde trabalho” e 
“Se eu não estiver num bom dia, meus colegas compreendem” fo-
ram as que apresentaram percepções mais negativas.
Ao alocar as frequências de queixas musculoesqueléticas nos qua-
drantes de demanda e controle (Tabela 2) foi possível verificar maio-
res queixas, em primeiro lugar nos músicos com percepção de alto 
desgaste, e, em seguida, naqueles com percepção de trabalho ativo. 
Considerando os trabalhadores com percepção de trabalho de alto 
desgaste, as regiões com maiores freqüências de queixas foram o 
pescoço, ombro esquerdo, braço esquerdo, punho esquerdo, região 
paravertebral e região lombar.

Tabela 2. Prevalências de queixas musculoesqueléticas de acordo 
com os quadrantes de demanda-controle

Queixas musculoes-
queléticas

Classificação do trabalho (%)
Alto 

desgaste
Trabalho 
passivo

Trabalho 
ativo

Baixo 
desgaste

Pescoço 66,7 42,9 66,7 33,3
Ombro esquerdo 66,7 42,9 55,6 33,3
Ombro direito 33,3 14,3 22,2 33,3
Braço esquerdo 66,7 28,6 22,2 33,3
Braço direito 33,3 14,3 11,1 0
Cotovelo esquerdo 33,3 0 12,5 0
Cotovelo direito 33,3 0 12,5 0
Antebraço esquerdo 33,3 0 22,2 33,3
Antebraço direito 0 16,7 28,6 0
Punho esquerdo 66,7 42,9 33,3 0
Punho direito 33,3 28,6 22,2 0
Mão esquerda 33,3 28,6 33,3 33,3
Mão direita 33,3 28,6 22,2 33,3
Região superior das 
costas

33,3 42,9 55,6 0

Região paravertebral 66,7 0 44,4 0
Região lombar 66,7 0 33,3 33,3

A análise fatorial para componentes principais extraiu seis fatores 
com autovalores maiores que 1. Esses fatores foram responsáveis por 
13,73% da variância total explicada. As questões agrupadas e seus 
respectivos domínios estão apresentadas na tabela 3. O fator 3, res-
ponsável pelo maior percentual isolado de explicação, foi formado 
por três questões de controle e uma de demanda. Todas as ques-
tões de apoio social foram agrupadas. As questões “O seu trabalho 
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Figura 2. Frequências de músicos de acordo com os quadrantes do 
modelo demanda-controle

Tabela 1. Frequências das queixas musculoesqueléticas analisadas

Região corporal
Frequência de queixas 

musculoesqueléticas (%)
Pescoço 54,5
Ombro esquerdo 50,0
Ombro direito 22,7
Braço esquerdo 31,8
Braço direito 13,6
Cotovelo esquerdo 9,1
Cotovelo direito 9,1
Antebraço esquerdo 18,2
Antebraço direito 13,6
Punho esquerdo 36,4
Punho direito 22,7
Mão esquerda 36,4
Mão direita 27,3
Região superior das costas 40,9
Região paravertebral 27,3
Região lombar 27,3
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costuma apresentar exigências contraditórias ou discordantes?” de 
demanda e “Você pode escolher como fazer o seu trabalho?” de con-
trole não foram agrupadas nos fatores.

DISCUSSÃO

Este estudo apresentou algumas tendências de associações entre as 
queixas musculoesqueléticas e o estresse relacionado ao trabalho em 
músicos de orquestra. Considerando o modelo de demanda-con-
trole, a maior parte dos músicos apresentou percepção de trabalho 
ativo. Esse tipo de trabalho, segundo Karasek e Theorell11, apresenta 
altas demandas psicológicas. No entanto, possibilita que o trabalha-
dor tenha uma ampla possibilidade de decisão sobre como e quando 
desenvolver suas tarefas bem como usar toda a sua potencialidade 
intelectual para isso, possibilitando crescimento e aprendizado. No 
caso da orquestra investigada essa percepção pode ter sido influen-
ciada também pela grande percepção positiva de apoio social reve-
lada pelos músicos que pode colaborar de forma importante para 
a saúde do trabalhador. Assim, infere-se que essa atividade laboral 
permite que seus profissionais tenham autonomia criativa em suas 
apresentações, incluindo, por exemplo, a escolha por peças mais 
clássicas ou contemporâneas, destacando-se o apoio dos colegas 
nessas decisões. Essas tendências devem ser confirmadas em novos 
estudos com outras orquestras para que se possa ter um panorama 
geral dessa atividade profissional.
O trabalho ativo, apesar de representar uma situação positiva, tam-
bém pode, conforme verificado em professores23, desencadear maio-
res cobranças pessoais e maiores índices de cansaço mental, nervosis-
mo e diminuição da qualidade de vida. Assim, embora os músicos 
tenham, no geral, apresentado uma percepção positiva de seu traba-
lho, intervenções nas situações apontadas com percepção negativa 
pelo grupo investigado, como por exemplo, a existência de tarefas 
contraditórias e falta de controle de como e o que fazer com relação 
às tarefas propostas podem contribuir para a melhoria das condições 
de trabalho desses profissionais.
Altas demandas cognitivas são características presentes nas ativida-
des de músicos profissionais e já verificadas em outros estudos4,24,25 
e estão associadas às características da profissão que exige um de-

sempenho preciso conseguido por meio de grandes períodos de 
treinamento e de demanda de concentração. Os resultados deste 
estudo apresentaram tendências semelhantes ao estudo com músi-
cos na Turquia7 que verificou maiores desconfortos corporais nos 
músicos com percepção de maiores demandas e menor contro-
le. Além de treinamentos exaustivos, aponta-se como importante 
aspecto de demanda o pouco tempo que o músico de orquestra 
tem para dominar uma série de canções para determinada apre-
sentação. No entanto, embora o estudo7 não tenha apresentado 
a classificação dos quadrantes de demanda e controle, os músicos 
brasileiros apresentaram, no geral, uma percepção mais positiva do 
estresse relacionado ao trabalho. 
As frequências altas de queixas musculoesqueléticas apresentadas pe-
los músicos confirmam dados da literatura3,4,26, ao apontarem que 
se trata de uma profissão que pode levar a um grande desgaste físico 
e mesmo ao afastamento profissional. No estudo de Araújo e Car-
dia25 é discutido que a tensão e desconforto musculares nos instru-
mentistas são causados pela má postura ao executar o instrumento; 
pelas inadequações posturais decorrentes da inadequação da relação 
das dimensões dos acessórios do instrumento; por vícios técnicos 
de execução sem grandes repercussões posturais, mas causadoras de 
tensão ou contração muscular excessiva com sobrecarga articular ou 
neuromuscular e doenças musculares e articulares.
Alem disso, os músicos de acordo com Frank e Mühlen27, normal-
mente, não procuram auxílio de profissionais da saúde ao surgirem 
sinais físicos de alerta, com receio de perda de espaço profissional 
e diminuição de ganho financeiro o que leva ao agravamento do 
quadro clínico, que começa com um simples desconforto e pode 
se transformar em doenças que levam ao afastamento do emprego. 
Medidas ergonômicas educativas para a melhoria do trabalho dos 
músicos são apontadas no estudo3 como uma possibilidade de inter-
venção, além da necessidade de melhores políticas públicas para essa 
categoria profissional que por vezes pode atuar na informalidade.

CONCLUSÃO

De forma geral, os resultados apontaram para regiões corporais com 
maiores frequências de queixas que devem ser prioritariamente aten-

Tabela 3. Distribuição das questões da avaliação da motivação de acordo com os fatores de agrupamento

Fatores Questões Domínios p Explicação (%)

1
Com que frequência você tem que fazer suas tarefas de trabalho com muita rapidez? Demanda 0,8604

2,16
Seu trabalho exige demais de você? Demanda 0,8064

2
No trabalho, nos relacionamos bem uns com os outros. Apoio social 0,7545

2,44Eu posso contar com o apoio dos meus colegas de trabalho. Apoio social 0,8385
Eu gosto de trabalhar com meus colegas. Apoio social 0,8852

3
Você tem tempo suficiente para cumprir todas as tarefas de seu trabalho? Demanda 0,8110

1,82
Existe um ambiente calmo e agradável onde trabalho. Apoio social 0,7497

4
Se eu não estiver num bom dia, meus colegas compreendem. Apoio social 0,9476

1,92
No trabalho, eu me relaciono bem com meus chefes. Apoio social 0,7071

5

Com que frequência você tem que trabalhar intensamente (isto é, produzir muito em pouco tempo)? Demanda 0,8384

3,49
Seu trabalho exige muita habilidade ou conhecimentos especializados? Controle 0,8530
Seu trabalho exige que você tome iniciativas? Controle 0,7290
Você pode escolher o que fazer no seu trabalho? Controle 0,8315

6
Você tem possibilidade de aprender coisas novas em seu trabalho? Controle 0,7819

1,90
No seu trabalho, você tem que repetir muitas vezes as mesmas tarefas? Controle 0,7010
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didas por medidas ergonômicas. Com relação ao estresse relaciona-
do ao trabalho, as questões que podem ser foco de intervenções são 
aquelas alocadas no fator com maior explicação do estresse, ou seja, 
a freqüência de trabalho intenso em pouco tempo, necessidade de 
conhecimentos especializados, necessidade de tomadas de iniciativas 
e possibilidade de escolha do que fazer no trabalho. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic low back pain is 
a musculoskeletal problem with high prevalence and frequent asso-
ciated conditions, which causes major impact on patients’ daily life 
and quality of life. This study aimed at evaluating pain perception, 
fear of movement and adherence to treatment of patients with low 
back pain and surgical indication.
METHODS: This is a prospective study with convenience sample 
made up of low back pain patients, called test group: chronic non-
-cancer pain patients who were randomly selected and were waiting 
for surgery. Control group was made up of patients screened by the 
Pain Clinic, with low back pain, however asymptomatic. Tools were 
the visual analog scale, the Morisky & Green questionnaire to che-
ck adherence to treatment and the Roland-Morris questionnaire to 
evaluate functional incapacity. Fear of movement was evaluated by 
the Tampa Scale for Kinesiophobia and quality of life by the Study 
Short form 12 Health Survey (SF-12) (Medical Outcomes).
RESULTS: Mean age of the test group was 38.8±6.5 years with 
prevalence of females, impaired labor situation and mean education 
of 8.5±3.8 years. Both mental and physical components had lower 
quality of life scores in the test group, in addition to more severe 
pain, functional incapacity and fear of movement. Non-adherence 
to treatment was seen in 65% of test group patients.
CONCLUSION: Fear of movement, functional incapacity and 
pain observed in test group may have implications in the quality 
of life of low back pain patients who will be submitted to surgery 
and may be predictors for the incorporation of different strategies to 
contribute to more effective approaches.
Keywords: Evaluation, Low back pain, Quality of life.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor lombar crônica é um 
problema musculoesquelético com alta prevalência e frequentes 
condições associadas, que causa grande impacto no cotidiano e na 
qualidade de vida dos pacientes. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
percepção de dor, medo do movimento e adesão ao tratamento em 
pacientes com dor lombar e indicação cirúrgica.
MÉTODOS: Trata-se de estudo prospectivo em amostra de conve-
niência composta por pacientes com dor lombar, denominado gru-
po teste: dor crônica de origem não oncológica, escolhidos aleatoria-
mente e que estavam em fila de espera para realização de cirurgia. O 
grupo controle foi composto de pacientes triados na Clínica da Dor, 
com lombalgia, porém assintomáticos. Os instrumentos utilizados 
foram a escala visual analógica, o questionário de Morisky & Green 
para verificar a adesão ao tratamento e o questionário Roland-Mor-
ris para avaliar a incapacidade funcional. O medo do movimento 
foi verificado pela Escala Tampa de Cinesiofobia e a qualidade de 
vida pelo Study Short Form 12 Health Survey (SF-12) (Medical Ou-
tcomes).
RESULTADOS: A média de idade do grupo teste foi de 38,8±6,5 
anos prevalecendo o gênero feminino, situação laboral comprometi-
da e escolaridade média de 8,5±3,8 anos. Tanto o componente físico 
quanto o mental apresentaram menores escores de qualidade de vida 
no grupo teste, além de maior intensidade de dor, incapacidade fun-
cional e medo do movimento. A não adesão ao tratamento farmaco-
lógico ocorreu em 65% do pacientes do grupo teste. 
CONCLUSÃO: O medo do movimento, a incapacidade funcional 
e a dor verificados no grupo teste podem ter implicações na quali-
dade de vida de pacientes com dor lombar que serão submetidos a 
intervenção cirúrgica e ser fatores preditores para que se incorporem 
estratégias diversas a fim de contribuir para condutas mais eficazes.
Descritores: Avaliação, Dor lombar, Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO

A dor lombar (DL) é a segunda maior queixa em todo mundo e a 
principal causa de afastamento temporário do trabalho no Brasil1. A 
incapacidade e declínio da função são comuns entre pacientes com 
lombalgia crônica e a sua qualidade de vida (QV) depende mais do 
grau da incapacidade do que da dor, assim como dos custos2.
Lombalgia é qualquer dor persistente na região inferior da coluna 
vertebral por mais de três meses que se torna crônica. A DL crônica é 
uma das alterações musculoesqueléticas mais comuns nas sociedades 
industrializadas, afetando de 70 a 80% da população adulta em al-
gum momento da vida, tendo predileção por adultos jovens, em fase 
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economicamente ativa, tornando-se uma das causas mais comuns de 
absenteísmo por incapacidade total ou parcial2,3.
A classificação dos tipos de DL pode ser organizada de acordo 
com a duração. As lombalgias agudas apresentam início súbito e 
duração inferior a seis semanas, enquanto as lombalgias subagu-
das têm duração de seis a 12 semanas, e as lombalgias crônicas 
apresentam período maior do que 12 semanas4. Pode-se afirmar 
que a lombalgia crônica caracteriza-se por uma síndrome incapa-
citante e por dor, que perdura após o terceiro mês, a contar do 
primeiro episódio de dor aguda, além da gradativa instalação da 
incapacidade, muitas vezes com início impreciso e períodos de 
melhora e piora3,4.
Com relação ao tratamento, o objetivo inicial é o alívio da dor. Po-
dem ser usados vários fármacos incluindo analgésicos, anti-infla-
matórios, miorrelaxantes, corticoides e opioides, sempre depois da 
avaliação do risco-benefício de cada um deles. O repouso, embora 
recomendado na fase aguda, deve limitar-se a um curto período 
uma vez que seu prolongamento retarda a recuperação e favorece 
a cronificação do processo, sobretudo por facilitar a perda de força 
muscular5. 
Na lombalgia crônica nenhuma terapia isolada é eficiente6. Os 
mesmos fármacos da fase aguda podem ser usados e, em alguns 
casos, há importantes benefícios com o uso de algumas classes de 
antidepressivos em baixas doses para controle da dor7. A reabili-
tação com exercícios de alongamento e fortalecimento muscular, 
além da reeducação postural, são fundamentais para reduzir os sin-
tomas e prevenir o retorno das dores. Outras intervenções incluem 
eletroestimulação elétrica transcutânea (TENS), acupuntura, te-
rapia cognitivo-comportamental e infiltração. Os coletes e cintas 
só devem ser usados na crise aguda ou quando há instabilidade da 
coluna. O uso contínuo pode levar a hipotrofia muscular gerando 
um círculo vicioso de dor8. 
Apenas 1% a 2% dos pacientes necessitam de cirurgia. A necessida-
de da mudança de hábitos de vida, seja em relação à atividade física, 
vícios posturais ou atitude passiva em relação à dor, deve sempre 
ser orientada. O tratamento da lombalgia será mais eficiente se for 
voltado ao paciente e não à sua lesão ou ao seu exame7,8.
A DL repercute economicamente e provoca sofrimento e restrição 
na QV dos indivíduos, tais como: dificuldade na realização de ati-
vidades, estresse, irritabilidade, desesperança, distúrbios do sono, 
depressão, fadiga e incapacidades3, assim a abordagem multidisci-
plinar é indicada e passou a ser adotada em diferentes serviços de 
tratamento no mundo todo como uma maneira eficaz para tratar as 
lombalgias crônicas, melhorando substancialmente a QV das pesso-
as com tal quadro clínico3,4 .
A literatura também retrata que indivíduos com DL crônica têm 
maior medo de movimento, de atividade física e de se exercitarem, 
mostrando-se mais sensíveis à dor e temerosos da reincidência da 
lesão, portanto esses estudos enfatizam que o medo de movimento 
deve ser identificado e tratado precocemente em pacientes com lom-
balgia crônica, pois são preditores de pior evolução9,10. 
Diante desse contexto, o objetivo deste estudo foi comparar dois 
grupos com DL, com e sem indicação cirúrgica, para compreen-
der melhor o perfil, as diferenças e semelhanças desses dois gru-
pos a fim de proporcionar medidas mais eficazes de intervenção 
em cada grupo.

MÉTODOS

Trata-se de estudo descritivo, exploratório, comparativo, de corte 
transversal com abordagem quantitativa realizada no Ambulatório 
da Clínica da Dor, Hospital de Base (FUNFARME/FAMERP). Fo-
ram incluídos indivíduos de ambos os gêneros, com nível cognitivo 
suficiente para entender os procedimentos e acompanhar as orien-
tações dadas. Todos os pacientes incluídos assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TLCE). Pacientes com doença 
psiquiátrica e ausência de acompanhamento clínico na Clínica da 
Dor do Hospital de Base foram excluídos.
Os pacientes foram alocados em dois grupos: o grupo teste (GT), 
com diagnóstico de dor lombar e indicação cirúrgica (n=15), e o 
grupo controle (GC) (n=20), com diagnóstico de dor lombar e sem 
indicação cirúrgica. O GC consistiu de indivíduos pareados para 
idade e nível educacional em relação ao GT. 
A avaliação dos pacientes de ambos os grupos foi realizada utili-
zando-se a escala analógica visual (EAV)11, que consiste em aferir 
a intensidade da dor no paciente e é um importante instrumento 
para verificar sua evolução durante o tratamento e mesmo a cada 
atendimento de maneira mais fidedigna; o questionário de Morisky 
& Green12 (TMG) para verificar a adesão ao tratamento. O TMG 
é composto de quatro perguntas para identificar atitudes e compor-
tamentos frente à tomada de fármacos, e que se tem mostrado útil 
para a identificação de pacientes aderentes ou não ao tratamento. De 
acordo com o protocolo do TMG, é considerado aderente ao trata-
mento o paciente que obtém pontuação máxima de quatro pontos 
e não aderente o que obtém três pontos ou menos. Uma limitação 
do TMG é que avalia apenas a adesão ao tratamento farmacológico, 
não levando em consideração a adesão ao tratamento não farmaco-
lógico. Para avaliar a incapacidade do paciente com DL utilizou-
-se o TMG13 traduzido, adaptado e validado. Esse questionário é 
composto de 24 itens, que permeiam nos domínios de capacidade 
funcional, limitação por aspectos físicos, dor, estado geral de saú-
de, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. 
Cada item tem valor de um ponto, sendo o seu resultado a somató-
ria de todos os itens assinalados, sendo a pontuação mínima de zero 
e a máxima de 24, o que traduz uma incapacidade funcional total. 
Também foi aplicado o Study Short Form 12 Health Survey (SF-12)14 
que é um questionário genérico de QV que, apesar de ser mais curto 
que o SF-36, mantém-se como uma alternativa válida. Essa ferra-
menta é uma boa opção para estudos de base populacional e tam-
bém para o rastreamento de problemas de saúde. Apresenta uma 
estrutura baseada em 10 itens, extraídos dos domínios do SF-36 e 2 
itens acrescentados para melhorar a estimativa dos 2 componentes 
criados a partir do SF-36. Os resultados são expressos por meio dos 
componentes (físico e mental), de forma normalizada, através de 
desvios padrões da média da população americana (Z escore, com 
média 50±10). Para avaliar o medo do movimento foi utilizada a Es-
cala Tampa de Cinesiofobia (ETC)15, por se tratar de um dos instru-
mentos mais utilizados atualmente para avaliar a cinesiofobia. Essa 
escala consiste em um questionário autoaplicável, composto de 17 
questões que abordam a dor e intensidade dos sintomas. Os escores 
variam de um a quatro pontos, sendo que a resposta “discorda total-
mente” equivale a um ponto, “discorda parcialmente”, a dois pon-
tos, “concorda parcialmente”, a três pontos e “concorda totalmente”, 
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a quatro pontos. Para obtenção do escore total final é necessária a 
inversão dos escores das questões 4, 8, 12 e 16. O escore final pode 
ser de, no mínimo, 17 e, no máximo, 68 pontos, sendo que, quanto 
maior a pontuação, maior o grau de cinesiofobia.
Na análise estatística os dados foram registrados em planilhas e anali-
sados por meio de estatística descritiva. Para as perguntas de variáveis 
sim e não foi utilizado o teste McNemar para comparação do antes 
e depois, dentro de cada grupo, e entre os dois grupos foram avalia-
dos as possíveis combinações de sim e não. As variáveis quantitativas 
foram avaliadas usando o teste T pareado ou o teste do Sinal quando 
recomendado. No caso de análise intergrupal usou-se o teste T para 
2 amostras e o de Mann-Whitney. Finalmente, as variáveis ordinais 
passaram por análise através de testes não paramétricos, sendo que 
dentro do mesmo grupo utilizou-se o teste do Sinal e, na compara-
ção entre os dois grupos o de Mann-Whitney. Os resultados estão 
apresentados em forma de tabelas, figura e descritivamente. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FA-
MERP, sob nº 2384/2010.

RESULTADOS

Neste estudo procurou-se identificar bons indicadores da autoavalia-
ção de indivíduos com lombalgia com indicação cirúrgica, a fim de 
se obter um perfil mais completo deles e, assim, proporcionar medi-
das mais eficazes de intervenção. Observou-se que nos dois grupos 
houve predomínio do gênero feminino, média de idade de 38,8±6,5 
anos no GT e no tocante à situação laboral, observou-se que a maior 
parte dos entrevistados de ambos os grupos não desempenhava ati-
vidade integral, ou estavam afastados, ou apenas desempenhavam 
atividade parcial, o que mostra a interferência da dor na atividade 
laboral. A tabela 1 ilustra as características dos dois grupos.

Tabela 1. Caracterização dos pacientes dos dois grupos estudados

Variáveis
Grupos n Média ± 

DP
%

Idade 
(anos)

GT
GC

15
20

38,8±6,5
43,4±11,5

Gênero
GT 
GC

15
20 

Feminino 73,4 (n=11)
Masculino 26,6 (n=4)
Feminino 60,0 (n=12)
Masculino 40,0 (n=8)

Situação 
laboral

GT 
GC

15
20

Atividade integral 6,6 (n=1)
Atividade parcial 53,4 (n=8)

Afastado 40,0 (n=6)
Atividade Integral 20,0 (n=4)
Atividade parcial 45,0 (n=9)

Afastado 35,0 (n=7)
Escola-
ridade 
(anos)

GT
GC

15
20

8, 5±3,8
10,5±2,8

GT: grupo teste; GC: grupo controle.

Com relação à QV, utilizou-se o questionário SF-12, que é uma me-
dida genérica e não tem como alvo uma faixa etária específica ou 
grupo de doenças. Os resultados são calculados usando a pontuação 
de 12 questões e escores de zero a 100, onde zero indica baixos níveis 
de QV e 100 altos níveis. Os resultados deste estudo estão expressos 
na figura 1. Nota-se que tanto a saúde física quanto a mental estão 

comprometidas no GT. Verifica-se que o GT tem QV inferior ao 
GC em ambos os componentes com diferença estatisticamente sig-
nificativa (p<0,05).

CSF

CSM

Grupo teste Crupo controle

70
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40

30

20
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0

Figura 1. Escore total dos componentes de saúde física (CSF) e men-
tal (CSM) do questionário genérico de qualidade de vida SF-12 com-
parando os dois grupos

      
Em relação à EAV o GT apresentou maiores escores, indicando 
maiores índices de dor. No questionário Roland Morris, que ex-
pressa situações cotidianas e laborais que podem estar compro-
metidas pela lombalgia, a maior média foi de 11,92±2,50 com 
diferença significativa entre os grupos (p<0,05). A ETC, que men-
sura o medo de movimento e o medo de reincidência da lesão, 
apresentou maiores escores no GT com diferença estatisticamente 
significativa (Tabela 2).

Tabela 2. Valores médios da dor dos grupos estudados

Instrumentos Grupos n Média ± DP Valor de p
Escala analógica 
visual 

Teste
Controle

15
20

6,35±2,54
4,56±1,35 0,048*

Roland Morris Teste
Controle

15
20

11,92±2,50
8,13±3,56 0,035*

Escala Tampa de 
Cinesiofobia

Teste
Controle

15
20

46,0(20-65)
38,0(22-56) 0,035*

GT: grupo teste; GC: grupo controle; * diferença estatisticamente significativa 
p<0,05.

Dos pacientes do GT avaliados pelo TMG 65% (n=9) não aderiram 
ao tratamento farmacológico prescrito. A relação TMG e gênero não 
apresentou diferença estatisticamente significativa (p>0,05).

DISCUSSÃO

A identificação de fatores biopsicossociais e de QV em pacientes 
com DL que irão se submeter a intervenção cirúrgica propicia 
um tratamento mais eficiente, diminuindo muitas vezes as com-
plicações.
No presente estudo pode-se observar prevalência dos pacientes do 
gênero feminino, com idade entre 32 e 60 anos e situação laboral 
comprometida.
Estudos16,17 corroboram esses resultados que demonstram que as 
desordens musculoesqueléticas da coluna lombar são importantes 
problemas de saúde pública. Assim, devem-se formular estratégias 
de intervenção para o controle dessa morbidade. 
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Autores relatam que aproximadamente 50% das mulheres experi-
mentam algum tipo de dor, geralmente em região lombar17, muitas 
vezes observada naquelas que ficam em pé ou sentadas durante lon-
gos períodos. 
As mulheres, que são maioria neste estudo, podem ter apresentado 
maiores queixas de dor possivelmente em decorrência de algumas 
características anátomo-funcionais, tais como menor massa óssea, 
menor resistência muscular e articulações mais instáveis, e em fun-
ção de sua força muscular ser 30% menor do que a dos homens, em 
média16.
Alguns estudos17,18 mostram que quanto menor a idade menor a 
chance de ter DL, observando que com o aumento da idade há 
maior prevalência de lombalgia.
Com relação à presença de dor ao realizar atividade física verificada 
através da ETC este estudo revelou maior medo no GT. Alguns au-
tores18,19 tentam explicar que pouco se conhece sobre o mecanismo 
exato e os fatores que influenciam a cronicidade da DL e relatam 
que o modelo baseado em sinais e sintomas clínicos indica que a dor 
é proporcional à extensão da lesão tecidual. Entretanto, há evidên-
cias de que a persistência dos sintomas de dor não pode ser explica-
da apenas por achados clínicos objetivos e, para essa condição, uma 
abordagem baseada puramente no modelo clínico pode mostrar-se 
insuficiente. Também relatam que alguns indivíduos com dor mus-
culoesquelética desenvolvem a síndrome da dor crônica, o “cognitive 
model of fear of movement/ (re) injury” proposto por Vlaeyen et al.20, 
que se fundamenta no medo da dor, ou seja, mais especificamente, 
no medo de que a atividade física possa causar dor e/ou reincidência 
da lesão. Duas respostas comportamentais opostas são postuladas, 
sendo que os indivíduos confrontadores enfrentam a dor na tenta-
tiva de melhora e acreditam que a presença da dor não justifica a li-
mitação de suas atividades funcionais e os indivíduos evitadores têm 
medo do movimento e acreditam que a atividade está diretamente 
relacionada com a presença da dor. Esse comportamento evitador 
pode levar a distúrbios físicos e psicológicos que irão contribuir para 
a cronicidade da dor.
McCracken e Turk21 também relataram que indivíduos com DL e 
indicação cirúrgica possuem comportamentos de solicitude que en-
corajam o repouso e estimulam esses indivíduos a reduzir atividades, 
reforçando comportamentos de evitação, o que aumenta o risco de 
dependência e incapacidade e compromete a QV.
Ao analisar a não adesão farmacológica na maioria dos pacientes do 
GT há relatos que esse fator constitui grande desafio tanto para o 
estado quanto para os profissionais de saúde, pois depende da im-
plementação de programas multidisciplinares em todos os níveis de 
atendimento para que as intervenções sejam mais eficazes22.

CONCLUSÃO

O medo do movimento, a incapacidade funcional e a dor verificados 
no GT podem ter implicações na QV de indivíduos com DL que 
serão submetidos a intervenção cirúrgica.

Avaliar esses indivíduos com diversos instrumentos pode dar à equi-
pe de saúde a real dimensão dos sintomas, levando-se em conta 
todos esses fatores para a implementação de modelos de atenção à 
saúde que incorporem estratégias diversas, individuais e coletivas, a 
fim de contribuir para condutas mais eficazes.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Fibromyalgia syndrome 
is characterized by diffuse and chronic musculoskeletal pain, which 
is difficult to handle and negatively affects patients’ quality of life. 
This study aimed at measuring fear of movement, adherence to tre-
atment and at evaluating health-related quality of life of fibromyal-
gia syndrome patients.
METHODS: This is a prospective study in convenience sample 
made up of individuals with fibromyalgia syndrome and treated in 
a Pain Outpatient Clinic. Tools used were: identification protocol, 
Fibromyalgia Impact Questionnaire, generic quality of life question-
naire World Health Organization’s Quality of Life Instrument, visu-
al analog scale, Tampa Scale for Kinesiophobia and treatment adhe-
rence measurement. Participated in the study 65 individuals being 
35 with fibromyalgia syndrome called test group and 30 without 
diagnostic of musculoskeletal and neurological systems diseases cal-
led control group.
RESULTS: The test group had predominance of females, mean 
age of 42.5±4.3 years, 53% were married and mean education was 
9±2.5 years. Mean pain duration was 3.5±1.2 years and mean of two 
years for fibromyalgia syndrome diagnostic. There has been poorer 
quality of life, more severe pain and acknowledgment of the im-
portance of physical activities, in spite of referring fear. In addition, 
adherence to pharmacological treatment was lower than that obser-
ved in the control group.
CONCLUSION: Fibromyalgia patients had more severe pain, 
more fear of movement and poorer quality of life in physical and 
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social domains. Adherence to treatment level was medium and there 
has been decreased functional capacity.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A síndrome fibromiálgica é ca-
racterizada por dor musculoesquelética difusa e crônica, de difícil 
manuseio, afetando negativamente a qualidade de vida dos indiví-
duos. O objetivo deste estudo foi mensurar o medo do movimento, 
a adesão ao tratamento e avaliar a qualidade de vida relacionada à 
saúde de indivíduos com síndrome fibromiálgica. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo prospectivo em amostra de 
conveniência composta por indivíduos com síndrome fibromiálgi-
ca que realizam atendimento ambulatorial em Clinica da Dor. Os 
instrumentos utilizados foram: protocolo de identificação, o Ques-
tionário de Impacto da Fibromialgia, questionário genérico de qua-
lidade de vida World Health Organization’s Quality of Life Instrument, 
a escala analógica visual, a Escala Tampa de Cinesiofobia e a medida 
de adesão ao tratamento. Participaram do estudo 65 indivíduos, sen-
do 35 com síndrome fibromiálgica denominados grupo teste e 30 
indivíduos sem diagnóstico de doenças nos sistemas musculoesque-
lético e neurológico denominado grupo controle.
RESULTADOS: Na amostra do grupo teste houve predomínio do 
gênero feminino, média de idade de 42,5±4,3 anos, 53% casados e 
média de escolaridade de 9±2,5 anos. Foi relatado um tempo médio 
de dor de 3,5±1,2 anos e média de dois anos para o diagnóstico 
de síndrome fibromiálgica. Houve pior qualidade de vida, maior 
intensidade de dor, e reconhecimento da importância da atividade 
física, apesar de referirem medo. Além disso, constatou-se que a taxa 
de adesão ao tratamento farmacológico foi inferior ao observado no 
grupo controle.
CONCLUSÃO: Pacientes fibromiálgicos apresentaram maior in-
tensidade de dor, maior medo de movimento e pior qualidade de 
vida nos domínios físico e social. O nível de adesão ao tratamento 
foi médio e houve decréscimo na capacidade funcional.
Descritores: Avaliação, Fibromialgia, Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO

A fibromialgia (FM) é uma síndrome reumática, não inflamatória, 
de caráter crônico, que ocorre predominantemente em mulheres 
com idade entre 40 e 55 anos, caracterizada por dor musculoesque-
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lética difusa e áreas dolorosas específicas à palpação (tender points). 
Frequentemente é associada a fadiga generalizada, distúrbios do 
sono, rigidez matinal, dispneia, ansiedade e alterações de humor, 
que podem evoluir para um quadro de depressão1.
A dor, principal característica da FM, é diferente de qualquer outra 
impressão sensorial porque se caracteriza não somente pela dimen-
são sensório-discriminativa que o indivíduo vivencia, mas também 
pelo importante componente afetivo-emocional, que constitui a 
dimensão afetivo-emocional da dor. A sua complexidade e subjetivi-
dade dificulta sua avaliação precisa e justifica a utilização de técnicas 
como questionário verbal, escala de categoria numérica, escala ana-
lógica visual (EAV) e índices não verbais para sua avaliação2.
Os distúrbios do humor, como ansiedade e depressão, são comuns 
e importantes já que influenciam negativamente a FM, de forma 
semelhante ao que ocorre em outras doenças. Por ser uma doença 
de origem não determinada e cura incerta, a FM provoca sentimen-
tos de vulnerabilidade e desamparo. A prevalência de anormalidades 
psicológicas, particularmente a depressão, é elevada entre esses pa-
cientes, variando de 49 a 80%. A depressão pode iniciar ou perpe-
tuar os seus sintomas, provocar limitações funcionais importantes e 
consequentemente influenciar a qualidade de vida dos pacientes3. É 
importante ressaltar, no entanto, que uma parcela considerável de 
pacientes com FM não apresenta depressão, de forma que ambas, 
depressão e FM, são condições clínicas diferentes4. 
Não existe ainda uma causa definida, mas há indícios de por que as 
pessoas têm FM4. Pesquisas recentes mostram anormalidades bio-
químicas, metabólicas e imunorreguladoras5. O mecanismo mais 
aceito para o entendimento fisiopatológico da FM é o de uma altera-
ção em algum mecanismo central de controle da dor o qual poderia 
resultar em uma disfunção neuro-hormonal. Essa disfunção poderia 
ser desencadeada por uma infecção viral, estresse mental ou por um 
trauma físico, entre outros6. 
Os dados epidemiológicos referentes à prevalência são variáveis, de 
acordo com diferentes estudos, dependendo da população avaliada e 
da metodologia aplicada. Com base em pesquisas internacionais7,8, 
a frequência é de 1 a 5% na população geral. Nos serviços de clínica 
médica, essa frequência é em torno de 5% e nos pacientes interna-
dos de 7,5%. Na clínica reumatológica por sua vez, essa síndrome é 
detectada em 14% dos atendimentos9. 
Essa frequência vem aumentando progressivamente, uma vez que há 
um conhecimento cada vez maior sobre a FM, e com o aprimora-
mento do uso de critérios diagnósticos em todo mundo8. No Brasil, 
alguns trabalhos falam a favor de uma prevalência em torno de 10% 
da população geral9.
Com relação à atividade ocupacional, mais de 30% dos pacientes 
com FM são forçados a reduzir a carga horária de trabalho ou trocar 
para um que tenha menor demanda física para conseguir manter-se 
empregados. Nos Estados Unidos, 15% dos pacientes com FM são 
aposentados por invalidez10. Em vários países, o reconhecimento da 
gravidade do impacto social da FM ainda é insatisfatório, e o risco 
de marginalização desses indivíduos implica em um prejuízo ainda 
maior da qualidade de vida desses pacientes11. 
Assim, a avaliação da qualidade de vida por meio de questionários 
tem sido reconhecida como uma importante área do conhecimento 
científico no campo da saúde. Isso porque os conceitos de saúde e 
qualidade de vida se interpõem – considerados como satisfação e 

bem-estar nos âmbitos físico, psíquico, socioeconômico e cultural. 
Na prática clínica, eles podem identificar os âmbitos mais influen-
ciados por determinada síndrome e avaliar a efetividade de uma in-
tervenção e da análise de custo-utilidade do tratamento12.
Diante do exposto este estudo teve por objetivo avaliar a qualida-
de de vida e a adesão ao tratamento de pacientes fibromiálgicos 
e verificar a limitação ou medo do movimento assim como a 
presença de dor.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo prospectivo em amostra de conveniência com-
posta por indivíduos com FM, que realizam atendimento ambulato-
rial na Clinica da Dor do Hospital de Base, Funfarme/Famerp.
Participaram do estudo 65 pacientes de ambos os gêneros, com nível 
cognitivo suficiente para entender os procedimentos e acompanhar 
as orientações dadas, além de consentir em participar do estudo. To-
dos os pacientes incluídos no estudo assinaram o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido. 
Os pacientes foram alocados em um grupo teste (GT), com diag-
nóstico de FM (n=35) segundo os critérios do Colégio Americano 
de Reumatologia, e um grupo controle (GC) (n=30) submetido a 
interconsulta na Clinica da Dor e sem diagnóstico de doenças nos 
sistemas musculoesqueléticos e neurológicos, ou queixas incapaci-
tantes nesses sistemas, com recomendação para realização de cami-
nhadas (dor pélvica, causas vasculares, hormonais).
Ambos os grupos foram avaliados em entrevistas individuais e 
presenciais através dos seguintes instrumentos: Questionário de 
 Impacto de Fibromialgia (FIQ)13, o World Health Organization’s 
Quality of Life Instrument  (Whoqol-bref )14, a EAV15, a Escala  
Tampa de Cinesiofobia (ETC)16 e o questionário de Medida de 
Adesão a Tratamento (MAT)17.
A avaliação dos sujeitos de ambos os grupos foi realizada utilizando-
-se o FIQ13, que envolve 20 questões distribuídas em 10 itens (ca-
pacidade funcional, sentir-se bem, faltas no trabalho, interferência 
dos sintomas no trabalho, dor, fadiga, rigidez matinal, cansaço ma-
tinal, ansiedade e depressão) nos quais nove dos 10 itens apresentam 
maior escore como pior condição, sendo exceção o item sentir-se 
bem. Sete dos nove itens (4° ao 10°) são pontuados utilizando-se a 
EAV, ou seja, entre zero e 10. A capacidade funcional é avaliada em 
10 questões, com respostas entre zero e 3, que ao final são somadas, 
variando entre zero e 30. As questões faltas no trabalho e sentir-
-se bem são pontuadas em dias da semana, originalmente variando 
entre zero e 5.
O questionário de qualidade de vida Whoqol-bref14 é composto por 
26 itens que representam as facetas, as quais, por sua vez, referem-se 
a 4 domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. 
As respostas para todas as questões são obtidas através de uma escala 
do tipo Likert de cinco pontos, na qual a pontuação pode variar de 
1 a 5, além de duas questões sobre qualidade de vida geral calculadas 
em conjunto para gerar um único escore independente dos escores 
dos domínios, denominada overall ou “qualidade de vida geral”. 
A EAV avalia a intensidade da dor, consistindo em uma reta de 10 
cm de comprimento, desprovida de números, em que há somente 
a indicação no extremo esquerdo e direito de “ausência de dor” 
e “dor insuportável”, respectivamente. Quanto maior o escore, 
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maior a intensidade da dor. O paciente é instruído a marcar um 
ponto que represente a intensidade da dor sentida no momento da 
entrevista. Essa escala é um importante instrumento para verificar 
a evolução do paciente durante o tratamento e mesmo a cada aten-
dimento de maneira mais fidedigna, permitindo, assim, avaliar a 
eficácia do tratamento15.
A ETC é a versão adaptada para o Brasil da “Tampa Scale for Ki-
nesiophobia”, um dos instrumentos mais utilizados na avaliação da 
cinesiofobia, ou seja, medo excessivo, irracional e debilitante do mo-
vimento e da atividade física, que resulta em sentimentos de vulne-
rabilidade à dor ou em medo de reincidência da lesão16. É composta 
por 17 perguntas que abordam a dor e a intensidade dos sintomas, 
e os escores variam de 1 a 4 pontos, sendo “discordo totalmente”, 
“discordo parcialmente”, “concordo totalmente” e “concordo par-
cialmente”, respectivamente. Para a obtenção do escore total final é 
necessária a inversão dos escores das questões 4, 8, 12 e 16. Quanto 
maior a pontuação, maior o grau de cinesiofobia. 
A medida de adesão à terapia (MAT), teste proposto por Morisky, 
Green e Levine17, avalia a adesão considerando todos os fármacos 
prescritos para o paciente, inclusive aqueles indicados para o trata-
mento de outras doenças concomitantes, eventualmente presentes. 
O MAT modificado é um questionário baseado em quatro itens, e a 
pontuação obtida varia de zero a 4, atribuindo-se o valor 1 para cada 
resposta negativa obtida. Considerou-se alta adesão ao tratamento os 
pacientes que obtiveram escore de 4 pontos, média adesão escore de 
2 a 3 pontos e baixa aquela com zero a 1 ponto.
Também foi utilizado o protocolo de dados pessoais com o objetivo 
de coletar informações sobre as variáveis demográficas que foram 
utilizadas somente para caracterizar as amostras e garantir a similari-
dade entre os grupos.
Para atender aos objetivos propostos foi realizada análise estatística 
descritiva dos dados sociodemográficos e clínicos, de acordo com 
estatísticas descritivas como média, desvio padrão, mediana, extre-
mos e intervalo de confiança com o objetivo de embasar a análise 
exploratória dos dados quantitativos. Para a análise dos dados foram 
utilizados o teste de Mann-Whitney e ANOVA e nível de signifi-
cância de 0,05.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Facul-
dade de Medicina de São José do Rio Preto (Parecer nº 112/2010).

RESULTADOS

Na amostra dos dois grupos há predomínio do gênero feminino, 
média de idade de 44,5±3,8 anos, 40% casados e média de esco-
laridade de 8±2,7 anos. Foi relatado um tempo médio de dor de 
3,5±1,2 anos e uma média de 2 anos para o diagnóstico clínico da 
fibromialgia no GT. A tabela 1 apresenta a caracterização da amostra 
dos dois grupos estudados. 
Em relação ao peso e altura, nota-se que apesar de não haver diferen-
ça significativa entre os grupos, o índice de massa corpórea (IMC) 
médio é inferior no GT (24,7 versus 27,1 no GC; p<0,05), o que 
significa que os pacientes com FM encontram-se com um peso ade-
quado, e o GC está no grupo de sobrepeso. 
Com relação ao impacto da FM avaliado pelo FIQ oito dos 10 itens 
apresentaram maior escore com pior condição, sendo exceção o item 
sentir-se bem e faltas e habilidade para trabalhar (Tabela 2).

Os resultados obtidos pela aplicação do questionário específico, 
FIQ, evidenciou diferença estatisticamente significativa entre o GC 
e o GT (valor p<0,05), para a maioria dos itens, exceto para capa-
cidade funcional e habilidade para trabalhar. Todos os itens estão 
listados na tabela 2.
A tabela 3 mostra a qualidade de vida dos indivíduos estudados atra-
vés do Whoqol-bref.
A qualidade de vida avaliada pelo questionário Whoqol-bref mos-
trou que, dos cinco domínios analisados, apenas os domínios físico e 
social apresentam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). 
A qualidade de vida acerca desses critérios é menor nos pacientes 
portadores da síndrome fibromiálgica do que nos indivíduos do GC.

Tabela 1. Caracterização da amostra dos grupos estudados

Variáveis Grupos n Média±DP % Valor 
de p

Idade 
(anos)

Teste
Controle

35
30

42,5±4,3
45,5±2,5

0,06

Gênero Teste 
Controle

35
30

Feminino 93
Feminino 80

0,06

Estado civil Teste

Controle

35

30

Solteiro 6,7
Casado 53,3
Divorciado 40

0,08Solteiro 6,7
Casado 58

Divorciado 28,6
Viúvo 6,7

Tempo de 
dor (anos)

Teste
Controle

35
30

3,5 ±1,2 
2,8± 1,8 

0,06

Escolarida-
de (anos)

Teste
Controle

35
30

9 ±2,5 
8 ±3,2 

0,06

Situação 
Laboral

Teste

Controle

35

30

Ativo 33,3
Desemprego 0

Aposentadoria 6,7
Benefício 60

Ativo 37
Desemprego 11

Aposentadoria 17
Benefício 35

0,06

Peso (kg) Teste
Controle

35
30

67,14±9,49
68,5±8,13

 0,58 

Altura (m) Teste
Controle

35
30

1,65±0,09
1,59±0,06

 0,05

Tabela 2. Dados obtidos com o Questionário de Impacto de Fibro-
mialgia nos grupos estudados

Variáveis Grupo teste
Média±DP

Grupo controle
Média±DP

Valor 
de p

Capacidade funcional 11,75±5,73 10,3±3,00 0,076
Sentir-se bem 2,35±1,95 3,38±0,90 0,048*
Faltas no trabalho 6,04±2,33 4,85±2,29  0,035*
Habilidade para trabalhar 7,14±2,05 6,76±2,00 0,065
Dor 8,11±2,67 5,41±3,19 0,035*
Fadiga 8,53±1,85 5,75±2,03 0,048*
Sono 7,56±1,50 6,58±2,00 0,042*
Rigidez matinal 8,59±1,04 6,56±3,19 0,003*
Ansiedade 6,59±3,16 4,95±2,03 0,022*
Depressão 6,41±2,50 5,35±2,29 0,012*

*nível descritivo de significância de 0,05 do teste não paramétrico Mann-Whitney. 
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Em relação aos valores da EAV, o GT apresentou os maiores valores 
(7,94>5,5), o que representa maior intensidade de dor e maior inca-
pacidade funcional. 
A cinesiofobia avaliada por meio da ETC mensurou o medo de mo-
vimento e o medo de reincidência das dores ao movimentar-se e 
apresentou diferença significativa entre os grupos (p=0,035). A mé-
dia do escore da ETC no GT foi 46,93±10,27 (variando de 28 a 63) 
comparada ao GC que foi 33,4±7,8.
A adesão ao tratamento farmacológico foi avaliada nos indivíduos 
através do MAT. Conforme demonstrado na tabela 4, o GC possui 
uma adesão maior do que o GT. 

Tabela 4. Média de adesão ao tratamento farmacológico de ambos 
os grupos

Adesão Grupo teste (n=35)
Média

Grupo controle (n=30)
Média

Alta 20% (n=3) 35% (n=7)
Média 60% (n=9) 50% (n=10)
Baixa 20% (n=3) 15% (n=3)

DISCUSSÃO

A análise dos dados demográficos não evidenciou diferença estatistica-
mente significativa entre os grupos, mostrando que eram homogêneos 
em relação ao gênero (predominantemente feminino) e estado civil 
(casado).Quanto ao tempo de dor foi discretamente maior no GT. 
Avaliando outros estudos similares observa-se que a idade média de 
pacientes com fibromialgia no GT foi uma das menores, já que no 
estudo com pacientes fibromiálgicos1,18 foi de 47,6 e 49,5 anos, res-
pectivamente, enquanto nos estudos em indivíduos com dor lombar 
crônica (DLC)19,20, essa média foi de 42,0 e 54,2 anos, respectivamen-
te. Além disso, os indivíduos do GT tinham um tempo médio de evo-
lução da doença de aproximadamente quatro anos, bastante inferior 
aos resultados obtidos nos estudos de DLC17,21, o que possivelmente 
demonstra a gravidade do prejuízo da qualidade de vida, dado que 
esses pacientes buscam auxílio médico mais rapidamente.
Apesar de predominarem os casados em ambos os grupos, observou-
-se uma taxa de divórcio muito superior no GT em relação ao GC 
(40 e 29%, respectivamente), o que pode ser consequência da piora 
da qualidade de vida desses pacientes, levando a prejuízo das relações 
sociais. Com relação ao nível de escolaridade não houve diferença 
significativa entre os grupos estudados e quanto aos prejuízos ocu-
pacionais, observou-se que 60% dos pacientes com FM recebem 
benefício social, enquanto somente 35% do GC encontram-se nessa 
condição, o que demonstra como a FM é incapacitante. 
O impacto negativo que a FM causa na qualidade de vida de indiví-

duos tem sido relatado por muitos estudos3, resultado que também 
foi constatado no presente estudo, já que todos os itens do questio-
nário FIQ, em que há diferença estatística significativa, revelam pior 
condição de vida desse grupo de pacientes, exceto quanto ao item 
faltas no trabalho. Esse fato pode significar que apesar do baixo per-
centual de pacientes que continuam profissionalmente ativos, os que 
o fazem conseguem ter um melhor controle da doença. 
Comparando-se os resultados obtidos com outros estudos3,20, obser-
vou-se que capacidade funcional e bem-estar do GT é são bastan-
te superiores aos grupos da comparação (11,75 vs. 13,30 e 14,93; 
2,35 vs. 1,05 e 1,93 respectivamente), assim como a sensação de 
dor (8,11 vs. 7,75 e 7,77 respectivamente), o que parece um contra-
-senso. Nota-se também que a ansiedade (6,59 vs. 8,63 e 7,71, res-
pectivamente) é bastante inferior aos estudos prévios, o que pode ser 
uma possível explicação para a melhor capacidade funcional do GT. 
No entanto, há uma série de outros fatores que poderiam explicar 
esse fato, portanto, seria necessário um estudo mais aprofundado 
para que qualquer conclusão seja obtida.
Quanto à qualidade de vida avaliada pelo Whoqol-bref, observou-
-se compatibilidade com resultados obtidos em outros estudos em 
pacientes com dor crônica, como no estudo de dor lombar crônica21. 
Comparando-se os estudos, constatou-se que quatro dos domínios 
analisados possuem valores muito próximos, e o domínio Social di-
fere um pouco (54,2 vs. 65,6 respectivamente). Assim, pode-se dizer 
que a qualidade de vida em pacientes com FM e DLC é semelhante, 
e possivelmente inferior à média populacional. 
Quanto a EAV, no estudo de Provenza e col.22 os pacientes referiam 
dor de moderada para intensa com índice médio de dor em torno de 
7,32, valor semelhante ao encontrado no presente estudo e também 
bastante superior ao observado no GC.
A ETC tem sido amplamente utilizada para mensurar o medo de 
movimento e o medo de reincidência da lesão. Estudos16,21 demons-
tram que indivíduos com altos escores apresentam pior desempenho 
em testes físicos. Os valores de ETC observados no presente estudo 
são compatíveis com a os de outros estudos em dor crônica, como 
no caso de DLC19 (ETC=39,18±9,46, variando de 22 a 57). 
Valim23, em seu artigo de revisão, relata que os ensaios clínicos uti-
lizando exercício no tratamento da FM mostram fortes níveis de 
evidência de que exercícios aeróbicos supervisionados são eficazes 
na redução da dor; número de pontos dolorosos, qualidade de vida 
e depressão, e que esses pacientes parecem necessitar de um perío-
do maior e mais esforço pessoal para adaptação a um programa de 
exercício, além de poderem até piorar nas primeiras oito semanas. 
Por isso, ensaios de curta duração não demonstraram melhora na 
qualidade de vida, enquanto programas mais longos, com mais de 
15 semanas, conseguiram observar melhora em vários aspectos, in-
clusive qualidade de vida. Outro fator observado foi que indivíduos 
com mais dor podem ter menos tolerância ao esforço, e aqueles que 
se sentem emocionalmente piores podem sentir-se mais apoiados e 
cuidados em um grupo. 
Quanto à adesão ao tratamento farmacológico, observou-se baixa 
taxa de adesão no GT, e ainda assim, muito pior do que foi obser-
vado em estudos em pacientes com dor crônica, que já constataram 
adesão insuficiente ao tratamento, e que essa adesão não variava ao 
longo do tempo. Enquanto no GT, a adesão foi de 20%, esse grupo 
representava 43% de tal estudo24.

Tabela 3. Média dos domínios do World Health Organization’s Quality 
of Life Instrument entre os indivíduos de ambos os grupos

Domínios Grupo teste (n=35)
Média±DP

Grupo controle (n=30)
Média±DP

Valor 
de p

Físico 49,8±12,8 64,5±12,5 0,048*
Psicológico 59,6±20,7 68,6±18,9 0,119
Social 54,2±11,8 65,7±15,6 0,042*
Ambiental 63,7±15,7 73,9±17,4 0,07
Geral 54,5±21,8 66,7±18,9 0,627

*Nível descritivo de significância de 0,05 do teste não paramétrico Mann-Whitney.
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CONCLUSÃO 

Neste estudo pacientes fibromiálgicos apresentaram maior intensi-
dade de dor, maior medo de movimento e pior qualidade de vida 
nos domínios físico e social. O nível de adesão ao tratamento foi 
médio e houve decréscimo na capacidade funcional. Assim uma 
abordagem multifatorial e multidimensional é fundamental para o 
sucesso terapêutico desses pacientes.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The use of opioids as 
first and second line agents to adequately treat pain requires 
systematization in different clinical syndromes which course 
with acute pain. This study aimed at discussing recommenda-
tions for the use of opioids in acute postoperative pain, neu-
ropathic pain, musculoskeletal pain and pain during gestation 
and lactation.
CONTENTS: This review has addressed the use of opioids in 
frequent chronic and acute painful syndromes, in gestation and 
lactation, discussing indications, drugs used, doses, risks, com-
plications and recommendations.
CONCLUSION: Opioids for acute postoperative pain have 
been broadly studied and are established for minor medium 
and major surgeries. Recommendations for the use of opioi-
ds in neuropathic and musculoskeletal pain are restricted to 
second line treatment and require further discussions. Few stu-
dies have investigated the interaction of opioids with physio-
logic changes typical of gestation and the repercussions of the 
use of such agents to treat acute and chronic pain in the short 
and long term.
Keywords: Gestation, Lactation, Musculoskeletal pain, Neuro-
pathic pain, Opioid, Postoperative pain.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O emprego de opioides como 
agentes de primeira e segunda linha no tratamento da dor ainda é 
motivo de discussão na literatura. O uso de opioides de maneira 
adequada exige sistematização em diversas síndromes clínicas que 
cursam com dor aguda e crônica. O objetivo deste estudo foi dis-
cutir recomendações para o emprego de opioides na dor aguda de 
pós-operatório, na dor neuropática, na dor musculoesquelética e na 
dor durante a gestação e lactação.
CONTEÚDO: Nesta revisão abordou-se o emprego de opioides 
em síndromes dolorosas agudas e crônicas frequentes, na gestação e 
lactação discutindo as indicações, os fármacos utilizados, as doses, os 
riscos, as complicações e as recomendações.
CONCLUSÃO: O uso de opioides na dor aguda pós-operatória 
tem sido bem estudado e está estabelecido em cirurgias de pequeno, 
médio e grande porte. As recomendações para o emprego de opio-
ides na dor neuropática e musculoesquelética são restritas à segun-
da linha de tratamento e exigem futuras discussões. Poucos estudos 
investigaram a interação dos opioides com as alterações fisiológicas 
próprias da gestação e as repercussões do emprego desses agentes no 
tratamento da dor aguda e crônica em curto e em longo prazo. 
Descritores: Dor musculoesquelética, Dor neuropática, Dor pós-
-operatória, Gestação, Lactação, Opioide. 

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 publicação 
que tem como principal proposta apresentar recomendações que 
orientem os profissionais da saúde para o uso de opioides no contro-
le da dor crônica e aguda. Continuando o trabalho, será discutido 
neste estudo o emprego de opioides em dor aguda pós-operatória, 
dor neuropática, dor musculoesquelética, dor na gestante e durante 
a lactação. As recomendações apresentadas nesta e em futuras publi-
cações de maneira sequenciada têm como proposta iniciar a compo-
sição 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 relacionada à se-

ARTIGO DE REVISÃO

DOI 10.5935/1806-0013.20140030



127

Recomendações para uso de opioides no Brasil: Parte 
III. Uso em situações especiais (dor pós-operatória, dor 

musculoesquelética, dor neuropática, gestação e lactação)

Rev Dor. São Paulo, 2014 abr-jun;15(2):126-32

gurança e à sua efetividade, bem como desmistificar a associação 
inadequada entre adição/dependência e o uso de opioides.

OpIOIDES NA DOR póS-OpERATóRIA

Os opioides podem ser prescritos para o tratamento da dor aguda 
pós-operatória após cirurgias de pequeno, médio ou grande porte 
ou após procedimentos ambulatoriais. Desse modo, ao se utilizar 
opioides por qualquer via, a avaliação e a mensuração da dor deverão 
ser contínuas, monitorando, registrando e tratando os efeitos adver-
sos, assim como ajustando as doses desses agentes de acordo com a 
intensidade da dor e o grau de sedação do paciente1.
Os opioides podem ser administrados por via oral, venosa, intra-
-articular, peridural, subaracnoidea e subcutânea1. Os efeitos adver-
sos mais comuns observados no período pós-operatório são prurido, 
náusea, vômito, retenção urinária, sonolência, tontura e constipa-
ção2. O efeito adverso mais temido é a depressão respiratória, cuja 
incidência é cerca de 0,25%3. 
A infusão venosa de cloridrato de tramadol, morfina e fentanil de 
maneira contínua ou intermitente é indicada em casos de dor mo-
derada a intensa ou quando a via oral não pode ser utilizada. Esses 
fármacos devem ser usados com cautela e a dose inicial deve ser re-
duzida em idosos, hepatopatas, nefropatas, presença de hipertrofia 
prostática e hipertensão intracraniana4. Analgesia controlada pelo 
paciente (ACP), também conhecida como PCA (Patient Controlled 
Analgesia) por via venosa é alternativa eficaz para o controle da dor 
no período pós-operatório permitindo que a dose analgésica míni-
ma necessária do opioide seja progressivamente titulada e ajustada 
de acordo com a idade, a avaliação da dor e a situação clínica do 
paciente. Isso evita efeitos adversos indesejáveis, diminuições da con-
centração sanguínea do fármaco e a lacuna normalmente existente 
entre a solicitação do analgésico e o preparo e administração do fár-
maco pela enfermagem5. ACP por via peridural para procedimento 
cirúrgico abdominal produz melhor controle da dor comparada à 
ACP por via venosa, porém os pacientes referem mais prurido6. O 
paciente devidamente orientado pelo grupo de dor se sentirá seguro 
e independente, resultando em uma qualidade de analgesia melhor 
que os métodos convencionais. 

Fármacos
Tramadol: pode ser administrado para alívio da dor leve a moderada 
e pode produzir efeitos adversos como irritabilidade, cefaleia, náuse-
as, vômitos, diaforese e tonturas7.
Oxicodona: de liberação controlada é segura e eficaz no controle da 
dor pós-operatória quando comparada à morfina venosa para cirur-
gia ortopédica8. 
Alerta: os opioides de ação prolongada devem ser utilizados com 
cautela.
Fentanil: também é utilizado na analgesia por via peridural de ma-
neira contínua ou em doses fracionadas. Apresenta rápido início de 
ação e curta duração de efeito. A via transdérmica não é indicada 
para os pacientes que necessitem de titulação rápida, a exemplo do 
tratamento da dor pós-operatória9.
Morfina: tem sido prescrita como fármaco padrão-ouro para analge-
sia no período pós-operatório para procedimentos cirúrgicos de mé-
dio e grande porte por via venosa, peridural e subaracnoidea4. A as-

sociação de morfina (4mg), ropivacaína (90mg) e cetorolaco (30mg) 
por via intra-articular para procedimento cirúrgico no ombro reduz 
o consumo de morfina por via sistêmica10. A administração de mor-
fina por via intra-articular no joelho no período pós-operatório com 
dose superior a 5mg é também eficaz11. É importante destacar que a 
via subcutânea, além de ser tão eficaz quanto a via venosa, apresenta 
biodisponibilidade equivalente à administração por via oral, é bem 
aceita pelos pacientes e o custo operacional é baixo12. A morfina por 
infusão contínua para alcançar o equilíbrio plasmático para analgesia 
pode demorar 4 a 6 meias-vidas13, desse modo deve-se lembrar de 
que o conceito de ACP leva em conta que: 1) há uma variação in-
terindividual na necessidade de opioides que pode ser de 4 vezes ou 
mais; 2) a concentração analgésica mínima eficaz não é constante; 3) 
qualquer dose pode ser excessiva para alguns e deficiente para outros; 
4) a transição da dor intensa para analgesia efetiva envolve pequenas 
alterações na concentração sérica12,13. 
Codeína: está disponível como apresentação combinada com pa-
racetamol, diclofenaco ou isolada. Em dose única de 60mg em ci-
rurgias de pequeno a médio porte parece promover analgesia em 
poucos indivíduos com alívio em torno de 26%14. 
Bloqueios anestésicos periféricos: não há evidências que suportem 
o emprego da associação de opioides em bloqueios anestésicos pe-
riféricos15. 

Administração espinhal
A infusão de soluções de anestésicos locais com opioides combina 
a analgesia mais rápida dos anestésicos locais com a analgesia mais 
prolongada dos opioides3. A via peridural e a subaracnoidea propor-
cionam analgesia mais prolongada com menores concentrações que 
as administradas por via sistêmica. Baixas doses reduzem a frequên-
cia de depressão respiratória4. 
A associação de opioides com adjuvantes por via espinhal pode re-
sultar em adequado controle analgésico16. A administração de sufen-
tanil por via subaracnoidea produz concentração analgésica com do-
ses de 12,5 e 25µg, mas pode induzir depressão respiratória precoce 
dentro de 30 minutos17. 
Alerta: a dose de sufentanil deve variar entre 2 a 10µg para produzir 
analgesia dentro de 1-20 minutos após analgesia para partos, mas 
apresenta frequência aumentada de prurido18.
A administração de opioides em dose única ou intermitente via cate-
teres apresenta frequência de depressão respiratória entre 0,01 e 3%. 
Quando comparada à administração parenteral (venosa ou ACP ve-
nosa), não há diferença na frequência de depressão respiratória e está 
associada a menor ocorrência de sonolência e sedação19. 

OpIOIDES NA DOR MUSCULOESqUELÉTICA

Osteoartrite
A osteoartrite sintomática progride em um padrão que inclui dor 
articular, perda de força, incapacidade para marcha e redução da ap-
tidão física. Os estudos com o emprego de opioides na dor crônica 
na osteoartrose de joelho e quadril ainda são controversos. Alguns 
autores analisando seis ensaios clínicos (tramadol, codeína, morfina 
e oxicodona) em osteoartrose de joelho, observaram que o efeito 
analgésico foi maior entre a segunda e a quarta semana com uma 
redução da dor clinicamente não significativa. Houve perda de se-
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guimento de pacientes por conta de efeitos adversos20. O tramadol 
de liberação lenta na dose de 200 a 300mg foi mais efetivo que o pla-
cebo ao se avaliar os aspectos dor, rigidez e função pelo instrumento 
WOMAC (Westerm Ontário and McMaster Universities). Houve 
mais efeitos adversos (constipação, tontura, náusea, sonolência e dor 
de cabeça) na dose de 400 mg/dia21. Uma metanálise com 11 ensaios 
clínicos constatou que um em cada seis indivíduos que utilizou o 
tramadol ou a associação tramadol com paracetamol melhorou a 
dor, a rigidez articular e as atividades de vida diária. Os efeitos adver-
sos foram bem tolerados22. 
Os opioides (codeína, oxicodona, morfina) também foram eficazes 
na melhora da dor, da rigidez, da função pelo instrumento WO-
MAC e da qualidade do sono quando comparados ao placebo em 
ensaios clínicos e revisão sistemática com metanálise23-25. A dose de 
codeína variou de 100 a 300mg, a de oxicodona de 20 a 40mg/dia e 
a de morfina de 30 a 50mg/dia. As apresentações dos opioides foram 
de liberação lenta. A redução da dor foi em torno de 20 a 30% e se 
manteve por até 60 dias e os efeitos adversos foram toleráveis (náu-
seas, vômitos, prurido e dor de cabeça). 

Dor lombar crônica
Os opioides podem ser considerados no tratamento da dor lombar 
crônica mais do que para a melhora da incapacidade funcional. São 
mais efetivos que o placebo e comparáveis aos anti-inflamatórios. 
Os efeitos adversos limitam o uso por tempo prolongado26. Uma 
metanálise recente, entretanto, com 5540 pacientes constatou que 
os opioides (morfina, oxicodona, tapentadol) foram melhores que 
o placebo no alívio da dor e da capacidade funcional. O tramadol 
também promoveu maior alívio da dor e melhora das atividades de 
vida diária quando comparado ao placebo na lombalgia27. Não hou-
ve relato de efeitos adversos sérios, riscos de adição ou sobredose, e 
complicações graves (apneia, hiperalgesia ou hipogonadismo). Os 
ensaios clínicos foram de baixa a moderada qualidade, houve várias 
perdas de seguimento, tempo de observação curto e interpretação 
limitada da melhora funcional. Os autores concluíram que a efetivi-
dade e a segurança para o uso de opioides por tempo prolongado na 
dor lombar crônica continuam sem evidência. 

Fibromialgia
O tramadol e tramadol/paracetamol aliviam a dor no curso da fibro-
mialgia. O efeito foi maior que o placebo e melhorou vários aspectos 
do FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire)28. A dose média de 
tramadol variou de 150 a 200mg e os efeitos adversos foram tole-
ráveis. No entanto, os opioides não estão recomendados para o uso 
em pacientes com essa síndrome visto que os riscos não superam os 
benefícios29. 

OpIOIDES pARA DOR NEUROpáTICA

No passado, os opioides foram considerados ineficazes para a dor 
neuropática e muitos pacientes foram tratados de forma inadequada 
por falta de uso desses agentes. Os opioides podem ser utilizados 
durante o período de titulação de fármacos de primeira linha e na 
dor neuropática aguda em pacientes já tratados ou que irão iniciar 
o tratamento. As diretrizes recentes, entretanto, incluem os opioides 
como fármacos de segunda linha no tratamento da dor neuropática 

em pacientes que não responderam aos fármacos de primeira linha. 
Isso porque: 1) não existem estudos quanto à segurança para uso 
por tempo prolongado; 2) provocam mais efeitos adversos que os 
tricíclicos e os gabapentinoides; 3) podem induzir hiperalgesia. De-
vido às inúmeras etiologias da dor neuropática (DN) não é possível 
prever em qual paciente ou doença o opioide será mais eficaz e por 
quanto tempo, visto que na maioria dos estudos o tempo de obser-
vação não foi prolongado. O alívio da dor, todavia, foi considerado 
bom30-36. Esses dados podem ser evidenciados com o NNT (número 
necessário para tratar) que é o número de pacientes que devem ser 
tratados com determinado fármaco, para se obter redução de 50% 
da intensidade da dor. O NNT pode ser utilizado apenas em estu-
dos placebo controlado. Quanto menor o NNT, melhor a eficácia 
do fármaco (Tabela 1)31,36. As doses recomendadas estão também 
descritas (Tabela 2).

Tabela 1. Número necessário para tratar (NTT) de opioides (por es-
tudo disponível)

Fármaco ou classe NNT (estudo)

Tramadol
3,430

3,936

9,036

Opioides 2,630

Morfina 2,536

Oxicodona 2,636

Tabela 2. Doses de tramadol e opioides no tratamento da dor neu-
ropática

Fármacos Dose Observações
Codeína 20-180mg/dia
Tramadol 200-400/dia O tratamento com o tramadol pode ser 

iniciado com 50mg uma ou duas vezes 
ao dia e depois gradualmente aumen-
tado em 50-100mg/dia, conforme ne-
cessário até 400mg/dia 

Morfina 10-15mg/4h A dose varia entre os pacientes ou 
conforme necessário

Morfina LC 15-300mg/d
Oxicodona 10-120mg/dia
Metadona 10-20mg/dia Não existem ensaios clínicos para 

esse fármaco

OpIOIDES E GESTAÇÃO

Os trabalhos sobre as estimativas do risco dos fármacos durante a 
gestação e lactação foram os relatos de casos, estudos epidemioló-
gicos de coorte retrospectivos e estudos em animais de experimen-
tação. Tais estudos apresentam variáveis, tais como estado clínico-
-nutricional da mãe, idade materna, uso de álcool e de drogas ilícitas, 
tabagismo, idade gestacional, dose dos fármacos, história genética e 
toxinas ambientais que interferem nos resultados e nas conclusões 
dos autores. 
Para orientar a prescrição de fármacos na gestação e lactação, o Food 
and Drug Administration (FDA)37, nos Estados Unidos da Améri-
ca, desenvolveu uma classificação de risco baseada no potencial da 
medicação para causar malformações fetais. Yankowitz e Nieby38 re-
viram e enunciaram, de forma mais prática, as cinco categorias da 
classificação proposta pelo FDA (Tabela 3).
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Tabela 3. Classificação do risco dos fármacos na gestação

A Estudos controlados não mostram risco
B Não há evidência de risco no ser humano
C O risco não pode ser afastado; incluem-se os fármacos re-

centemente lançados no mercado e/ou ainda não estudados
D Há evidência positiva de risco
X Não indicados na gravidez

Essa classificação constitui uma orientação para o momento da 
prescrição que deve considerar o período gestacional para a segu-
rança terapêutica. O critério de escolha e prescrição dos fármacos 
deve se pautar no custo-benefício de cada situação clínica.
Muitos dos conhecimentos sobre os efeitos da exposição crônica 
aos opioides durante a gestação baseiam-se nos estudos de droga 
adição, sendo a heroína e a metadona as mais usadas pelas gestan-
tes para alívio da dor ou abuso39. 
A maioria dos estudos sugere a associação entre o uso da metadona 
e neonatos com menor peso e menor perímetro cefálico, mas não 
se observou aumento de malformações congênitas. O FDA atribui 
à metadona a Categoria B, desde que não utilizada em altas doses 
e/ou próximo ao termo40. 
A síndrome de abstinência neonatal ocorre em 30 a 90% dos 
recém-nascidos (RN) expostos a heroína ou metadona durante a 
gestação e os sintomas são mais frequentes com doses diárias de 
metadona superiores a 20mg. As características da síndrome de 
abstinência neonatal incluem inquietação, irritabilidade, dificul-
dade em amamentar, perda de peso e, em casos graves, convulsões. 
Os RN que apresentam abstinência aos opioides, geralmente, são 
sintomáticos durante 48 horas do pós-parto, entretanto, os sinto-
mas podem surgir ou persistir por 7 a 14 dias. Os níveis de meta-
dona no leite materno parecem ser suficientes para evitar sintomas 
de abstinência no lactente41,42. A American Academy of Pediatrics 
(AAP) considera que a síndrome de abstinência neonatal é menor 
com a metadona e é compatível com a amamentação, na dose de 
até 20mg/dia43. 
Os opioides chegam ao feto de forma direta, via transferência pla-
centária ou indiretamente por alteração do tônus uterino. Os opio-
ides de baixo peso molecular e lipossolúveis atravessam a placenta 
mais facilmente e a quantidade de fármaco livre depende do fluxo 
sanguíneo placentário e do grau de ligação às proteínas maternas44,45. 
Na analgesia pós-operatória das gestantes submetidas a cirurgias 
não obstétricas, o fentanil, a morfina e a hidromorfona são alterna-
tivas seguras e eficazes para administração parenteral. Os fármacos 
administrados para analgesia pós-operatória nos compartimentos 
espinhais minimizam as concentrações plasmáticas maternas de 
opioides e reduzem a transferência placentária para o feto ou a 
exposição do lactente46.
Até o momento, não existem dados que demonstrem a presença 
de sequelas após exposição intrauterina prolongada aos opioides, 
principalmente malformações maiores ou menores (Tabela 4). Es-
tudo realizado no Michigan Medical demonstrou ausência de efei-
tos teratogênicos em 289 fetos expostos à oxicodona. O Collabo-
rative Perinatal Project monitorou 50282 gestantes que utilizaram 
opioide na gestação e houve relato de malformações respiratórias 
associadas ao uso de codeína39,47. Desse modo, a codeína é consi-
derada Categoria C. 

Tabela 4. Classificação do risco dos fármacos na gestação

Risco Opioides 
A -
B Morfina, metadona, fentanil, meperidina, hidromorfona, 

oxicodona
C Codeína, tramadol
D -
X  -

Hidromorfona: não disponível no Brasil

Fármacos47-52

Codeína: usada na gestação pode associar-se com malformações fe-
tais no primeiro e no segundo trimestre, baixa eficácia analgésica e 
constipação. A constipação é especialmente indesejável em gestan-
tes, que já apresentam esse sintoma e hemorroidas.
Tramadol: o seu uso durante a gravidez e lactação é limitado, uma 
vez que não há investigação clínica suficiente nessa população. O 
tramadol possui características lipofílicas e atravessa livremente a pla-
centa, podendo determinar síndrome de abstinência no RN.
Fentanil: utilizado por via parenteral no período pré-operatório, 
pode causar depressão respiratória no RN quando administrado 
imediatamente antes do parto. A administração materna de fen-
tanil ou de outro analgésico opioide pode determinar alteração na 
variabilidade da frequência cardíaca fetal e hipoxemia fetal. A troca 
materno-fetal de fentanil é rápida, com aumento de concentração 
no sangue venoso umbilical 5 minutos após administração por via 
venosa na gestante. Na gestação a termo, tanto o fentanil como o 
alfentanil por via peridural estabelecem um equilíbrio rápido entre 
mãe e feto e são encontrados nos espaços intervilosos placentários 
após o parto. 
Meperidina: doses repetidas podem levar ao acúmulo de seus me-
tabólitos (normeperidina) e produzir excitação do sistema nervoso 
central, com tremores, mioclonias e convulsões generalizadas. O 
acúmulo significativo de normeperidina é improvável na parturiente 
que recebe dose única, contudo, a meperidina não oferece vantagens 
sobre os outros opioides parenterais e não deve ser utilizada.
Morfina: durante a gestação ocorre alteração na farmacocinética 
da morfina, aumenta a depuração plasmática, encurta a meia-vida, 
diminui o volume de distribuição e aumenta a formação do me-
tabólito 3-glucoronido. A morfina e o seu metabólito atravessam 
rapidamente a placenta e estabelecem o equilíbrio materno-fetal em 
aproximadamente 5 minutos, de modo que as concentrações no 
sangue do cordão são semelhantes às observadas no sangue materno.
Metadona: a transferência e o índice de depuração são significati-
vamente maiores na direção feto-mãe do que na direção mãe-feto, 
sem efeitos adversos na viabilidade placentária e nos parâmetros fun-
cionais, a despeito da retenção de uma boa percentagem no tecido 
placentário. A metadona não tem metabólitos ativos e, diferente da 
morfina, pode ser utilizada por períodos prolongados. Durante a 
gestação há um aumento no metabolismo da metadona e algumas 
gestantes, que utilizavam a mesma dose em longo prazo, no terceiro 
trimestre apresentam síndrome de abstinência. O fracionamento da 
dose, sem o aumento da dose total, pode reduzir os sintomas de 
abstinência.
No pós-parto, presumivelmente devido à ausência do metabolismo 
placentário, a mesma dose de metadona resulta em níveis mais eleva-
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dos do que no terceiro trimestre. Mulheres que utilizaram analgesia 
por opioides cronicamente geralmente reduzem a sua dose ao nível 
anterior à gestação. Muitas mulheres diminuíram a dose pela metade 
um dia depois do parto ou aumentaram o intervalo entre as doses.
De acordo com o Canadian Guideline for Safe and Effective Use of 
Opioids for Chronic Non-Cancer Pain50, gestantes com dor crônica 
não oncológica ou que utilizam tratamento com opioides por tempo 
prolongado devem reduzir a dose gradualmente e, se possível, des-
continuar o seu uso durante a gestação. A retirada do opioide deve 
ser lenta para não ocorrer a irritabilidade da musculatura lisa uterina 
e consequentemente abortamento ou trabalho de parto prematuro. 
Nas gestantes com dor crônica não oncológica dependentes da pres-
crição de opioides recomenda-se o tratamento com metadona. 

OpIOIDES E LACTAÇÃO

Os fármacos para uso durante a amamentação são classificados 
como seguros, moderadamente seguros, indicados com cautela e 
não indicados.
Os fármacos seguros são os que não produzem efeitos adversos sobre 
o lactente e o suprimento lácteo. Os agentes utilizados com cautela 
durante a amamentação são os que apresentam evidências de risco 
à saúde do lactente ou à produção láctea. Recomenda-se o uso por 
menor tempo e na menor dose possível, observando o lactente rigo-
rosamente. Os fármacos não indicados durante a amamentação são 
aqueles que as evidências demonstraram causar lesões significativas 
à saúde do lactente e exigem a interrupção da amamentação43,53,54.
Os analgésicos opioides são excretados no leite materno e classifi-
cam-se como:
1. Seguros durante a amamentação: fentanil e propoxifeno; 
2. Moderadamente seguros: codeína, tramadol, morfina, hidromor-
fona, metadona e oxicodona. 
A American Academy of Pediatrics (AAP) considera compatível com 
a amamentação a utilização de analgésicos opioides como a codeína, 
fentanil, metadona, morfina e propoxifeno43.
A análise farmacocinética demonstrou que as concentrações de co-
deína e morfina no leite materno são iguais ou um pouco maiores 
do que as concentrações no plasma materno. A morfina passa para 
o leite materno em pequenas quantidades e a exposição neonatal é 
limitada pela sua pobre biodisponibilidade53,54. 
Após a absorção pelo trato gastrointestinal do RN os opioides são 
metabolizados. A morfina é glicuronizada em metabólitos inativos. 
A meperidina sofre N-desmetilação em normeperidina, metabólito 
ativo, de meia-vida significativamente prolongada no RN. O aleita-
mento materno regular leva ao acúmulo de normeperidina resultan-
do em depressão neurocomportamental e convulsões53,54.
Não existem evidências de efeitos adversos comportamentais em 
crianças expostas ao tramadol, dessa forma, considera-se seu uso, no 
pós-parto, compatível com a amamentação. A oxicodona encontra-
-se presente no leite materno até 72 horas após sua administração, 
contudo, em concentração pequena e que não oferece risco ao lac-
tente53,54. 
A passagem da metadona oral é mínima para o leite materno, ocorre 
independentemente da dose utilizada pela mãe e os efeitos adversos 
sobre a criança são distintos53,54.
RN com exposição pré-natal aos opioides durante longos períodos 

exigem que o desmame seja muito lento (redução de 10% a cada três 
dias) para prevenir os sintomas de abstinência. Níveis de metadona 
no leite materno parecem suficientes para evitar os sintomas de abs-
tinência de opioides no lactente53,54.
De acordo com a AAP, a exposição pré-natal ou neonatal aos opioi-
des pode causar toxicidade aguda, achado que sugere o efeito do fár-
maco em longo prazo ou sua retirada lenta para evitar abstinência no 
neonato. Em neonatos de risco, a alta hospitalar deve ser adiada até a 
ausência de sinais e sintomas de abstinência pelo período de 24 a 48 
horas e após os opioides serem completamente interrompidos43,53,54.
Os cuidados de suporte na síndrome de abstinência incluem mini-
mizar os estímulos ambientais, promover o descanso e o sono ade-
quados e proporcionar a ingestão calórica suficiente para estabelecer 
o ganho de peso. A amamentação ou alimentação com leite humano 
devem ser incentivadas. 

CONCLUSÃO

O uso de opioides na dor aguda pós-operatória está bem estabeleci-
do em cirurgias de pequeno, médio e grande porte. As recomenda-
ções para o emprego desses fármacos na dor neuropática e muscu-
loesquelética são restritas à segunda linha de tratamento e requerem 
futuras discussões. A maioria dos ensaios clínicos não contemplou as 
múltiplas etiologias dessas síndromes e não é possível prever em qual 
paciente ou doença o opioide será mais eficaz e por quanto tempo, 
visto que na maioria dos estudos o tempo de observação não foi 
prolongado. Poucos estudos investigaram a interação dos opioides 
com as alterações fisiológicas próprias da gestação e as repercussões 
do emprego desses agentes no tratamento da dor aguda e crônica 
em curto e em longo prazo. É necessária a educação continuada em 
torno do tema, estimulando a pesquisa clínica e a construção de 
recomendações baseadas em evidências. 
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ABSTRACT

BACKGROUNDS AND OBJECTIVES: Visceral pain shows 
many pathophysiological properties that make this form of pain 
unique, not only because of the clinical properties of the sen-
sation but also because the neurobiological mechanisms that 
mediate the sensory process. This study aimed at reviewing the 
pathophysiology of visceral pain.
CONTENTS: The activation and sensitization of visceral noci-
ceptors are heavily influenced by the secretory and motor prop-
erties of the microenvironment where the sensory receptors are 
located. In some cases, epithelial cells can play a direct role in the 
activation of primary sensory neurons. Subclinical alterations of 
the visceral epithelium can contribute to enhanced visceral sensi-
tivity. Central hypersensitivity induced by visceral activation can 
be caused by mobilization of AMPA receptors from the cytosol 
to the membrane of nociceptive neurons. In addition, functional 
pain syndromes, such as the Irritable Bowel Syndrome, could 
be triggered or maintained by hormonal alterations, particularly 
those involving sex hormones such as estrogen.
CONCLUSION: The neurobiological mechanisms that medi-
ate visceral pain are sufficiently unique to preclude interpreting 
visceral pain conditions purely as a direct extrapolation of what 
we know about somatic pain. The functional properties of vis-
ceral nociceptors are different from those of their somatic coun-
terparts and the microenvironment where visceral nociceptors 
are located, and especially the motor and secretory functions of 
organs like the gut, play a key role in the activation and sensitiza-
tion of visceral sensory receptors.
Keywords: Pathophysiology, Review, Visceral pain.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor visceral apresenta 
muitas propriedades fisiopatológicas que fazem dela única, não 
apenas devido às propriedades clínicas da sensação, mas também 
devido aos mecanismos neurobiológicos que mediam o processo 
sensorial. O objetivo deste estudo foi rever a fisiopatologia da 
dor visceral.
CONTEÚDO: A ativação e a sensibilização dos nociceptores vis-
cerais são altamente influenciadas pelas propriedades secretórias 
e motoras do microambiente onde os receptores sensoriais estão 
localizados. Em alguns casos, as células epiteliais podem ter uma 
função direta na ativação de neurônios sensoriais primários. Al-
terações subclínicas do epitélio visceral podem contribuir para o 
aumento da sensibilidade visceral. A hipersensibilidade central 
induzida pela ativação visceral pode ser causada pela mobilização 
de receptores AMPA do citosol para a membrana de neurônios 
nociceptivos. Além disso, síndromes dolorosas funcionais, como 
a Síndrome do Intestino Irritável, podem ser provocadas ou 
mantidas por alterações hormonais, especialmente aquelas en-
volvendo hormônios sexuais, como o estrógeno.
CONCLUSÃO: Os mecanismos neurobiológicos que mediam 
a dor visceral são suficientemente únicos para excluir a possibi-
lidade de interpretar condições de dor visceral puramente como 
a extrapolação direta do que sabemos sobre dor somática. As 
propriedades funcionais dos nociceptores viscerais são diferentes 
das dos nociceptores somáticos e o microambiente onde os noci-
ceptores viscerais estão localizados, e principalmente as funções 
motoras e secretórias de órgãos como o intestino, têm função 
importante na ativação e sensibilização de receptores viscerais 
sensoriais.
Descritores: Dor visceral, Fisiopatologia, Revisão.

INTRODUCTION

Visceral pain is an important component of the normal sensory 
repertoire of all human beings, a prominent symptom of many 
clinical conditions and one of the most frequent reasons for pa-
tients to seek medical attention. The traditional view of visceral 
pain considers it to be simply a variant of somatic pain. However, 
the more we know about the mechanisms of somatic and visceral 
sensation the more we realize that these two processes have im-
portant differences. The mechanisms of visceral pain are likely to 
differ between organs and systems but apart from the specifics of 
the individual viscus there are two common principles that apply 
to all forms of visceral pain. First, the psychophysics of visceral 
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pain differs from that of somatic pain and needs to be carefully 
examined, as the characteristics of pain of internal origin will tell 
us much about the underlying cause. Second, the neurological 
mechanisms of somatic pain cannot be extrapolated to visceral 
pain without qualification. 
Visceral pain has clinical features that make it unique and differ-
ent from somatic pain1. These are: i) visceral pain is not evoked 
from all viscera, ii) it is not linked to visceral injury, iii) it is 
referred to other, often remote, locations, iv) it is diffuse and 
poorly localised and v) it is accompanied by exaggerated motor 
and autonomic reflexes. The mechanisms responsible for these 
clinical features of visceral pain are also unique. Properties i and 
ii are due to the functional properties of the peripheral receptors 
that innervate visceral organs and to the fact that many viscera 
are innervated by receptors whose activation does not evoke con-
scious perception and therefore are not sensory receptors in a 
strict sense. Properties iii, iv and v are explained by the central 
organisation of visceral nociceptive mechanisms, particularly by 
the lack of a separate visceral sensory pathway in the spinal cord 
and brain and to the very low proportion of visceral afferent fi-
bres compared to those of somatic origin1.
The neurobiological mechanisms responsible for somatic and 
visceral hyperalgesia share some common features but they also 
have important differences. Traditionally two forms of hyperal-
gesia, primary and secondary, have been considered (Figure 1A). 
Primary hyperalgesia occurs at the site of injury and it is the con-
sequence of increased input from nociceptors sensitized by the 
originating stimulus. These sensitized nociceptors send enhanced 
afferent discharges to the CNS thus evoking increased pain from 
the primary hyperalgesic area and contributing to the alterations 
in central processing that are, in turn, responsible for secondary 
hyperalgesia1.

Secondary hyperalgesia is usually defined as an increased sensi-
tivity to pain occurring in areas adjacent or even remote to the 
site of injury. We know that secondary hyperalgesia is the result 
of an alteration in the central processing of impulses from low-
threshold mechanoreceptors, such that, these impulses are able 
to activate nociceptive neurons, thus evoking pain. The basic 
model of visceral hyperalgesia shown in figure 1A includes the 
peripheral origin of primary hyperalgesia due to nociceptor sen-
sitization and the alteration in the central processing of afferent 
impulses from low threshold mechanoreceptors that results in 
referred secondary hyperalgesia. This alteration is initially trig-
gered and later maintained by the enhanced afferent discharges 
from the primary hyperalgesic area. In the case of referred viscer-
al hyperalgesia the primary focus is located in an internal organ, 
where nociceptors are sensitized by the originating stimulus and 
send enhanced discharges to the central nervous system (CNS). 
There, these impulses trigger and maintain a secondary hyperal-
gesic area that, in this case, is referred to the surface of the body1. 
The fundamental neurobiological mechanism is therefore similar 
in somatic and visceral hyperalgesia and in both cases includes 
a peripheral component of enhanced activity from nociceptors 
and a central component of alteration in the central processing 
of low threshold inputs. However, in the case of visceral hy-
peralgesia the peripheral component can generate a secondary 
hyperalgesic state that is remote from the originating locus and 
produces a sensory alteration mediated by an alteration in cen-
tral processing. In the case of functional pain syndromes, this 
referred or secondary hyperalgesia can occur as a consequence of 
the activation of the central mechanisms by genetic, hormonal 
or metabolic factors in the absence of a clear peripheral drive 
(Figure 1B)1.
This study aimed at reviewing the pathophysiology of visceral pain

Figure 1. A: Diagram representing the basic mechanisms of visceral pain and of primary and secondary visceral hyperalgesia. Visceral pain and 
primary hyperalgesia are produced by the stimulation of nociceptors connected to Aδ and C afferent fibers which activate pain pathways (P) in 
the CNS. Referred secondary hyperalgesia is produced by stimulation of tactile receptors connected to Aβ afferents which normally activate 
tactile (T) pathways but that as a consequence of the amplification of the nociceptive input from the injured area can now access pain neurons 
(P) causing touch-evoked pain (allodynia). B: Functional pain states can be triggered by a variety of factors (genetic, hormonal etc) such that 
the central alteration of sensory processing that mediates referred secondary hyperalgesia is activated in the absence of a peripheral drive from 
nociceptors
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SENSITIZATION OF VISCERAL NOCICEpTORS

Tissue injury induces a process of peripheral sensitisation 
whereby the excitability of the nociceptors is increased and 
their threshold lowered. Sensitisation is an important neuronal 
mechanism underlying primary hyperalgesia at the site of injury 
or inflammation1 (Figure 1A). Pain is the only sensation that 
can be evoked from most internal organs and even innocuous 
sensations of rectal or bladder fullness can rapidly evolve to dis-
comfort and pain if maintained. The afferent innervation of vis-
cera consists mainly of unmyelinated fibres without specialized 
receptor endings. The encoding properties of visceral sensory 
receptors include discrete ranges in the innocuous and noxious 
domains as well as intensity-encoders that are activated by a full 
range of stimulus intensities. These are just a few samples of the 
many mechanistic differences between somatic and visceral pain.
Perhaps the most striking feature of the activation and sensiti-
zation of visceral nociceptors is the relation of these processes 
to the microenvironment of the visceral sensory receptor. The 
complex motor and secretory functions of internal organs, and 
especially of the gut, play a determining role in the activation of 
visceral nociceptors and in their ability to enhance their respon-
siveness in hyperalgesic states. To understand this process may 
throw new light on the pathophysiology of visceral hyperalgesic 
states, particularly of those, such as IBS, characterized by an ab-
sence of demonstrable peripheral damage. It is possible that a 
small alteration of the microenvironment of the sensory receptor 
induces hypersensitivity of the nociceptor that in turn triggers 
the hyperalgesic state.
There is evidence that such processes can occur in the gut, where 
visceral nociceptors are located in close proximity to epithelial 
and smooth muscle cells that can alter their functions in chronic 
inflammatory states. One of the locations where this effect of the 
microenvironment of the sensitivity of visceral receptors is best 
know is in the urinary bladder, where a clear role for the urothe-
lium in sensory transduction has been identified. The bladder 
and ureters, like the gut, are hollow organs from which intense 
pain sensations can be evoked. In the case of the bladder disten-
sion by urine evokes an initial sensation of fullness that rapidly 
evolves to discomfort and pain if the bladder is over distended or 
if it becomes hyperactive. In recent years a new body of evidence 
has come to light pointing to the bladder epithelial cells, the 
urothelium, as key players in the transduction of sensory events2.
The urothelium, like the epithelium that covers the gut, can act 
as a barrier but also has dynamic properties, including some re-
lated to the signalling of sensory events. For instance it is known 
that these epithelial cells release ATP following stimulation of 
the organ3 and that ATP release contributes to the activation of 
sensory afferents by acting on P2X3 receptors located in unmy-
elinated primary afferents4. This gives the epithelial cover of the 
gut or the bladder an almost neuron-like role in sensory activa-
tion. It is also known that urothelial cells express TRPV1 recep-
tors, the endogenous receptor for the active principle of hot pep-
pers5. TRPV1 receptors are highly expressed in the mucosa and 
muscle layers of the lower urinary tract6 and are localised on un-
myelinated afferent fibres that also express Substance P (SP) and 

CGRP. Birder et al.7 have also shown that TRPV1 is expressed 
not only by the afferent fibres located close to the urothelium but 
also by the urothelial cells themselves. They demonstrated that 
exogenously applied capsaicin or its potent analog resiniferatoxin 
increased intracellular Ca2+ and evoked NO release in urothelial 
cells by a process that required TRPV1 receptors. Mice lacking 
TRPV1 receptors show a reduction of ATP release by urothelial 
cells and a number of alterations in the expression of the micturi-
tion reflex indicative of a critical role of urothelial TRPV1 recep-
tors in physiological process triggered by mechanical distension 
of the bladder8.
These studies have revealed a novel mechanism for the transduc-
tion of sensory stimuli, including those that may evoke pain, 
by the lower urinary tract. Urothelial cells can be activated by 
vanilloids and other TRPV1 agonists and this would produce the 
release of ATP to the subepithelial space. The same stimuli can 
also activate directly the TRPV1 receptors located in the end-
ings of afferent fibres and, additionally, the ATP released by the 
urothelium will also stimulate P2X3 receptors in these afferents 
which in turn will evoke sensory events, such as fullness or pain, 
and reflex activation of bladder activity (Figure 2). 

Figure 2. The characteristics of visceral sensory receptor activation 
are determined by the properties of the microenvironment. The figure 
shows a schematic diagram of the role of the urothelium in the sig-
nalling of sensory events. Urothelial cells contain TRPV1 receptors 
that are activated by vanilloids and other TRPV1 agonists causing 
the release of ATP, which in turn activates P2X3 receptors in sensory 
afferents. Vanilloids also activate directly TRPV1 receptors located in 
these afferents. Distension is known to cause a TRPV1-dependant 
release of ATP from urothelial cells via an unknown mechanism

VISCERAL HYpERSENSITIVITY AND REFERRED 
HYpERALGESIA

Persistent visceral pain is mediated by an enhanced sensitivity 
of nociceptive neurons in the CNS. Unlike somatic pain, vis-
ceral pain can be expressed by increased pain and discomfort in 
areas of the body remote, and usually superficial, from the dis-
eased viscus, a process known as referred hyperalgesia. In certain 
pathological conditions, referred hyperalgesia can be the only 
expression of underlying visceral disease. These areas of referred 
hyperalgesia are maintained by an enhanced afferent drive from 
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the primary focus, due to the sensitization of peripheral visceral 
nociceptors, and are the consequence of altered sensory process-
ing by the CNS (Figure 1A). The patterns of referred hyperal-
gesia are closely associated with the originating focus and are 
therefore a valuable clinical tool for the diagnosis of many forms 
of visceral disease.
The most popular interpretation of the mechanisms of referred 
hyperalgesia is based on the idea of central sensitization whereby 
CNS neurons become sensitized by the enhanced afferent drive 
from the primary focus. The consequences of this hyperexcit-
ability would be enhanced pain sensitivity from the originat-
ing viscus, a general increase in motor and autonomic reactions 
and the appearance of areas of hyperalgesia in the somatic areas 
whose afferent innervation converges in the spinal cord with 
that of the damaged viscus. Central sensitization is the result 
of synaptic plasticity and is a memory trace of previous pain-
ful stimuli (for review see9,10. One of the best-characterized ex-
amples of synaptic plasticity in the mammalian nervous system is 
activity-dependent long-term potentiation (LTP), whereby brief, 
intense conditioning stimuli produce prolonged enhancement of 
responses to subsequent stimuli. LTP can be evoked by electrical 
stimulation in the population of superficial spinal cord neurons 
that mediate hyperalgesia11. It can also be induced in intact, an-
aesthetized rats by natural pain-producing stimuli12 and an LTP-
like enhancement in pain sensitivity can be provoked in human 
subjects by high frequency electrical stimulation of the skin13. 
Thus it is likely that an LTP-like process underlies the generation 
of a hyperalgesic state. A number of potential molecular targets 
have been recently associated with the process of CNS sensitiza-
tion and synaptic plasticity and some of them have been specifi-
cally identified as being related to the development of viscerally 
induced hyperalgesic states.
Potentiation of spinal nociceptive transmission by synaptic de-
livery of AMPA receptors, via an NMDA receptor- and Ca(2+)/

calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII)-dependent 
pathway, has been proposed to underlie certain forms of hyper-
algesia. To examine AMPA-receptor trafficking in spinal neurons 
after natural activation of the pain pathway in adult animals in 
vivo, we compared control mice with mice in which visceral pain 
and hyperalgesia was induced by intracolonic capsaicin14. Subcel-
lular fractionation of proteins from the lumbrosacral spinal cord 
was followed by immunoblotting with specific antibodies against 
GluR1 and GluR2/3 AMPA-R subunits. There was a pronounced 
increase in the abundance of the AMPA-R subunit GluR1 in the 
synaptosomal membrane fraction with a peak 3.7-fold increase 
180 min after treatment and a corresponding decrease in the lev-
els in the cytosolic fraction. In contrast to the pronounced and 
prolonged effects of the painful visceral stimulus on GluR1 dis-
tribution, capsaicin treatment had no effect on the intracellular 
distribution of GluR2/3 in spinal tissue (Figure 3A).
We found that referred hyperalgesia was inhibited by pre-
treatment with Brefeldin A applied topically to the spinal cord 
(Figure 3B), whilst it did not have analgesic effects in naïve ani-
mals14. Brefeldin A is a fungal metabolite used as an antibiotic 
that specifically and reversibly blocks protein transport from the 
endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus thereby inhibiting 
exocytosis15 and also has the advantage of low toxicity. Brefeldin 
A at the doses used in the behavioral experiment clearly inhibited 
the trafficking of GluR1 subunits to the membrane, thus GluR1 
recruitment may contribute to the development and expression 
of visceral hyperalgesia. 

Functional abdominal pain
Abdominal pain syndromes such as Inflammatory Bowel Disease 
(IBD) and Irritable Bowel Syndrome (IBS) generate two different 
kinds of visceral pain: organic and functional. The organic pain of 
IBD is the consequence of an inflammatory lesion of the gut that 
directly activates its sensory innervation. This kind of pain is due 

Figure 3. Molecular mechanisms of visceral hyperexcitability in the spinal cord. AMPA trafficking induced by a visceral noxious stimulus. A: Time 
course of subcellular distribution of GluR1 and GluR2/3 in the plasma membrane fraction and in the cytosolic fraction. Lanes marked ‘B’ in the im-
munoblots contain control (basal) tissue. The figure below shows quantification of GluR1 and GluR2/3 normalized to levels detected in control spinal 
tissue, which has the arbitrary value of “1”, run on the same gel; n=4 per time point. Asterisks indicate those groups that were significantly different 
from control levels (*p<0.05 and **p<0.01). B: Responses to mechanical stimulation of the abdomen with von Frey hairs of five intensities. Data are 
shown as mean percent response frequency (± SEM) before (baseline) and at various time points after intracolonic instillation of 0.1% capsaicin or 
two concentrations of brefeldin A. Asterisks indicate responses that were significantly different from baseline (p<0.01). Data from14
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to sensitization of the local sensory afferents, and to the processing 
of these enhanced signals by CNS mechanisms that amplify them 
and maintain an increased excitability of central neurons. On the 
other hand, the functional pain of IBS and other such conditions 
appears in the absence of demonstrable pathology of the gut or 
of their associated nerves. This kind of pain is commonly inter-
preted as a consequence of hypersensitivity of visceral nociceptive 
pathways, either of the sensory receptors in the periphery or of the 
central neurons. However, the pathophysiology of visceral hyper-
sensitivity is far from clear, and there is ongoing discussion as to 
whether there is a peripheral focus that can be identified at the ori-
gin of visceral hypersensitivity16 or if the process is due to cognitive 
and affective factors that alter central processing of visceral sensory 
signals17. Because functional abdominal pain conditions are highly 
prevalent in women, it has been suggested that the pain correlates 
with the levels of circulating estrogens rather than with an organic 
disease of an abdominal or pelvic organ18,19.
There is some controversy in the literature as to whether estro-
gen has pro-nociceptive or anti-nociceptive properties in both 
humans and animals. It is well documented that there are gender 
differences in pain sensitivity, with females showing increased 
sensitivity to pain and a higher incidence of certain chronic pain 
syndromes20. These observations have led some investigators to 
the belief that estrogen is a pro-nociceptive hormone, respon-
sible for the increased pain sensitivity of females. However, this 
notion has been difficult to prove in women as the data have 
generally shown an antinociceptive action of estrogen in both 
normal females and in those suffering from chronic pain21,22. A 
comprehensive review of the literature on the relationship be-
tween the menstrual cycle and pain sensitivity in humans23 con-
cluded that numerous methodological inconsistencies made it 
difficult to draw conclusions about the relationship of female sex 
hormones with pain perception. 

Animal studies have also produced contradictory results regard-
ing the effects of estrogen on pain sensitivity. Using a variety 
of acute noxious stimuli and acute administration of estrogen 
several studies have reported an increase in the viscero-motor 
and neuronal responses to colorectal distension24, a sensitization 
of visceral afferents that innervate the uterine cervix25,26 and an 
amplification of pain responses to uterine cervical distension27. 
On the other hand there are also reports of increases in pain 
sensitivity in ovariectomized (OVX) rats that could be reversed 
or reduced by exogenous administration of estrogen28-30. It has 
also been described that the selective estrogen receptor-b ago-
nist ERB-041 is antihyperalgesic in rat models of chemical and 
inflammatory pain31. These reports would indicate that estrogen 
could induce an increase in endogenous anti-nociception and 
thus reduce pain sensitivity.
Over the last few years we have developed an animal model of 
functional abdominal pain in ovariectomized adult mice32,33. 
These animals develop a chronic abdominal hyperalgesic state af-
ter ovariectomy (OVX) (Figure 4A) characterized by mechanical 
hyperalgesia and allodynia restricted to the abdominal and pelvic 
regions and to the hind limbs but sparing the rest of the body. 
Thermal and visceral hyperalgesia are also present in these ani-
mals. This hyperalgesic state appears 4 to 5 weeks after OVX and 
persists for several weeks thereafter. A particularly prominent fea-
ture of this model is a robust visceral hyperalgesia of early onset 
and long duration.
A striking aspect of the OVX-induced hyperalgesic state is its sen-
sitivity to estrogen replacement therapy. Administration of exog-
enous estrogens to OVX animals by means of slow-release pellets 
containing 17-b estradiol can either prevent the development of 
the hyperalgesic state or reverse it back to normal once it has de-
veloped (Figure 4, A and B). Because of the clinical features of 
the hyperalgesia and its sensitivity to exogenous estrogen we have 

Figure 4: Estrogen prevention and reversal of the abdominal hyperalgesic state induced by ovariectomy (OVX). A: Responses to mechanical 
stimulation (von Frey hairs) of the abdomen in ovariectomized mice to which slow release pellets containing 17β-estradiol (OVX+17β-estradiol) or 
the vehicle only (OVX) had been implanted one week after surgery. The same animals were tested one week and five weeks after surgery. Note 
that estrogen-replacement after ovariectomy prevents the development of the hyperalgesic state. B: Estrogen reversal of mechanical hyperalge-
sia. Data are presented as the responses to mechanical stimulation of the abdomen (von Frey hairs), in control, sham operated and OVX mice to 
which slow release pellets containing 17β-estradiol (OVX+estrogen) or the vehicle only (OVX) had been implanted at the end of week 5 post OVX. 
The same animals were tested one, five, six and ten weeks after surgery. Note that all OVX mice develop a hyperalgesic state by week 5 after OVX 
but that the group treated with estrogen at the end of week 5 (but not those treated with placebo) reverts to normal within one week. Data from32,33
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suggested that OVX-induced hyperalgesia mimics the process that 
underlies functional abdominal pain disorders in women, particu-
larly those in which no primary lesion of an abdominal or pel-
vic organ can be found and that show a slow onset, a hormonal 
modulation and a trend towards chronification32,33.

CONCLUSION

The neurobiological mechanisms that mediate visceral pain are 
sufficiently unique to preclude interpreting visceral pain condi-
tions purely as a direct extrapolation of what we know about 
somatic pain. The functional properties of visceral nociceptors 
are different from those of their somatic counterparts and the 
microenvironment where visceral nociceptors are located, and 
especially the motor and secretory functions of organs like the 
gut, play a key role in the activation and sensitization of visceral 
sensory receptors. All forms of visceral pain include the devel-
opment of a hyperalgesic state that originates from the internal 
organ that has been damaged or inflamed and is referred to a 
remote and superficial region of the body. In some cases visceral 
hyperalgesia appears in the absence of an identifiable peripheral 
cause, perhaps as a consequence of the sensitization and hyper-
excitability of visceral afferents evoked by subclinical changes in 
their microenvironment. Hyperalgesia is the most prominent 
feature of the visceral pain process and is the expression of hy-
persensitivity of the pain pathway induced by the sensitization of 
the peripheral receptors that signal visceral sensory events or of 
the neurons that transmit and process this sensory information 
to the CNS. A process of synaptic plasticity, of which several 
molecular components have already been identified, mediates 
the central amplification of the visceral afferent signals that leads 
to the hypersensitivity of central neurons. In addition to the hy-
peralgesia triggered as a consequence of the injury or inflamma-
tion of an internal organ, there are also functional pain states, 
characterized by pain reported from the abdominal or pelvic 
cavities but in the absence of a demonstrable peripheral cause. 
Although not much is known about the causes of such states it is 
thought that hypersensitivity of peripheral sensory receptors or 
an enhanced responsiveness of central visceral pathways may be 
responsible for such functional pain states. Circulating sex hor-
mones, particularly estrogen, may also have a role in the develop-
ment and maintenance of functional pain syndromes in women.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The Mexican painter 
Frida Kahlo is one of the most important artists of the twentieth 
century. After being involved in a car accident, remained at home to 
recover from several injuries, significant event for the dawning of her 
painting. The aim of this study was to present aspects of the biogra-
phy and life of Frida, seeking intersections between her artwork and 
her painful experiences.
CONTENTS: From the appreciation of film and screens selected 
author - analyzed with the support of the articles obtained in the 
literature review - held four sections to the presentation of evidence 
obtained: (1) the ‘origins’ of Frida (2) first accident, (3) the second 
accident: Diego Rivera and (4) the Martyrdom of frustrated mo-
therhood.
CONCLUSION: Frida found in art her comfort, transforming her 
painful and intense trajectory in a work that reflected the meaning 
of her existence.
Keywords: Chronic pain, Medicine and art, Paintings, Psycholo-
gical stress.

RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A pintora mexicana Frida 
Kahlo é uma das mais importantes artistas do século XX. Após en-
volvimento em um acidente automobilístico, permaneceu em re-
pouso para se recuperar das diversas lesões, evento significativo para 
o alvorecer de sua pintura. O objetivo deste estudo foi apresentar 
aspectos da biografia e da arte de Frida, buscando interseções entre 
sua arte e suas experiências de dor. 
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CONTEÚDO: A partir da apreciação do filme e de telas seleciona-
das da autora – analisadas com o apoio dos artigos obtidos na revisão 
da literatura – foram organizadas quatro seções para a apresenta-
ção dos elementos obtidos: (1) As ‘origens’ de Frida, (2) O primeiro 
acidente, (3) O segundo acidente: Diego Rivera e (4) O martírio da 
maternidade frustrada. 
CONCLUSÃO: Frida obteve na arte seu maior conforto, transfor-
mando sua trajetória dolorosa e intensa em um fecundo processo de 
criação, o qual refletiu os sentidos de sua existência.
Descritores: Dor crônica, Estresse psicológico, Medicina na arte, 
Pinturas.

INTRODUÇÃO

A pintora mexicana Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón 
destacou-se como uma das mais importantes artistas do século XX. 
Embora tenha nascido no ano de 1907, na cidade de Coyoacán, 
mudou sua data de nascimento para 1910, a fim de prestar uma 
homenagem à Revolução Mexicana, aspecto que exprime bem seu 
espírito revolucionário. Foi a terceira filha do casal Matilde Calderón 
y González, católica e mestiça, e Guilhermo Kahlo, fotógrafo, judeu 
descendente de alemães austro-húngaros1.
As primeiras experiências de Frida com o sofrimento são atribuídas 
às sequelas de poliomielite aguda, doença que a atingiu aos seis anos 
de idade. Como consequências destacam-se a hipotrofia do mem-
bro inferior direito e a atrofia do pé direito, o que provocou, na 
futura artista, intenso padecimento ao ser apelidada de “Frida perna 
de pau”. A partir disso, começou a usar calças – depois, longas e 
exóticas saias – indumentárias que se tornaram, mais tarde, uma de 
suas marcas registradas2. 
Entre 1922 e 1925, frequentou a Escola Nacional Preparatória, al-
mejando cursar medicina, sonho esse interrompido aos 18 anos, após 
envolvimento em um grave acidente entre um bonde e um ônibus no 
qual sofreu diversos ferimentos e fraturas que exigiram um longo pe-
ríodo de recuperação. Considera-se esse um fator determinante para o 
alvorecer de sua pintura. O espelho fixado sobre um dossel que cobria 
a cama permitiu que Frida vencesse o tédio, retratando a si própria, 
tornando a série de autorretratos uma significativa parte de sua obra1. 
A partir de então, paulatinamente, Frida se tornaria uma artista 
mundialmente reconhecida, em uma trajetória matizada por dife-
rentes experiências, cabendo destaque à dor (sequela do acidente) 
que a acompanhou durante toda a vida e às desventuras da intensa 
paixão pelo renomado muralista Diego Rivera, 21 anos mais velho, 
com quem manteve um relacionamento longo e turbulento, repleto 
de traições. Sobre o amor que sentia por Diego, a pintora revela ter 
sido o maior de seus sofrimentos3. 
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As relações entre arte e sofrimento – em Frida Kahlo – são, nessa pers-
pectiva, inextricáveis. Com efeito, no presente manuscrito objetiva-se 
percorrer recortes da história de vida e da arte de Frida Kahlo – enfo-
cando especialmente, as interseções dessa última com a experiência da 
dor – tecendo-se reflexões acerca das principais telas da pintora. Para 
isso foi realizada revisão da literatura com estratégia de busca definida. 
Os artigos foram buscados em distintas bases de dados – LILACS, 
Scielo  e Pubmed –, utilizando-se os vocábulos “Medicina na arte”, 
“Pinturas” e “Dor Crônica” – todos pertencentes aos Descritores 
em Ciências da Saúde (DeCS: http://decs.bvs.br/) –, além do termo 
“Frida Kahlo”. A data limite para pesquisa foi 28 de fevereiro 2014. 
Adicionalmente, foram utilizados livros relativos à artista, como parte 
integrante do levantamento bibliográfico, além da apreciação de telas 
da pintora obtidas por meio do portal www.fridakahlofans.com. A 
tabela 1 explicita o total de citações encontradas (n=45). 

Tabela 1. Estratégia de pesquisa bibliográfica

Estratégias de busca
Número de citações por 

base consultada
LILACS Pubmed Scielo

Estratégia 1 - “Dor crônica” + “Medici-
na na arte”

0 5 0

Estratégia 2 - “Dor crônica” + “Pintura” 0 1 0
Estratégia 3 - “Frida Kahlo”* 8 20 11

Nota: *O termo “Frida Kahlo”, apesar de não ser descritor do DeCS, foi incluído 
para a obtenção de maior número de textos sobre o assunto.

Foram selecionados seis textos que subsidiaram a presente investiga-
ção, de acordo com os critérios de inclusão – abordagem de aspectos 
referentes à arte de Frida Kahlo, destacando-se especialmente as in-
terseções com a experiência de dor – de modo a contemplar o obje-
tivo proposto pelo estudo. Outros manuscritos – de conhecimento 
prévio dos autores – complementaram a revisão bibliográfica. Os 
artigos foram lidos e as informações organizadas em diferentes se-
ções – (1) “As ‘origens’ de Frida”, (2) “O primeiro acidente”, (3) “O 
segundo acidente: Diego Rivera”, (4) “O martírio da maternidade 
frustrada” – as quais serão apresentadas a seguir.

CONTEÚDOS: VIDA, ARTE E DOR

A expressão do sofrimento de Frida através da arte representou dife-
rentes momentos da vida da artista. Embora tenha utilizado a pintu-
ra para traduzir sua angústia diante das tragédias que marcaram sua 
existência, as adversidades em seu caminho não a impediram de ser 
uma mulher dinâmica e engajada cultural e politicamente, aspecto 
vociferado em suas telas. 

As “origens” de Frida
Os aspectos iniciais da trajetória de vida de Frida são expostos em 
díspares pinturas, especialmente nas telas Meu nascimento (1932) e 
Minha ama e eu (1937) – respectivamente, figuras 1 e 2 –, nas quais 
se evidencia a delicada relação entre a pintora e sua mãe. Matilde 
Calderón y González, filha de um fotógrafo de descendência indíge-
na, era cristã e dona de casa. Foi noiva de um alemão que se suicidou 
em sua presença para provar-lhe seu amor. A posterior união com 
Guilhermo Kahlo, também de origem alemã, provavelmente não 
lhe apagou as lembranças do primeiro noivo. Este permaneceu em 

sua memória – e em diferentes relatos – como seu grande amor1. 
Guillermo Kahlo, comerciante de artigos fotográficos, nasceu em 
Baden-Baden; fotógrafo profissional emigrou para o México, aos 19 
anos. Tendo sido considerado o “primeiro fotógrafo oficial do patri-
mônio cultural do México”, Guillermo Kahlo é descrito como um 
homem culto e interessado por filosofia. Ele não estabeleceu uma 
relação afetiva com as filhas, exceto com Frida, com a qual era muito 
carinhoso. Ademais, o Sr. Kahlo depositava em Frida suas expectati-
vas de um belo futuro profissional, estimulando o desenvolvimento 
intelectual e o espírito aventureiro da menina. Ela costumava acom-
panhá-lo em seus passeios, em suas atividades de pintor amador, 
além de ser sua confidente. Ele a ensinou também a manejar a má-
quina fotográfica, a revelar, retocar e colorir fotografias, experiências 
estas, que viriam a ser úteis, para a sua carreira de pintora. 
Frida: Por que se casou, papa?
Guilhermo Kahlo: Não me lembro. Para ter você.4

Figura 1. Mi nacimiento (Meu nascimento) - 1932. Óleo sobre metal  
30,5 x 35 cm. Colección privada  de la “Madonna”. Consultado em 
http://www.fridakahlofans.com/c0100.html

Figura 2. Mi nana y yo (Minha ama e eu) - 1937. Óleo sobre metal 30,5 
x 37 cm. Museo Dolores Olmedo Patiño, Ciudad de México, México. 
Consultado em http://www.fridakahlofans.com/c0190.html
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Na figura 1, Frida se retrata nascendo por si só e lutando por sua 
sobrevivência, sem poder contar com a presença viva da mãe, ilus-
trando, muito provavelmente, o significativo sofrimento que o de-
samparo e o abandono materno causaram desde momentos precoces 
em sua vida3. O nascimento precoce da irmã Cristina, fez com que 
a menina fosse entregue aos cuidados de uma ama-de-leite indígena. 
Na figura 2, a máscara de pedra da ama, bem como a ausência de 
contato visual com o bebê refletem o distanciamento entre a cuida-
dora e a menina5. 
Presume-se, com efeito, que a ausência da figura materna, fato este 
corroborado pela significativa ligação de Frida com o pai – quiçá 
como “compensação” – foi, também, evento incentivador e inspira-
dor para seu despertar artístico5.
 
O primeiro acidente
As sequelas e incapacidades resultantes do acidente sofrido aos 18 
anos foram reproduzidas em diversos momentos de sua vida. 
A dor é uma sensação desagradável, mas essencial para a sobrevivência. 
Fisiologicamente, a dor pode ser expressão de qualquer lesão real ou 
potencial ao tecido6,7. A definição de dor elaborada pela Associação 
Internacional para o Estudo da Dor (IASP) diz que a “dor é uma ex-
periência sensorial e emocional desagradável expressa pelo indivíduo repre-
sentando uma lesão real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão”8. 
O sistema sensorial para a dor é amplo. Por ser o quadro álgico 
uma experiência individual, compreende-se que sua percepção é va-
riável de acordo com a interferência de vários fatores como etnia, 
sexo e idade, entre outros. Com efeito, a experiência da sensação 
dolorosa tem grande alcance e sua interpretação pelo indivíduo é 
multidimensional – adquirindo díspares qualidades e intensidades – 
exprimindo-se com diferentes características, tecidas por elementos 
afetivo-emocionais, culturais, subjetivos e comportamentais6,7. Sob 
uma concepção mais abrangente, admite-se que a dor é um sintoma 
presente em boa parte das doenças, seja como manifestação direta ou 
fazendo parte do processo diagnóstico e/ou da terapêutica. Ademais, 
o adoecimento produz um estado de dor emocional, relacionada di-
retamente à consciência da finitude e da fragilidade humana7. 
Guilhermo Kahlo: Como se sente Frida?
Frida: Nem lembro mais como era antes da dor4.

O alcance de seu padecimento foi expresso – em termos artísticos 
– através de órgãos expostos e de corpos sangrando e com cicatri-
zes9. Na tela A coluna quebrada (1944) – figura 3 –, Frida expressa 
a intensa dor que sentia. Nesta pintura a artista se retrata usando o 
colete de aço – o qual foi indicado para controle do quadro álgi-
co – destacando seu corpo aberto na qual está inserida uma coluna 
jônica partida em vários lugares, simbolizando sua coluna vertebral 
ferida. A dor é feita presente por pregos encravados em seu corpo nu, 
traduzindo o infindável martírio. O corpo de Frida está dividido, 
sangrando, pregado e isolado, transparecendo, pois, o suplício físico 
que nunca a abandonou ao longo da vida – “nem lembro mais como 
era antes da dor” 4. A solidão, metaforizada pela paisagem desértica, 
reforça o sofrimento de sua condição. Nos esforços para aliviar a 
própria dor, ela se submeteu a várias cirurgias ortopédicas – com ob-
jetivo de reparação da coluna –, tanto no México como nos Estados 
Unidos, sem obter melhora das suas queixas. O corpo aberto sugere 
a cirurgia10,11.

Figura 3. La columna rota (A coluna quebrada) - 1944. Óleo sobre 
lienzo montado sobre fibra dura 43 x 33 cm. Museo Dolores Olme-
do Patiño, Ciudad de México, México. Consultado em http://www.
fridakahlofans.com/c0480.html

Na tentativa de explicar os motivos para o quadro álgico crôni-
co, alguns autores sugerem que Frida tenha sofrido de fibromial-
gia pós-traumática, a qual é caracterizada por dor generalizada 
persistente, fadiga crônica, distúrbios do sono e pela presença 
de pontos dolorosos em regiões anatômicas bem definidas. Esse 
conceito de fibromialgia – tal como é entendido atualmente – 
foi, possívelmente, desconhecido pelos médicos do início do sé-
culo XX. Sugere-se, ainda, que alguns dos pregos fincados em seu 
corpo pudessem representar típicos pontos dolorosos – “trigger 
points” – da fibromialgia. Essa hipótese explicaria a dor crônica e 
a fadiga profunda apresentadas pela pintora, assim como a exígua 
resposta terapêutica11. 

Médico: Seu pé está assim desde quando?
Frida: Sei lá. Vamos com uma desgraça de cada vez. Engesse-me para 
eu poder pintar.
Médico: É gangrena. Terei que amputá-lo. Sorte sua salvar a perna4.

O “Segundo acidente”: Diego Rivera
A identificação artística e os ideais mexicanos e comunistas de Fri-
da e Diego estão, provavelmente, entre os ingredientes do intenso 
e conturbado relacionamento vivido por ambos, repleto de infide-
lidades, desamparo, dor e abandono. Até o final de sua vida, Kahlo 
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amou Rivera incondicionalmente e, em consequência disso, sofreu 
com tamanha intensidade, ao ponto de considerar o romance como 
o “segundo acidente” de sua vida. O matrimônio de Frida e Die-
go foi uma sucessão de aproximações e separações, momentos de 
grande ternura e de intensa dor, raiva, dependência, construção e 
destruição. Os dez anos iniciais do casamento foram marcados por 
diversas vicissitudes, três abortos espontâneos e três cirurgias impor-
tantes – retratados em muitas das suas telas, de díspares modos1. 
Diversas são as obras que exprimem a angústia e sofrimento dos 
vínculos de dependência cultivados pela artista, merecendo especial 
atenção uma tela que se destaca pelo profundo desespero e desilusão 
vivenciados pela pintora: O coração partido (Figura 4). No quadro, 
Frida ilustra um enorme coração partido aos seus pés, expressan-
do, conjectura-se, a intensidade de sua dor pelo romance do marido 
com sua irmã Cristina. Este fato reforçou a rivalidade entre ambas, 
uma vez que o nascimento precoce da filha caçula – como anterior-
mente comentado – , fez com que emergisse o sentimento de prete-
rimento na artista, especialmente pela quebra do elo materno entre 
Frida e sua progenitora5. É importante comentar, igualmente, que 
nesse mesmo quadro Frida aparece de cabelos curtos, uma forma de 
irritar Diego. Ao lado, estão suas roupas de estilo europeu, a qual 
faz referência à época em que estava separada de Diego, que gostava 
mais dos vestidos da tradição Tehuama. Sob a água se encontra seu 
pé esquerdo com um aparato e juntos parecem um barco à vela, fa-
zendo referência a uma cirurgia que sofrera em seu pé esquerdo. Seu 
uniforme escolar retratado ao fundo pode ser uma representação da 
época que conheceu Diego, ainda no colégio.

Frida: Com a minha irmã? Seu animal!
Diego: Sou uma besta, um idiota, mas não significou nada. Nada! Fale 
comigo.
Frida: Tive dois acidentes trágicos na minha vida. O bonde e você. E 
você foi o pior4.

O quadro As duas Fridas (Figura 5), em especial, retrata muito bem 
a dor da separação. A tela foi pintada após o divórcio de Diego Ri-
vera. Frida admitiu, posteriormente, que a pintura era o reflexo de 
suas emoções acerca de sua separação e de suas crises emocionais. 
A artista se pintou com duas personalidades distintas – através de 
duas mulheres opostas –, uma representada pela Frida mexicana (à 
direita) – trazendo em sua mão um amuleto com o retrato de Diego 
quando pequeno – e uma Frida europeia (à esquerda). Essas perso-
nagens simbolizam, respectivamente, a mulher amada e respeitada 
por Rivera e aquela rejeitada pelo pintor. Na tela, embora apenas a 
parte rejeitada, esvaindo-se de sangue, corra risco de morte, os cora-
ções expostos de ambas, ligados por um vaso sanguíneo, refletem o 
sofrimento gerado pelo fim do casamento12. 
Da mesma maneira, a desilusão amorosa é ilustrada em Autorretrato 
com cabelo cortado (Figura 6). 
Nesta tela, a pintora se apresenta sentada em uma cadeira cercada 
por seus longos cabelos, os quais preenchem o vazio representativo 
da circunstância do desencontro amoroso. O verso de uma canção 
– pintado na parte superior do quadro – reflete o sentimento de 
rejeição por parte do homem amado: “Olha, se te amei foi pelo teu 
cabelo; agora que estás careca, já não te amo.” Além disso, o largo 
e escuro terno de homem, em oposição às roupas femininas, tra-

Figura 4. Recuerdo (El corazón) (Coração partido) - 1937. Óleo sobre 
metal 40 x 28,3 cm. Colección de Michel Petitjean Paris, França. Con-
sultado em http://www.fridakahlofans.com/c0180.html

Figura 5. Las dos Fridas (As duas Fridas) - 1939. Óleo sobre lienzo  
173,5 x 173 cm. Museo de Arte Moderno, Ciudad de México, México. 
Consultado em http://www.fridakahlofans.com/c0290.htm
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ços inconfundíveis da cultura mexicana, sempre marcantes em seus 
autorretratos, exprime o redimensionamento de sua feminilidade, 
tamanha a profundidade de seu padecimento. 

O martírio da maternidade frustrada
A impossibilidade de ser mãe – uma consequência da sequela da fra-
tura pélvica sofrida no acidente – certamente foi motivo de intensa 
amargura, bem ilustrada na tela Henry Ford Hospital (Figura 7) e no 
diálogo abaixo (extraído do filme Frida): 

Frida: Estou grávida.
Diego: Seu corpo aguentará?
Frida: Ele (médico) não está nada otimista.
Diego: Odiaria vê-la sofrendo.
Frida: Estou acostumada. 
Diego: Quer mesmo esse bebê?
Frida: Quero. 
Diego: Está bem, tentaremos tê-lo.
Frida: Diego! O bebê saiu em pedaços. Quero ver meu filho4.

Nesta tela, Frida retrata o pesar pelo segundo aborto, através de 
imagens repletas de simbolismo. Em torno dela encontram-se seis 
objetos: um modelo anatômico da pelve, um feto, um caracol, uma 

Figura 6. Autorretrato con pelo corto (Autorretrato com cabelo cor-
tado) - 1940. Óleo sobre lienzo 40 x 28 cm. Museo de Arte Moderno 
Nueva York, Nueva York, EE.UU. Donado por Edgar Kaufmann, Jr. 
Consultado em http://www.fridakahlofans.com/c0330.html

Figura 7. Henry Ford Hospital (La cama volando) (A cama voando) 
- 1932. Óleo sobre metal 30,5 x 38 cm. Colección de Dolores Olme-
do Patiño, Ciudad de México, México. Consultado em http://www.
fridakahlofans.com/c0090.html

autoclave, uma orquídea e uma pelve óssea. Cada um está ligado a 
uma fita vermelha – possivelmente representando um vaso sanguí-
neo ou um cordão umbilical – que a artista tem nas mãos. O modelo 
anatômico da pelve feminina sugere a objetivação do corpo como 
meros órgãos a serem inspecionados e manipulados por médicos. 
O feto masculino, perfeitamente formado, representa a nova vida 
pela qual Kahlo havia ardentemente esperado. O caracol simboli-
za a insuportável lentidão com que o aborto ocorreu. A autoclave 
representa sua apreensão com a probabilidade de o acidente tê-la 
tornado estéril. A orquídea, um presente de Diego, pode aludir à 
genitália externa feminina, ao passo que a pelve óssea sugere a ine-
rente fragilidade do corpo humano, conforme fora revelada em seu 
acidente. O conflito da maternidade não realizada é expresso através 
da ambivalência do corpo humano em sua obra. Se por um lado o 
corpo é um recipiente para o sofrimento, representando a dor um 
sentimento impartilhável, por outro lado, Frida representa artistica-
mente seu corpo como meio de projeção externa e compartilhável 
de seu padecimento. Desse modo, através da postura, da expressão e 
da exteriorização de sua anatomia interna, ela é capaz de transmitir 
toda a complexidade de sua experiência13.

CONCLUSÃO

A dor é exprimível de variadas maneiras, podendo ser identificados 
seus múltiplos matizes na cultura, genuínas tentativas de produzir 
algum sentido para o sofrimento. A vida pode valer a pena de ser 
vivida desde que o sujeito assuma seus desejos de criar, constituindo 
diretivas e se dispondo, de fato, a aprender a viver14. Neste sentido, 
a obra de Frida Kahlo exprime, de forma intensa, uma biografia re-
pleta de episódios marcantes. Sem usar disfarces ou quaisquer outros 
subterfúgios, a artista pinta legítimas experiências de vida, através 
das quais preencheu espaços – que a existência não ocupou ou ocu-
pou com situações angustiantes – quiçá como um modo de traduzir 
a crueza da dor. Ainda que tenha tido sua vida caracterizada por 
intenso padecimento físico e psíquico, o mesmo foi elaborado e sim-
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bolizado pela artista, empregando cores vívidas para o enfrentamen-
to da dor. Frida obteve na arte seu maior conforto, transformando e 
criando sua trajetória dolorosa e intensa em um trabalho que refletiu 
os próprios sentidos de sua existência. 
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Frida Kahlo Fans. Página da web dedicado a pintora mexicana Frida Kahlo. Consultado em www.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Nursing interventions are 
any care based on nurses’ judgment and clinical knowledge, based 
on a scientifically supported action, carried out and planned for pa-
tients’ benefit. These are very important to control pain since pain, 
when inadequately treated, affects the quality of life of patients and 
caregivers in physical, psychological, social and spiritual dimensions. 
So, this study aimed at identifying nursing interventions to handle 
pain and whether they relate to those proposed by the Nursing In-
terventions Classification.
CONTENTS: This is an integrative literature review, carried out in 
LILACS, Scielo and Medline databases. Nine articles published be-
tween 2001 and 2011 were selected. These articles describe nursing 
interventions to handle pain in different contexts.
CONCLUSION: Most nursing interventions mentioned by the 
articles are related to those described by the Nursing Interventions 
Classification. The scarcity of clinical studies related to nursing in-
terventions to handle pain was also observed.
Keywords: Nursing, Pain, Pain handling.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As intervenções de enferma-
gem referem-se a qualquer cuidado baseado no julgamento e conhe-
cimento clínico do enfermeiro tendo por base uma ação fundamen-
tada cientificamente, realizada e prevista em benefício do paciente. 
Estas assumem grande importância no controle da dor, uma vez que 
a dor, quando não tratada adequadamente, afeta a qualidade de vida 
dos pacientes e de seus cuidadores nas dimensões física, psicológica, 
social e espiritual. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi conhecer 
as intervenções utilizadas pelos enfermeiros para o manuseio da dor 
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e se estas se relacionam com as propostas pela Nursing Interventions 
Classification.
CONTEÚDO: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 
realizada nas bases de dados LILACS, Scielo e Medline. Foram se-
lecionados nove artigos publicados entre 2001 e 2011. Esses artigos 
descrevem intervenções de enfermagem prestadas para o manuseio 
da dor em diferentes contextos.
CONCLUSÃO: A maioria das intervenções de enfermagem citadas 
nos artigos possui relação com as descritas pela Nursing Interventions 
Classification. Também foi observada a carência de estudos clínicos 
relacionados às intervenções de enfermagem para manuseio da dor.
Descritores: Dor, Enfermagem, Manuseio da dor.

INTRODUÇÃO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) tem possi-
bilitado à equipe de enfermagem organizar e direcionar suas ações 
às necessidades específicas de cada paciente, num contexto em que 
o indivíduo é observado de forma integral. Iniciada na década de 
1950, a SAE torna-se cada vez mais necessária em instituições de 
saúde onde são desenvolvidas ações de enfermagem, no intuito de 
oferecer o cuidado humanizado às pessoas em situação de doença1.
Respaldado por resoluções do Conselho Federal de Enfermagem2,3, 
o Processo de Enfermagem (PE), por meio da SAE, possibilita que a 
assistência seja planejada para alcançar as necessidades específicas do 
paciente, possuindo um enfoque holístico, o qual ajuda a assegurar 
que as intervenções sejam elaboradas individualmente1. 
O Diagnóstico de Enfermagem (DE), etapa essencial do PE, é a 
base para a escolha das intervenções adequadas para cada paciente. 
Atualmente, sistemas de classificação padronizam a linguagem ex-
pressada pelos enfermeiros para problemas de saúde vivenciados por 
pacientes, através de terminologias diagnósticas, dentre elas, a mais 
utilizada é a North American Nursing Diagnosis Association Interna-
cional (NANDA-I)4.
O estabelecimento de um DE acurado leva o enfermeiro a elaborar 
um plano de cuidados com intervenções de enfermagem adequadas 
a cada caso. Essas intervenções referem-se a qualquer cuidado, base-
ado no julgamento e conhecimento clínico do enfermeiro tendo por 
base uma ação fundamentada cientificamente, realizada e prevista 
em benefício do paciente5. 
Sendo assim, elas assumem tal importância no controle da dor, uma 
vez que a dor, quando não tratada adequadamente, afeta a qualidade 
de vida (QV) dos pacientes e de seus cuidadores nas dimensões físi-
ca, psicológica, social e espiritual. 
Observa-se que a Enfermagem dispõe de uma taxonomia que in-
clui as ações preconizadas para o cuidado, como a Classificação das 
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Intervenções de Enfermagem (Nursing Interventions Classification - 
NIC), que tem como finalidade melhorar a documentação clínica, a 
comunicação do cuidado, a integração de dados em sistemas infor-
matizados, a utilização de dados por enfermeiros de várias clínicas e 
instituições, a fonte de dados para pesquisas, o indicador de produ-
tividade, a avaliação de competência, os pagamentos por serviços e a 
estruturação curricular6. 
Contudo, mesmo com sistemas de classificações e instrumentos para 
mensuração da dor, observa-se ainda que ela é subidentificada e sub-
tratada7, fato esse que pode acarretar prejuízos para a recuperação 
dos pacientes e influenciar de forma negativa a sua QV.
Pode-se inferir que uma das dificuldades para manuseio adequado 
da dor é a inadequação dos modelos de sua avaliação e as falhas na 
formação dos profissionais de saúde sobre dor e analgesia, resultando 
no uso incorreto de terapias analgésicas que podem ser consideradas 
como possíveis causas do insuficiente alívio da dor7. 
Para que se possam conhecer as ações realizadas pelos enfermeiros 
para manuseio da dor nos diferentes contextos de cuidado, op-
tou-se por realizar este estudo que tem como objetivos conhecer 
as intervenções utilizadas pelos enfermeiros para o manuseio da 
dor e averiguar se elas estão relacionadas com as propostas pela 
NIC. Com isso, é possível aprimorar as ações desenvolvidas pelo 
enfermeiro, fornecendo subsídios para o desenvolvimento do pen-
samento crítico e a elaboração de um plano de cuidados eficiente 
no atendimento das necessidades de cada paciente, principalmente 
naquele que sente dor.

CONTEÚDO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A questão nortea-
dora utilizada foi: quais são as intervenções de enfermagem para o 
manuseio da dor que estão sendo descritas na literatura? 
A partir dessa pergunta, foram incluídos artigos pertencentes às ba-
ses de dados eletrônicos LILACS, Scielo e Medline (via National 
Library of Medicine). Na pesquisa dos artigos foram utilizados os 
Descritores de Ciência em Saúde (DeCS) da Biblioteca Regional 
de Medicina BIREME: dor, enfermagem e intervenções. Para que 
pudessem ser feitas as combinações entre os DeCS foi utilizado o 
operador booleano AND.
Foram incluídos ainda, artigos que abordassem as intervenções de 
enfermagem para manuseio da dor em pacientes adultos, escritos 
em português, espanhol ou inglês, no período entre 2001 e 2011, e 
disponíveis na íntegra gratuitamente. Optou-se por um período de 

10 anos, pois é observado um aumento no número de publicações, 
principalmente de enfermagem, neste período. 
Para a formação do banco de dados foi feita a sumarização e orga-
nização das informações extraídas dos artigos através de um instru-
mento de coleta de dados contendo título, autores, ano de publica-
ção, periódico, idioma, objetivo, tipo de estudo e intervenções de 
enfermagem. 
Após análise detalhada dos artigos, foram selecionados nove arti-
gos, dos quais seis foram publicados nos últimos cinco anos, fato 
que demonstra o aumento do interesse por esse objeto de estudo 
nos últimos anos, principalmente com relação às intervenções de 
enfermagem.
A maioria deles (seis) estava relacionada a artigos de revisão, revisão 
sistemática e revisão bibliográfica. Pesquisa exploratória retrospecti-
va, estudo caso-controle e estudo de caso basearam os demais artigos 
(Tabela 1). Esse dado mostra que a enfermagem ainda está muito 
ligada a estudos de revisão, realizando poucos estudos clínicos, prin-
cipalmente nessa temática. A prática diária do enfermeiro é rica em 
situações que justificariam a realização de pesquisas clínicas com o 
objetivo de aprimorar a assistência à pessoa com dor.
É importante salientar o número de artigos publicados em periódi-
cos nacionais, mostrando que a enfermagem brasileira está empe-
nhada na realização de estudos que envolvam intervenções de enfer-
magem relacionadas com a dor.
As intervenções que apresentaram semelhança com as descritas na 
NIC com sua respectiva frequência são: administração de analgési-
cos e fármacos (4), aplicação de frio/calor (3), assistência à analgesia 
controlada pelo paciente (ACP) (1), controle do ambiente: conforto 
(2), controle da dor (6), controle da energia (1), distração (2), ensi-
no: procedimento/tratamento (3), estimulação da imaginação (1), 
melhora do enfrentamento (1), massagem (2), musicoterapia (1), 
relaxamento muscular progressivo (1), terapia de relaxamento (1) e 
toque (1) (Tabela 2).
Algumas intervenções descritas nos artigos não faziam parte da NIC, 
como diminuição da ansiedade (1), aromaterapia (2) e promoção do 
sono (1). 
Alguns artigos5,12 utilizaram a intervenção controle da dor nos estu-
dos, assim como suas atividades, mostrando a importância da utili-
zação de uma linguagem padronizada para a assistência de enferma-
gem a pacientes com dor. Outros artigos8 citaram apenas algumas 
atividades dessa intervenção, como a administração de analgésicos e 
fármacos, o que pode representar dificuldade em distinguir a inter-
venção das atividades.

Tabela 1. Caracterização da amostra

Cod. Autores Metodologia População estudada
1A Paula et al.8 Revisão sistemática (BIREME) Pacientes ortopédicos
2A Restrepo-Medrano e Rojas9 Revisão temática Pacientes com fibromialgia
3A Abreu et al.10 Revisão sistemática Pacientes com câncer de mama
4A Popov e Peniche11 Exploratório, retrospectivo, descritivo com 

abordagem quantitativa
Pacientes em pós-recuperação anestésica

5A Gomes et al.12 Estudo de caso Portador da síndrome de Churg-Strauss
6A da Silva e Marques13 Revisão bibliográfica Portadores de anemia falciforme
7A Rigotti e Ferreira5 Estudo de revisão Paciente com dor
8A Heye et al.14 Estudo caso-controle Pacientes em pré-operatório
9A Niño15 Artigo de revisão Pacientes queimados
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A intervenção de enfermagem é descrita pela NIC como “qual-
quer tratamento, baseado no julgamento e no conhecimento 
clínico, que seja realizado por um enfermeiro para melhorar os 
resultados do paciente/cliente. As intervenções de enfermagem 
incluem tanto as assistências diretas quanto as indiretas, aquelas 
que focalizam os indivíduos, famílias e comunidades, e aquelas 
que são para tratamentos iniciados por enfermeiros, médicos ou 
por outro prestador”16. 
Já as atividades são definidas como “comportamentos específicos 
ou ações dos enfermeiros para implementar uma intervenção e que 
auxiliam pacientes/clientes a avançar rumo a um resultado alme-
jado. As atividades de enfermagem estão em um nível concreto de 
ação. Uma série de atividades é necessária para implementar uma 
intervenção”16.
Cabe ressaltar que a NIC está em constante processo de atualização 
e revisão, realizando estudos para a inclusão e exclusão de interven-
ções e atividades, contribuindo para que a linguagem utilizada pela 
enfermagem seja cada vez mais uniforme.
Nota-se ainda, cada vez mais presente nos estudos a utilização de 
métodos não farmacológicos para o manuseio da dor, o que de-
monstra uma nova visão dos profissionais, principalmente da equi-
pe de enfermagem, promovendo a educação das pessoas com dor e 
incentivando-as a buscar tais recursos.
Por fim, observou-se que as orientações pré-operatórias sobre a dor 
estavam presentes em três artigos, e mostraram ser eficazes na di-
minuição da ansiedade do paciente, reduzindo os relatos de dor no 
pós-operatório.

CONCLUSÃO

A maioria das intervenções citadas nos artigos faz parte das ativida-
des da intervenção controle da dor proposta pela NIC. Contudo, há 
carência de estudos clínicos sobre essa temática, principalmente em 
adultos, resultado que pode estar relacionado à dificuldade de ava-
liação da dor na prática clínica, assim como à ausência de registros 
sobre a sua avaliação. Sugere-se, então, a realização desses estudos 
para que se possa unir a teoria à prática, contribuindo para um mo-
mento em que a enfermagem baseada em evidências está presente e 
se fortalecendo a cada dia. 
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Tabela 2. Descrição das intervenções

Intervenções
Toque
Música
Aromas
Estimulação da imaginação
Avaliação da dor, intensidade e fatores que interferem na dor
Analgesia farmacológica
Aplicação de calor
Massagens
Exercícios de alongamento
Melhorar o sono
Técnicas de relaxamento
Manuseio da dor
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Manuseio da energia
Manuseio do ambiente
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Realização de curativo
Exames complementares
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Transfusão sanguínea
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Repouso
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The impact of fi-
bromyalgia during gestation is not clearly defined. Its treatment 
is a challenge for the health team and drug prescription requires 
care and attention. This study aimed at evaluating treatment pos-
sibilities for a patient with chronic pain during gestation.
CASE REPORT: Patient with 32 years of age, with fibromyalgia 
and irritable bowel syndrome, with eight weeks gestation. Pa-
tient was being treated for one year in the Ambulatory of Chro-
nic Abdominal, Pelvic and Perineal Pain, from the Interdiscipli-
nary Pain Center of the Hospital. 
CONCLUSION: Multidisciplinary treatment has involved drug 
replacement, physiotherapy, acupuncture, psychotherapy, postu-
ral and dietary reeducation.
Keywords: Drugs, Fibromyalgia, Gestation, Multidisciplinary 
treatment.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O impacto da fibromialgia 
no decurso da gestação não é claramente definido. Seu tratamen-
to constitui um desafio para a equipe de saúde e a prescrição 
farmacológica exige cuidado e atenção. O objetivo deste estudo 
foi analisar as possibilidades de tratamento de uma paciente com 
quadro de dor crônica durante a gestação. 
RELATO DO CASO: Paciente de 32 anos, com quadro de fi-
bromialgia e síndrome do intestino irritável com gestação de oito 
semanas. Esta paciente encontrava-se, há um ano, em tratamento 
no Ambulatório de Dor Abdominal, Pélvica e Perineal Crônica 
do Centro Interdisciplinar de Dor do Hospital.
CONCLUSÃO: O tratamento multidisciplinar abrangeu a mo-
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dificação dos fármacos, fisioterapia, acupuntura, psicoterapia, 
reeducação postural e alimentar.
Descritores: Fármacos, Fibromialgia, Gestação, Tratamento 
multidisciplinar.

INTRODUÇÃO

As mudanças anatômicas e funcionais durante o período gesta-
cional podem desencadear, agravar ou modificar a expressão das 
afecções dolorosas, especialmente as musculoesqueléticas. Mu-
lheres com quadros dolorosos crônicos, como a síndrome fibro-
miálgica e a síndrome do intestino irritável, podem apresentar 
sintomas associados aos desconfortos inerentes a esse período.
A escolha das intervenções terapêuticas constitui um dilema que 
exige um planejamento adequado para oferecer analgesia com 
menor risco para a gestante e o feto1,2. Ao se estabelecer o trata-
mento farmacológico é importante considerar a idade gestacio-
nal, a placenta e o feto, com suas características próprias.
Aproximadamente 1 a 2% das malformações congênitas são cau-
sadas por fármacos e, 4 a 5% por outros agentes químicos. O 
agente teratogênico produz alterações na morfologia e na fisiolo-
gia embrionária e/ou fetal, de modo que se considera teratogêne-
se não só as deformidades anatômico-estruturais, mas as altera-
ções funcionais e comportamentais, o retardo de crescimento e o 
atraso no desenvolvimento neuromotor1-4. 
Os fármacos utilizados durante a gestação podem alterar o fluxo 
sanguíneo placentário e causar lesões fetais por diminuição do 
aporte de oxigênio e nutrientes, e podem estar presentes na cir-
culação fetal no momento do nascimento.
Na amamentação muitos fármacos são excretados no leite materno 
e consistem em uma fonte potencial de toxicidade para o lactente. 
A ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas do leite materno 
relaciona-se com a fração que permanece na circulação materna e 
com a fração livre transferida para o leite. Substâncias que apre-
sentam uma elevada taxa de ligação à proteína são excretadas em 
pequenas quantidades no leite e reduzem a exposição do lactante, 
assim como fármacos com baixa lipossolubilidade e aqueles que 
são hidrossolúveis difundem-se lentamente para o leite materno e 
devem ser preferidos para as mulheres que amamentam1-4. 
O objetivo deste estudo foi analisar as possibilidades de tratamento 
de uma paciente com quadro de dor crônica durante a gestação. 

RELATO DO CASO

Paciente de 32 anos, casada, secretaria executiva, com quadro de 
dor difusa por todo o corpo, sono não reparador, leve e inquieto, 
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depressão moderada, ansiosa, sensação de edema nos membros in-
feriores, lombalgia, fadiga, dificuldade de concentração e episódios 
de enxaqueca há três anos. Há um ano apresenta quadro de dor ou 
desconforto abdominal, pelo menos três dias por semana, sensação 
de distensão abdominal, obstipação e fezes em cíbalos. Exames labo-
ratoriais e de imagem normais. 
Após investigação exaustiva, foi feito o diagnóstico de fibromialgia 
e síndrome do intestino irritável e iniciado o tratamento farmaco-
lógico com a utilização de duloxetina (90mg), posteriormente as-
sociada a pregabalina (300mg), além de cloridrato de mebeverina 
(400mg) e dipirona (2000mg) ao dia. Como complementação do 
plano terapêutico, estava em acompanhamento com a fisioterapia 
(cinesioterapia) e a psicoterapia. Retornou em um dos atendimen-
tos ambulatoriais, grávida de 8 semanas, referindo dor intensa, 
escala analógica visual de dor=9 (EAV), sono ruim, com vários 
despertares noturnos e muito ansiosa. Informou que interrompeu 
as medicações e a fisioterapia abruptamente, há um mês, quando 
soube da gestação. 
Orientou-se a paciente para a necessidade do acompanhamento 
multidisciplinar com o emprego de fármacos, acupuntura, reedu-
cação alimentar e postural e manter a psicoterapia. A duloxetina e a 
pregabalina foram mantidas suspensas e prescreveu-se a maprotilina 
(25mg) e gradativamente elevou-se até a dose até 75mg, associada a 
dipirona (2000 a 3000mg/dia). Os sintomas foram adequadamente 
controlados durante a gestação.

DISCUSSÃO

Os cuidados destinados às gestantes e lactantes com dor, devem 
contemplar o tratamento etiológico, a identificação e modificação 
dos fatores concorrentes para sua expressão, incluindo as funções 
psíquicas e operacionais dos diferentes sistemas e aparelhos que con-
tribuem para o sofrimento. A adequação de esquemas analgésicos, as 

orientações sobre os mecanismos da dor e as razões e riscos dos pro-
cedimentos propostos para seu controle, diminuem a subutilização 
dos fármacos e o subtratamento dos sintomas, melhorando a adesão 
e o resultado final do tratamento.
Ao escolher um fármaco é importante conhecer o seu perfil de 
segurança nas diversas fases da gestação e amamentação, o grau 
de ligação proteica, solubilidade lipídica, peso molecular e as ca-
racterísticas metabólicas maternas que influenciam a transferência 
materno-fetal das substâncias1,2,4. Com exceção das moléculas po-
lares grandes, a maioria dos medicamentos atravessa a placenta e 
alcança o feto5,6.
Para orientar a prescrição de fármacos na gestação e lactação, a Food 
and Drug Administration (FDA), nos Estados Unidos da América 
(EUA), desenvolveu uma classificação de risco baseada no potencial 
do fármaco em causar malformações fetais2,4-9 (Tabela 1).
No caso descrito, optou-se pela retirada de fármacos da categoria C 
em virtude da segurança do feto. A maprotilina aparece como um 
fármaco mais seguro em relação às anteriormente usadas. A dipirona 
e o paracetamol podem ser utilizados em pacientes grávidas tanto 
para controle da dor aguda como em pacientes com dor crônica. 
Ainda, o reforço para a realização de terapias não farmacológicas 
bem orientadas deve ser sempre feito em pacientes gestantes.

CONCLUSÃO

Tratar as dores agudas e crônicas durante a gestação e lactação cons-
titui um desafio para o médico e uma grande preocupação para a 
mulher e, muitas vezes, determina o subtratamento e a subutilização 
dos fármacos causando sofrimento desnecessário e uma evolução cli-
nica desfavorável. Ao se prescrever um fármaco durante a gestação 
ou lactação considerar o binômio mãe-filho e analisar criticamente e 
individualmente as escolhas e decisões.

Tabela 1. Classificação de risco da Food and Drug Administration (EUA) para fármacos utilizados na gravidez para controle da dor2,4,7

Classificação FDA Definição Exemplos
Categoria A Estudos controlados em gestantes não demonstraram risco para o feto. Há 

risco baixo de teratogenicidade.
Multivitaminas

Categoria B Estudos em animais não demonstraram risco de teratogenicidade, mas não 
há estudos em humanos com os fármacos ou há estudos em animais que de-
monstraram risco fetal, mas estudos controlados em humanos não demons-
traram o risco.

Acetaminofeno/paracetamol
Dipirona
Lidocaína-bupivacaína
Maprotilina
Ciclobenzaprina

Categoria C Estudos demonstraram risco fetal em animais e não há estudos em humanos Aspirina
Codeína, tramadol
Gabapentina-lamotrigina Topiramato
Clorpromazina
Levomepromazina
Venlafaxina, duloxetina, Amitriptilina
Carisoprodol
Baclofeno
Cetorolaco-tenoxican

Categoria D Há evidência de risco fetal em humanos, mas o benefício do uso do fármaco 
pode tornar seu uso aceitável, apesar do risco.

Imipramina
Diazepam
Carbamazepina
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Hospitalized new-
borns are often submitted to painful and stressing procedures. 
Adequately measuring and evaluating pain favor its control in 
this population. For such, education and training strategies are 
important, emphasizing computer-based technology, which in-
volves software, multimedia packages and network connection. 
This article aimed at describing the Neonatal Pain Assessment 
Program II.
CASE REPORT: The platform used to host the Neonatal Pain 
Assessment Program II is the Modular Object-Oriented Dyna-
mic Learning Environment (Moodle). The program is made up 
of eight modules addressing contents regarding pain anatomy 
and physiology, neonatal pain indicators, use of pain evaluation 
tools, in addition to detailed explanations of four specific tools 
to evaluate newborn pain. Resources such as audio presenta-
tions, formative evaluation exercises with photos and videos, 
texts for additional reading and discussion forums are also used.
CONCLUSION: Computer-based teaching may be conside-
red important knowledge translation facilitator. So, we belie-
ve that this initiative, considered novel and innovative, shall 
favor the use of clinical evidences in different neonatal assis-
tance scenarios, as well as shall enhance knowledge and skills 
of health students and professionals with regard to neonatal 
pain evaluation. 
Keywords: Distance education, Educational technology, New-
born, Pain, Pain assessment, Pain prevention and control.
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RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Recém-nascidos internados são 
frequentemente submetidos a procedimentos dolorosos e estressan-
tes. Mensurar e avaliar a dor adequadamente favorecem seu controle 
nessa população. Para tanto, estratégias de educação e treinamento 
são relevantes, destacando-se o ensino mediado por tecnologia, que 
envolve o uso de softwares, pacotes multimídia e conexão em rede. 
O presente artigo teve como objetivo descrever o Programa de Ava-
liação da Dor Neonatal II. 
RELATO DO CASO: A plataforma utilizada para hospedar o Pro-
grama de Avaliação da Dor Neonatal II é o Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment (Moodle). O programa é composto 
por oito módulos, abordando conteúdos referentes à anatomia e fisio-
logia da dor, indicadores de dor neonatal, utilização de instrumentos 
de avaliação da dor, além de abordagem detalhada de quatro instru-
mentos específicos de avaliação da dor no recém-nascido. Recursos 
como apresentações com áudio, exercícios de avaliação formativa 
utilizando fotografias e vídeos, disponibilização de textos para leitura 
complementar, e fóruns de discussão também são utilizados. 
CONCLUSÃO: O ensino mediado por tecnologia pode ser consi-
derado um importante facilitador na transferência do conhecimen-
to. Assim, acredita-se que essa iniciativa, considerada inédita e ino-
vadora, favorecerá a utilização de evidências científicas nos diferentes 
cenários de assistência neonatal, bem como ampliará o conhecimen-
to e a habilidade de estudantes e profissionais de saúde quanto à 
avaliação da dor no neonato. 
Descritores: Avaliação da dor, Dor, Educação à distância, Prevenção 
e controle da dor, Recém-nascido, Tecnologia educacional.

INTRODUÇÃO

A ocorrência de dor no recém-nascido (RN) é considerada como 
rotineira em grande parte das unidades de assistência neonatal. Es-
tudos recentes apontam para o elevado e preocupante número de 
procedimentos dolorosos realizados durante a sua internação, bem 
como para a ineficácia do emprego de estratégias analgésicas em uni-
dades neonatais1-4. Atualmente, pesquisas indicam que a ocorrência 
de dor no RN é capaz de ativar áreas corticais de neonatos a termo 
e pré-termo5-7, o que reforça recomendações e protocolos que vêm 
sendo publicados na tentativa de favorecer seu controle8-10. 
Dor é um fenômeno complexo, subjetivo, multidimensional, ex-
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presso predominantemente de forma verbal, o que não ocorre com 
o RN em razão de sua incapacidade de verbalização, sendo necessá-
rio considerar outros parâmetros, sobretudo os comportamentais e 
fisiológicos, para se constatar sua ocorrência11. A ausência de queixa 
verbal associada à ausência de padrão específico de resposta fazem 
com que a avaliação da dor no RN seja dependente de métodos 
indiretos. Destaca-se que avaliar a dor envolve não somente sua 
mensuração, por intermédio de instrumento específico, mas inclui 
o raciocínio clínico e a tomada de decisão a partir da mensuração. 
Assim, além de permitir a avaliação da dor, os instrumentos contri-
buem para avaliar a eficácia analgésica das intervenções empregadas, 
as respostas de um mesmo RN a diferentes episódios dolorosos ao 
longo do tempo e, também, as variadas respostas de diferentes neo-
natos a situação dolorosa semelhante. 
A literatura científica apresenta, atualmente, inúmeros instrumentos 
de avaliação da dor no RN. O elevado número de escalas publicadas 
evidencia a dificuldade de se estabelecer uma mensuração válida e 
confiável11. Adicionalmente, nenhum dos instrumentos disponíveis 
até o momento é considerado ideal11.
É necessária a utilização de instrumento de propriedades psicomé-
tricas adequadas e indicado para o contexto em que a dor ocorre a 
exemplo da condição clínica, idade gestacional. Salienta-se ainda a 
necessidade de conhecimento aprofundado, por parte do avaliador, 
acerca do instrumento a ser aplicado e de suas particularidades. Fi-
nalmente, é fundamental o desenvolvimento da capacidade de ob-
servação acurada de múltiplos indicadores de dor, de modo simultâ-
neo, e também o estabelecimento de intervalos de tempo específicos 
para avaliação da dor neonatal por parte do avaliador12. Portanto, 
estratégias de educação e treinamento voltadas para a avaliação da 
dor no neonato podem ser consideradas de extrema importância 
para a prática de profissionais que prestam assistência direta a esse 
segmento populacional. 
No modelo tradicional de ensino as atividades são oferecidas, em 
geral, de modo verticalizado e mecânico, com abordagem indivi-
dual, normativa e que dificulta a troca de experiências, bem como 
a associação entre o conteúdo teórico e o momento da prática13. 
Assim, modelos de ensino mediados pela tecnologia (EMT) têm 
se proliferado entre profissionais da área da saúde ao longo da úl-
tima década14. O ensino online, atualmente, destina-se à formação 
de adultos em nível de graduação e pós-graduação, extensão, cursos 
sequenciais e educação continuada15. Tais modelos envolvem as es-
tratégias mediadas por computador, a exemplo de softwares e pacotes 
multimídia, e também estratégias de ensino online, que necessaria-
mente envolvem conexão em rede e podem ser utilizadas como fer-
ramentas de treinamento, aprimoramento e atualização profissional. 
Inúmeras vantagens podem ser atribuídas aos modelos de EMT, 
destacando-se flexibilidade temporal, descentralização espacial, cola-
boração e comunicação entre os usuários, aumento da confiança do 
usuário em relação ao aprendizado, desenvolvimento de habilidades 
relacionadas à informática, processo de aprendizado ativo e direcio-
nado pelo próprio usuário, criação de ambientes seguros de aprendi-
zado, satisfação de diferentes necessidades de aprendizado e redução 
do tempo de ensino14-16. Em um estudo quasi-experimental, Berger 
et al.17 compararam os efeitos de curso online, curso online facili-
tado por instrutor e curso presencial mediado por instrutor, ofere-
cidos a 1.661 enfermeiros. Não houve diferença significativa sobre 

o aprendizado e a satisfação dos usuários com relação às diferentes 
estratégias de ensino, no entanto, o curso online apresentou melhor 
custo efetividade: USD 4,05 por estudante, para o curso online, e 
USD 59,35 por estudante, para o ensino presencial mediado por 
instrutor. 
Em relação à assistência neonatal, a literatura evidencia o desenvolvi-
mento e avaliação de modelos de EMT13,14,18-20. Somente o software 
proposto por Gibbins et al.14 refere-se à avaliação da dor neonatal 
por intermédio do uso do Premature Infant Pain Profile (PIPP): 68 
profissionais de saúde participaram do treinamento e 95% deles se 
mostraram muito satisfeitos com o software; além disso, os usuários 
avaliaram positivamente aspectos relacionadas à clareza das instru-
ções, facilidade de acessar o conteúdo e formato. 
Dessa forma, as estratégias de EMT podem ser consideradas como 
facilitadoras na transferência do conhecimento, especialmente quan-
do são empregadas com o objetivo de mudar práticas e melhorar 
os desfechos clínicos21. A transferência do conhecimento (knowledge 
translation) é definida como um processo dinâmico e interativo que 
envolve a síntese, a disseminação, a troca e a aplicação ética do co-
nhecimento objetivando a melhoria da saúde, da qualidade de ser-
viços e produtos relacionados à saúde e o fortalecimento do sistema 
de atenção à saúde22.
Observa-se importante distanciamento entre os resultados de pes-
quisa e a prática clínica relacionada à dor no RN23. Diversos fatores 
contribuem para tal atraso e no Brasil, particularmente, destacam-se 
os resultados de pesquisa, produzidas predominantemente na língua 
inglesa, falta de hábito dos profissionais na busca de evidências a 
serem utilizadas à beira do leito, acesso limitado a artigos completos 
publicados em periódicos arbitrados, dificuldade em identificar e 
avaliar criticamente evidências de qualidade.
Considerando-se tais obstáculos, foi idealizada uma estratégia de 
educação mediada por tecnologia com vistas a ampliar o conheci-
mento e a habilidade de estudantes e profissionais de saúde quanto à 
avaliação da dor no RN. Essa iniciativa se configura como inédita e 
inovadora na assistência ao cuidado neonatal na realidade brasileira 
e contribui para a minimização dessa distância e para a facilitação da 
utilização de evidências científicas na prática clínica.

Experiência inicial
O Programa de Avaliação de Dor Neonatal (PAD-Neo) foi criado 
em 2010, financiado por International Association for the Study of 
Pain® (IASP®) - Developing Countries Project: Initiative for Improving 
Pain Education, 2009-2010. De forma pioneira, foram utilizados 
instrumentos específicos para avaliação da dor neonatal, validados e 
consagrados na literatura científica internacional. 
O programa foi desenvolvido com base no modelo Addie, acrôni-
mo para analysis, design, development, implementation, e evaluation24. 
Assim, a fase de análise (analysis) envolveu extenso levantamento 
bibliográfico e estabelecimento dos instrumentos de avaliação da dor 
neonatal a serem abordados no curso, do ambiente virtual de apren-
dizagem, dos recursos de hardware e software, dos métodos de ob-
tenção de imagens (vídeos e fotografias), além do delineamento do 
público alvo. As etapas seguintes (design e development) consistiram 
no planejamento e desenvolvimento dos objetivos do programa, 
bem como dos conteúdos teórico e prático, dos recursos didáticos 
e das ferramentas de avaliação. A etapa de avaliação (evaluation) foi 
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realizada inicialmente sob a ótica do usuário do programa, envol-
vendo 10 profissionais e estudantes de graduação e pós-graduação 
da área da saúde. 
O “Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment” 
(Moodle) foi a plataforma utilizada para hospedar o PAD-Neo. Tra-
ta-se de um software aberto, livre e gratuito, desenvolvido a partir de 
uma abordagem construtivista social da educação e que possibilita 
a criação de cursos online interativos e colaborativos, além da gestão 
da aprendizagem de grupos e comunidades virtuais25. O conteúdo 
do programa foi distribuído em formato modular e as atividades 
de cada módulo foram planejadas para ser desenvolvidas ao longo 
de uma semana, perfazendo cerca de duas a três horas semanais de 
atividades. 
O Módulo 1, além de informações detalhadas sobre o curso, apre-
sentava um pré-teste, composto por 20 questões de múltipla escolha 
pertinentes à temática do curso, com o objetivo de avaliar os conhe-
cimentos prévios do usuário. Os Módulos 2 a 4 apresentavam conte-
údos versando sobre aspectos de anatomia e fisiologia relacionadas à 
dor no RN, indicadores de dor neonatal e utilização de instrumentos 
de avaliação da dor neonatal. Os Módulos 5 a 8 abordaram escalas 
específicas para a avaliação da dor no RN. Para viabilizar a aplicação 
dos instrumentos na prática clínica, foram selecionadas escalas vali-
dadas e de simples utilização, a saber: Neonatal Facial Coding System 
(NFCS26), Neonatal Infant Pain Scale (NIPS27), Premature Infant Pain 
Profile (PIPP28) e Crying, Requires Oxygen for saturation above 95%, 
Increased vital signs, Expression, Sleepless (CRIES29). Ressalta-se que em 
todos os módulos, fóruns de discussão, textos para leitura comple-
mentar e exercícios de avaliação formativa, específicos para o conteúdo 
de cada módulo, foram utilizados. Ao término das atividades do Mó-
dulo 8, um pós-teste composto de 20 questões de múltipla escolha e 
um formulário com questões do tipo Likert relacionadas à aparência e 
conteúdo, adequação dos exercícios e leitura complementar, adequa-
ção das atividades e carga horária foram aplicados. 
O PAD-Neo foi avaliado por 10 usuários, que cumpriram integral-
mente as atividades no período proposto. No pré-teste, o número 
médio de acertos foi 13±1,88 do total de 20 questões, e no pós-teste, 
16±2,41 (p=0,006). Destaca-se ainda que os usuários se declararam 
satisfeitos ou muito satisfeitos com os seguintes aspectos do PAD-
-Neo: carga horária (43,4 e 56,6%, respectivamente), organização 
do conteúdo (22,5 e 75%), ambiente virtual de aprendizagem (22 e 
76%), aplicabilidade do conteúdo (33,3 e 66,7%), e recursos didá-
ticos (32,5 e 62,5%). As sugestões dos usuários incluíram aumentar 
o número de fotografias e vídeos utilizados para aplicação das escalas 
de avaliação da dor neonatal. 

Desenvolvimento do PAD-Neo II
Os resultados positivos obtidos com a primeira versão, bem como 
o ineditismo da iniciativa, elucidaram a importância dessa estratégia 
de educação no cenário nacional. Assim, optou-se pela atualização 
do programa, que passou a ser denominado PAD-Neo II, e está 
sendo desenvolvido com financiamento da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), Edital Uni-
versal, 2013-2015. Para tanto, foram consideradas não somente as 
necessidades observadas pelos próprios pesquisadores ao longo do 
desenvolvimento e avaliação iniciais do programa, mas também os 
apontamentos oferecidos pelos usuários. Optou-se por manter a 

plataforma de hospedagem do curso (Moodle), dada sua facilidade 
de utilização e recursos oferecidos, bem como a estrutura básica do 
curso, ou seja, formato modular, utilização de quatro instrumentos 
de avaliação da dor, uso de recursos como fórum de discussão, exer-
cícios, textos para leitura complementar, entre outros. 
Na segunda versão do programa, optou-se por manter o Módulo 
1 com características informativas e apresentação contendo orien-
tações gerais sobre o desenvolvimento do curso, por intermédio do 
guia do usuário, do cronograma, entre outros recursos. Além disso, 
manteve-se o pré-teste, composto por questões atualizadas de múl-
tipla escolha, pertinentes à temática do curso. Nos Módulos 2 a 4, 
o conteúdo foi atualizado quanto aos aspectos de anatomia e fisio-
logia, indicadores de dor neonatal e utilização de instrumentos de 
avaliação da dor no RN. Os recursos educacionais e de apoio dispo-
níveis incluem apresentações com áudio sobre os temas, exercícios 
de avaliação formativa, textos complementares para leitura, além de 
fóruns de discussão e operacionais. 
A exemplo da versão inicial, os Módulos 5 a 8 do PAD-Neo II abor-
dam escalas específicas para a avaliação da dor neonatal. Entretanto, 
os autores julgaram necessária a substituição de dois instrumentos, o 
PIPP e o CRIES. A escala PIPP foi recentemente atualizada e revisa-
da e, portanto, denominada PIPP-Revised30; embora os indicadores 
de dor utilizados tenham sido mantidos, as instruções e, consequen-
temente, o método de pontuação do instrumento sofreram modi-
ficações30, sendo, portanto adotada essa versão. Adicionalmente, a 
escala CRIES foi substituída pelo instrumento BIIP. A CRIES foi 
desenvolvida para avaliar a dor pós-operatória; entretanto, os demais 
instrumentos incluídos (NFCS, NIPS e PIPP) também foram va-
lidados para essa finalidade e, além disso, apresentam propriedades 
psicométricas mais robustas que o CRIES. Ressalta-se ainda que tal 
escala considera a saturação de oxigênio ideal como acima de 95%; 
no entanto, esse índice não corrobora as recomendações atuais, espe-
cialmente para neonato pré-termo, quando os valores desejáveis de 
saturação de oxigênio variam entre 85 e 93%32. Optou-se, portanto, 
pela substituição da CRIES pelo BIIP, desenvolvido e validado por 
Holsti e Grunau31 e Holsti et al.33, que considera o estado compor-
tamental, a mímica facial e movimentos das mãos do RN como in-
dicadores. Ambos os instrumentos, o PIPP-R e o BIIP, passaram por 
processos de adaptação transcultural e validação de conteúdo para a 
presente proposta e os respectivos manuscritos estão em elaboração.
Assim, os quatro últimos módulos são compostos por uma apre-
sentação com áudio, na qual se detalham informações sobre os ins-
trumentos (NFCS, NIPS, PIPP-R e BIIP), bem como sobre seus 
indicadores e método de pontuação; exercícios, que incluem foto-
grafias e vídeos de RN em situações dolorosas e/ou potencialmente 
dolorosas; fórum de discussão; fórum operacional; textos para leitu-
ra complementar. Destaca-se que os exercícios de avaliação formati-
va, baseados em vídeos e fotografias, são considerados como recurso 
de particular importância e diferencial na iniciativa, já que simulam 
situações dolorosas cotidianas da assistência neonatal. A apresenta-
ção de cenários autênticos e em tempo real facilita o treinamento do 
avaliador e de sua capacidade de observação de múltiplos indicado-
res da dor simultaneamente e pode, ainda, melhorar o uso dos ins-
trumentos de avaliação da dor neonatal na prática clínica12. Por esse 
motivo, o PAD-Neo II disponibiliza número variado de fotografias 
e quatro vídeos por módulo, utilizados como exercícios. 
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Ao término do curso, manteve-se o formulário para avaliação quan-
to à carga horária, organização do conteúdo, ambiente virtual, apli-
cabilidade do conteúdo e recursos didáticos.
Ressalta-se que, no momento, o PAD-Neo II está em processo de 
finalização. A seguir, será conduzida validação de aparência e conte-
údo do programa. Assim, oito profissionais da área de tecnologia da 
informação ou áreas correlatas, oito profissionais da área de enferma-
gem neonatal e oito profissionais com experiência em educação à dis-
tância serão convidados a participar desse processo de validação34,35. 
O PAD-Neo II será apreciado, inicialmente, pelos profissionais da 
área de tecnologia da informação ou áreas correlatas, e correções téc-
nicas serão feitas, se necessário. Posteriormente, os profissionais da 
área de enfermagem neonatal e educação procederão à avaliação e, se 
necessário, correções e adaptações também serão feitas. 

CONCLUSÃO

Estratégias de ensino mediadas pela tecnologia podem ser extrema-
mente importantes para a mudança de práticas, nesse caso, a avalia-
ção da dor neonatal nos cenários assistenciais. A partir dos resulta-
dos da primeira versão do programa, acredita-se que o PAD-Neo II 
possibilita a aquisição de conhecimentos e habilidades específicos e 
se destaca pelo uso de instrumentos robustos e consagrados interna-
cionalmente para avaliação da dor no recém-nascido. Espera-se que 
a disponibilização do PAD-Neo II como estratégia de extensão para 
alunos de graduação de cursos da área da saúde, bem como para 
profissionais envolvidos na assistência ao neonato tão logo seu pro-
cesso de validação seja concluído contribua para o processo de en-
sino referente a essa temática. Espera-se, ainda, mensurar os efeitos 
do curso na prática clínica, não somente no que se refere às práticas 
profissionais mas também quanto aos desfechos neonatais. 
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da literatura científica, citando as referências. A estruturação do corpo do 
texto deve conter: Introdução, Relator do Caso, Discussão, Agradecimentos 
e Referências. Figuras e tabelas que ilustrem o texto podem ser incluídos.

3. Artigos de Revisão
Revisões da literatura sobre assuntos relevantes em dor, com análise crítica 
da literatura e realizada de forma sistemática, são bem-vindas. Devem con-
ter não mais que 3000 palavras, e serem estruturadas da seguinte forma: 
Introdução, Revisão da Literatura, Conclusão, Referências. 

4. Cartas
Podem ser enviadas cartas ou comentários a qualquer artigo publicado na 
revista, com no máximo 400 palavras e até 5 referências.

REFERÊNCIAS
A Revista Dor adota as “Normas de Vancouver” (http:// www.icmje.org) 
como estilo para formatação das referências. Estas devem ser apresentadas 
no texto na ordem sequencial numérica, sobrescritas. Não deverão ser cita-
dos trabalhos não publicados e preferencialmente evitar a citação de resu-
mos apresentados em eventos científicos. Referências mais antigas do que 5 
anos deverão ser citadas caso sejam fundamentais para o artigo. Artigos já 
aceitos para publicação poderão ser citados com a informação de que estão 
em processo de publicação.
Deverão ser citados até seis autores e, se houver mais, incluir após os nomes, 
et al. O título do periódico deverá ter seu nome abreviado.

Exemplos de referências:
Artigos de revistas:
- 1 autor - Wall PD. The prevention of postoperative pain. Pain. 
1988;33(1):289-90.
- 2 autores - Dahl JB, Kehlet H. The value of pre-emptive analgesia in the 
treatment of postoperative pain. Br. J. Anaesth 1993;70(1):434-9.
- Mais de 6 autores - Barreto RF, Gomes CZ, Silva RM, Signorelli AA, 
Oliveira LF, Cavellani CL, et al. Pain and epidemiologic evaluation 
of patients seen by the first aid unit of a teaching hospital. Rev Dor. 
2012;13(3):213-9.

Artigo com errata publicada:
Sousa AM, Cutait MM, Ashmawi HA. Avaliação da adição do tramadol 
sobre o tempo de regressão do bloqueio motor induzido pela lidocaína. 
Estudo experimental em ratos Avaliação da adição do tramadol sobre o 
tempo de regressão do bloqueio motor induzido pela lidocaína. Estudo 
experimental em ratos. Rev Dor. 2013;14(2):130-3. Errata em: Rev Dor. 
2013;14(3):234.

Artigo de suplemento:
Walker LK. Use of extracorporeal membrane oxygenation for preope-
rative stabilization of congenital diaphragmatic hernia. Crit Care Med. 
1993;2(2Suppl1):S379-80.

Livro:
Doyle AC, editor. Biological mysteries solved, 2nd ed. London: Science 
Press; 1991. 477-80p.

Capítulo de livro:
Lachmann B, van Daal GJ. Adult respiratory distress syndrome: animal 
models. In: Robertson B, van Golde LMG, editores. Pulmonary surfactant. 
Amsterdam, 2nd ed. Batenburg: Elsevier; 1992. 635-63p.

ILUSTRAÇÕES E TABELAS
Todas as ilustrações (incluindo figuras, tabelas e fotografias) bem como as 
tabelas devem ser obrigatoriamente citadas no texto, em lugar preferencial 
de sua entrada. Enumerá-las em algarismos arábicos. Todas deverão conter 
título e legenda. Utilizar fotos e figuras em branco e preto, e restringi-las a 
um máximo de três. Um mesmo resultado não deve ser expresso por mais 
de uma ilustração. Sinais gráficos utilizados nas tabelas ou figuras devem ter 
sua correlação mencionada no rodapé. Figuras e tabelas devem ser enviadas 
separadas do texto principal do artigo, e em formato que permita edição, 
segundo recomendação a seguir.

Formato Digital
A Carta de Submissão, o Manuscrito e Figuras deverão ser encaminhados 
no formato DOC (padrão Windows Word); figuras em barras ou linhas e 
tabelas deverão ser encaminhadas em Excel (extensão XLS). Fotos deverão 
ser digitalizadas com resolução mínima de 300 DPI, em formato JPEG. 
Não inserir ilustrações no corpo do texto, cada ilustração deve ter arquivo 
individual. O nome do arquivo deve expressar o tipo e a numeração da 
ilustração (Figura 1, Tabela 2, por exemplo). Títulos e legendas das ilustra-
ções, devidamente numerados, devem ser incluídos ao final do manuscrito. 
Cópias ou reproduções de outras publicações serão permitidas apenas me-
diante a anexação de autorização expressa da Editora ou do Autor do artigo 
de origem.

Ética:
Ao relatar experimentos com seres humanos, indique se os procedimentos 
seguidos estavam de acordo com os padrões éticos do Comitê responsável 
pela experimentação humana (institucional ou regional) e com a Declaração 
de Helsinque de 1975, tal como revista em 1983. Deve-se citar o número de 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.

Registro de Ensaio Clínico:
A Revista Dor respeita as políticas da Organização Mundial de Saúde e da 
Comissão Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE- Inter-
national Committee of Medical Journal Editors) para registro de estudos clí-
nicos, reconhecendo a importância dessas iniciativas para a disseminação 
internacional de informações sobre pesquisas clínicas com acesso aberto. 
Assim, a partir de 2012, terão preferência para publicação os artigos ou es-
tudos registrados previamente em uma Plataforma de Registros de Estudos 
Clínicos que atenda aos requisitos da Organização Mundial de Saúde e da 
Comissão Internacional de Editores de Revistas Médicas. A lista de Plata-
forma de Registros de Estudos Clínicos se encontra no site http://www.
who.int/ictrp/en, da International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP). 
Entre elas está o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), que é 
uma plataforma virtual de acesso livre para registro de estudos experimentais 
e não experimentais realizados em seres humanos, em andamento ou fina-
lizados, por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, que pode ser acessada 
no site http://www. ensaiosclinicos.gov.br. O número de registro do estudo 
deve ser publicado ao final do resumo.

Uso de Abreviações:
O uso de abreviações deve ser mínimo, e não devem ser utilizadas no título 
ou no resumo. Quando expressões extensas precisam ser repetidas, reco-
menda-se que suas iniciais maiúsculas as substituam após a sua primeira 
menção no texto. Esta deve ser seguida das iniciais entre parênteses. Todas 
as abreviações inferidas em tabelas e figuras deverão conter o seu significado 
no rodapé.
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

Assuma o Controle da 
Dor de seu Paciente1

• Sistema de liberação 
bifásico (Acrocontin®), 
com rápido início de ação 
(em até 1 h)2-5

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

•	Efi	caz	no	alívio	da	
dor	crônica6

• Controle da dor por um 
período de 12 horas.4

•	Efi	cácia	comprovada	
no tratamento da dor 
relacionada ao câncer7,8

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


