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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. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Acupuncture is a thera-
peutic method widely used to manage pain. Temporomandibular 
disorders have symptoms such as facial pain, pain in temporoman-
dibular region and in masticatory muscles. This study aimed at 
describing the results obtained in temporomandibular disorder 
pain intensity improvement in patients treated in a public service 
with a minimum number of three acupuncture sessions.
METHODS: This is a descriptive study with patients with tempo-
romandibular disorders treated in the Dentistry Specialties Center 
I of the city of Piracicaba (SP) in the period from September 2010 
to October 2011. Sample was made up of 31 patients of both 
genders, aged between 14 and 68 years. Pain was measured by the 
visual analog scale (VAS), called initial VAS (pre-treatment) and 
final VAS (post-treatment), respectively in the beginning and end 
of the acupuncture session. Each patient was submitted to three 
20-minute sessions, once a week.
RESULTS: Pain was absent (VAS=0) in 67.7% of patients who 
had pain intensity improvement with iVAS in the first session hi-
gher (6.10±2.64) than fVAS in the third session (1.16±1.98).
CONCLUSION: With a minimum of three weekly acupunctu-
re sessions it was possible to control temporomandibular disorder 
pain regardless of the level of initial pain. Its use could contribute 
to enhance the treatment of such patients in the public service for 
being a low cost and easy to apply therapy.
Keywords: Acupuncture therapy, Facial pain, Temporomandibu-
lar disorder.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Acupuntura é um método te-
rapêutico e seu uso é amplo para o tratamento da dor. As disfunções 
temporomandibulares apresentam sintomas como dores na face, na 
região da articulação temporomandibular, nos músculos mastigató-
rios. O objetivo deste estudo foi descrever os resultados obtidos na 
redução da intensidade de dor na disfunção temporomandibular em 
pacientes atendidos no serviço público com um número mínimo de 
três sessões de acupuntura.
MÉTODOS: Trata-se de estudo descritivo de pacientes com dis-
função temporomandibular tratados com acupuntura no Centro de 
Especialidades Odontológicas I do município de Piracicaba (SP), no 
período de setembro de 2010 a outubro de 2011. A amostra foi de 
31 pacientes, de ambos os gêneros, com idade entre 14 e 68 anos. 
A dor foi mensurada através da escala analógica visual (EAV), deno-
minada EAV inicial (pré-tratamento) e EAV final (pós-tratamento), 
respectivamente no inicio e ao final da sessão de acupuntura. Cada 
paciente recebeu três sessões de acupuntura, uma vez por semana 
com a duração de 20 minutos.
RESULTADOS: A dor cessou (EAV=0) em 67,7% dos pacientes 
que apresentaram redução na intensidade de dor, com EAVi da 1ª 
sessão maior (6,10±2,64) do que a EAVf da 3ª sessão (1,16±1,98).
CONCLUSÃO: Com um número mínimo de três sessões semanais 
de acupuntura foi possível o controle da dor em pacientes com dis-
função temporomandibular independentemente do grau de dor ini-
cial. Sua utilização poderia contribuir para ampliar o atendimento a 
esses pacientes no serviço público por ser uma prática terapêutica de 
baixo custo e fácil aplicação.
Descritores: Articulação temporomandibular, Dor facial, Terapia 
por acupuntura.

INTRODUÇÃO 

Acupuntura é um método terapêutico que faz parte da Medicina 
Tradicional Chinesa (MTC), é milenar, sendo utilizada há 5.000 
anos no Oriente e incorporada a outros países como Japão, Coréia 
e Vietnã; no Brasil surgiu quando os imigrantes japoneses vieram 
trabalhar nas lavouras de café há cerca de 100 anos1.
A acupuntura baseia-se na estimulação de pontos anatômicos espe-
cíficos do corpo denominados acupontos, a fim de prevenir, restabe-
lecer ou manter a saúde. Destaca-se o agulhamento na prática tera-
pêutica com acupuntura, mas além do calor (moxa), a estimulação 
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do ponto de acupuntura pode ser com o laser, eletricidade (eletroa-
cupuntura) e com ventosas2.
De acordo com estudo2, uma das vantagens do uso da acupuntura é 
que ela é efetiva no tratamento da dor principalmente nas de origem 
musculoesqueléticas, sendo que na odontologia a disfunção tempo-
romandibular (DTM) ou desordens crâniomandibulares (DCM) 
são o tipo mais comum de dor orofacial de origem musculoesque-
lética3.
As DTM representam um grupo heterogêneo de problemas carac-
terizados por dor orofacial e/ou disfunção mastigatória4, apresentam 
sintomas como dores na face, na região das articulações temporo-
mandibulares (ATM), nos músculos mastigatórios, dores de cabeça 
e no ouvido e algumas manifestações otológicas como zumbido, 
vertigem e plenitude auricular5.
Devido à similaridade das DTM com outras disfunções musculo-
esqueléticas, em que se desconhece parte do curso natural dessas 
alterações, indicam-se as terapias conservadoras como tratamento, 
incluindo agentes farmacológicos, automassagem, educação do pa-
ciente e autocuidados, terapia física, ajustes oclusais, aparelhos inte-
roclusais e acupuntura3.
De acordo com estudo5, há carência de políticas públicas para divul-
gar a doença e acolher os indivíduos que apresentam DTM e nesse 
caso, o uso da acupuntura poderia contribuir para ampliar o aten-
dimento a esses pacientes, por ser uma prática terapêutica de baixo 
custo e de fácil aplicação.
Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi descrever os resulta-
dos obtidos na redução da intensidade de dor na DTM em pacien-
tes atendidos com acupuntura no serviço público com um número 
mínimo de três sessões.

MÉTODOS

Em se tratando de um estudo com seres humanos, o mesmo foi 
conduzido de acordo com os princípios éticos, conforme a resolução 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, em 
concordância com a Declaração de Helsinque e só teve inicio após a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Consiste em estudo descritivo longitudinal preliminar, pois a amos-
tra foi pequena e não há grupo controle. A amostra foi de 31 pa-
cientes de Acupuntura do Centro de Especialidades Odontológicas 
I (CEO) do município de Piracicaba (São Paulo), no período de 
setembro de 2010 a outubro de 2011, com idade entre 14 e 68 anos, 
de ambos os gêneros, com diagnóstico de DTM de origem muscular 
que foram encaminhados para tratamento com acupuntura, apre-
sentando sintomas dolorosos na face, com dor na região da ATM 
e em outros locais. Foram tratados com três sessões de acupuntura. 
No início (pré-tratamento) e ao final (pós-tratamento) de cada ses-
são de acupuntura os pacientes assinalavam o grau de intensidade 
da dor que sentiam por meio da escala analógica visual (EAV) (EAV 
inicial - EAVi e EAV final – EAVf). 
Do total da amostra (n=31), 83,87% eram mulheres e a maior parte 
dos pacientes está na faixa etária de 30 a 49 anos (51,61%), seguidos 
daqueles com 50 anos ou mais (25,81%).
Os pacientes foram tratados através de acupuntura tradicional, as 
sessões foram semanais com duração de 20 minutos. A assepsia da 
pele foi com algodão embebido em álcool a 70%. As agulhas uti-

lizadas foram chinesas, esterilizadas, descartáveis e embaladas indi-
vidualmente, nos tamanhos 0,20x13mm para pontos na região da 
face e 0,25x30mm para os pontos localizados distantes da face, da 
marca Qizhou (Wujiang City Shenli Medical & Health Material 
Co. Ltda). A inserção e a profundidade foram de acordo com a li-
teratura6, respeitando-se a constituição física, a idade do paciente e 
a localização do ponto7. As agulhas foram inseridas e giradas ma-
nualmente no sentido horário e anti-horário até o paciente relatar 
a sensação de deqi8. A inserção foi unilateral (Figura 1), do lado da 
maior intensidade de dor e após a obtenção do deqi as agulhas não 
foram manipuladas (sedação ou tonificação)9.

Figura 1. Agulha inserida no ponto CS6 (Neiguan)

Observou-se em cada inserção o relato do paciente sobre o deqi, que 
é uma sensação específica sentida quando uma agulha é inserida no 
ponto de acupuntura, podendo apresentar-se como dor, dormência, 
calor, peso ou distensão em torno da área onde foi inserida a agulha, 
podendo irradiar-se ao longo do caminho do meridiano a que per-
tence o ponto estimulado. É um efeito desejado e necessário para a 
acupuntura ser efetiva10.
A aplicação da acupuntura foi realizada por cirurgiões-dentistas ha-
bilitados em acupuntura pelo Conselho Federal de Odontologia, 
que fazem parte do Grupo de Acupuntura da Faculdade de Odon-
tologia de Piracicaba - FOP/UNICAMP, que atendem de forma 
voluntária no CEO. Os pacientes da pesquisa foram encaminhados 
para o tratamento com acupuntura com o diagnóstico de DTM de 
origem muscular, que é uma das indicações para o uso da acupuntu-
ra3, por cirurgião-dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial, 
que atende no mesmo local e faz o encaminhamento para o atendi-
mento com acupuntura.
Por meio da anamnese inicial do paciente com perguntas como pre-
ferência por calor ou frio, localização e tipo de dor (latejante, em 
peso, em facada), inspeção da língua e pulso identificou-se o dese-
quilíbrio energético e baseado na experiência clínica do grupo, foi 
selecionado um conjunto de pontos para o tratamento, sendo mais 
utilizados os relatados a seguir:
Reequilíbrio Emocional: C7 (Shenmen), CS6 (Neiguan), ID3 
(Houxi), VB20 (Fengchi) e TA23 (Sizhukong). Relacionado à pre-
sença de ansiedade e problemas emocionais11. 
Deficiência de Yin do rim com alteração da energia do Meri-
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diano Chong Mai: VC 3 (Zhongji), R3 (Taixi), R7 (Fuliu), VG4 
(Mingmen), VG14 (Dazhui), TA17 (Yfeng) e TA21 (Ermen). Nos 
casos de desgaste energético12.
Ascensão do Yang do fígado com vento interno: R7 (Fuliu), VB20 
(Fengchi), VB34 (Yanglingquan), VB 39 (Xuanzhong), TA17 
(Yfeng), F2 (Xingjian). Nos casos de pulso em corda e presença de 
tremor lingual ou facial13.
Deficiência de Yang do baço/pâncreas: VC12 (Zhongwan), TA3 
(Zhongzhu), IG4 (Hegu) (Figura 2), BP4 (Gongsun) e VG15 (Ya-
men). Nos casos de insônia, preocupação, marcas de dentes nas la-
terais da língua14.
Para a análise estatística utilizou-se o teste t para amostras relacio-
nadas com avaliação da EAVi (antes de cada sessão de acupuntura) 
e EAVf (após cada sessão de acupuntura). O nível de significância 
adotado foi p<0.05. O programa utilizado foi o Bioestat 5.3.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Facul-
dade de Odontologia de Piracicaba/UNICAMP, sob o nº 099/2008.

RESULTADOS

A dor cessou (EAV=0) em 67,7% dos pacientes e os demais apresen-
taram redução na intensidade de dor. Em todas as sessões, a média 
da EAVf foi significativamente menor que a média da EAVi (Tabela 
1). No entanto, observou-se uma variação da EAV entre as sessões, 
na qual alguns pacientes apresentaram aumento da intensidade de 
dor após o início do tratamento. Segundo a literatura6, após a sessão 
de acupuntura pode ocorrer a exacerbação de sintomas dolorosos, 
pois a evolução dos pacientes tratados pela acupuntura se faz em ci-
clos de melhora ou piora dos sintomas clínicos que estão diretamen-
te relacionados com a própria evolução da terapia ou por agressão 
de fatores emocionais (como por exemplo raiva, medo, tristeza) ou 
fatores extrínsecos (como por exemplo condições climáticas, trau-
mas etc.).

Tabela 1. Média e desvio padrão da intensidade de dor inicial e final 
de cada uma das três sessões de acupuntura

Sessão EAVi média DP EAV f média DP Valor de p

1ª 6,10 2,64 2,74 2,26 <0,0001

2ª 3,93 3,67 1,74 2,41 <0,0001

3ª 2,55 3,27 1,16 1,98 0,0008
EAV: escala analógica visual, DP: desvio padrão.

Nenhum efeito adverso foi observado nos pacientes durante as ses-
sões de tratamento com acupuntura, independentemente da inten-
sidade da dor.

DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo preliminar mostraram que três sessões 
de acupuntura foram efetivos para reduzir a intensidade de dor e 
que acupuntura é um método seguro. Como os pacientes relatam 
respostas diferentes à acupuntura, torna-se difícil especificar quantas 
sessões são necessárias ou qual a duração do tratamento com acu-
puntura15. Nos casos de dor crônica, na maioria das vezes há neces-
sidade de 10 sessões, preferencialmente em dias alternados, ou uma 
vez por semana2 de modo a obter benefícios de longa duração.
Sabe-se que as DTM são o tipo mais comum de dor orofacial de 
origem musculoesquelética e quando se apresentam na condição de 
dor crônica são de difícil controle pelos cirurgiões-dentistas ou ou-
tros profissionais da saúde3. São causas de desconforto e reduzem a 
capacidade dos indivíduos, pois assim como a dor, a limitação fun-
cional da mandíbula provoca significativos problemas nos pacientes 
que encontram dificuldades nas atividades diárias como alimentar-
-se, expressar-se, falar, trabalhar, etc.4.
Acupuntura é utilizada como um tratamento para dor da DTM e de 
outros sintomas a ela associados16, a acupuntura se mostra eficaz no 
alívio de dores de origem muscular e tem como vantagem diminuir 
o processo inflamatório local aliviando a dor6, mas além do alivio 
da dor, uma ou mais sessões de acupuntura incluem benefícios na 
saúde geral como maior disposição física, padrões de sono melhores, 
melhora no apetite e uma sensação de bem-estar15, que são estraté-
gias de tratamento da DTM, baseadas na redução dos sintomas, na 
melhora da função e da qualidade de vida4.
O mecanismo de ação da acupuntura ainda não está elucidado. 
Quando a agulha é inserida na pele, um sistema de controle da dor 
é ativado para inibir os sinais de dor que entram no sistema ner-
voso. Esse sistema de controle é chamado de sistema de analgesia, 
que provoca a secreção de opioides endógenos e o envolvimento de 
neurotransmissores (endorfina, encefalina e serotonina)17. As teorias 
ocidentais baseiam-se principalmente no fato que a acupuntura in-
duz sinais em nervos aferentes que modulam a transmissão do sinal 
na coluna vertebral e a percepção da dor no cérebro18.
No aspecto da MTC, que se baseia no desequilíbrio energético, a 
dor é interpretada como uma estagnação de Qi (energia) e/ou Xue 
(Sangue), e o tratamento com acupuntura tem como objetivo re-
mover essa estagnação e regular o fluxo de Qi nos canais de ener-
gia (Meridianos)19. Com base nisso, utilizou-se esses protocolos já 
descritos, cada um indicado para um desequilíbrio identificado em 
pacientes com DTM na prática clínica. Neste estudo foi possível ve-
rificar que são efetivos no controle da intensidade de dor. Destaca-se 

Figura 2. Agulha inserida no ponto IG4 (Hegu)
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entre os pontos, o ponto IG4 (Figura 2) considerado ter forte ação 
de analgesia19, muito utilizado na odontologia (embora sua localiza-
ção seja na mão), que apresenta resultados favoráveis no manuseio 
da dor orofacial; uma explicação para isso está no seu trajeto interno 
que tem grande relação com a cavidade bucal9.
Estudo20 comparou o uso da acupuntura com aparelho interoclu-
sal em mulheres com DTM, onde o grupo acupuntura apresen-
tou melhores resultados no aumento da abertura bucal, visto que 
a acupuntura pode relaxar a musculatura mastigatória e que uma 
das vantagens da acupuntura é a possibilidade de estar associada a 
terapias convencionais. No presente trabalho houve a utilização só 
de acupuntura o que reduz os custos do serviço público.
Em outro estudo duplamente encoberto21 que utilizou acupuntura 
para o tratamento dos sintomas das DTM, um grupo recebeu acu-
puntura verdadeira e o outro acupuntura placebo. O grupo tratado 
com acupuntura verdadeira obteve redução dos sintomas dolorosos 
com diferença significativa comparada a acupuntura placebo, resul-
tados esses obtidos no presente estudo independentemente da inten-
sidade de dor inicial.
Neste estudo não se observou nenhum efeito adverso, embora na 
literatura22 alguns efeitos adversos de pouca gravidade como trans-
piração, vertigens e sangramentos foram relatados em 7 a 11% dos 
pacientes. A possibilidade de não ter tido efeitos adversos pode ser 
pelo fato de os pacientes serem encaminhados por uma triagem pré-
via de um profissional já conhecido por eles, no mesmo local onde é 
prestado o atendimento com acupuntura, aumentando a confiança/
segurança para essa possibilidade de atendimento.
Deve-se ressaltar a segurança do tratamento, desde que atendido por 
um profissional capacitado. Acupuntura ainda não é uma especiali-
dade odontológica; em 2008 foi reconhecida pelo Conselho Fede-
ral de Odontologia, que criou a Habilitação em acupuntura para 
os cirurgiões-dentistas, daí a importância de ser uma especialidade 
odontológica.
Os presentes resultados indicam que acupuntura é uma opção de 
tratamento para pacientes com DTM de origem muscular, pois atua 
não só no controle da dor, como proporciona benefícios na saúde 
geral, que reflete o modelo biopsicossocial da saúde.
Este estudo tem algumas limitações: a primeira é que o tamanho da 
amostra foi pequeno para avaliar completamente o efeito do trata-
mento, a segunda é que não há grupo controle e, portanto não hou-
ve uso da acupuntura Sham. Para trabalhos futuros sugere-se estudos 
randomizados, que incluam grupo controle, para verificar os efeitos 
específicos da acupuntura e as indicações de tratamento, ampliando 
seu uso tanto na saúde privada como no serviço público.

CONCLUSÃO

Com um número mínimo de três sessões semanais de acupun-
tura foi possível o controle da dor em pacientes com DTM in-

dependentemente do grau de dor inicial. Sua utilização poderia 
contribuir para ampliar o atendimento a pacientes com DTM no 
serviço público por ser uma prática terapêutica de baixo custo e 
fácil aplicação.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Submucosal dexametha-
sone injection directly in the surgical area has been used in different 
dental procedures, but there are still few studies evaluating its effi-
cacy as compared to oral route for impacted third molar surgeries. 
So, this study aimed to evaluate postoperative pain, edema and tris-
mus after impacted third molar surgeries using oral or submucosal 
local injection of dexamethasone.
METHODS: This was a prospective, controlled, crossover and 
randomized study involving 36 patients with indication of lo-
wer third molar surgeries, who were randomly distributed in two 
groups: group A – submucosal local injection of dexamethasone 
(4mg/1mL) after local anesthesia, and group B – oral dexametha-
sone tablet (4mg) one hour before procedure. Edema and trismus 
were clinically evaluated in the postoperative period and in the 1st, 
2nd, 3rd and 7th postoperative days. Patients were oriented to record 
pain intensity in the visual analog scale in periods zero (preoperati-
ve), 1h, 2h, 4h, 12h, 1 day, 2 days and 3 days and one week after 
surgery. Data were submitted to statistical analysis with significance 
level of 5%.
RESULTS: There were no significant differences in surgical time 
with regard to operated sides (p=0.4). Edema and trismus values 
were not statistically different between observed groups (p>0.05). 
Mean pain values recorded in the visual analog scale were not statis-
tically different between groups and patients have not reported ma-
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jor postoperative discomfort and had no need to prolong analgesic 
medication (p>0.05).
CONCLUSION: Both dexamethasone administration routes were 
effective to control pain, edema and trismus after lower third molar 
surgeries, presenting similar results.
Keywords: Dexamethasone, Edema, Oral surgery, Pain.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A utilização da injeção submu-
cosa de dexametasona diretamente na área cirúrgica tem sido reali-
zada em vários procedimentos odontológicos, mas ainda são escassos 
os estudos que avaliaram a sua eficácia em comparação com a via 
oral para exodontias de terceiros molares inclusos. Desta forma, o 
objetivo do presente estudo foi avaliar a dor, edema e trismo no pós-
-operatório de cirurgia de terceiros molares inclusos utilizando-se 
dexametasona, por via oral, ou por injeção local submucosa. 
MÉTODOS: Estudo prospectivo, controlado, cruzado e randomi-
zado envolvendo 36 pacientes com indicação cirúrgica de terceiros 
molares inferiores que foram divididos em dois grupos: grupo A - 
injeção local submucosa de dexametasona (4mg/1mL) após a anes-
tesia local e grupo B - 1 comprimido de dexametasona (4mg), por 
via oral, uma hora antes do procedimento. Edema e trismo foram 
avaliados clinicamente no pré-operatório, 1º, 2º, 3º e 7º dia de pós-
-operatório. Os pacientes foram orientados a registrar a intensidade 
de dor na escala analógica visual nos períodos zero (pré-operatório), 
1h, 2h, 4h, 12h, 1 dia, 2 dias, 3 dias e uma semana após as cirurgias. 
Os dados obtidos foram submetidos a análise estatística com nível 
de significância de 5%. 
RESULTADOS: Não revelaram diferenças significativas no tem-
po cirúrgico em relação aos lados operados (p=0,4). Os valores de 
edema facial e trismo não demonstraram diferenças estatisticamente 
significativas entre os grupos observados (p>0,05). Os valores mé-
dios de dor registrados na escala analógica visual não mostraram 
diferença estatística significativa entre os grupos e os pacientes não 
relataram grande desconforto pós-operatório e não necessitaram 
prolongar o fármaco analgésico (p>0,05). 
CONCLUSÃO: As duas vias de administração da dexametasona 
mostraram-se eficazes no controle da dor, edema e trismo após ci-
rurgias de terceiros molares inferiores, apresentando resultados se-
melhantes.
Descritores: Cirurgia bucal, Dexametasona, Dor, Edema.
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INTRODUÇÃO 

A exodontia de terceiros molares impactados envolve trauma para os 
tecidos moles e ósseos e podem resultar em dor considerável, edema 
e trismo. Esses eventos fisiopatológicos pós-operatórios estão asso-
ciados à liberação de mediadores inflamatórios resultantes do meta-
bolismo do ácido araquidônico, o que pode causar desconforto para 
o paciente e afetar sua qualidade vida1-3.
Muitos profissionais têm enfatizado a necessidade de um melhor 
controle do processo inflamatório no pós-operatório desses pro-
cedimentos cirúrgicos, e vários fármacos têm sido propostos nesse 
contexto. Os corticosteroides podem inibir o início da síntese de 
mediadores inflamatórios e são considerados fármacos potentes para 
o controle da dor, edema e trismo4-7.
A dexametasona tem sido amplamente utilizada na odontologia em 
diferentes doses e vias de administração para diminuir o desconfor-
to pós-operatório, e quando usada por um curto período apresenta 
menor interferência na quimiotaxia para os leucócitos8,9. Dentre as 
vias de administração, a injeção submucosa de dexametasona foi re-
latada em estudos prévios com efeito significativo sobre o edema no 
pós-operatório, mas apenas um efeito limitado em trismo e dor10-13. 
Apesar de haver várias investigações científicas acerca deste assunto, 
ainda não há um consenso no que diz respeito à seleção de pacien-
tes, dosagem, tempo e via de administração dos corticosteroides. A 
escolha do fármaco para controle das sequelas pós-operatórias em 
cirurgia bucal é normalmente apoiada em experiência profissional e 
preferências pessoais, e nesse sentido os estudos clínicos cruzados e 
randomizados são importantes para esclarecer e orientar as melhores 
escolhas terapêuticas14.
O objetivo deste estudo foi comparar a eficácia da dexametasona 
administrada por via oral ou por injeção submucosa em cirurgias de 
terceiros molares inclusos.

MÉTODOS

Trata-se de estudo prospectivo, cruzado e randomizado. Foram se-
lecionados 36 voluntários de ambos os gêneros, com idade entre 18 
e 25 anos e sem alterações sistêmicas que fossem contraindicações 
para os procedimentos cirúrgicos. Todos os voluntários apresenta-
vam indicação de exodontia bilateral de terceiros molares inferiores 
com padrão de inclusão semelhante, classificados em Classe I ou II 
e em posição B, de acordo com Pell e Gregory15 e inclusão vertical 
ou mesioagulada, de acordo com Winter16. Na consulta inicial os 
pacientes foram avaliados de acordo com uma ficha clínica na qual 
foram anotados dados de identificação do paciente, história médica 
e odontológica, resultado dos exames pré-operatórios (hemograma 
e coagulograma), data e horário da cirurgia, tempo operatório, lado 
operado na sessão, quantidade de tubetes anestésicos usados e via de 
administração da dexametasona usada na sessão8,12,14,17,18.

Randomização e grupos de estudo
Para um correto controle dos pacientes e confiabilidade dos resulta-
dos foi proposto um ensaio clínico randomizado para o lado opera-
do e terapêutica empregada, baseado nos itens de 8-10 do checklist 
de 2001 da The Cochrane Collaboration (Oral Health Group, Uni-
versity of Manchester, UK), que determina o método aleatório de 

geração da sequência, ocultação da legenda dos grupos e cegamento 
dos envolvidos19-21. Foram propostos dois protocolos farmacológicos 
para controle da dor e edema pós-operatórios: Grupo A - injeção 
local submucosa de 1mL de dexametasona 4mg/mL (Decadron®, 
Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A., Guarulhos, SP, Brasil) ime-
diatamente após a anestesia por bloqueio locorregional; Grupo B - 1 
comprimido de dexametasona 4mg (Decadron®, Aché Laboratórios 
Farmacêuticos S.A., Guarulhos, SP, Brasil), por via oral, uma hora 
antes do procedimento.

Procedimentos cirúrgicos
Cada voluntário foi submetido a dois procedimentos cirúrgicos re-
alizados pelo mesmo cirurgião com experiência comprovada e com 
intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda cirurgia22. Este 
estudo cruzado determinou que em cada procedimento cirúrgico o 
mesmo paciente deveria receber um dos tratamentos propostos para 
cada lado operado – dexametasona (4mg/mL) por injeção submu-
cosa em região vestibular do terceiro molar incluso ou dexametasona 
(4mg) por ingestão via oral de um comprimido. 
Em cada procedimento cirúrgico os pacientes foram orientados a 
realizar bochecho vigoroso com solução de clorexidina a 0,12% 
(Proderma®, Piracicaba, SP, Brasil) por um minuto, passaram por 
antissepsia extrabucal com solução de clorexidina a 2% (Proderma®, 
Piracicaba, SP, Brasil) e receberam recomendações pós-operatórias 
de dieta, repouso e higiene bucal23.
Para a realização da exodontia dos dentes foram seguidos, rigorosa-
mente, todos os princípios de técnica cirúrgica e assepsia. Foi reali-
zado bloqueio anestésico dos nervos alveolar inferior, lingual e bucal 
com lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000 (Alphacaine®, Rio 
de Janeiro, Brasil)24 e nas cirurgias do grupo A, logo em seguida foi 
administrada a dexametasona, por via subcutânea no lado previsto 
pela randomização. A incisão sulcular foi realizada com lâmina de 
bisturi nº 15 (MedGoldman®, São José, Brasil) e após descolamento 
foi obtido um retalho mucoperiósteo. A ostectomia e odontossecção 
foram realizadas com instrumento rotatório com irrigação fisiológi-
ca estéril abundante. Para a sutura foi usado o fio nylon 3.0 (Polysu-
ture®, São Sebastião do Paraíso, Brasil). 
Após a realização do procedimento cirúrgico, todos os pacientes re-
ceberam um frasco com 8 comprimidos de paracetamol (750mg) 
(Tylenol®, Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de 
Produtos para Saúde Ltda., São José dos Campos, SP, Brasil) e fo-
ram instruídos a tomar um comprimido a cada 6h por dois dias. 
No caso de necessidade de prolongar a analgesia os voluntários fo-
ram orientados a anotar a quantidade e horários do uso adicional 
do analgésico.

Avaliação do edema e trismo
Essa etapa foi realizada nos momentos pré-operatório, 1º, 2º, 3º e 
7º dias de pós-operatório por medidas lineares. O edema foi medido 
entre o tragus e a asa do nariz e entre o tragus e a comissura labial, do 
lado operado, com o uso de fio seda 2.0. O trismo foi avaliado pela 
distância interincisal, tomada a partir da borda incisal dos incisivos 
centrais superiores e inferiores do lado operado. As medidas foram 
verificadas com o paciente em abertura bucal máxima, utilizando 
um paquímetro digital calibrado (Pantec®, São Bernardo do Campo, 
Brasil) no pré-operatório, 1º, 2º, 3º e 7º dias de pós-operatório14.
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Avaliação da dor
Foi utilizada a escala analógica visual (EAV) impressa em 10 folhas 
de um livreto contendo orientações sobre o preenchimento. Cada 
folha desse livreto representava um momento de mensuração da 
dor (pré-operatório, pós-operatório imediato, 1, 2, 4, 12 horas; 
1, 2, 3 e 7 dias de pós-operatório). Os pacientes foram orientados 
a marcar com um traço sobre a linha horizontal relacionando a 
intensidade dolorosa, considerando a marca zero como nenhuma 
dor e a marca 10 como a maior dor possível26. Os voluntários fo-
ram orientados a entregar pessoalmente o livreto com as EAV pre-
enchidas na consulta de retorno de sete dias de pós-operatório. As 
suas marcações foram posteriormente mensuradas por paquímetro 
digital calibrado (Pantec®, São Bernardo do Campo, Brasil), consi-
derando a distância da marca zero ao traço registrado pelo paciente 
em cada momento de medida27.

Análise estatística
Foram utilizadas técnicas de estatística descritiva através de distri-
buições absolutas, percentuais e métodos estatísticos inferenciais. 
Os testes t pareado, Levene, Shapiro-Wilks, ANOVA e Tukey foram 
usados com nível de significância de 5%, sendo que os cálculos fo-
ram obtidos por meio do programa BioEstat 5.0 (Fundação Mami-
rauá, Belém, PA).
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa em 
seres humanos do Centro de Pesquisas Odontológicas e Faculdade 
de Odontologia São Leopoldo Mandic (Processo nº 2009/0110), 
de acordo com as normas da Resolução 196/1996. Todos os pa-
cientes foram informados dos objetivos da pesquisa e aceitaram 
participar mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE).

RESULTADOS

A análise (teste t pareado) dos momentos operatórios revelou que 
não houve diferenças estatisticamente significativas (p=0,7109) 
entre o tempo operatório necessário para as cirurgias do grupo B, 
medicado por via oral e do grupo A, por via parenteral. O teste de 
Levene mostrou que as medidas ”tragus-asa do nariz” (p=0,9973), 
“tragus-comissura” (p=0,1262), “abertura bucal” (p=0,1210) e “dor” 
(p=0,0935) apresentaram homogeneidade, sendo que o teste de 
Shapiro-Wilks mostrou distribuição normal para as mesmas medi-
das. Assim, as medidas foram submetidas à ANOVA para medidas 
repetidas e ao teste de Tukey. As figuras 1 e 2 apresentam os resulta-
dos da avaliação de edema.
Com relação à medida tragus-asa do nariz, a análise dos dados re-
velou que não houve diferenças estatisticamente significativas entre 
os grupos nos tempos pré-operatório (p=1,0), 1 dia (p=0,8141), 2 
dias (p=0,8693), 3 dias (p=0,8610) e 7 dias (p=0,8508). Entretan-
to, foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre 
cada tempo, tanto para o grupo A (p<0,0001) quanto para o grupo 
B (p<0,0001).
À exceção do período “3 dias” (p=0,0690), não houve diferenças 
estatisticamente significativas (p>0,05) entre os grupos nos demais 
tempos avaliados. Também não foram observadas diferenças estatis-
ticamente significativas entre os períodos “pré-operatório” e “7 dias” 
(p=0,3385); entre “1 dia” e “2 dias” (p=0,3146); e entre “3 dias” e 
“7 dias” (p=0,2120) para o grupo B. As demais combinações de pe-
ríodos mostraram diferenças significativas (p<0,05) para este grupo. 
Para o grupo A não foram observadas diferenças estatisticamente 
significativas considerando os períodos “pré-operatório” e “7 dias” 
(p=0,6032); e “1 dia” e “2 dias” (p=0,6002); sendo que os demais 
apresentaram diferenças significativas (p<0,05).

Figura 1. Distância tragus a asa do nariz (média±desvio padrão) em função dos tratamentos utilizados
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Com relação à abertura bucal, a análise dos dados revelou que 
não houve diferenças estatisticamente significativas entre os gru-
pos nos tempos pré-operatório (p=1,0), 1 dia (p=0,6667), 2 dias 
(p=0,6799), 3 dias (p=0,6632) e 7 dias (p=0,9539). Entretanto, fo-
ram observadas diferenças estatisticamente significativas entre cada 
tempo considerando apenas o grupo A (p<0,0001) e apenas o grupo 
B (p<0,0001).
Com relação a avaliação da dor, a análise dos dados revelou que não 
houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em 

nenhum dos tempos avaliados: pré-operatório (p=0,8981), 1 hora 
(p=0,8268), 2 horas (p=0,3254), 4 horas (p=0,2813), 12 horas 
(p=0,1978), 1 dia (p=0,1185), 2 dias (p=0,2180), 3 dias (p=0,4030) 
e 7 dias (p=0,7435). Entretanto, foram observadas diferenças esta-
tisticamente significativas (p<0,0001) entre os períodos pré-opera-
tórios, 1h, 2h, 2 dias e 3 dias tanto para o grupo A quanto para o 
grupo B. Entretanto, os períodos “4h” e “12h” e “1 dia” e “7 dias” 
não mostraram diferenças estatisticamente significativas para ambos 
os grupos (p>0,05).

Figura 2. Distância tragus a comissura labial (média±desvio padrão) em função dos tratamentos utilizados

Figura 3. Valores de abertura bucal (média±desvio padrão) em função dos tratamentos utilizados
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DISCUSSÃO

A exodontia de terceiros molares inclusos geralmente está associada 
a um desconforto pós-operatório moderado a grave, mesmo quando 
a técnica utilizada tenha sido empregada sutilmente, conforme de-
monstrado na figura 4, que evidencia maior sensibilidade dolorosa 
nos períodos de 4, 12 e 24h após os procedimentos1-3,10. Existe uma 
grande discussão sobre o melhor fármaco para amenizar o descon-
forto pós-cirúrgico em odontologia e dentre os fármacos de escolha, 
o uso da dexametasona vem sendo avaliado em diversos estudos 
científicos devido à sua eficácia no controle das complicações infla-
matórias quando comparado ao não uso5-7.
Meechan e Seymour28 estudaram as diversas complicações que sur-
gem após a cirurgia de terceiros molares impactados e concluíram 
que a observação dessas complicações é importante para avaliar com-
parativamente a eficácia de uma variedade de medidas terapêuticas. 
Outros autores demonstraram que o procedimento cirúrgico e as 
observações pós-operatórias imediatas constituem um modelo clíni-
co para avaliação da eficácia de diferentes tipos de fármacos14,18,29,30. 
No modelo cruzado usado neste estudo, o mesmo paciente foi sub-
metido aos dois tratamentos propostos (injeção submucosa e via 
oral), um em cada lado operado por ocasião da randomização. Este 
modelo corresponde a uma vantagem para avaliação prospectiva de 
farmacologia clínica, uma vez que o paciente garante a qualidade de 
seu próprio controle. 
Alguns estudos sugerem o uso sistêmico dos corticosteroides em 
cirurgias de terceiros molares inclusos5-7,12,13. Markiewicz et al.4 em 
metanálise concluíram que a administração de corticosteroides no 
pré-operatório apresentou grande valor na redução dos sinais e sin-
tomas inflamatórios pós-operatórios. Especificamente, os pacientes 
que receberam corticosteroides tiveram significativamente menos 
edema, dor e trismo pós-operatórios, tanto no início (após 1-3 dias) 

como no período tardio (após 4-7 dias). Apesar desses resultados, 
ainda existe uma falta de consenso sobre a melhor via de administra-
ção, dose, e duração do tratamento, além de diferenças nos métodos 
utilizados para avaliar as variáveis clínicas.
A administração por via oral de dexametasona envolve início mais 
tardio do efeito, fato inerente à sua farmacocinética e exige a coo-
peração do paciente31. No entanto, constitui uma via conveniente, 
segura e de baixo custo. Os dados deste estudo mostraram que a 
dexametasona via oral foi eficaz no controle da dor e edema durante 
o período estudado, o que está de acordo com outros estudos simi-
lares7,6,11,12. 
A injeção submucosa de dexametasona apresentou um efeito signi-
ficativo sobre o edema em dois estudos anteriores sendo que ambos 
relataram redução significativa do edema no pós-operatório imedia-
to em comparação com os controles1,13. Os resultados deste estudo 
mostraram que a injeção submucosa da dexametasona produziu re-
dução significativa do edema nos primeiros dias de pós-operatório, 
em acordo com os estudos anteriores10,13. Uma observação interes-
sante nesse grupo foi a redução significativa do trismo no primeiro 
dia de pós-operatório, o que é semelhante ao grupo B (via oral), fato 
que pode ter sido resultado da concentração mais elevada de dexa-
metasona conseguida imediatamente no local da lesão. Esses resul-
tados adicionam mais força para o conceito de que a dexametasona 
administrada perto do local da cirurgia é uma forma valiosa para 
reduzir o edema e o trismo nesses pacientes5,6,12,32.
Os resultados do presente estudo, referentes aos testes de Levene e 
de Shapiro-Wilks, não mostraram diferença estatisticamente signifi-
cativa entre os grupos em relação à redução da dor pós-operatória, 
do edema e do trismo após a exodontia dos terceiros molares. Isto 
corrobora com vários autores que observaram a eficácia terapêutica 
da administração submucosa de corticosteroides em estudos prévios, 
demonstrando que a injeção submucosa de dexametasona, assim 

Figura 4. Médias±desvio padrão obtidas a partir das medidas da escala analógica visual (EAV em mm) em função dos tratamentos utilizados
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como a administração por via oral, pode ser uma alternativa viável 
para procedimentos odontológicos mais invasivos6,10,12,13. 

CONCLUSÃO

A administração em dose única de dexametasona por via parenteral, 
sob a forma de injeção submucosa, e por via oral, na forma de com-
primido, demonstraram efeitos similares na redução da dor, edema 
e trismo após exodontias de terceiros molares inclusos. 

REFERÊNCIAS

1. Majid OW. Submucosal dexamethasone injection improves quality of life measures after 
third molar surgery: a comparative study. J Oral Maxillofac Surg. 2011;69(9):2289-97. 

2. Herrera-Briones FJ, Prados Sánchez E, Reyes Botella C, Vallecillo Capilla M. Update 
on the use of corticosteroids in third molar surgery: systematic review of the literature. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013;116(5):e342-51.

3. Mehra P, Reebye U, Nadershah M, Cottrell D. Efficacy of anti-inflammatory dru-
gs in third molar surgery: a randomized clinical trial. Int J Oral Maxillofac Surg. 
2013;42(7):835-42.

4. Markiewicz MR, Brady MF, Ding EL, Dodson TB. Corticosteroids reduce postopera-
tive morbidity after third molar surgery: a systematic review and meta-analysis. J Oral 
Maxillofac Surg. 2008;66(9):1881-94.

5. Klongnoi B, Kaewpradub P, Boonsiriseth K, Wongsirichat N. Effect of single dose 
preoperative intramuscular dexamethasone injection on lower impacted third molar 
surgery. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012;41(3):376-9. 

6. Bhargava D, Sreekumar K, Deshpande A. Effects of intra-space injection of Twin mix 
versus intraoral-submucosal, intramuscular, intravenous and per-oral administration 
of dexamethasone on post-operative sequelae after mandibular impacted third mo-
lar surgery: a preliminary clinical comparative study. Oral Maxillofac Surg. 2013;20 
[Epub ahead of print].

7. Simone JL, Jorge WA, Horliana AC, Canaval TG, Tortamano IP. Comparative analy-
sis of preemptive analgesic effect of dexamethasone and diclofenac following third 
molar surgery. Braz Oral Res. 2013;27(3):266-71.

8. Sotto-Maior BS, Senna PM, de Souza Picorelli Assis NM. Corticosteroids or cyclooxy-
genase 2-selective inhibitor medication for the management of pain and swelling after 
third-molar surgery. J Craniofac Surg. 2011;22(2):758-62.

9. Li J, Wang X, Zhou C, Liu L, Wu Y, Wang D, Jiang H. Perioperative glucocorticos-
teroid treatment delays early healing of a mandible wound by inhibiting osteogenic 
differentiation. Injury. 2012;43(8):1284-9.

10. Grossi GB, Maiorana C, Garramone RA, Borgonovo A, Beretta M, Farronato D, et al. 
Effect of submucosal injection of dexamethasone on postoperative discomfort after third 
molar surgery: a prospective study. J Oral Maxillofac Surg. 2007;65(11):2218-26.

11. Apiliogullari S, Yildirim G, Ataoglu H. The supraperiosteal route of dexamethasone 
should be considered for dental surgery. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 
Endod. 2010;109(2):165; author reply 165-6.

12. Antunes AA, Avelar RL, Martins Neto EC, Frota R, Dias E. Effect of two routes 
of administration of dexamethasone on pain, edema, and trismus in impacted lower 
third molar surgery. Oral Maxillofac Surg. 2011;15(4):217-23.

13. Warraich R, Faisal M, Rana M, Shaheen A, Gellrich NC, Rana M. Evaluation of 
postoperative discomfort following third molar surgery using submucosal dexametha-
sone - a randomized observer blind prospective study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 

Oral Radiol. 2013;116(1):16-22.
14. de Sousa Santos JA, da Silva LC, de Santana Santos T, Menezes Júnior LR, de Assun-

ção Oliveira AC, Brandão JR. Comparative study of tramadol combined with dexa-
methasone and diclofenac sodium in third-molar surgery. J Craniomaxillofac Surg. 
2012;40(8):694-700.

15. Pell GJ, Gregory GT. Impacted mandibular third molars: classification and modified 
technique for removal. Dent Dig. 1933;39:e330-e8.

16. Winter GB. Principles of exodontia as applied to the impacted third molar. St. Louis: 
American Medical Books; 1926.

17. Graziani F, D’Aiuto F, Arduino PG, Tonelli M, Gabriele M. Perioperative dexametha-
sone reduces post-surgical sequelae of wisdom tooth removal. A split-mouth randomi-
zed double-masked clinical trial. Int J Oral Maxillofac Surg. 2006;35(3):241-6.

18. Laureano Filho JR, Maurette PE, Allais M, Cotinho M, Fernandes C. Clinical compa-
rative study of the effectiveness of two dosages of dexamethasone to control postope-
rative swelling, trismus and pain after the surgical extraction of mandibular impacted 
third molars. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008;13(2):E129-32.

19. Moher D, Schulz KF, Altman D. CONSORT Statement: revised recommendations 
for improving the quality of reports of parallel-group randomized trials 2001. Explore 
(NY). 2005;1(1):40-5.

20. Siddiqi A, Morkel JA, Zafar S. Antibiotic prophylaxis in third molar surgery: A rando-
mized double-blind placebo-controlled clinical trial using split-mouth technique. Int 
J Oral Maxillofac Surg. 2010;39(2):107-14.

21. Aznar-Arasa L, Harutunian K, Figueiredo R, Valmaseda-Castellón E, Gay-Escoda C. 
Effect of preoperative ibuprofen on pain and swelling after lower third molar removal: 
a randomized controlled trial. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012;41(8):1005-9.

22. van Gool AV, Ten Bosch JJ, Boering G. Clinical consequences of complaints and compli-
cations after removal of the mandibular third molar. Int J Oral Surg. 1977;6(1):29-37.

23. Hedström L, Sjögren P. Effect estimates and methodological quality of randomized 
controlled trials about prevention of alveolar osteitis following tooth extraction: a syste-
matic review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.2007;103(1):8-15.

24. Gordon SM, Chuang BP, Wang XM, Hamza MA, Rowan JS, Brahim JS, et al. 
The differential effects of bupivacaine and lidocaine on prostaglandin E2 release, 
cyclooxygenase gene expression and pain in a clinical pain model. Anesth Analg. 
2008;106(1):321-7.

25. Neupert EA 3rd, Lee JW, Philput CB, Gordon JR. Evaluation of dexamethasone for 
reduction of postsurgical sequelae of third molar removal. J Oral Maxillofac Surg. 
1992;50(11):1177-83.

26. Kaczmarzyk T, Wichlinski J, Stypulkowska J, Zaleska M, Panas M, Woron J. Single-
-dose and multi-dose clindamycin therapy fails to demonstrate efficacy in preventing 
infectious and inflammatory complications in third molar surgery. Int J Oral Maxillo-
fac Surg. 2007;36(5):417-22.

27. Collins SL, Moore RA, McQuay HJ. The visual analogue pain intensity scale: what is 
moderate pain in millimetres? Pain. 1997;72(1-2):95-7.

28. Meechan JG, Seymour RA. The use of third molar surgery in clinical pharmacology. 
Br J Oral Maxillofac Surg. 1993;31(6):360-5.

29. Ong CK, Lirk P, Seymour RA, Jenkins BJ. The efficacy of preemptive analgesia for acute 
postoperative pain management: a meta-analysis. Anesth Analg. 2005;100(3):757-73.

30. Pektas ZO, Sener M, Bayram B, Eroglu T, Bozdogan N, Donmez A, et al. A compa-
rison of pre-emptive analgesic efficacy of diflunisal and lornoxicam for postoperative 
pain management: a prospective, randomized, single-blind, crossover study. Int J Oral 
Maxillofac Surg. 2007;36(2):123-7.

31. Dan AE, Thygesen TH, Pinholt EM. Corticosteroid administration in oral and or-
thognathic surgery: a systematic review of the literature and meta-analysis. J Oral 
Maxillofac Surg. 2010;68(9):2207-20. 

32. Boonsiriseth K, Klongnoi B, Sirintawat N, Saengsirinavin C, Wongsirichat N. Com-
parative study of the effect of dexamethasone injection and consumption in lower 
third molar surgery. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012;41(2):244-7.



169

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Temporomandibular 
disorders are common in general population and their etiology 
is also linked to psychological factors. Cortisol is a hormone the 
secretion of which may be increased during emotional changes. 
This study aimed at evaluating the presence of depression and sa-
liva cortisol levels in patients with temporomandibular disorders.
METHODS: Participated in the research 48 students, being 36 
females and 12 males, aged between 19 and 32 years. Participants 
were previously evaluated by means of the Research Diagnostic 
Criteria for Temporomandibular Disorders questionnaire and 
were classified in two groups: with temporomandibular disorders 
and without temporomandibular disorders. To establish the pre-
sence of depression the Symptom Checklist 90 – Revised test was 
applied. Saliva was collected between 9:00 a.m. and 9:25 a.m. 
and saliva cortisol levels were analyzed by spectrophotometry.
RESULTS: The Symptom Checklist 90 – Revised has sugges-
ted that 64% of patients with temporomandibular disorder were 
depressed as compared to 43% of individuals without temporo-
mandibular disorder. Saliva cortisol level was 0.272µg/dL for the 
temporomandibular disorder group and of 0,395µg/dL for the 
group without temporomandibular disorder, with no statistical 
difference.
CONCLUSION: Within the limits of the study, it was possible to 
conclude that there is no association among saliva cortisol levels, 
depression and the presence of temporomandibular disorders.
Keywords: Hydrocortisone, Saliva, Temporomandibular joint.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As disfunções temporomandi-
bulares são comuns na população em geral e sua etiologia também 
se apresenta ligada a fatores psicológicos. O cortisol é um hormô-
nio cuja secreção pode apresentar-se aumentada diante de alterações 
emocionais. O objetivo deste estudo foi avaliar a presença de de-
pressão e os níveis salivares de cortisol em pacientes com disfunções 
temporomandibulares.
MÉTODOS: Participaram desta pesquisa 48 alunos, sendo 36 mu-
lheres e 12 homens, com idades entre 19 e 32 anos. Os participan-
tes foram previamente avaliados por meio do questionário Research 
Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders e foram classifi-
cados em dois grupos: com disfunções temporomandibulares e sem 
disfunções temporomandibulares. Para determinar a presença de de-
pressão foi utilizado o teste Symptom Checklist 90 - Revised. A coleta 
da saliva foi realizada entre as 9h00 e 9h25 da manhã e os niveis de 
cortisol salivar analisados mediante espectrofotometria.
RESULTADOS: A escala Symptom Checklist 90 - Revised sugeriu 
que 64% dos pacientes com disfunções temporomandibulares apre-
sentaram-se deprimidos em comparação com 43% dos indivíduos 
do grupo sem disfunção temporomandibular. O nível de cortisol 
salivar foi de 0,272µg/dL para o grupo com disfunções temporo-
mandibulares e de 0,395µg/dL para o grupo sem disfunção tempo-
romandibular não havendo diferença estatística.
CONCLUSÃO: Dentro dos limites do estudo, pode-se concluir 
que não há associação entre os níveis de cortisol salivar, depressão e a 
presença de disfunções temporomandibulares.
Descritores: Articulação temporomandibular, Hidrocortisona, Saliva.

INTRODUÇÃO

A disfunção temporomandibular (DTM) é caracterizada por altera-
ções na cinesiologia mandibular, sons articulares e dor nas estruturas 
do sistema estomatognático. A dor provocada pela DTM é geral-
mente flutuante e progressiva1, ocorre em aproximadamente 10% 
da população acima de 18 anos e é mais comum em mulheres2. A 
DTM é conhecida por sua etiologia multifatorial. Fatores sociais, fi-
siopatológicos e psicológicos agem de maneira isolada ou simultânea 
para permitir o estabelecimento dessa condição3. 
O eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) é o principal efetua-
dor da resposta ao estresse e é crucial para a manutenção da ho-
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meostase basal relacionada ao mesmo. O cortisol, produto final do 
eixo HPA, é o principal hormônio glicocorticoide circulante e sua 
liberação pela glândula adrenal é estimulada pela hipófise através do 
hormônio adrenocorticotrófico (ACTH). A produção do ACTH é 
modulada pelo hipotálamo, por meio da secreção por parte deste 
do hormônio liberador de corticotrofina (CRH)4.
Estresse, depressão e doenças comportamentais são aspectos 
críticos observados no perfil de pacientes com DTM, os quais 
frequentemente relatam estresse e dor crônica ou aguda que in-
terfere nas suas atividades diárias5. É possível que altos níveis de 
cortisol em pacientes com DTM representem uma resposta fi-
siológica ao estresse crônico, sendo a dor um potencial agente 
estressor, pois causa aumento crônico de CRH ou de outros me-
diadores centrais do eixo HPA4. 
Tem sido sugerido que depressão apresenta associação com sintomas 
de DTM, especialmente quando há presença de dor6. A hiperativi-
dade do eixo HPA na depressão maior é um dos achados mais con-
sistentes em psiquiatria. Um percentual significativo de pacientes 
com depressão maior apresenta concentrações aumentadas de corti-
sol no plasma, na urina e no fluido cerebrospinal; resposta exagerada 
de cortisol após estimulação com ACTH; e aumento tanto da pitui-
tária como das glândulas adrenais, o que pode ser considerado um 
marcador da ativação excessiva do eixo HPA7. 
Tem sido demonstrado que o cortisol salivar é um indicador válido 
para as suas concentrações séricas8. 
Diversos estudos têm relatado a presença de alterações emocionais 
nos indivíduos com DTM9, podendo provocar mudanças no eixo 
HPA5,10. 
Devido ao fato de que sintomas psicológicos como estresse e de-
pressão são comuns nos individuos com DTM5,10,11 e esses sintomas 
aumentam a secreção de cortisol, o objetivo deste estudo foi verificar 
os níveis de cortisol salivar e depressão em pessoas com DTM.

MÉTODOS

Os alunos do terceiro ano de Odontologia da Universidade Tuiuti 
do Paraná, Curitiba foram convidados a participar desta pesquisa. 
A amostra foi composta de 48 alunos, dos quais 36 eram do gênero 
feminino e 12 do gênero masculino, com idades entre 19 e 32 anos. 
Todos saudáveis, sem alterações sistêmicas e sem fazer uso de qual-
quer medicação para transtornos emocionais.
Os participantes foram previamente avaliados através do ques-
tionário validado para pesquisa e diagnóstico em DTM, Resear-
ch Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/
TMD), o que tornou possível estabelecer padrões de DTM e a 
classificação dos indivíduos em grupo sem DTM e grupo com 
DTM. Todos os participantes foram avaliados dentro do eixo II 
pelo Symptom Checklist 90 - Revised (SCL-90-R) para aferir as di-
mensões afetivas negativas como depressão, comumente associadas 
às experiências de dor.
Realizou-se a coleta salivar em todos os participantes no mesmo dia, 
entre as 9h00 e 9h25 da manhã. Para coletar a saliva foi utilizado o 
kit Salivette (Salivette®, Sarstedt, Alemanha) seguindo as instruções 
do fabricante. Após a coleta, o dispositivo foi centrifugado a 1000xg 
durante 2 minutos, e a saliva obtida após esse processo foi congelada 
em freezer a -15° C até analise. 

Análise da saliva
As amostras de ambos os grupos foram descongeladas e centrifuga-
das a 1500xg durante 5 minutos utilizando uma centrífuga CELM/
COMBATE (CELM - Cia. Equipadora de Laboratórios Modernos, 
São Paulo, Brasil) para separar o precipitado das proteínas saliva-
res do líquido sobrenadante. Posteriormente, a saliva (líquido so-
brenadante) foi aspirada e armazenada em microtubos de 1,5 mL 
(Eppendorf do Brasil, São Paulo, Brasil) devidamente identificados. 
O cortisol salivar foi verificado por meio de espectrofotometria em 
duplicata utilizando kit especifico para cortisol salivar (Salimetrics 
LLC, State College, Pennsylvania) seguindo as especificações do fa-
bricante.
Primeiro foi realizada uma curva padrão com concentrações conheci-
das de cortisol. Posteriormente foram aspirados 25µL de cada amostra, 
vertidos em seguida em uma microplaca junto a alíquotas iguais dos 
reagentes de trabalho fornecidos no kit. Após a adição das amostras, a 
coloração foi analisada pela leitura da microplaca em espectrofotôme-
tro (Biotek Instruments Inc., Vermont, EUA) a um comprimento de 
onda 450nm. Os resultados foram expressos em µg/dL.

Analise estatística
Os dados obtidos foram tabulados e submetidos ao teste T para 
comparação entre os grupos com ajuda do software Statistical Packa-
ge for Social Sience - SPSS 17.0(IBM, Chicago, IL). Foi escolhido o 
valor de p<0,05 para mostrar diferença entre os grupos.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da ins-
tituição (CEP-UTP: 91/2003). Todos os participantes assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

RESULTADOS

Dos 48 participantes, 25 apresentaram DTM com dor presente há 
pelo menos 10 meses, sendo três homens e 22 mulheres com idade 
média de 21,8 anos. De acordo com a RDC/TMD, seis indivídu-
os apresentaram comprometimento muscular, nove apresentaram 
comprometimento articular e 10 apresentaram comprometimento 
muscular e articular. Já o grupo sem DTM foi composto por 23 
participantes, sendo nove homens e 14 mulheres com idade média 
de 21,26 anos. 
A escala SLC-90-R revelou que 64% dos participantes com DTM 
apresentaram depressão em comparação com 43% dos indivíduos 
do grupo sem DTM. Os escores da escala SLC 90-R para cada gru-
po encontram-se na tabela 1.

Tabela 1. Comparação da idade, presença de depressão, nível de 
cortisol salivar e valor do Symptom Checklist 90 - Revised entre os 
grupos com disfunção temporomandibular e sem disfunção tempo-
romandibular

Variáveis Com DTM 
(n=25)

Sem DTM 
(n=23)

Valor de p

Idade (anos) 21,80 (2,98) 21,26 (1,54) 0,442

Depressão (n)

 Não 9 (36%) 13 (57%) 0,246

 Sim 16 (64%) 10 (43%)

Cortisol (µg/dL) 0,272 (0,20) 0,395 (0,33) 0,121

SCL–R90 (valor) 0,97 (0,76) 0,71 (0,72) 0,240
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O nível do cortisol salivar variou de 0,1 e 1,0µg/dL no grupo com 
DTM e de 0,1 a 1,4 µg/dL no grupo sem DTM. O grupo com 
DTM obteve média menor quando comparado ao grupo sem 
DTM (Tabela 1). No entanto, os resultados demonstraram que não 
houve diferença entre os grupos.

DISCUSSÃO

As DTM acompanhadas de dor podem provocar alterações no eixo 
HPA devido à presença da dor. Sintomas de depressão e ansiedade 
podem refletir uma manifestação física das DTM dolorosas12, afe-
tando o sistema de alarme do corpo como resultado de alterações na 
regulação do eixo HPA13, o que resultaria em alteração na secreção 
do hormônio cortisol. Por esse motivo, avaliou-se os níveis de corti-
sol salivar e de depressão em indivíduos com DTM. A relação entre 
sintomas de depressão ou ansiedade e um risco aumentado para pre-
sença de dor nas DTM pode ocorrer devido a pelo menos duas ra-
zões. Primeiro, os sintomas de depressão e ansiedade podem iniciar 
uma hiperatividade muscular seguida de anormalidade muscular e 
dor14. Podem também iniciar um processo de inflamação articular 
seguido de alterações biomecânicas que podem provocar dor articu-
lar. Segundo, a DTM pode estar relacionada a um processo anormal 
no sistema trigeminal causado por desequilíbrios em neurotransmis-
sores comuns como serotonina e catecolaminas15.
Optou-se por dosar o cortisol salivar ao invés do sérico por ser um 
procedimento não invasivo e que proporciona resultados da ativi-
dade glicocorticoide suprarrenal tão confiáveis quanto a dosagem 
de cortisol plasmático livre16-18. A investigação ocorreu apenas pela 
manhã, quando o ritmo circadiano da secreção dos hormônios gli-
cocorticoides é maior19. No que diz respeito ao horário de coleta, 
baseou-se em estudo20 que menciona valores mais elevados para o 
cortisol entre 6h00 e 9h50min.
Os indivíduos que participaram deste estudo foram recrutados me-
diante aconselhamento e não por procura espontânea para o trata-
mento, nenhum dos sujeitos com DTM apresentou níveis de dor 
ou depressão elevados a ponto de causar um impedimento funcional 
das suas atividades diárias normais, um fator que pode justificar os 
baixos níveis de cortisol encontrados no grupo com DTM. 
Por outra parte, hipossecreção do cortisol pode ocorrer em desor-
dens de dor como a fibromialgia, a qual apresenta muitos aspectos 
similares às DTM21,22. Autores22 notaram diminuição da resposta 
do cortisol em indivíduos com fibromialgia, mesmo diante de uma 
resposta normal do ACTH. Pode haver semelhanças entre os fatores 
neuroendócrinos responsáveis pelos baixos níveis de cortisol tanto 
em indivíduos com DTM como naqueles com fibromialgia, devido 
a anormalidades envolvendo serotonina, hormônio do crescimento, 
opioides endógenos e função adrenocortical21. 
Estudos realizados relatam valores do cortisol aumentados para in-
divíduos com DTM. Um desses estudos23 avaliou o nível de cortisol 
salivar entre pacientes com DTM e um grupo controle, após um 
teste de estresse experimental e preenchimento do Trier Social Stress 
Test (TSST) tendo ocorrido no grupo com DTM, após o estímulo 
estressante, um significativo aumento nos níveis de cortisol salivar o 
qual permaneceu elevado mesmo após um longo período de tempo, 
em contraste com o grupo controle. Outro estudo20 mostrou que os 
pacientes com DTM relacionada a problemas musculares apresen-

taram níveis de cortisol mais elevados, de 30 a 50%, quando com-
parados ao grupo controle. As diferenças em relação aos presentes 
resultados podem ser devidas às características de cada pesquisa. 
Os níveis de cortisol em intervalos de 10 minutos durante 24h fo-
ram avaliados20 e observou-se que se encontravam altos, tanto em 
pessoas com DTM como nas do grupo controle que faziam uso de 
contraceptivos orais. Acredita-se que os contraceptivos orais agem 
sobre os níveis de ligação do cortisol às globulinas. Porém, no pre-
sente estudo não se considerou o uso de contraceptivos durante a 
coleta dos dados, mas as mulheres participantes pertencem a uma 
faixa etária que comumente faz uso dos mesmos. Sabe-se também 
que a regulação do cortisol é extremamente complexa e ainda não 
é conhecida em detalhes, mas o estresse agudo pode aumentar os 
níveis de cortisol enquanto que o estresse crônico pode baixá-los24. 
Frequentemente as DTM apresentam-se em comorbidade com a 
depressão. Neste estudo, 64% dos indivíduos com DTM apresenta-
ram depressão, resultado semelhante ao de outro estudo25, que en-
controu um resultado de 60% para presença de depressão no grupo 
DTM. Contudo, de acordo com resultados do presente estudo, a 
depressão não parece contribuir para o aumento dos níveis do cor-
tisol, pois apesar de se encontrar maior presença de depressão no 
grupo com DTM em relação ao grupo sem DTM, não houve cor-
respondência para os níveis do cortisol, resultado também encontra-
do em outros trabalhos20,23,26,27. Também é preciso considerar que o 
padrão de secreção do cortisol nos pacientes com DTM é diferente 
do padrão de secreção nos pacientes com depressão, que geralmente 
apresenta maior ativação no final do dia, ao anoitecer27. 
Por tratar-se de estudo preliminar, contou-se com uma amostra 
reduzida, formada por conveniência e por isso não se considerou 
as DTM quanto à classificação muscular, articular ou muscular/ar-
ticular. No entanto, há estudos que examinaram a relação entre a 
localização da dor e disfunções no perfil comportamental, tendo ob-
servado que pacientes com DTM de origem miogênica geralmente 
relatam mais problemas psicológicos do que aqueles com diagnósti-
co de problema intracapsular ou controle28,29. Seria importante que 
futuros trabalhos relacionassem níveis de cortisol, depressão e os 
diferentes tipos de DTM. 
Os estudos que ligam o eixo HPA, DTM e dor orofacial não são 
numerosos. Além disso, há diversidade nos resultados obtidos. Por-
tanto, são necessários mais estudos para se concluir, de forma clara e 
concisa, se há influência dos hormônios glicocorticoides na DTM.

CONCLUSÃO

Dentro dos limites desta pesquisa não houve relação entre o cortisol 
salivar, DTM e depressão. A hipótese de que pacientes com DTM 
apresentariam concentrações mais elevadas de cortisol em razão de 
maior estresse e a sugestão de que o alto nível de hormônios gli-
cocorticoides justificaria a presença de sintomas depressivos nesses 
pacientes não foram suportadas.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Studies carried out 
worldwide have shown that the incidence of dental pain is one 
reason leading people to look for dental services and that it im-
pairs quality of life. This study aimed at observing the prevalence 
of dental pain, pain-related absenteeism and possible associa-
tions with sociodemographic characteristics.
METHODS: This was an analytical, observational and trans-
versal study using a randomized sample of 312 public servants 
obtained from a universe of 994 employees of the City Hall of 
Marataízes, ES. A structured script with 27 items was used for 
data collection, which was carried out between May and June 
2009, by three qualified servants. Chi-square and Fisher Exact 
tests were used to compare dental pain percentages and absen-
teeism to sociodemographic factors.
RESULTS: The prevalence of dental pain among employees was 
57.0%, with higher prevalence among those with socioeconomic 
condition C/D/E (OR= 1.560). From those reporting dental 
pain, 17.8% have missed work, with higher prevalence of those 
of socioeconomic condition C/D/E (OR= 3.816) and with in-
complete high school (OR= 2.298).
CONCLUSION: High dental pain prevalence was observed and 
enough to produce absenteeism, with higher frequency among 
workers of less favored economic classes and with lower educa-
tion level.
Keywords: Absenteeism, Dental pain, Worker’s health.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Pesquisas realizadas em todo 
o mundo demonstram que a ocorrência de dor de dente é uma 
das razões que levam as pessoas a procurar o serviço odontológi-
co, comprometendo a qualidade de vida. O objetivo deste estudo 
foi verificar a prevalência da dor dentária, absenteísmo motivado 
pela dor e possíveis associações com características sociodemo-
gráficas. 
MÉTODOS: Estudo analítico, observacional, transversal utili-
zou uma amostra aleatória de 312 servidores obtida de um uni-
verso de 994 funcionários da Prefeitura do município de Ma-
rataízes, ES. Foi utilizado um roteiro estruturado com 27 itens 
para a coleta de dados, realizada entre maio e junho de 2009, por 
três servidoras treinadas. Para comparação dos percentuais de dor 
dentária e absenteísmo com os fatores sociodemográficos foram 
utilizados os testes Qui-quadrado e Exato de Fisher. 
RESULTADOS: A prevalência de dor dentária entre os funcio-
nários foi de 57,0%, com maior prevalência naqueles com condi-
ção socioeconômica C/D/E (OR=1,560). Dos que sentiram dor 
dentária, 17,8% faltaram ao trabalho, com maior prevalência 
para os de condição socioeconômica C/D/E (OR=3,816) e com 
escolaridade até o ensino médio incompleto (OR= 2,298). 
CONCLUSÃO: Alta prevalência de dor de dente foi observada e 
suficiente para produzir absenteísmo, com maior frequência em 
trabalhadores inseridos nas classes econômicas menos favorecidas 
e com menor escolaridade.
Descritores: Absenteísmo, Odontalgia, Saúde do trabalhador.

INTRODUÇÃO

Estudos epidemiológicos demonstram que a ocorrência de dor é o 
principal motivo de procura por serviços de saúde e representa uma 
das maiores causas do sofrimento humano, comprometendo a qua-
lidade de vida (QV) e a condição psicossocial e econômica1.
A dor dentária é uma das mais comuns que afetam a humanidade. 
É responsável por um grande número de não comparecimento do 
indivíduo ao trabalho.
Faltas ao trabalho decorrentes de agravos à saúde refletem incapaci-
dades para o desempenho das atividades laborais2.
O absenteísmo provocado por problemas bucais é pouco estudado 
no Brasil. Não existem dados atualizados sobre o número de dias 
perdidos de trabalho por dor dentária, em nível nacional, estadual e 
municipal. Não há também informações sobre o ônus que tais faltas 
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acarretam como o impacto psicossocial para o trabalhador. Existem 
dois tipos de absenteísmo: tipo 1 que se caracteriza pela falta ao tra-
balho; tipo 2, que se caracteriza pelo corpo presente, com o indiví-
duo trabalhando com dor3.
Problemas odontológicos são capazes de produzir dor, desconforto 
e gerar sinais e sintomas, que vão desde a diminuição de atenção ao 
trabalho até a ausência, além de comportamentos sociais de isola-
mento. Esse fato reafirma a necessidade e a importância de os cirur-
giões-dentistas (CDs) participarem das equipes multidisciplinares3.
A compartimentalização que vê a boca separada do resto do corpo é 
ultrapassada. A saúde bucal afeta a saúde geral, causando mudanças 
na qualidade de vida, no bem-estar4.
Não se pode falar em atenção integral à saúde do trabalhador sem in-
serir as ações de Odontologia, as quais devem ser conduzidas dentro 
dos Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCM-
SO) por CDs devidamente capacitados para lidar com a especifici-
dade da relação saúde bucal e trabalho5. A proposta do Projeto de 
Lei nº 422/2007 parte desse entendimento e busca contribuir para 
sanar a lacuna existente, promovendo a ampliação do rol de ações 
voltadas para a prevenção e assistência aos agravos ocupacionais, 
com a incorporação de ações de Odontologia do Trabalho. Só assim, 
as empresas estarão cumprindo seu dever social de promover atenção 
integral à saúde de seus trabalhadores6.
Problemas bucais podem afetar diretamente o desempenho profis-
sional. Em função de os programas de promoção de saúde no traba-
lho apresentarem um número limitado de ações específicas em saú-
de bucal, há necessidade de se implantar um protocolo de promoção 
de saúde bucal nas empresas. A implantação desse programa evitaria 
absenteísmo e declínio na produtividade. As equipes de saúde bu-
cal do trabalhador devem nortear sua atuação para a promoção de 
saúde7.
O objetivo deste estudo foi mensurar a frequência de dor dentária 
nos últimos seis meses, e a possível ocorrência de absenteísmo provo-
cado pela dor de dente e associações com variáveis sociodemográficas 
em funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Marataízes, ES.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, realizado em amostra representa-
tiva de trabalhadores municipais em um balneário localizado no sul 
do estado, a 200 km da capital. Para o cálculo amostral, utilizou-se 
como parâmetros: prevalência esperada de 35% - resultados encon-
trados em estudos na região - nível de confiança de 95%, erro de 
5% e n=994. O cálculo resultou em uma amostra de 260 funcio-
nários acrescida de mais 52 indivíduos, considerando uma possível 
perda de até 20%. O estudo utilizou uma amostra aleatória de 312 
funcionários. Foram excluídos aqueles que estavam em licença-ma-
ternidade ou doença.
A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário vali-
dado com 27 itens, referentes às características sociodemográficas, 
necessidade de prótese total ou parcial, situação da dentição (presen-
ça ou ausência total de dentes), dor dentária, absenteísmo, tipo de 
serviço utilizado no tratamento. 
Os roteiros foram utilizados sob a forma de entrevista padronizada 
e aplicados por três entrevistadoras treinadas, funcionárias públicas 
não participantes, garantindo a equivalência cultural, econômica e 

social com os participantes da pesquisa, entre maio e junho de 2009.
Foram realizados testes estatísticos Qui-quadrado e Exato de Fisher 
para verificação das possíveis associações. O nível de significância ado-
tado foi de 5%. Para verificar a força da associação, foi calculado o 
Odds Ratio (OR) e os respectivos Intervalos de Confiança. A pesquisa 
foi conduzida respeitando os princípios da ética, aprovada pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, 
em 24 de março de 2009, protocolo 023/09. Todos os participantes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

RESULTADOS

A amostra final foi de 286 funcionários, superior ao cálculo amostral 
original (n=252). Na amostra selecionada, houve um predomínio 
do gênero feminino (64%), indivíduos jovens, 65% abaixo de 40 
anos, e 61,2% casados. Em relação à escolaridade, a grande maioria 
(74,1%) declarou ter cursado ensino médio completo ou mais; a 
renda não acompanhou a escolaridade, 46,1% indicaram uma renda 
familiar de até dois salários mínimos; 60,8% declararam pertencer à 
condição socioeconômica C (Tabela 1).

Tabela 1. Dados sociodemográficos de funcionários públicos. Ma-
rataízes/ES

Características n %

Gênero
Masculino 103 36,0
Feminino 183 64,0

Faixa etária (anos)
18 – 30 63 22,0
31 – 40 123 43,0
41 – 50 80 28,0
51 ou mais 20 7,0

Estado civil
Solteiro 59 20,6
Casado 175 61,2
Mora junto 32 11,2
Divorciado 20 7,0

Escolaridade
Ensino fundamental incompleto 39 13,6
Ensino fundamental completo 21 7,4
Ensino médio incompleto 14 4,9
Ensino médio completo 95 33,2
Ensino superior incompleto 41 14,3
Ensino superior completo 76 26,6

Renda familiar
Menos de 1 salário mínimo 7 2,4
Entre 1 e 2 salários mínimos 125 43,7
Entre 3 e 5 salários mínimos 127 44,4
Entre 6 e 10 salários mínimos 21 7,3
Mais de 10 salários mínimos 6 2,2

Condição socioeconômica
A 10 3,5
B 79 27,6
C 174 60,8
D 18 6,3
E 5 1,8

Total 286 100,0
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Com relação à situação da dentição, 84 (29,4%) declararam não 
apresentar perda dentária, 201 (70,3%) informaram que apresen-
tam pelo menos uma perda dentária e um funcionário (0,3%) res-
pondeu ser edentado total.
Daqueles participantes que relataram ter perda dentária, 119 
(58,9%) perderam dentes posteriores, 14 (6,9%) dentes anteriores e 
69 (34,2%) dentes posteriores e anteriores.
Quanto à necessidade declarada de prótese parcial removível (PPR), 
191 (66,8%) participantes responderam não precisar, 84 (29,4%) 
declararam ter necessidade e 11 (3,8%) se recusaram a responder.
Com relação à necessidade declarada de prótese total, 253 (88,5%) 
responderam não precisar usar, 25 (8,7%) perceberam necessidade e 
8 (2,8%) se recusaram a responder (Tabela 2).
A prevalência de dor de dente verificada foi de 57%, considerada 
alta e suficiente para gerar a utilização de serviços odontológicos em 
39,9% desses funcionários.
A utilização de serviços odontológicos públicos (47,7%) ficou muito 
próxima da registrada nos serviços privados (44,6%). Foi surpreen-
dente o percentual de funcionários (6,2%) que procurou por um 
falso profissional (Tabela 2).
A prevalência de absenteísmo declarada pelos funcionários motivada 
por dor de dente foi de 17,8%, gerando perda de até um dia de 
trabalho para 93,2%. Em relação à produtividade, 27% dos fun-
cionários com dor de dente relataram ter havido interferência nas 
atividades laborais (Tabela 3).
Com referência às variáveis gênero, faixa etária, condição socioeco-

nômica (CSE), renda familiar e escolaridade, os resultados mostra-
ram que não houve associação estatisticamente significativa com a 
prevalência de dor de dente. Ao testar a variável CSE, o valor de 
p (0,054) ficou muito próximo do limite nominal, apontando um 
resultado potencialmente significativo (Tabela 4).
A prevalência de absenteísmo foi maior entre trabalhadores de classe 
socioeconômica C/D/E (OR=3,816, IC 95%=1,094;13,333), ou 
seja, a chance de os indivíduos inseridos nas classes C/D/E faltarem 
ao trabalho por dor de dente foi de 3,816 vezes maior, quando com-
parados com aqueles das classes A e B. 
Trabalhadores com escolaridade até o ensino médio incompleto ti-
veram 2,298 vezes mais chance de faltar ao trabalho por dor de den-
te (OR=2,298, IC 95%=1,005; 5,255), comparados com aqueles 
com maior escolaridade (Tabela 5).

Tabela 4. Dados sobre dor dentária e características sociodemográfi-
cas de funcionários públicos. Marataízes/ES

Características
Sentiu dor

Não  
sentiu dor p- 

valor
Odds Ratio

n % n %

Gênero

Masculino 58 56,3 45 43,7
0,479

1,044
0,641-1,700Feminino 105 57,4 78 42,6

Faixa etária (anos)

Até 40 112 60,2 74 39,8
0,085

1,454
0,891-2,37341 ou mais 51 51,0 49 49,0

Classe socioeconômica

A/B 44 49,4 45 50,6
0,054

1,560
0,942-2,583C/D/E 119 60,4 78 39,6

Renda familiar

Até 2 salários 76 57,6 56 42,4
0,474

1,045
0,653-1,672Mais de 2 salários 87 56,5 67 43,5

Escolaridade

Ensino médio 
incompleto

48 64,9 26 35,1

0,073
1,557

0,900-2,695Ensino médio 
completo ou 
acima

115 54,2 97 45,8

Tabela 3. Dados sobre absenteísmo entre os funcionários públicos. 
Marataízes/ES

Características n %

Falta ao trabalho devido à dor 

Sim 29 17,8

Não 134 82,2

Ausência do trabalho

Um turno 16 55,3

Um dia 11 37,9

Dois a três dias 2 6,8

Produtividade no trabalho com dor de dente

Realizou as tarefas sem prestar atenção 9 6,7

Deixou tarefas para o outro dia 8 6,0

Deixou de executar tarefas 10 7,5

Não justificou 107 79,9

Tabela 2. Dados sobre dor dentária em funcionários públicos. Mara-
taízes/ES

Características n %

Sentiu dor 

Sim 163 57,0

Não 123 43,0

Procura por atendimento odontológico 

Sim 65 39,9

Não 98 60,1

Tipo de serviço utilizado

Unidade de saúde 31 47,7

Falso profissional 4 6,2

Particular 29 44,6

Outro 1 1,5

Nº de visitas ao serviço odontológico

Uma vez 30 46,2

Duas vezes 18 27,6

Três ou mais vezes 17 26,2

Motivo da não utilização do serviço

Medo 3 3,1

Não sentiu necessidade 46 46,9

Não teve licença 9 9,2

Falta de dinheiro 12 12,2

Não conseguiu atendimento 3 3,1

Outro motivo 1 1,0

Não justificou 24 24,5
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DISCUSSÃO

A prevalência da dor dentária entre os participantes deste estudo foi 
de 57,0%, considerada alta; entretanto, semelhante a outros resulta-
dos encontrados no Espírito Santo, de 43%, entre funcionários da 
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante8; de 46,7% em 
trabalhadores de uma empresa alimentícia em Linhares9. Estudos 
internacionais também encontraram resultados semelhantes10, de 
51,9%, entre trabalhadores australianos11, de 43,6%, entre trabalha-
dores de duas indústrias na Malásia. Alguns estudos nacionais obti-
veram resultados com menor prevalência: 33,7% registrados entre 
escolares de 12 a 13 anos de idade em Florianópolis-SC12; 28% entre 
trabalhadores metalúrgicos e mecânicos de Xanxerê, SC13; 20,7%, 
entre funcionários do Departamento Municipal de Limpeza Ur-
bana de Porto Alegre-RS14. Tais comparações são dificultadas pelas 
variações entre faixas etárias, intervalos de observação (duas últimas 
semanas, seis meses ou até 12 meses), e regiões distintas dentro do 
Brasil e no mundo. É importante salientar que aspectos metodoló-
gicos de futuros estudos epidemiológicos sobre a temática devem ser 
padronizados, de forma a permitir comparações com maior confia-
bilidade15. 
Nesta pesquisa, dor de dente não esteve associada à variável gêne-
ro, estando de acordo com outros estudos16,17. Existem relatos que 

demonstram que ser do gênero masculino aumenta as chances de 
sentir dor dentária18,19.
Trabalhadores de classes C/D/E tiveram 56% mais chance de ex-
perimentar dor de dente, comparados com aqueles das classes mais 
favorecidas. Uma extensa literatura tem demonstrado uma maior 
prevalência de cárie dentária e suas consequências nas populações 
mais pobres. Os piores índices em todo o mundo são encontrados 
nas regiões de privação social. A posição social é a causa fundamental 
da doença, pois medeia o acesso aos recursos da sociedade, e isso 
determina o acesso a todos os pontos da corrente causal do processo 
saúde/doença20. A maioria das pesquisas sobre determinantes sociais 
em saúde bucal associa as variáveis classe social, classe socioeconômi-
ca, renda e escolaridade com condição de saúde bucal21.
Este estudo não encontrou diferença estatisticamente significativa, 
com relação à renda familiar, na prevalência do relato de dor dentá-
ria, ficando em desacordo com pesquisas que mostram que famílias 
com baixa renda foram mais suscetíveis à experiência de dor dentá-
ria12,17,18,22,23. Uma possível explicação para esse achado é que, neste 
estudo, não se reproduziu a desigualdade salarial existente no Brasil, 
havendo proximidade salarial no ponto de corte para a análise da 
variável.
O relato de absenteísmo por dor dentária identificado neste estudo 
foi de 17,8%, muito próximo aos resultados encontrados no Espíri-
to Santo8,9 e no Brasil15,19.
Este estudo demonstrou que 20,0% dos trabalhadores com dor de 
dente declararam perda na produtividade durante suas atividades la-
borais, devido a pouca atenção ou a erro na execução de tarefas. Esse 
fato assume importância não apenas pela diminuição da produtivi-
dade, mas pelo aumento do risco de acidentes de trabalho. Gemeli24 
investigou a ocorrência de acidentes de trabalho e encontrou que, 
em 11,0% dos casos, o entrevistado relatou ter sentido dor dentária 
no dia do acidente, sugerindo possível interferência da dor dentária 
na atenção e concentração dos trabalhadores.
O Brasil é um dos campeões nas estatísticas de acidentes de trabalho. 
É sempre importante lembrar que essas estatísticas refletem os aci-
dentes registrados pela Previdência Social. Estima-se que ainda haja 
no Brasil uma alta taxa de subnotificação dos acidentes25.
Este trabalho encontrou que 39,9% dos participantes que sentiram 
dor dentária procuraram o serviço odontológico. O tipo de servi-
ço mais utilizado foi o serviço público (47,7%), seguido do serviço 
privado (40%). Nota-se que a amostra é composta por funcionários 
municipais, o que poderia, de certo modo, motivar a utilização do 
serviço de saúde bucal do sistema público. Ainda assim, mesmo ten-
do grande parte (46%) declarado renda familiar de até dois salários, 
um grande percentual utilizou o serviço privado. Estudos são neces-
sários para o entendimento de valores e crenças em saúde bucal e da 
existência de barreiras que podem afetar a utilização dos serviços pú-
blicos. Pesquisas também são necessárias para a compreensão do fato 
que 6,2% dos trabalhadores procuraram por um falso profissional, 
sendo funcionários de uma prefeitura da Região Sudeste que dispo-
nibiliza serviços odontológicos e que, pela Constituição Brasileira26, 
deveria garantir acesso a todos os cidadãos, sobretudo em casos de 
urgência27.
A utilização de serviços de saúde bucal é determinada por uma série 
de variáveis com força de predição diferentes28. Muitos estudos têm 
mostrado a percepção da necessidade como a característica de maior 

Tabela 5. Dados sobre absenteísmo por causa de dor dentária de 
funcionários públicos. Marataízes/ES

Características
Falta ao 
trabalho

Não falta p- 
valor

Odds Ratio
n % n %

Gênero

Masculino 10 17,2 48 82,8
0,536

1,060
0,456-2,463Feminino 19 18,1 86 81,9

Faixa etária (anos)

Até 40 23 20,5 89 79,5
0,126

1,938
0,737-5,09941 ou mais 6 11,8 45 88,2

Classe socioeconômica

A/B 3 6,8 41 93,2
0,018

3,816
1,094-13,33C/D/E 26 21,8 93 78,2

Renda familiar

Até 2 salários 17 22,4 59 77,6
0,111

1,801
0,798-4,064Mais de 2 

salários
12 13,8 75 86,2

Escolaridade

Ensino médio 
incompleto

13 27,1 35 72,9
0,040

2,298
1,005-5,255Ensino médio ou 

mais 
16 13,9 99 86,1

Tipo de serviço odontol.

Unidade de 
saúde

10 32,3 21 67,7
0,405

1,323
0,453-3,861

Particular/outros 9 26,5 25 73,5

Nº de visitas serv. odont.

Uma vez 6 20,0 24 80,0
0,107

2,364
0,765-7,299Mais de uma vez 13 37,1 22 62,9
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poder explicativo para a busca de atendimento odontológico. Dor 
de origem dental nem sempre é suficiente para motivar uma visita 
ao serviço odontológico29.
Dos trabalhadores que declararam dor de dente nos últimos seis 
meses e não procuraram o serviço de saúde bucal, 46,9% não per-
ceberam necessidade e 12,0% não o fizeram por falta de dinheiro, o 
que pode sugerir ausência de terceiro turno de atendimento odon-
tológico no serviço público ou a não dispensa para tratamento. Alta 
prevalência de dor e absenteísmo encontrada neste estudo justifica 
a implementação de ações que incluem desde a criação do terceiro 
turno no serviço público de saúde até a inserção do CD na empresa8.
Não se descarta a possibilidade do uso da automedicação, um proce-
dimento muito utilizado no Brasil, preocupante por ser realizada de 
forma inadequada e abusiva, e, na maioria das vezes, com fármacos 
sujeitos a prescrição médica30. A automedicação é uma prática bas-
tante difundida também em outros países. Com o sistema de saúde 
pouco estruturado, a ida à farmácia representa a primeira opção para 
resolver um problema referente à saúde. Fármacos de uso mais sim-
ples e comum, como analgésicos, estão disponíveis em farmácias e 
até em supermercados, podem ser obtidos sem receita médica e são 
os mais utilizados entre os que se automedicam31,32.
Este estudo encontrou que funcionários de condição socioeconô-
mica C/D/E tiveram quase quatro vezes mais chance de faltar ao 
trabalho por dor dentária, comparados com os de nível A/B. Os 
estudos nacionais citados não trabalharam com essa variável; os in-
ternacionais utilizam outro instrumento categorizando os sujeitos 
segundo a classe social, dificultando comparações.
Os resultados mostraram que funcionários com menor grau de esco-
laridade apresentaram uma chance 2,3 vezes maior de faltar ao tra-
balho por dor de dente. Esses resultados são similares e comparáveis 
com outros estudos8,18,33. 

CONCLUSÃO

Observou-se neste estudo alta prevalência de dor de dente que pro-
duziu absenteísmo, com maior frequência em trabalhadores inseri-
dos nas classes econômicas menos favorecidas e com menor escola-
ridade.
Estratégias direcionadas à promoção da saúde e à melhoria de acesso 
ao serviço odontológico certamente serão capazes de reduzir as fre-
quências observadas.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The interferential cur-
rent is an electrical stimulation method widely used with anal-
gesic purposes; however, there are controversies regarding their 
usage parameters. The aim of this study was to compare different 
amplitude modulated frequencies of the interferential current on 
the pressure and cold pain threshold in healthy volunteers. 
METHODS: This is a crossover, randomized and blinded eva-
luators and evaluated in quantitative character test. Participants 
were 20 volunteers divided into four groups, who for four weeks 
were subject to different modulated frequencies. Thresholds of 
pressure and cold pain in four different times were evaluated - at 
the beginning, right after electric stimulation, 20 and 60 minu-
tes after. As a form of electrical stimulation, interferential current 
was used at modulated amplitude frequencies of 1Hz, 10Hz and 
100Hz with base frequency of 4,000Hz, being that in a particu-
lar week volunteers received placebo (0Hz). 
RESULTS: There has been no significant difference in compari-
sons within frequencies or between them and the placebo group. 
CONCLUSION: The use of amplitude modulated frequencies 
of interferential current of 1Hz, 10Hz and 100Hz did not chan-
ge cold and pressure pain thresholds, similar to what has been 
found for the placebo group
Keywords: Analgesia, Pain measurement, Transcutaneous elec-
tric nerve stimulation.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A corrente interferencial é 
um método de eletroestimulação bastante utilizado com finali-
dades analgésicas, porém, existem controvérsias com relação aos 
seus parâmetros de uso. O objetivo do estudo foi comparar dife-
rentes frequências de amplitude modulada, da corrente interfe-
rencial, sobre o limiar de dor à pressão e ao frio, em voluntários 
saudáveis. 
MÉTODOS: Trata-se de um ensaio cruzado, aleatório e com 
avaliadores e avaliados encobertos, de caráter quantitativo. Par-
ticiparam deste estudo 20 voluntários subdivididos em quatro 
grupos, que durante quatro semanas passaram por diferentes fre-
quências de amplitude modulada. Foram avaliados os limiares 
da dor à pressão e ao frio em quatro momentos distintos – no 
início, logo após eletroestimulação, 20 e 60 minutos após. Como 
forma de eletroestimulação foi utilizada a corrente interferencial 
nas frequências de amplitude modulada de 1Hz, 10Hz e 100Hz, 
com frequência de base de 4.000Hz, sendo que em uma determi-
nada semana os voluntários recebiam placebo (0Hz). 
RESULTADOS: Não houve diferença significativa nas compa-
rações dentro das frequências, nem entre elas e o grupo placebo. 
CONCLUSÃO: O uso da corrente interferencial nas frequências 
de amplitude modulada de 1Hz, 10Hz e 100Hz não produziu 
alterações nos limiares de dor ao frio e à pressão, semelhante ao 
encontrado para o grupo placebo. 
Descritores: Analgesia, Estimulação elétrica nervosa transcutâ-
nea, Mensuração da dor.

INTRODUÇÃO 

A Sociedade Internacional para o Estudo da Dor (IASP) define a 
dor como “uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, re-
lacionada a lesão tecidual ou descrita em tais termos”. Ela é uma 
manifestação envolvendo mecanismos físicos, psíquicos e culturais, 
deve ser considerada como o 5º sinal vital, e dessa forma mensurada 
e registrada1. Assim, métodos são utilizados para quantificar a in-
tensidade da dor, dentre eles a algometria de pressão, que consiste 
em um transdutor de força, exigindo uma resposta perceptiva do 
avaliado, sendo um equipamento muito útil para avaliação de estu-
dos clínicos2.
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Outros modelos experimentais de dor são usados para representar 
a sensação dolorosa, como a dor induzida pelo frio, que consiste 
em um método simples que envolve um risco mínimo de lesão 
tecidual e a dor cessa após a remoção do estímulo. Durante esse 
teste, uma sensação dolorosa é gerada pelos receptores de tempe-
ratura, que começam a enviar estímulos de uma possível lesão te-
cidual pelas vias periférica e central, resultando na sensação de dor 
induzida pelo frio3.
Visto que a dor continua sendo o principal motivo que leva os pa-
cientes a procurar ajuda médica, técnicas analgésicas são desenvol-
vidas e estudadas, como a utilização da corrente interferencial. Ela 
é comumente utilizada como forma de estimulação elétrica, cujo 
principal uso clínico é o alívio da dor4,5. Essa corrente tem efeito na 
redução da intensidade da dor por aumento significativo do limiar 
de dor, podendo até mesmo causar bloqueio da condução ner-
vosa6-8. Porém, existem controvérsias a respeito da efetividade da 
corrente interferencial, com estudos apontando efeitos positivos9 
e outros negativos10, o que ocorre muitas vezes devido a diferentes 
formas de avaliação da dor, ou por diferenças nos parâmetros de 
estimulação. Apresenta-se assim a necessidade de estudos que ava-
liem a eficácia da corrente sobre diferentes tipos de limiares de dor, 
bem como da diversidade de parâmetros terapêuticos comumen-
te utilizados na corrente interferencial, como, por exemplo, se a 
modulação em baixas frequências de amplitude modulada (AMF), 
tem algum tipo de influência sobre mecanismos analgésicos. Sen-
do assim, o objetivo do estudo foi comparar o efeito das diferentes 
AMF da corrente interferencial sobre o limiar de dor à pressão 
e ao frio, determinando a eficiência da corrente elétrica em pro-
mover analgesia por aumento do limiar doloroso em indivíduos 
saudáveis.

MÉTODOS 

Trata-se de um ensaio cruzado, aleatório e com avaliadores e avalia-
dos encobertos, de caráter quantitativo. Participaram do estudo 20 
voluntários, sendo 13 do gênero feminino e 7 do gênero masculi-
no, com idade média de 20,35±1,725 anos, peso 63,95±12,03kg, 
altura 1,695±0,1073m e índice de massa corpórea (IMC) de 
22,13±2,714kg/m2. Os voluntários assinaram um Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual se disponibilizaram 
participar do estudo sem qualquer gratificação e poderiam desistir 
do estudo a qualquer momento por livre e espontânea vontade. 
Foram excluídos indivíduos que possuíam alguma contraindica-
ção ao uso da eletroestimulação, além de contraindicações ao frio 
e ao calor.
Foram divididos, aleatoriamente, em quatro grupos de 5 indivíduos 
cada: grupo 1 (G1), grupo 2 (G2), grupo 3 (G3) e o grupo 4 (G4). 
Os indivíduos realizaram sempre as mesmas atividades dentro de seu 
grupo, em quatro semanas consecutivas e no modo cruzado, ou seja, 
cada grupo passou pelos vários tipos de frequências em diferentes 
semanas, dessa forma todos os voluntários foram submetidos a todas 
as formas de eletroestimulação e placebo. 

Protocolo de avaliação 
Foram analisadas as diferentes AMF: 0Hz, 1Hz, 10Hz e 100Hz, 
na forma transcutânea, com técnica bipolar e frequência base de 

4.000Hz, sobre os limiares de dor à pressão e ao frio. Para isso os 
voluntários participaram de uma avaliação inicial (AV1), antes de 
realizarem a eletroestimulação.
Prévio à avaliação inicial os voluntários imergiram seu membro 
superior esquerdo, até a interlinha articular do cotovelo, em um 
recipiente com água a 38º C (termômetro Inconterm®), por 5 
minutos, visando homogeneizar a temperatura da amostra. Logo 
após a secagem do membro, foi avaliado o limiar de dor à pressão 
(Algômetro – Kratos® com capacidade de produzir até 50Kgf, com 
ponteira metálica afilada). Foi explicado que deveriam relatar o 
momento exato em que sentiam a sensação dolorosa. Os pontos 
para aplicação do algômetro foram: 1cm distal ao osso pisiforme 
na região hipotenar e 1cm distal ao osso escafoide na região tenar. 
A pressão foi aumentada gradualmente e retirada assim que o ava-
liado relatou a sensação álgica. 
A avaliação da dor ao frio foi realizada três minutos após o término 
da avaliação do limiar de dor à pressão. Os voluntários imergiram o 
membro esquerdo em um recipiente contendo água e gelo (5º C) 
até a interlinha articular do punho. Foi solicitado ao avaliado que 
relatasse a sensação de dor assim que a sentisse, o tempo foi cro-
nometrado a partir do momento em que o voluntário imergiu sua 
mão na água fria e assim que relatou a palavra “dor”, foi anotado tal 
tempo como o limiar de dor ao frio. 
Tais avaliações foram repetidas imediatamente após o uso da cor-
rente interferencial (AV2), após 20 (AV3) e 60 (AV4) minutos. Em 
todos os momentos de avaliação, o avaliador não conhecia qual fre-
quência de AMF o voluntário receberia ou havia recebido.

Protocolo de eletroestimulação
Foram utilizados eletrodos de borracha-silicone, com 8cm2, aco-
plados ao paciente por meio de gel hidrossolúvel, fixados com fita 
adesiva, sendo que o equipamento utilizado foi o Neurovector (Ibra-
med®). Visto que o estudo teve caráter cruzado, os voluntários foram 
inicialmente dispostos em um dos 4 grupos, na primeira semana 
passaram por uma determinada frequência, na semana seguinte fo-
ram submetidos à outra frequência e assim sucessivamente até com-
pletarem as 4 semanas propostas: 
• 0Hz – momento placebo, em que não foi emitida nenhuma cor-
rente ao voluntário;
• 1Hz – o equipamento produziu AMF de 1Hz;
• 10Hz – AMF de 10Hz;
• 100Hz – AMF de 100Hz. 
A eletroestimulação foi realizada durante 20 minutos, com os eletro-
dos localizados na articulação do cotovelo, sendo um posicionado 
no sulco do nervo ulnar (superficialidade do nervo ulnar) e outro 
na região da face cubital (superficialidade do nervo mediano), com 
intensidade considerada como forte, porém não dolorosa. A assepsia 
foi realizada com algodão embebido em álcool a 70% no local da 
aplicação, prévio à colocação dos eletrodos. 

Análise estatística
Os dados foram analisados quanto à sua normalidade pelo teste de 
Kolmogorov-Smirnov, sendo que as comparações ocorreram pelo 
ANOVA para medidas repetidas, com nível de significância de 5%. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universi-
dade Estadual do Oeste do Paraná 143/2013.
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RESULTADOS

Na avaliação do limiar doloroso à pressão não houve diferença sig-
nificativa na comparação entre as diferentes avaliações e também 
entre as diferentes frequências, tanto para a pressão na região tenar 
(p=0,2714) (Tabela 1) quanto para a região hipotenar (p=0,7645) 
(Tabela 2). 
De forma semelhante, não houve diferença significativa para o li-
miar de dor ao frio (p=0,5687) (Tabela 3).

DISCUSSÃO

O presente estudo buscou comparar diferentes AMF da corrente 
interferencial sobre o limiar de dor à pressão e ao frio, com estí-
mulo forte, porém agradável. Nos resultados não foram observadas 
diferenças significativas quanto ao limiar da dor à pressão e ao frio, 
independentemente do momento de avaliação. Tal fato corrobora 
estudo anterior, no qual os autores relatam que não há mudanças 
significativas no limiar das fibras A delta e C na aplicação da corrente 
interferencial em indivíduos saudáveis11. De forma concordante, ou-
tro estudo induzindo a dor pelo frio, em indivíduos saudáveis, não 
observarou um efeito significativo no limiar doloroso em indivíduos 
submetidos à corrente interferencial12. Acredita-se que essa ausência 
de efeitos positivos (analgésicos), deva-se justamente por não esti-
mular com corrente álgica, ou seja, o estímulo não era doloroso, e 
dessa forma não houve um efeito inibitório por vias descendentes.

Apesar de estudos que apontam para maus resultados da interferen-
cial no controle da dor experimental, existem indícios de que ela 
funcione como terapia complementar para o alívio de dor, sendo 
mais eficaz do que o placebo, porém como os estudos que a substan-
ciam apresentam grande heterogeneidade, tais indícios devem ser to-
mados com cautela4. Em um estudo utilizando a interferencial com 
estímulos álgicos e não álgicos em pacientes com dor crônica devido 
osteoartrose em joelhos, observou-se que a interferencial foi eficaz na 
analgesia, mas a estimulação com alta intensidade (álgica) produziu 
maiores efeitos hipoalgésicos do que a estimulação sensorial6. 
Em estudo avaliando o efeito da corrente interferencial em modelos 
de dor por pressão e pelo frio, observou-se resultados de hipoalge-
sia pela eletroestimulação, diferente do observado aqui, e os autores 
citam que a avaliação dos limiares de dor é suficiente para a obser-
vação dos efeitos da corrente, não havendo necessidade de maiores 
intensidades o que gera maior desconforto e riscos de lesões9. Dessa 
forma, no presente estudo, apesar de apresentar resultados contradi-
tórios aos anteriormente citados, optou-se pela avaliação apenas dos 
limiares de dor.
Em indivíduos saudáveis o estímulo abaixo do limiar de dor, em 
casos de eletroestimulação, pode ser o diferencial entre a produção 
ou não de efeitos hipoalgésicos para uso do TENS convencional2 e 
também para sua forma de burst13. Estudo avaliando o uso de dia-
dinâmicas de Bernard, em indivíduos saudáveis, com intensidades 
não dolorosas, também apontam para falta de efeitos hipoalgésicos 
da eletroestimulação14. Ou seja, com intensidades não dolorosas, 

Tabela 3. Valores obtidos para o limiar de dor ao frio em segundos (s), para os diferentes grupos

0 Hz 1 Hz 10 Hz 100 Hz

AV1 31,45±20,87 43,95±37,49 28,90±31,33 28,35±21,42

AV2 46,10±72,65 35,40±22,76 28,50±30,93 24,00±18,57

AV3 34,75±25,99 40,15±23,67 33,25±32,68 33,75±51,35

AV4 35,15±23,38 39,40±26,61 34,55±50,83 43,10±63,42
(0Hz: placebo, 1Hz, 10Hz e 100Hz), nos diferentes momentos de avaliação (Av1: pré-estimulação; Av2: imediatamente após a estimulação; Av3: após 20 minutos; 
AV4: após 60 minutos).

Tabela 2. Valores obtidos para o algômetro pressão em gramas (g), para os diferentes grupos 

0 Hz 1 Hz 10 Hz 100 Hz

AV1 0,599±0,293 0,638±0,300 0,614±0,283 0,782±0,630

AV2 0,654±0,319 0,658±0,310 0,561±0,269 0,681±0,338

AV3 0,718±0,363 0,713±0,355 0,641±0,263 0,649±0,323

AV4 0,626±0,362 0,654±0,352 0,684±0,307 0,670±0,319
(0Hz: placebo, 1Hz, 10Hz e 100Hz), nos diferentes momentos de avaliação (Av1: pré-estimulação; Av2: imediatamente após a estimulação; Av3: após 20 minutos; 
AV4: após 60 minutos); com pressão sobre a eminência tenar.

Tabela 1. Valores obtidos para o algômetro pressão em gramas (g), para os diferentes grupos 

0Hz 1Hz 10Hz 100Hz

AV1 0,776±0,412 0,835±0,425 0,777±0,458 0,813±0,455

AV2 0,764±0,368 0,814±0,349 0,695±0,353 0,836±0,459

AV3 0,767±0,357 0,780±0,380 0,760±0,448 0,747±0,401

AV4 0,738±0,382 0,747±0,351 0,755±0,397 0,779±0,423
(0Hz: placebo, 1Hz, 10Hz e 100Hz), nos diferentes momentos de avaliação (Av1: pré-estimulação; Av2: imediatamente após a estimulação; Av3: após 20 minutos; 
AV4: após 60 minutos); com pressão sobre a eminência hipotenar. 
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aceitas como estímulos importantes para a analgesia ascendente, via 
comportas, a estimulação não nociva não foi capaz de produzir alte-
rações nos limiares de dor. Contudo, autores apresentam evidências 
de que o TENS em 80 Hz aumenta o limiar de algometria à pressão 
em participantes saudáveis quando uma sensação forte, mas não do-
lorosa, é realizada no local de dor experimental15. 
No presente estudo optou-se por duas formas experimentais de ava-
liar a dor, a pressão e o frio. Tais formas possuem algumas vantagens, 
como maior controle dos estímulos e condições, além de facilitar 
o registro, que se mostra importante, contudo aspectos emocionais 
envolvidos em indivíduos com dor clínica não são abrangidos1. As-
sim sendo, enfatiza-se que o estudo teve como limitação o fato de os 
indivíduos terem ausência de quadro álgico e também que a intensi-
dade de estimulação utilizada não atingiu o umbral de dor, portanto, 
sugere-se que estudos futuros sejam realizados com indivíduos por-
tadores de dores crônicas e/ou intensidades mais altas da corrente. 

CONCLUSÃO

O uso da corrente interferencial nas AMF de 1Hz, 10Hz e 100Hz 
não produziu alterações nos limiares de dor ao frio e à pressão, seme-
lhante ao encontrado para o grupo placebo. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Hand grip strength is 
extremely important to perform daily life activities, such as hol-
ding objects, using a handrail or bus supports, carry out domes-
tic tasks, self-care activities, that is, to maintain functionality and 
independence. This study aimed at evaluating hand grip strength 
of elderly people with pain in upper limbs.
METHODS: The sample was made up of 119 elderly who were 
divided by gender, being 19 males and 100 females. General 
mean age was 67.93 years, mean age of males was 67.58 years 
and mean age of females was 68 years. The elderly were submit-
ted to evaluation with Kratos® dynamometer. 
RESULTS: All studied individuals are right-handed and there 
is a higher prevalence of females. When hand grip strength was 
compared among genders with no pain, there has been stronger 
right hand strength and when it was compared between genders 
with pain, this has influenced the strength of both hands, being 
muscle strength stronger in males.
CONCLUSION: After analyzing sample results, it was observed 
that pain has influenced hand grip strength being that male elderly 
people had stronger muscle strength as compared to females. 
Keywords: Elderly, Hand strength, Muscle strength, Pain.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A força de preensão da mão 
é de extrema importância na realização das atividades de vida 
diária, tais como segurar objetos, utilizar um corrimão ou apoios 
em ônibus, realizar trabalhos domésticos, atividades de autocui-
dado, enfim, manter a funcionalidade e independência. O obje-
tivo deste estudo foi avaliar a força de preensão palmar de idosos 
que apresentam dor em membros superiores. 
MÉTODOS: A amostra foi composta por 119 idosos, que foram 
divididos por gênero, sendo 19 homens e 100 mulheres. A média 
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de idade geral foi de 67,93 anos, a média de idade entre os homens 
foi de 67,58 anos e entre as mulheres foi de 68 anos. Os idosos 
foram submetidos a uma avaliação com o dinamômetro Kratos®. 
RESULTADOS: Todos os indivíduos do estudo são destros e há 
maior prevalência de mulheres. Quando é comparada a força de 
preensão palmar entre os gêneros sem dor, houve maior força da 
mão direita e, quando se comparou entres os gêneros com dor, 
esta influenciou na força de ambas as mãos, sendo a força mus-
cular dos homens superior.
CONCLUSÃO: Depois da análise dos resultados da amostra es-
tudada, observou-se que a dor influenciou a força de preensão 
palmar, sendo que os idosos do gênero masculino apresentaram 
maior força muscular quando comparados ao gênero feminino.
Descritores: Dor, Força da mão, Força muscular, Idoso.

INTRODUÇÃO

No Brasil, é considerado idoso o indivíduo com 60 anos completos 
(Lei 10.741/2003). A força de preensão da mão é de extrema impor-
tância na realização de atividades de vida diária, tais como segurar 
objetos, utilizar um corrimão ou apoios em ônibus, realizar traba-
lho doméstico, atividades de autocuidado, enfim, manter as diversas 
atividades diárias com autonomia. Estudos identificam que a força 
de preensão manual apresenta uma relação curvilínea com a idade1.
Tradicionalmente, testes de força de preensão palmar (FPP) têm sido 
utilizados na reabilitação para avaliar a condição física dos membros 
superiores (MMSS), por meio da mensuração da força dos múscu-
los da mão e do antebraço de pacientes com diversas desordens na 
extremidade superior, decorrentes de artrite reumatoide, síndrome 
do túnel do carpo, epicondilite lateral, acidente vascular encefálico, 
lesões traumáticas e doenças neuromusculares. A medida da FPP 
por dinamometria apresenta boa correlação com o nível funcional 
dos MMSS e estado geral de saúde, sendo amplamente utilizada na 
seleção de procedimentos terapêuticos e acompanhamento da reabi-
litação funcional2. 
A força muscular no idoso é tema atual de diversas pesquisas já que 
é um item importante para sua sobrevivência e independência nas 
atividades diárias. Várias são as formas de mensuração, como cita 
Rantanen et al.3, que podem ser realizados testes de força de preen-
são manual máxima, força de extensão de joelho e tronco. 
A avaliação da FPP, válida e confiável, é utilizada para comparar a 
efetividade de vários procedimentos, definir metas de tratamento e 
avaliar a funcionalidade do paciente4. O instrumento utilizado para 
avaliar a preensão palmar é o dinamômetro, que mensura a força 
de preensão que o indivíduo consegue realizar. Além de verificar a 
força da mão e do membro superior, a FPP pode ser utilizada como 
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indicador de um estado geral de força, assim, sendo aplicada em tes-
tes de aptidão física. Ela também fornece um índice de integridade 
funcional da extremidade superior5.
Alguns estudos buscaram estabelecer valores normativos do de-
sempenho da FPP, no entanto, os diferentes protocolos de coleta e 
instrumentos utilizados dificultam a generalização dos resultados. 
Além disso, outros fatores podem dificultar o estabelecimento de 
valores normativos universalmente aceitos. Entre eles podem ser 
citados: gênero, idade, dominância, horário de avaliação, posicio-
namento corporal e características antropométricas. Adicional-
mente e não menos importante, o ajuste do tamanho da empu-
nhadura utilizada no dinamômetro de preensão manual também 
é largamente debatido na literatura, de maneira que parece haver a 
necessidade de ajustar o equipamento para diferentes tamanhos de 
mão. De qualquer maneira, a sinceridade do esforço pode depen-
der de vários aspectos como: o psicológico (motivação), o próprio 
entendimento do avaliado em relação ao significado do teste, a 
dor (pelo desconforto do dinamômetro que está sendo utilizado), 
entre outros. Recomenda-se que o avaliado esteja ambientado com 
o dinamômetro, que o mesmo compreenda o objetivo do teste e 
que seja utilizado incentivo verbal e/ou visual6. 
Apesar de a literatura especializada estar repleta de pesquisas que uti-
lizam a FPP como objeto principal de estudo, existe certa carência 
de trabalhos que se proponham a reunir e detalhar as características 
concernentes à avaliação dessa variável, especialmente, no que diz 
respeito aos fatores intervenientes na medida e há falta de padroni-
zação dos métodos7.
Diante dessas informações o presente estudo tem por objetivo ava-
liar a FPP de idosos que apresentam ou não dor em MMSS.

MÉTODOS

O estudo é quantitativo, descritivo e longitudinal e faz parte de 
um projeto guarda-chuva denominado “Força de Preensão Palmar 
em Idosos”.
A amostra foi composta por 119 idosos, que foram divididos por 
gênero, sendo 19 homens e 100 mulheres. A média de idade geral 
foi de 67,93 anos, a média de idade entre os homens foi de 67,58 
anos e entres as mulheres foi de 68 anos. Os idosos foram submeti-
dos a uma avaliação com o dinamômetro Kratos®, e após terem lido 
e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
concordaram em participar do presente estudo.
Para esta pesquisa foi utilizado o pacote estatístico SPSS 18.0 e Win-
dows Microsoft Excel. Foram analisadas a estatísticas descritivas como: 
média, desvio padrão, frequência e porcentagem das variáveis e tam-
bém tabelas cruzadas. Para melhor aproveitamento dos dados foram 
utilizados os testes estatísticos de Mann-Whitney e Qui-quadrado, 
admitindo ser significativo quando o valor de p<0,05.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), da 
Universidade de Passo Fundo (UPF) com registro número 345.944 
conforme determina a Resolução CNS 196/96.

RESULTADOS

A tabela 1 apresenta os valores referentes à amostra, contendo as 
seguintes variáveis: gênero, dor e idade.

Observa-se que todos os indivíduos são destros, houve maior preva-
lência de indivíduos do gênero feminino, na faixa etária entre 61 e 
70 anos sendo que a maioria deles não apresentou dor no membro 
superior.
A tabela 2 apresenta as médias de idade e as medias de FPP da mão 
esquerda e direita da amostra total.
A tabela 3 apresenta a comparação entre o gênero masculino e femi-
nino, dos que não apresentaram dor, correlacionando as médias de 
FPP da mão direita e esquerda.
Observa-se que só existe diferença estatisticamente significativa 
quando comparada a mão direita, nos diferentes gêneros.
A tabela 4 apresenta a comparação entre o gênero masculino e femi-
nino, dos que apresentaram dor, correlacionando as médias de FPP 
da mão direita e esquerda.

Tabela 1. Caracterização da amostra

Variáveis n %

Gênero Feminino 100 84

Masculino 19 16

Dor Com dor 50 42

Sem dor 69 58

Idade (anos) 60 16 13,4

61 a 70 64 53,8

71 a 80 34 28,6

81 a 90 5 4,2

Lateralidade Destro 119 100

Tabela 2. Média da força de preensão palmar e idade da amostra 
total

Média Desvio padrão

Idade (anos) 67,93 ±7,15

Média mão direita 16,6kg ±6,4kg

Média mão esquerda 15,2kg ±6,1kg

Tabela 3. Média da força de preensão palmar por gênero dos que não 
apresentaram dor

Gênero n Média Desvio 
padrão

Valor de p

Média 
direita

Feminino 44 14,7kg 4,3kg 0,024

Masculino 6 22,2kg 6,6kg

Media 
esquerda

Feminino 44 14,0kg 4,8kg 0,640

Masculino 6 21,6kg 5,7kg

Tabela 4. Média da força de preensão palmar por gênero dos que 
apresentaram dor

Gênero n Média 
(kg)

Desvio 
padrão (kg)

Valor 
de p

Média 
direita

Feminino 56 15,2 5,1 0,021

Masculino 13 25,4 8,5

Media 
esquerda

Feminino 56 13,5 4,9 0,032

Masculino 13 23,0 7,9



184

Wagner PR, Ascenço S e Wibelinger LMRev Dor. São Paulo, 2014 jul-set;15(3):182-5

Quando analisados os indivíduos que apresentam dor observa-se 
que há diferença estatisticamente significativa em ambas as mãos, 
quando comparados os diferentes gêneros.
A tabela 5 compara indivíduos do gênero feminino com e sem dor, 
correlacionando as médias de FPP da mão direita e esquerda.

Tabela 5. Média da força de preensão palmar do gênero feminino

Dor n Média (kg) Desvio 
padrão (kg)

Valor 
de p

Direita Sim 44 14,7 4,3 0,288

Não 56 15,2 5,1

Esquerda Sim 44 14,0 4,8 0,007

Não 56 13,5 4,9

Ao comparar as médias de ambas as mãos observa-se que há diferen-
ça estatisticamente significativa na mão esquerda.
A tabela 6 compara indivíduos do gênero masculino com e sem dor, 
correlacionando as médias de força de pressão palmar da mão direita 
e esquerda.

Tabela 6. Média da força de preensão palmar do gênero masculino

Dor n Média Desvio 
padrão

Valor 
de p

Direita Sim 6 22,2kg 6,6kg 0,790

Não 13 25,4kg 8,5kg

Esquerda Sim 6 21,6kg 5,7kg 0,682

Não 13 23,0kg 7,9kg

Observa-se que nos indivíduos do gênero masculino não há diferen-
ça estatisticamente significativa quando comparadas ambas as mãos.
A tabela 7 correlaciona as médias de FPP entre as diferentes faixas 
etárias.

Tabela 7. Médias de força de preensão palmar em diferentes faixas 
etárias

Faixa etária 
(anos)

Direita (kg) Valor de p Esquerda 
(kg)

Valor de p

60 16,4±8,0 0,416 14,8±7,8 0,793

61 a 70 17,3±6,2 15,8±5,9

71 a 80 15,5±6,0 14,3±6,3

81 a 90 14,9±5,5 14,9±3,8

Após analisar as diferentes faixas etárias não foram encontradas dife-
renças estatisticamente significativas entre as médias de FPP.

DISCUSSÃO

Após análise da avaliação da amostra estudada, observa-se que todos 
os indivíduos são destros e há uma maior prevalência de mulheres. 
Quando comparou-se a FPP entre os gêneros sem dor, houve maior 
força da mão direita e, quando comparou-se entres os gêneros com 
dor, a dor influenciou a força de ambas as mãos, sendo a força mus-
cular dos homens superior.
Alguns estudos demonstram que a força de preensão é diretamente 
proporcional à idade, até os 32 anos e, a partir daí, torna-se in-
versamente proporcional. Também foi verificado que indivíduos 

do gênero masculino apresentam maior força de preensão quando 
comparado aos do gênero feminino4,5,7, corroborando o presente 
estudo, que também encontrou maior FPP nos indivíduos do gê-
nero masculino.
A força muscular tende a ser diferente entre os gêneros, sendo que 
as mulheres apresentam valores inferiores aos dos homens. Quando 
comparada à idade, porém, a força sofre um declínio com o envelhe-
cimento. Existe forte associação inversa entre a FPP e a idade8. Um 
estudo que avaliou 54 indivíduos de ambos os gêneros verificou que 
a FPM (Força de Preensão Manual) sofreu influência significativa 
de variáveis demográficas e antropométricas. A FPM dos homens, 
como esperado, foi significativamente maior que a encontrada para 
as mulheres em todas as faixas etárias estudadas tanto para a mão 
dominante quanto para a não dominante. Variações na FPM entre 
os gêneros têm sido atribuídas às diferenças na composição corporal 
entre homens e mulheres. Em indivíduos eutróficos, a massa muscu-
lar dos homens e das mulheres corresponde a aproximadamente 45 a 
30% da massa corporal total, respectivamente. Além disso, embora 
o número de fibras musculares seja semelhante entre os gêneros, a 
FPM sofre a influência do tamanho das fibras musculares, que é são 
cerca de 15% menores nas mulheres2,9,10. 
Outro estudo avaliando FPP e sua relação com capacidade fun-
cional, também obteve resultados semelhantes, tendo os homens 
apresentado maior força de preensão se comparados às mulheres. 
Isto se explica pelo fato de os homens possuírem mais massa magra 
por características fisiológicas, justificadas pela maior concentração 
de testosterona, hormônio do crescimento (GH), insulina, que 
contribui para o aumento do hormônio do crescimento (IGF-1), 
e dehidropiandrosterona (DHEA) que aumenta o turnover proteico 
muscular11. O que vai ao encontro do presente estudo, que também 
encontrou menor FPP nos indivíduos do gênero feminino.
Também é citada na literatura que a FPP está correlacionada a força 
física, força cognitiva e de comorbidades relacionadas à idade, e que 
os homens têm valores médios maiores de FPP em todas as fases da 
vida, comparados às mulheres. Quando os valores de FPP são ajus-
tados à idade e ao gênero, os valores estão mais associados a estatura, 
massa muscular e área muscular do braço12. 
Um estudo verificou o efeito de diferentes percentuais de força má-
xima (Fmax) na realização de testes de FPM em protocolos de um, 
três e seis minutos. Em um protocolo de força máxima, o compor-
tamento da curva pôde ser explicado por uma função exponencial. 
Demonstraram, também, que a 75 e 50% da Fmax, ao contrário, o 
comportamento da curva é diferente, perdendo a característica ex-
ponencial. Por esse motivo, segundo os autores, pode não ser pos-
sível a avaliação da fadiga da força de preensão durante um minuto 
a 50% da Fmax, já que a força nesse ponto da curva pode ainda 
não apresentar declínio. Sugerem, ainda, que em testes prolongados 
(mais de três minutos) o desempenho da força de preensão é afetado 
por fatores sensoriais intervenientes como a dor13. 
Um estudo recente14 realizado na população em geral, revelou que, 
em Portugal, a dor crônica afeta 54,2% das pessoas entre 60 e 64 
anos, 55,9% das pessoas entre 65 e 69 anos, 65,7% das pessoas na 
faixa etária dos 70 aos 74 anos e 62,5% das pessoas com mais de 75 
anos. Os resultados mostram ainda que 35% das pessoas com dor 
crônica referem incapacidade moderada a grave e que a dor afeta 
principalmente a capacidade para as responsabilidades domésticas, 
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de lazer e ocupacionais e a capacidade de dormir. Contudo, esse es-
tudo não apresenta a incapacidade associada à dor por faixa etária 
nem avalia o impacto das diferentes características da dor, como a 
intensidade ou a duração, na funcionalidade. O que concorda com 
o presente estudo que ao comparar a FPP em ambos os gêneros, nos 
indivíduos com dor no membro superior, os homens apresentaram 
maiores escores que as mulheres, e as médias de FPP foram menores 
nos indivíduos que referiam dor.
Quando se comparou a FPP apenas dos indivíduos do gênero femi-
nino, observou-se que os indivíduos que apresentaram dor tiveram 
maior força na mão esquerda. Não foram encontradas referências 
bibliográficas que corroborassem o presente estudo, quando compa-
rado à FPP somente entre idosos do gênero feminino15.
Um estudo longitudinal de 24 anos observou que a FPP é um predi-
tor de longo prazo para mortalidade por todas as causas, por doenças 
cardiovasculares e por câncer em homens8. 
A importância da avaliação da força muscular ao longo da vida foi 
discutida em uma pesquisa que acompanhou mais de 8000 homens 
com idade entre 20 e 80 anos num estudo prospectivo, e verificou 
que o declínio da força muscular ao longo da vida está fortemente 
associado à mortalidade16. 
A principal limitação da avaliação da FPP por meio da dinamome-
tria é a ausência de um ponto de corte que defina o limite entre 
normalidade e disfunção para populações específicas. A análise dos 
valores de referência apresentados em estudos prévios indica grande 
variação dos dados de FPP. Há evidências de que essa variação ocorre 
devido às diferenças raciais, demográficas, antropométricas, sociais e 
culturais entre as amostras populacionais avaliadas nos diferentes es-
tudos. Dessa forma, para fornecer uma avaliação e acompanhamen-
to mais adequados da função muscular, torna-se importante desen-
volver instrumentos capazes de predizer os valores de FPP esperados 
para populações específicas2. 
Diferentes métodos têm sido utilizados para avaliar a FPM, sen-
do que as diferenças estão relacionadas à intensidade da contração 
(máxima ou submáxima), ao tempo de duração da contração e ao 
número de repetições realizadas (contínuas ou intermitentes). A pa-
dronização dos métodos de avaliação e interpretação dos resultados 
pode permitir a construção de valores de referência confiáveis e uni-
versalmente aceitos6.

CONCLUSÃO

Observou-se que a dor influenciou na FPP sendo que os idosos do 
gênero masculino apresentaram maior força muscular quando com-
parados ao gênero feminino. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Saliva plays an impor-
tant role in oral health; it is involved in lubrication of the oral 
mucosa, protection against infections, transport of nutrients and 
digestive enzymes, remineralization of teeth, as well as aiding in 
chewing, swallowing and speech. Reductions in the amount of 
saliva are known to increase the risk of oral diseases. This study 
investigated the factors associated to salivary flow alterations and 
its relationship with age, burning mouth syndrome, psychiatric 
and sleep disorders, systemic diseases and chronic drug use. 
METHODS: A total of 30 patients complaining of dry mouth 
without unbalanced systemic diseases were included. Questio-
nnaires regarding socio-demographic data, xerostomia, burning 
mouth, depression and anxiety symptoms, and sleep disturban-
ces were applied. Measures of salivary flow rates were obtained 
using spit method. Correlation of hyposalivation and quantita-
tive data was determined using a multivariate regression model. 
RESULTS: The age range was 31-83 years, hyposalivation was 
correlated positively with sleep disorder (β=0.079, 95% CI, 
0.033 to 0,124) and negatively with burning mouth (β=-0.043, 
95% CI, -0.083 to -0.002).
CONCLUSION: These results provide evidences regarding the 
association between reduced salivary flow and burning mouth, 
sleep disorders and chronic use of psychotropic medicines, and 
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we highlighted the important role of antidepressants on modula-
tion of burning mouth sensation.
Keywords: Burning mouth, Dry mouth, Hyposalivation, Sleep 
disorders, Xerostomia. 

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A saliva tem um papel im-
portante na saúde bucal; está envolvida na lubrificação da muco-
sa oral, na proteção contra infecções, no transporte de nutrientes 
e enzimas digestivas, na remineralização dentária e também au-
xilia na mastigação, deglutição e fala. Sabe-se que reduções na 
quantidade de saliva aumentam o risco de doenças bucais. Este 
estudo investigou os fatores associados a alterações no fluxo sali-
var e seu relacionamento com idade, síndrome de ardência bucal, 
distúrbios psiquiátricos e do sono, doenças sistêmicas e uso crô-
nico de medicamentos.
MÉTODOS: Foi incluído um total de 30 pacientes com quei-
xa de xerostomia sem doenças sistêmicas desequilibradas. Foram 
aplicados questionários sobre dados sociodemográficos, xerosto-
mia, ardência bucal, sintomas de depressão e ansiedade e distúr-
bios do sono. As medidas de fluxo salivar foram obtidas pelo mé-
todo spit. A correlação entre hipo-salivação e dados quantitativos 
foi determinada por um modelo univariado de regressão.
RESULTADOS: A idade various de 31;83 anos, hipo-saliva-
ção foi correlacionada positivamente com distúrbios do sono 
(β=0,079, 95% CI, 0,033 a 0,124) e negativamente com ardên-
cia bucal (β=-0,043, 95% CI, -0,083 a -0,002).
CONCLUSÃO: Esses resultados trazem evidências sobre a asso-
ciação entre fluxo salivar reduzido e ardência bucal, distúrbios do 
sono e uso crônico de psicotrópicos, e destacamos o importante 
papel dos antidepressivos na modulação da sensação de ardência 
bucal.
Descritores: Ardência bucal, Boca seca, Distúrbios do sono, 
Hipo-salivação, Xerostomia.

INTRODUCTION

Saliva plays an important role in oral health. It is involved in 
protection against bacteria and fungi, transport of nutrients and 
digestive enzymes, lubrication of the oral cavity, remineralization 
of teeth, as well as aiding in chewing, swallowing and speech1. 
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Some patients may complain of halitosis and chronic burning 
sensation in oral mucosa2. The low salivary flow3 and burning 
mouth syndrome (BMS) are associated with psychological fac-
tors, such as anxiety, stress and depression4. 
BMS is a condition that expresses a burning sensation in oral 
mucosa that shows normal condition at clinical examination5. 
It can be accompanied by xerostomia and taste alterations6. The 
etiology of BMS is considered multifactorial and includes local, 
systemic and psychogenic factors7. Besides, some studies have 
demonstrated changes in levels of salivary cytokines associated 
with BMS8. 
Scientific literature indicates that anxiety is associated with BMS 
and in conditions involving pain, stress, anxiety and many me-
tabolic and endocrine changes occur. Among these, a rise in cor-
tisol levels is one of the most important physiological effects9. 
However, the evidences of the association between psychological 
factors and salivary flow remain contradictory. Data of literature 
suggests that the secretion of saliva from human parotid glands 
depends on emotional state10. One study claims that stress is only 
related to the reduced flow unstimulated11 while other study re-
ports that stress is associated with increased salivary flow12. 
Another important point poorly discussed in the literature is 
the direct relationship between hyposalivation and sleep quali-
ty. The biological significance of decreased saliva during sleep is 
unknown. Researchers believe that many of the lubricating and 
protective mechanisms offered by saliva during the day should 
remain during sleep. Study in Northern population showed that 
the prevalence of self-reported dry mouth complaint during sle-
ep (associated with awakening and water intake) was 23% of 
whole population13. Other study demonstrated that persons with 
narcolepsy have lower whole salivary flow rates14.
The increasing age has been correlated with a high prevalence of 
self-reported dry mouth, however there is no evidence that the 
salivary function deteriorates with age in healthy individuals1. 
Certain types of medications mainly used for older populations 
can result in xerostomia. In addition, most patients use more 
than one type of medication, and this polypharmacy itself has 
been implied in increased prevalence of dry mouth, thus it is 
difficult to determine which medication is responsible for this 
sensation. Several drug groups have been associated with dry 
mouth prevalence, for example, antidepressants, antimuscarinic 
and antihistamines15. Hospitalized patients who experienced dry 
mouth took more cardiovascular, psychiatric and allergy drugs 
than those who did not complain of dry mouth16.
Considering the relevance of this issue in patients’ quality of life, 
the aim of the present study was to evaluate the factors associated 
to salivary flow alterations and its relationship with age, burning 
mouth syndrome, psychiatric and sleep disorders, systemic dise-
ases and chronic drug use in female patients. 

METHODS

A total of 30 female participants complaining of dry mouth were 
enrolled in this cross-sectional study. They were recruited in the 
Stomatology Clinic of Hospital de Clínicas de Porto Alegre and 
the Oral Pathology Clinic of the School of Dentistry of Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Sul from 2009 to 2011. 
Experienced Dentists performed a complete clinical examina-
tion. Patients that presented some oral lesion, candida infection 
or patients submitted to radiations therapy were excluded from 
the study. The subjects answered a sociodemographic data ques-
tionnaire that recorded data like tobacco and alcohol use, and 
age. In addition, the medication taken by each patient and the 
systemic illnesses that they suffered, were recorded. Furthermore, 
the patients were required to undergo a blood test to determine 
concentrations of glucose, vitamin B12, ferritin, and folic acid 
and to perform a blood count aiming at ruling out possible me-
tabolic alterations or nutritional deficiencies associated with oral 
manifestations including oral dryness and burning pain.
Flow rates of unstimulated and stimulated whole saliva were de-
termined using the draining or spit method17. Collection was 
scheduled in the morning, two hours after breakfast, and pa-
tients expectorated in graduated container. The first collection 
was unstimulated flow and 30min after the stimulated flow was 
collected, the stimulation was made by salivary mechanical sti-
mulation using an instrument to perform balanced masticatory 
exercises (mechanical sialogogue– piece of paraffin)18. Hyposali-
vation is usually defined by a flow rate of unstimulated whole sa-
liva (UWS) less than 0.1mL min-1, or of stimulated whole saliva 
(SWS) less than 0.7mL min-1 19.
Subjective dry mouth sensation was evaluated through the Xe-
rostomia Inventory (XI), a multidimensional continuous scale 
that was developed to address this symptom20. It contains a total 
of 11 items designed to assess the broad experience of dry mou-
th. Using a continuous scale is advantageous because it avoids 
dichotomizing patients as either xerostomic or non-xerostomic 
by determining the severity of the condition. The XI also allows 
changes in severity of the condition to be monitored over time. 
Each of the 11 items has four possible responses ranging from 
‘never’ to ‘always’. 

Questionnaire regarding burning mouth
In all patients, we examined pain intensity and burning mouth 
sensation using a visual analog scale (VAS: 0, no pain; VAS: 10, 
extreme pain)21. 

Psychological evaluation
On their second visit to the clinic, each patient answered a stan-
dardized series of questions concerning depressive symptoms, 
anxiety and sleep disorders. Psychological disturbances were 
measured by Beck self-applied questionnaire on depression (The 
Beck Depression Inventory - BDI). For anxiety symptoms the 
State and Trait Anxiety Index (STAI) was used, and for sleep 
disorders the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). BDI is a 21 
item self-report questionnaire with item scores ranging from 0 to 
3 and a total score of 0–6322,23. The BDI is known to have appro-
priate psychometric features including good reliability statistics, 
and is one of the most commonly used self-report measures for 
depressive symptoms. The STAI form is an instrument for self-
-measuring anxiety in adults. It can clearly differentiate between 
a transient condition of ‘‘state anxiety’’ and a more general and 
long-standing quality of ‘‘trait anxiety.’’ It consists of 2 questio-
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nnaires containing 20 multiple-choice items on which a score 
of >40 is considered pathologic24,25. PSQI is a self-rated ques-
tionnaire that assesses sleep quality and disturbances. Nineteen 
individual items generate 7 component scores: subjective sleep 
quality, sleep latency, sleep duration, habitual sleep efficiency, 
sleep disturbances, use of sleeping medication and daytime dys-
function. The sum of scores for these 7 components yields a glo-
bal score26. All of the psychological tests used in this study were 
validated for the Brazilian population.
Descriptive statistical methods (mean ± standard error) or fre-
quency were used for presenting sociodemographic data, and 
independent-Samples t-test and Chi-square test were used to 
compare groups, respectively. 
Data were compared using logistic regression with the forward 
stepwise method, with the unstimulated salivary flow (UWS) 
as the dependent variable, in order to test xerostomia, burning 
sensation, psychological factors and age. The use of psychotro-
pic medication was treated as dummy variable, and backward 
stepwise method was used, and the burning sensation dropped 
out of the model. 
Data were analyzed with the Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS; SPSS Inc., Chicago, IL, USA) for Windows 
18.0. P values less than 0.05 were considered significant. 
The study was approved by the Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre Ethics Committee and all participants gave written infor-
med consent (protocol number: 2008-350).

RESULTS

In the present study, 30 female subjects presenting dry mouth 
complaint, with an age range of 18-80 years were recruited. Pa-
tients’ characteristics are summarized in table 1; no significant 
differences were found between patients who use and do not use 
antidepressant. No patients had changes in hematologic tests 
(data not shown).
Major symptom in addition to dry mouth was burning mouth, 
which was perceived in 63.3% of patients. Mean intensity, eva-
luated by VAS, was 4.38±0.73 cm, with the tongue and the lo-
wer lip being the most affected areas. Overall 73.3% of patients 
presented chronic diseases, with cardiovascular and psychia-
tric diseases being the most prevalent (46.7%). Systemic drugs 
were taken by 83.3% of patients, the most common being an-
tihypertensive (46.7%), anxiolytics (36.7%) and antidepressants 
(26.7%). These conditions did not present a significant correla-
tion with hyposalivation (Table 2).
A correlation between the severity of hyposalivation and bur-
ning mouth sensation and sleep disorder is presented in table 
3. The adjusted analysis using a regression model demonstrated 
that hyposalivation was correlated positively with sleep disorder, 
and negatively with burning mouth. Also, it was tested the possi-
ble relationship between the variables age, anxiety and depressive 
symptoms and hyposalivation. However, these variables did not 
remain in the equation (data not shown).

Table 1. Characteristics of the study sample

Antidepressant use

Characteristics Yes
(n=08)

No
(n=22)

OR 95% CI

Age (years) # 51.75±5.25 58.36±3.47 3.33 0.38-28.96

Smoking§ (Yes/No) 2/6 2/20

Systemic diseases§

Cardiovascular 
Psychiatric

(Yes/No) 7/1
3/5
8/0

15/7
11/11
6/16

3.26
0.60
0.42

0.33-31.91
0.11-3.14
0.23-0.78

Medication§

Antihypertensive
Anxiolytic

(Yes/No) 8/0
3/5
3/5

17/5
11/11
8/14

0.68
0.60
1.05

0.52-0.89
0.11-3.14
0.19-5.60

Values are in means ± standard Error or frequencies (n=30); # Independent-Samples t-test to compare means; § Chi-square test to compare frequencies

Table 2. Psychological characteristics, sleepiness levels, burning mouth, xerostomia and chronic pain

Scales Antidepressants use

Yes No

Trait anxiety 50.75±2.15 53.68±1.36

State anxiety 49.62±2.11 51.45±1.33

Depressive symptoms 11.12±2.09 15.90±5.84

Sleep disorder 8.12±1.55 6.77±0.70

Burning mouth 3.29±1.37 4.77±0.87

Xerostomia 27.00±2.35 26.68±1.50

Chronic pain
Unstimulated whole saliva
Stimulated whole saliva

2.60±1.59
0.19±0.01
0.45±0.09

2.25±0.73
0.22±0.11
0.57±0.12

Values are in means ± standard Error. No significant differences between patients who use and do not use antidepressant on chronic pain, burning mouth, xerostomia 
and sleepiness scales (Student t-test p>0.05, n=30).
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DISCUSSION 

The present study showed an association between hyposalivation, 
burning mouth, sleep disorders and psychotropic drugs use. In 
addition, we observed a high prevalence of dry mouth complaint 
in postmenopausal women and those using a diverse group of 
medicines, such as antihypertensive and antidepressants. 
The complaint of burning mouth sensation was the main symp-
tom reported by patients with dry mouth. The percentage of 
BMS patients was 73.5% corroborating other authors2,27. Pa-
tients showed normal oral mucosa and hematologic parameters 
(serum concentrations of glucose, iron, folate and vitamin B12, 
data not shown). Our results highlight an interesting point; the-
re is an association between burning sensation and spontaneous 
salivary flow. However when stratified by antidepressant use this 
relationship disappears. These findings suggest that there is a mo-
dulation of BMS by antidepressant, supporting the hypothesis of 
neuropathic etiology of BMS. Evidence in the literature relates 
BMS to a peripheral neuropathy, a study showed a significantly 
lower density of epithelial and subpapillary nerve fibers in ton-
gue of BMS patients in comparison to control subjects28. Besi-
des, studies have shown a relationship between dysregulation of 
the nigrostriatal dopaminergic system and BMS, the frequency 
of BMS in patients with Parkinson’s disease was five times higher 
than the general population28,29. 
Standard treatments for neuropathic pain were effective in tre-
ating BMS, a randomized double blind placebo controlled trial 
showed that gabapentin alone (300mg daily) or in combination 
with alpha lipoic acid (ALA) (600mg daily) was beneficial in 
reducing symptoms in 50 and 70% of patients with BMS, res-
pectively29,30. This contributes to the hypothesis of neuropathic 
etiology of BMS.
Our results demonstrated an opposite relationship of unsti-
mulated flow and sleep disorder assessed by PSQI. Our results 
contradict the majority of studies that report the prevalence of 
dry mouth upon nocturnal awakening31,32. Atropinic side effects 
like dry mouth are very common in patients using tricyclic an-
tidepressant33 and these medications were taken by most of our 
patients. Although these patients improved sleep quality, they 
showed an increase in dry mouth symptoms. In addition, we 

found high prevalence of cardiovascular and psychiatric diseases 
in patients with dry mouth sensation. Although it has not been 
found a significant relationship between these variables and low 
salivary flow. 
Xerostomia is commonly linked to polypharmacy, despite of this 
relationship remaining poorly understood. Study showed that 
xerogenic medication used alone presented a dry mouth effect, 
and when associated to another medicine there was improve-
ment of this symptom. This demonstrates that the interaction 
between specific drugs may involve xerostomic effect34.
Our patients did not present a significant association between 
age and reduced salivary flow. Aging is not considered a systemic 
disease per se, although this process may be associated with sli-
ght reductions in UWS flow. In addition, it may induce salivary 
gland hypofunction when associated to systemic diseases and the 
use of medications1. One important point observed was a large 
number of women in the fifth decade of life. This period corres-
ponds to the menopause process, when important physiological 
changes are happening in women’s life. Some studies relate the 
complaint of dry mouth with menopause period35,36. Menopau-
sal women with oral dryness have low the estrogen level in com-
parison with women outside this period37.
In summary our results suggest an association between hyposali-
vation and burning mouth, sleep disorders and psychiatric alte-
rations. We did not find a significant association between socio-
demographic features and hyposalivation, although we observed 
a high prevalence of dry mouth complaint in post-menopausal 
women and those using a diverse group of medicines. In addi-
tion, these patients showed improvement in sleep quality proba-
bly due to the use of psychotropic medicines. It is important to 
highlight that these findings were the result of a cross-sectional 
study, and it is not possible to determine the absolute risk. The-
refore, it is important to carry out longitudinal studies in order 
to establish a relationship of causality.
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Table 3. Multivariate logistic regression analysis for the association among Unstimulated Whole Saliva (UWS), sleep disorder, burning sensation 
and antidepressant drug

Dependent variables: Unstimulated Whole Saliva (n=30)a 

T β 95% CI p value

Sleep disorder 3.546 0.079 0.033 to 0.124 0.001

Burning sensation 2.170 -0.043 -0.083 to -0.002 0.039

Analysis stratified by non-use of antidepressant (n=22) b

Dependent variables: Unstimulated Whole Saliva

Sleep disorder 2.823 0.082 0.021 to 0.143 0.011

Burning sensation -2.718 -0.064 -0.113 to -0.015 0.014

Analysis stratified by use of antidepressant (n=8) b

Dependent variables: Unstimulated Whole Saliva 

Sleep disorder 3.535 0.100 0.031 – 0.169 0.012
a Stepwise forward regression model; bStepwise backward regression. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic pelvic pain is 
prevalent, presents difficult treatment and has been poorly investi-
gated. The objective of this study was to analyze 230 patients from 
the chronic pelvic pain ambulatory of Hospital das Clínicas, Federal 
University of Goiás. 
METHODS: Cross-sectional and intervention study, from 
2007-2011.
RESULTS: Mean age was 38.3±10.0 years. Most women were mu-
latto, married/cohabitating, attended elementary school, financially 
dependent, had an income of up to five minimum wages, normal 
body mass index, up to three children and sexual activity. Almost 
30% had abortions, 15.8%, physical abuse and 11%, sexual abuse. 
Previous surgeries were common. Most had normal bowel and bla-
dder function. Pain lasted over 16 days/month; it worsened in peri-
menstrual period and started, on average, 6.7 years before. In over 
70% of cases there was a coincident event with the onset of pain, 
and conflict and/or trauma were the most commonly reported. 
Physical examination and ultrasound were normal in most of these 
women. Adhesion and/or endometriosis were found in almost 2/3 
of 41 laparoscopies performed. There was an average reduction of 
39.2% of the pain scale (3.1/7.9) with various adopted treatments 
(drugs, psychotherapy and laparoscopy) p<0.001. History of sexual 
abuse and abortion was associated with less pain reduction. 
CONCLUSION: This study adds epidemiological and clinical in-
formation on women with chronic pelvic pain in Brazil. Clinical 
and psychotherapeutic treatments induced significant reduction of 
the pain scale between the first and last visit of patients. Laparoscopy 
did not potentiate the reduction of pain.
Keywords: Epidemiology, Pelvic pain, Psychotherapy, Signs and 
symptoms, Therapeutics.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor pélvica crônica é preva-
lente, apresenta tratamento difícil e tem sido pouco investigada. O 
objetivo deste estudo foi analisar 230 pacientes do ambulatório de 
dor pélvica crônica do Hospital das Clínicas da Universidade Fede-
ral de Goiás. 
MÉTODOS: Estudo de corte transversal e de intervenção realizado 
entre 2007 e 2011. 
RESULTADOS: A média de idade das mulheres foi de 38,3±10,0 
anos. A maioria das mulheres era parda, casada/amasiada, cursou 
ensino fundamental, dependente financeiramente, tinha renda de 
até cinco salários mínimos, índice de massa corpórea normal, até três 
filhos e atividade sexual ativa. Aborto ocorreu em 30%, abuso físico 
em 15,8% e abuso sexual em 11%. A maioria sofreu cirurgia prévia 
e possuía função intestinal e urinária normais. A dor permanecia por 
mais de 16 dias/mês, piorava no período perimenstrual e começou, 
em média, 6,7 anos antes. Em mais de 70% dos casos foi percebido 
um evento coincidente com o início da dor, sendo conflitos e/ou 
traumas os mais citados. Os exames físico e ultrassonográfico foram 
normais na grande maioria dessas mulheres. Aderências e/ou endo-
metriose foram encontrados em quase 2/3 das 41 laparoscopias rea-
lizadas. Houve redução média de 39,2% da escala de dor (3,1/7,9) 
com as várias condutas adotadas (farmacológica, laparoscópica e 
psicoterápica) p<0,001. História de abuso sexual e de aborto provo-
cado associou-se a menor redução da dor. 
CONCLUSÃO: Este estudo acrescenta informações epidemiológi-
cas e clínicas sobre mulheres com dor pélvica crônica no Brasil. O 
tratamento clínico e psicoterápico promoveu redução significativa 
da escala de dor entre a primeira e a última consulta. Laparoscopia 
não potencializou a redução da dor.
Descritores: Dor pélvica, Epidemiologia, Psicoterapia, Sinais e sin-
tomas, Terapêutica.

INTRODUÇÃO

Dor pélvica crônica (DPC) é dor não cíclica, de duração igual ou 
superior a seis meses, de localização na pelve anatômica, na parede 
abdominal abaixo do umbigo ou na região glútea e possui intensi-
dade suficiente para interferir nas atividades habituais e/ou exigir 
ajuda médica1,2.
A DPC é responsável por 10% das consultas com ginecologistas, 40 
a 50% das laparoscopias ginecológicas e, aproximadamente, 12% de 
todas as histerectomias3,4. Apresenta impacto direto na vida conju-
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gal, social e profissional dessas pacientes4,5, o que transforma a DPC 
em um sério problema de saúde pública4,6.
Os seus fatores de risco ainda não são consensuais, visto os resulta-
dos conflitantes de estudos realizados. Os mais citados são: abuso de 
drogas ou álcool, antecedente de aborto, fluxo menstrual aumenta-
do e dismenorreia, doença inflamatória e outras doenças pélvicas, 
cirurgia abdominal prévia, baixo nível educacional e comorbidades 
psicológicas, tais como ansiedade e depressão4,7. Os dados disponí-
veis até o momento são, de certa forma, limitados especialmente 
nos países em desenvolvimento. Um estudo relatou prevalência geral 
de 11,5% (147/1278) de DPC em mulheres acima de 14 anos em 
Ribeirão Preto, São Paulo (Brasil) e 15,1% (127/841) em mulheres 
de idade reprodutiva4, assemelhando-se a um estudo nos Estados 
Unidos (14,7%- 773/5263 mulheres de 18-50 anos pesquisadas 
pela Organização Gallup)1.
O tratamento da DPC é focado nos sintomas ou no próprio diag-
nóstico. Mesmo quando o diagnóstico é especificado, como síndro-
me da bexiga dolorosa, síndrome do intestino irritável, endome-
triose e aderências, a resposta é frustrante3,6,7. Compõem o arsenal 
terapêutico anti-inflamatórios não esteroides (AINES), bloquea-
dores musculares, contraceptivos hormonais, amitriptilina e outros 
antidepressivos, anticonvulsivantes e psicoterapia8,9. A terapia cogni-
tivo-comportamental é uma abordagem já aceita e recomendada no 
tratamento de mulheres com DPC9,10. Constelação familiar é uma 
abordagem sistêmica, desenvolvida por Bert Hellinger e que conec-
ta o sofrimento/adoecimento com processos inconscientes, a partir 
de exclusões, conflitos e traumas ocorridos na vida pessoal e/ou fa-
miliar. Em sua obra intitulada “O essencial é simples” ele aborda 
a utilização da constelação familiar em diversos sintomas/doenças, 
entre eles a síndrome de dores crônicas11,12. O tratamento cirúrgico, 
especialmente com laparoscopia, tem sido indicado para diagnóstico 
e tratamento de endometriose e aderências pélvicas1,2, mas tem sido 
cada vez mais questionado13,14.
O ambulatório de DPC do Serviço de Ginecologia do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG) existe com 
o objetivo de receber, investigar e tratar mulheres com DPC. Este 
estudo foi realizado para buscar informações sobre essa população, a 
fim de compreender melhor a realidade desse grupo e de promover 
avanços em seu atendimento, bem como compartilhar essas infor-
mações com outros profissionais de atenção à saúde da mulher e 
com os gestores de políticas de saúde pública.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo de corte transversal e de intervenção, no 
qual se utilizaram fichas pré-estruturadas para primeira consulta e 
para consultas de retorno, que foram preenchidas durante os aten-
dimentos, entre fevereiro/2007 e maio/2011, no Ambulatório de 
Dor Pélvica Crônica do HC-UFG. Posteriormente, tabulou-se os 
dados catalogados para identificar possíveis fatores epidemiológicos, 
clínicos e ecográficos associados à DPC, bem como a evolução da 
escala analógica visual de dor (EAV) com os tratamentos indicados.
As variáveis coletadas e analisadas foram: idade, cor, estado civil, esco-
laridade, rendimento familiar, dependência financeira, índice de massa 
corpórea (IMC= peso/altura2), número de filhos, ocorrência de abor-
tos, história de abuso físico e/ou sexual, atividade sexual, desejo sexual, 

orgasmo, dispareunia, antecedente de doenças sexualmente transmis-
síveis, características do ciclo e fluxo menstrual, antecedentes cirúrgi-
cos, local predominante da dor, escore de dor pela EAV na primeira e 
na última consulta, eventos coincidentes com início da dor, duração 
da dor, piora perimenstrual da dor, conflitos conjugais ou com família 
de origem e traumas familiares, hábito intestinal, queixas urinárias, 
achados do exame físico, da ultrassonografia e da laparoscopia, tra-
tamento farmacológico e psicoterápico (cognitivo-comportamental e 
constelação familiar). Avaliou-se, ainda, o seguimento ambulatorial.
No ambulatório do HC-UFG, a escolha do fármaco é feita da seguin-
te forma: se a dor tem piora ou existe oscilação de humor perimens-
trual, opta-se, inicialmente, por induzir amenorreia com contracepti-
vos hormonais; se a paciente apresenta neuralgia, dor osteomuscular, 
fibromialgia, conflitos, traumas ou perfil depressivo, inicia-se com 
amitriptilina ou outros antidepressivos, conforme a tolerabilidade. 
Também tenta-se associar amenorreia com amitriptilina ou outros 
antidepressivos, quando as condições acima são superpostas. Os anti-
-inflamatórios são indicados nas crises de dor. Além disso, sugere-se 
psicoterapia sempre (as disponíveis foram a cognitiva-comportamen-
tal e constelações familiares). A terapia cognitiva-comportamental foi 
conduzida em 6-8 sessões individuais de cerca de uma hora, enquanto 
a constelação familiar foi administrada em uma única sessão em grupo 
ou individual (duração de uma a duas horas).
Consideraram-se as pacientes em seguimento ambulatorial quando 
se consultaram em um período menor que um ano da análise do 
prontuário. As consultas eram agendadas trimestralmente e passa-
vam para semestral, caso a paciente ficasse com escala de dor menor 
ou igual a 2. Mais de um ano sem retorno foi tido como perda de se-
guimento. O critério estabelecido para alta do ambulatório de DPC 
foi: escala de dor ≤ 2 por pelo menos um ano, sem uso de qualquer 
fármaco para dor.
Os dados foram digitados e analisados no Software Excel para Win-
dows para posterior análise em programa estatístico, o Statistical Pa-
ckage for the Social Sciences - SPSS, versão 17.0. 
O teste de Mann-Whitney foi utilizado para verificar diferença na 
escala de dor entre a primeira e a última consulta nas variáveis es-
pecíficas: antecedente de abortamento, abuso físico, abuso sexual, 
laparoscopia, tratamento atual e psicoterapia. Os testes de Kruskal-
-Wallis e Wilcoxon foram utilizados para verificar a existência ou não 
de diferença significativa entre a primeira e a última consulta em re-
lação às variáveis: abortamento e tratamento atual (Kruskal-Wallis); 
abuso físico, abuso sexual, laparoscopia e psicoterapia (Wilcoxon). 
Adotou-se nível de 95% de confiança, ou seja, considerou-se signi-
ficativo p<0,05.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HC-
-UFG, parecer nº 004/2007. As pacientes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

RESULTADOS

Inicialmente, foram incluídas 271 pacientes, sendo que 13 pacientes 
foram excluídas do estudo por incompletude ou perda de dados, e 
28 por não se enquadrarem nos critérios de DPC (dor exclusiva-
mente cíclica em 21 pacientes e dispareunia isolada em sete pacien-
tes). Dessa forma, foram avaliadas as 230 pacientes restantes.
A média de idade das mulheres com DPC foi de 38,3±10,0 anos. 
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Observou-se que a maioria era parda, casada ou amasiada, cursou até 
o ensino fundamental, tinha renda de até cinco salários mínimos, era 
dependente financeiramente e apresentava IMC normal (Tabela 1).
A maioria das pacientes tinha até três filhos, atividade sexual com 
desejo e orgasmo, apesar de dispareunia. Quase 30% tiveram abor-
tos, 15,8% abuso físico e 11% abuso sexual (Tabela 2). A menstru-
ação se apresentava em intervalo regular em 57,8% das pacientes, 
com fluxo normal em 46,9% e havia amenorreia em 28% delas. 
Cirurgias pélvicas prévias foram muito comuns, especialmente la-
queadura tubária (50,4%) e cesariana (48,7%), seguidas de histe-
rectomia (14,3%) e cisto de ovário (11,3%), entre outras. A maioria 
das pacientes tinha função intestinal normal (58,2%), mas 38,3% 
relatavam obstipação, e 2,6% obstipação e diarreia, sendo que esta, 
isoladamente, ocorreu em 0,9% das mulheres. A função urinária es-
tava normal em 79,1% dos casos.
A localização da dor foi, em ordem decrescente de frequência: fos-
sa ilíaca esquerda (38,7%), fossa ilíaca direita (32,7%), hipogástrio 
(19,1%), baixo ventre (17,0%) e vaginal (2,6%). A dor durava 
mais da metade do mês em 63% dos casos e piorava no período 
perimenstrual em 55,2% dos casos. Ela tinha iniciado em média 
6,7±7,6 (0,5-54) anos antes, com EAV média de 7,9±1,8 (2-10). 
Houve redução média de 3,1 pontos na EAV entre a primeira e a úl-
tima consulta e o tempo de seguimento foi de 1,6±1,6 anos (0-3,2).
Em mais de 70% dos casos foi percebido um evento coincidente com 
o início da dor, sendo a história de conflitos e/ou traumas e eventos 
obstétricos, os mais citados (Tabela 3). Conflitos conjugais e/ou fami-
liares estiveram presentes em cerca de 40% das pacientes, enquanto 
traumas familiares ocorreram em mais da metade dos casos (Tabela 4).

Tabela 1. Distribuição das pacientes do ambulatório de dor pélvica 
crônica (n=230)

Variáveis n %
Cor

 Branca
 Preta
 Parda

82
30
118

35,7
13,0
51,3

Estado civil
 Solteira
 Casada/amasiada
 Separada/divorciada
 Viúva

24
167
32
7

10,4
72,5
14,0
3,1

Escolaridade
 Analfabeta
 Ensino fundamental
 Ensino médio
 Ensino superior

8
137
77
8

3,4
59,8
33,4
3,4

Rendimento per capita (salários mínimos)
 Menor que 1
 1 a 5
 Acima de 5

79
147
4

34,4
64,0
1,6

Dependência financeira
 Parceiro
 Outros
 Não depende

123
22
85

53,4
9,4
37,2

Índice de massa corpórea
 Baixo peso
 Normal
 Sobrepeso
 Obesidade

8
134
64
24

3,3
58,3
27,8
10,6

Tabela 2. Fatores obstétricos e ginecológicos em pacientes com dor 
pélvica crônica (n=230)

Variáveis n %
Número de filhos

 0
 1-3
 3-4

30
167
33

13,0
72,6
14,4

Abortos
 Não
 Espontâneos
 Provocados

163
54
13

70,9
23,4
5,7

Abuso físico
 Sim
 Não

36
194

15,8
84,2

Abuso sexual
 Sim
 Não

25
205

11,0
89,0

Atividade sexual
 Sim
 Não

191
39

83,0
17,0

Orgasmo
 Sim
 Não

143
87

62,0
38,0

Dispareunia
 Superficial
 Profunda
 Sem dispareunia

32
150
48

14,0
65,0
21,0

Desejo sexual
 Sim
 Não

138
92

60,0
40,0

História de doença sexualmente transmissível
 Sim
 Não

41
189

17,8
82,2

Tabela 3. Evento coincidente com o início da queixa de dor pélvica 
crônica (n=230)

Variáveis n %
 Nenhum percebido 66 28,7
 Conflito e/ou trauma 65 28,3
 Gravidez/aborto/nascimento de filho 51 22,2
 Perda ou afastamento de ente querido 48 20,9
 Laqueadura tubária 24 10,4
 Histerectomia 9 3,9

Tabela 4. Questões familiares das pacientes do ambulatório de dor 
pélvica crônica (n=230)

Variáveis n %
Conflito conjugal (parceiro)

 Sim
 Não

96
134

42,0
58,0

Conflito familiar (excluído parceiro)
 Sim
 Não

91
139

39,5
60,5

Trauma familiar*
 Sim
 Não

119
111

51,7
48,3

*Abandono pelos pais, doação de filho, mortes precoces e/ou trágicas, morte 
de pessoas próximas com quem estavam em conflito.
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Os exames físico e ultrassonográfico foram normais na grande maio-
ria dessas mulheres (Tabela 5). Nas 41/230(17,8%) laparoscopias 
realizadas encontraram-se aderências (34%), endometriose (29%), 
pelve normal (22%) e outros achados em 15% dos casos.
Os fármacos mais utilizados na condução das pacientes com DPC 
foram os contraceptivos hormonais e a amitriptilina (Tabela 6). 
Houve redução média de cerca de 40% da EAV (3,1/7,9) com as 
várias condutas adotadas (farmacológica, laparoscópica e psicoterá-

pica), sendo que a história de abuso sexual e de aborto provocado 
associou-se com menor redução da EAV (2,2 e 1,4, respectivamen-
te). Dos fármacos avaliados, o contraceptivo hormonal relacionou-
-se à maior redução da EAV (Tabela 7). Houve adesão à psicoterapia 
em 25,2% das pacientes, sendo 20,9% à constelação familiar; 2,6% 
à cognitivo-comportamental e 1,7% a outras modalidades. Houve 
perda de seguimento em 26,6% dos casos e 5,2% das pacientes re-
ceberam alta ambulatorial.

Tabela 5. Achados do exame físico e da ultrassonografia pélvica 
(n=230)

Variáveis n %
Exame físico

 Normal
 Endometriose
 Outro

194
26
10

84,3
11,3
4,4

Ultrassonografia
 Normal
 Endometriose (ovário e/ou parede abdominal)
 Miomas uterinos pequenos (<2cm)
 Sugestivo de cisto funcional de ovário
 Sugestivo de hidrossalpinge
 Outros achados (cisto paraovariano, cisto de
 inclusão etc.)

160
19
15
13
8
15

 69,6
8,3
6,5
5,6
3,5
6,5

Tabela 6. Tratamento farmacológico na última consulta de pacientes 
com dor pélvica crônica (n=230)

Variáveis n %
Contraceptivo hormonal
Amitriptilina
Anti-inflamatórios não hormonais
Outros antidepressivos
Sem fármaco

87
76
45
18
58

37,8
33,0
19,6
7,8
25,2

Tabela 7. Comparação da média da escala de dor na primeira e última consulta em relação às variáveis independentes nas pacientes com dor 
pélvica crônica (n=230)

Variáveis
Escala de dor

p
Diferença

das médias
1ª consulta Última consulta

Média ± DP IC 95% Média ± DP IC 95%
Escala de dor 7,9 ± 1,8 (7,7-8,2) 4,8 ± 3,2 (4,3-5,3) <0,0011 3,1
Abuso físico

 Sim
 Não

8,4 ± 1,6
7,9 ± 1,8

(7,8-8,9)
(7,6-8,1)

5,1 ± 2,7
4,8 ± 3,3

(3,8-6,4)
(4,2-5,3)

<0,0011

<0,0011

3,3
3,1

Valor de p 0,1353 0,8183

Abuso sexual
 Sim
 Não

8,1 ± 1,6
7,9 ± 1,8

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

5,9 ± 3,1
4,7 ± 3,2

(4,4-7,3)
(4,1-5,2)

0,0041

<0,0011

2,2
3,2

Valor de p 0,7893 0,1163

Abortamento
 Geral
 Espontâneo
 Provocado

7,6 ± 1,8
7,6 ± 1,9
8,5 ± 1,2

(7,1-8,1)
(7,1-8,1)
(7,8-9,2)

5,5 ± 3,2
5,2 ± 3,1
7,1 ± 3,4

(4,6-6,4)
(4,3-6,2)
(4,3-9,9)

<0,0011

<0,0011

<0,0011

2,1
2,4
1,4

Valor de p 0,1762 0,0852

Laparoscopia
 Não
 Sim

7,8 ± 1,9
7,8 ± 1,8

(7,5-8,1)
(7,2-8,5)

4,9 ± 3,2
4,6 ± 3,2

(4,3-5,5)
(3,5-6,7)

<0,0011

<0,0011

2,9
3,2

Valor de p 0,7693 0,6333

Tratamento atual
AINH
Contraceptivo
Amitriptilina
Outros AD

7,2 ± 1,7
8,2 ± 1,7
8,2 ± 1,5
8,7 ± 1,2

(7,1-8,2)
(7,9-8,6)
(7,9-8,6)
(8,1-9,3)

4,6 ± 3,0
5,1 ± 3,2
6,0 ± 2,3
5,9 ± 3,7

(3,3-5,8)
(4,4-5,9)
(5,4-6,7)
(3,8-8,1)

<0,0011

<0,0011

<0,0011

0,0051

2,6
3,1
2,2
2,8

Valor de p 0,1542 0,0862

Psicoterapia
CC
CF

8,3 ± 1,6
7,7 ± 2,0

(6,4-10,2)
(7,1-8,3)

3,6 ± 1,9
4,8 ± 3,5

(0,6-6,6)
(3,7-5,8)

0,0661

<0,0011

4,7
2,9

Valor de p 0,9383 0,4223

1Mann-Whitney (dados independentes); 2Kruskal-Wallis e 3Wilcoxon (dados pareados). 
AINH: anti-inflamatório não hormonal; CC: cognitiva-comportamental; CF: constelação familiar; AD: antidepressivos.
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DISCUSSÃO

Neste estudo, um dos objetivos foi realizar a caracterização epide-
miológica de 230 pacientes do ambulatório de DPC do HC-UFG-
-Goiânia, visto que no Brasil existem poucos estudos com esse fim4. 
Essas pacientes apresentaram uma média de idade de 38,3 anos, a 
maioria parda, casada/amasiada, com baixa escolaridade, baixa ren-
da, dependente financeiramente do parceiro e IMC normal, dados 
semelhantes aos da literatura brasileira4,5 e à realidade do país15.
Observou-se que 87% das pacientes possuíam filho(s), sendo mais 
frequentes as que tiveram de 1 a 3 filhos (72,6%), achado que con-
diz com estudo anteriormente publicado4. Encontrou-se, ainda, an-
tecedente de abortamento em 29,1%, semelhante ao estudo supraci-
tado4, que relatou 27,9%, quase duas vezes o número de abortos no 
grupo de mulheres sem DPC (16,4%, p<0,01). No presente estudo, 
19,6% dos abortos foram provocados. Observou-se, ainda, que as 
pacientes com antecedente de aborto provocado tiveram menor re-
dução na média da EAV entre a primeira e a última consulta com 
o tratamento clínico, sendo esta a pior resposta dentre os grupos 
avaliados (de 1,4 contra 3,1 da média geral). Esse dado requer uma 
melhor compreensão; no entanto, cogita-se que possa estar associa-
do à expiação de culpa inconsciente pelo aborto ainda não bem pro-
cessado psicologicamente (observado em psicoterapia).
Constatou-se uma frequência de 15,8% de abuso físico e de 11% 
de abuso sexual na população em questão. Um grupo estudioso de 
DPC7 relatou 3,5 vezes e 2,2 vezes mais história de abuso sexual e 
físico, respectivamente, em mulheres com DPC, quando compara-
das aos controles. No presente estudo, as pacientes vítimas de abuso 
físico tiveram melhora da dor semelhante às que não sofreram esse 
tipo de situação; contudo, as vítimas de violência sexual apresenta-
ram menor redução na escala de dor, o que sugere maior sequela 
psicológica.
Das pacientes do estudo, mais de 80% referiram vida sexual ativa 
e cerca de 60% relatavam desejo sexual e orgasmo ao coito. No en-
tanto, quase 80% das mulheres queixavam-se de dispareunia. Esse 
sintoma tem sido considerado um fator independente associado à 
DPC4. História de doença sexualmente transmissível foi observada 
em menos de 1/5 das pacientes, embora seja considerada um fator 
de risco para DPC7.
A maioria das pacientes deste estudo referia padrão menstrual nor-
mal, mas encontrou-se uma frequência de 55% de piora da DPC no 
período perimenstrual, enquanto outros autores2,5 relataram preva-
lência acima de 80%. Possivelmente, a menor prevalência aqui ob-
servada deve-se ao fato de que uma parcela das pacientes já chega ao 
ambulatório em amenorreia farmacológica induzida pelos médicos 
que as encaminharam do sistema básico de saúde.
Cirurgias abdominais têm sido apontadas como fator associado à 
DPC, possivelmente em decorrência das aderências causadas pela 
manipulação da cavidade peritonial4. No presente estudo, observou-
-se alta frequência de antecedentes cirúrgicos na cavidade pélvica, 
sendo a laqueadura laparotômica (50,4%) e a cesariana (48,7%) as 
cirurgias mais frequentes; encontrou-se, ainda, uma frequência de 
aderências em cerca de 1/3 das laparoscopias realizadas no serviço, 
dados aproximados aos da literatura1,16.
Quando avaliado o aspecto dor das pacientes neste estudo, encon-
trou-se uma média de tempo do início do sintoma até a primeira 

consulta de cerca de sete anos, período obviamente longo para quem 
sofre de dor. Tal achado pode ser justificado pela demora na procura 
por ajuda ou pela dificuldade de acesso à assistência médica espe-
cializada no serviço público. Enquanto um estudo4 relatou média 
da escala de dor na primeira consulta de 5,8±2,3 para as pacientes 
com DPC, na presente pesquisa o valor foi de 7,9±1,8 pela EAV, 
mas na última consulta esse número foi de 4,8. Isso mostrou uma 
diminuição na EAV de 3,1 pontos, o que demonstra a importância 
do atendimento às pacientes com DPC com medidas clínicas/psi-
coterápicas que se mostraram eficazes na redução da escala de dor.
Quanto à localização da dor, encontrou-se uma frequência maior 
(quase 40%) na fossa ilíaca esquerda, cerca de 1/3 na fossa ilíaca 
direita, seguido de hipogástrio e baixo ventre (quase 1/5 dos casos 
cada) e apenas 2,6% na vagina. Não foi encontrado na literatura 
nenhum estudo que avaliasse essa frequência, mas o predomínio de 
dor na FIE pode ser devido à grande prevalência de síndrome de 
intestino irritável e sua relação com DPC, conforme já observado1,17.
Neste estudo foram observados sintomas intestinais em cerca de 
40% das pacientes (38,3% relatavam obstipação, 2,6%, obstipa-
ção e diarreia, e esta, isoladamente, ocorreu em 0,9% das mulhe-
res). Não foi objeto desta pesquisa caracterizar o diagnóstico de 
síndrome do intestino irritável, visto que outros critérios são re-
queridos além da dor por mais de 12 semanas. Um estudo com 
648 mulheres17 observou que 40% das pacientes com DPC pre-
enchiam os critérios de síndrome do intestino irritável, enquanto 
outro relato8 referiu frequência de desordens gastrointestinais em 
37%. Esses números são condizentes com as desordens intestinais 
expressas especialmente na forma de obstipação nesta amostra, o 
que sugere uma correlação desses dados. Sintomas urinários foram 
observados em 1/5 das pacientes, enquanto outro estudo relatou 
31% de desordens urológicas8.
Mais de 60% das pacientes referiram dor por mais da metade do 
mês, o que sugere redução em sua qualidade de vida (QV). Atra-
vés do SF-36, estudo realizado no mesmo local do presente estudo 
constatou que mulheres com DPC apresentavam, significativamen-
te, menores escores de QV nos domínios dor e aspectos sociais5. 
Efeito negativo da DPC na QV das mulheres foi relatado, também, 
por outros autores8,9.
Mais de 70% das pacientes conseguiram relacionar algum evento 
importante ou traumático com o início do sintoma. Pacientes com 
DPC têm oito vezes mais sintomas psicossomáticos que os contro-
les7. A presença de questões familiares em grande parte das pacien-
tes com DPC sugere a importância do emprego de psicoterapia no 
tratamento dessas mulheres, como já enfatizado na literatura8,18. 
Futuras pesquisas qualitativas poderão, quem sabe, elucidar melhor 
possíveis fatores de gatilho da DPC.
O fato de a maioria das pacientes deste estudo terem apresentado 
exame físico normal (84,3%) e ultrassonografia normal (69,6%), 
ou com achados incidentais (pequenos miomas, cistos funcionais 
de ovário, hidrossalpinge, geralmente assintomáticos na população 
geral, muitas vezes no lado contralateral ao lado em que a paciente 
se queixa de dor) mostra a dificuldade em se demonstrar uma causa 
orgânica plausível e convincente da DPC nas pacientes, de forma 
geral. Os achados, tidos como causadores de dor pélvica crônica em 
laparoscopia, carecem de critérios epidemiológicos de causalidade 
e a DPC parece muito mais uma síndrome somatofuncional, tal 
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como outras descritas: fibromialgia, síndrome do intestino irritável, 
síndrome de fadiga crônica, síndrome da bexiga dolorosa, enxaque-
ca, entre outras7.
A laparoscopia diagnóstica, realizada em 41 pacientes (aderên-
cia-34%, endometriose-29% e pelve normal-22%), mostrou acha-
dos semelhantes aos de grande casuística- 1524 mulheres1. Entretan-
to, nem sempre é possível atribuir as alterações encontradas à causa 
primária de DPC. A laparoscopia pode ter efeito placebo em 50% 
das pacientes em três meses e em 25% das pacientes em seis meses, 
com recorrência posterior1. A ausência de doença na topografia da 
dor e/ou achados incidentais como pequenos miomas, cistos fun-
cionais, hidrossalpinge, geralmente assintomáticos e comorbidades 
como fibromialgia, síndrome do cólon irritável, enxaqueca, sín-
drome da fadiga crônica, síndrome da bexiga dolorosa são muito 
comuns1,7. No presente estudo, as pacientes submetidas à laparos-
copia não tiveram incremento na redução da escala de dor, quando 
comparadas às pacientes que não se submeteram à laparoscopia. O 
tratamento das aderências com adesiólise laparoscópica para DPC 
parece não ter efeito benéfico. Isso pode ser endossado por um es-
tudo multicêntrico em que 100 pacientes com DPC e aderências 
pélvicas foram randomizadas para lise (n=52) ou não lise (n=42) das 
aderências, por videolaparoscopia, não tendo sido observada dife-
rença na redução da dor entre os grupos19.
Revisão sistemática recente14 aponta para a ineficácia da abordagem 
cirúrgica no tratamento da DPC. A laparoscopia é uma cirurgia e, 
como tal, possui riscos e custos inerentes ao procedimento, devendo 
ser indicada apenas após avaliação clínica e de imagem cuidadosas. 
No presente estudo, a laparoscopia foi indicada em menos de 20% 
das pacientes, corroborando a tendência atual de redução na indica-
ção desse procedimento em pacientes com DPC. Foi sugerido por 
Nogueira, Reis e Poli Neto3 uma redução na indicação de laparos-
copia para 5% dos casos3. A compreensão de mecanismos de hipe-
ralgesia visceral pode favorecer o encontro de fármacos que podem 
reduzir a intensidade da DPC20.
O tratamento farmacológico foi utilizado em 3/4 das pacientes, na 
seguinte sequência decrescente: contraceptivos hormonais contínu-
os, amitriptilina, AINES e outros antidepressivos. Em relação ao pri-
meiro atendimento, os tratamentos reduziram a intensidade média 
de dor em 3,1 pontos. 
Psicoterapia foi realizada em 1/4 das pacientes do estudo, sendo a 
constelação familiar a mais frequentemente aplicada, seguida de te-
rapia cognitivo-comportamental. A constelação familiar é oferecida 
no serviço há mais de sete anos, talvez por isso sua maior frequência 
no estudo. Observou-se efeito positivo na redução da dor com am-
bas as modalidades de psicoterapia, com diminuição significativa na 
escala de dor de 2,9 pontos entre a primeira e a última consulta nas 
pacientes que participaram da constelação familiar. 
Essa abordagem ainda não foi testada na literatura em pacientes com 
DPC, sendo este o primeiro relato. O seu idealizador publicou ape-
nas relato de casos com emprego desse processo11. Houve redução 
ainda maior da EAV nas pacientes submetidas à terapia cognitivo-
-comportamental, sendo que essa última foi aplicada em apenas seis 
casos, o que não possibilitou significância estatística. Ressalta-se que 
foi observado neste estudo grande resistência das pacientes em acei-
tar ajuda psicoterápica, visto que 3/4 não a aceitaram, embora já seja 
uma recomendação da literatura1,2,8,18. Esse é, possivelmente, um fa-

tor que dificulta a alta dessas pacientes do ambulatório.
Como observado no presente estudo, a superioridade do tratamento 
não cirúrgico (clínico/psicoterápico) pode ser considerada na práti-
ca do cuidado de mulheres com DPC, uma vez que o tratamento 
cirúrgico não soma na redução da EAV e agrega maior custo e mor-
bidade. Outros relatos recentes endossam essa opinião9,14.
Apenas 5,2% (12 pessoas) receberam alta ambulatorial (EAV≤2 por 
mais de um ano e sem medicação). Ainda não foi compreendido o 
que houve de diferente no tratamento dessas pacientes. No entan-
to, estudos qualitativos futuros poderão elucidar qual foi o desvio 
positivo delas. A introdução de psicoterapia parece ser o indicador 
disso, mas é necessário esperar mais tempo e maior casuística para 
a confirmação dessa hipótese. Também, as pacientes precisam estar 
abertas a essa abordagem, ampliando, talvez, o seu efeito. É um desa-
fio convencê-las da necessidade de psicoterapia, conforme também 
relatado pela Associação Internacional para o Estudo da Dor21. Re-
comendações atuais sugerem abordagem multidisciplinar e biopsi-
cossocial no sentido de otimizar resultados9,22.

CONCLUSÃO

Este estudo contribui para melhor compreensão da DPC, trazendo 
mais informações epidemiológicas e clínicas sobre essas mulheres no 
Brasil e, consequentemente, pode facilitar a abordagem clínica des-
sas pacientes. Medidas para facilitar o acesso de pacientes com DPC 
a ambulatórios especializados (tanto no atendimento inicial quanto 
no seguimento) são pertinentes e necessárias. A redução ainda maior 
da indicação de laparoscopia e estratégias para atrair as pacientes 
para psicoterapia são desafios para um futuro próximo. Este estudo 
é importante e se justificou pela alta prevalência de DPC no Brasil. 
Compartilhar essas informações com outros profissionais e gestores 
envolvidos com a atenção à saúde da mulher poderá democratizar o 
acesso dessas pacientes a profissionais capacitados para lidar com esse 
importante problema de saúde pública.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain is a subjective ma-
nifestation of unpleasant, personal and untransferable experience, 
produced by tissue injury involving physical and chemical body 
mechanisms. This study aimed at identifying the presence of acute 
pain in the postoperative period of appendectomy, at checking pain 
records, at describing postoperative complications and at comparing 
pain management and the adequacy of analgesia. 
METHODS: This is a transversal, descriptive and quantitative 
study. Sample was made up of 41 patients submitted to appendec-
tomy. A semi-structured interview was carried out with information 
about use of analgesics, presence of postoperative pain, pain site, 
consequences of pain and visual analog scale. To evaluate pain ma-
nagement and the quality of analgesia, the Pain Management Index 
proposed by the World Health Organization was calculated.
RESULTS: From total sample, 61% were males, mean age was 
34.36±11.64 years, 70.7% were married and all patients have re-
ferred pain. In 90.2% of cases there was no pain recording in medi-
cal charts. Surgical incision was the major pain site and its primary 
consequence was impaired physical mobility. As to pain intensity, 
22.2% of patients had moderate pain and were inadequately treated 
according to Pain Management Index.
CONCLUSION: There has been considerable inadequacy of anal-
gesia, pain recording in medical charts was scarce and no nursing 
professional has recorded pain. Surgical incision was major pain 
complaint site and impaired mobility was the primary complica-
tion. Our data bring about the need for investments in health pro-
fessionals qualification with regard to pain management.
Keywords: Analgesia, Appendectomy, Pain, Pain measurement. 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor é uma manifestação sub-
jetiva de experiência desagradável, pessoal e intransferível, produzida 
por uma lesão tecidual envolvendo mecanismos corporais físicos e 
químicos. Os objetivos da pesquisa foram identificar a presença da 
dor aguda no pós-operatório de apendicectomia, verificar o registro 
da dor, descrever as complicações da dor pós-cirurgia e comparar o 
manuseio da dor e a adequação da analgesia. 
MÉTODOS: Estudo transversal, descritivo e quantitativo. A casu-
ística foi constituída por 41 pacientes submetidos a apendicectomia. 
Foi realizada entrevista semiestruturada, com informações sobre o 
uso de analgésico, presença de dor pós-cirúrgica, local da dor, conse-
quências da dor e a escala analógica visual. Para avaliar o manuseio 
da dor e o padrão da analgesia foi calculado o Índice de Manuseio da 
Dor proposto pela Organização Mundial de Saúde.
RESULTADOS: Sessenta e um por cento eram do gênero mascu-
lino, a média de idade foi de 34,36±11,64 anos, 70,7% casados, 
todos os pacientes referiram dor. Em 90,2% dos casos não havia 
registro da dor em prontuário. A incisão cirúrgica foi o principal 
local da dor e a mobilidade física prejudicada sua principal consequ-
ência. Quanto à intensidade da dor, 22,2% dos pacientes sentiram 
dor moderada e foram inadequadamente tratados de acordo com o 
Índice de Manuseio da Dor.
CONCLUSÃO: Observou-se inadequação considerável da analge-
sia, o registro da dor em prontuário foi muito escasso e nenhum pro-
fissional da enfermagem registrou o fenômeno doloroso. A incisão 
cirúrgica foi o principal local da queixa de dor e a dificuldade para 
deambular foi a principal complicação. Os dados desta pesquisa sus-
citam a necessidade de investimentos na capacitação dos profissio-
nais da saúde quanto ao manuseio adequado do fenômeno doloroso.
Descritores: Analgesia, Apendicectomia, Dor, Medição da dor.

INTRODUÇÃO

A dor é uma manifestação subjetiva de experiência desagradável, 
pessoal e intransferível, produzida por uma lesão tecidual envol-
vendo mecanismos corporais físicos e químicos. Em 2001 a Joint 
Commission Accreditation of Healthcare Organizations1 descreveu a 
dor como o 5º sinal vital. Em virtude de sua importância, a dor deve 
ser avaliada e registrada como os demais sinais vitais pela equipe de 
saúde.
Estudo demonstrou que embora a dor seja descrita como 5º sinal 
vital, o seu registro pela equipe de enfermagem era escasso2. Dentre 
os profissionais da saúde, a enfermagem é a categoria que permanece 
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em turnos contínuos com o paciente, portanto desempenha um pa-
pel fundamental na avaliação do fenômeno doloroso. 
O manuseio adequado da dor no pós-operatório de apendicectomia 
propicia a recuperação e o retorno precoce às atividades da vida di-
ária. Para o manuseio adequado do fenômeno doloroso é necessária 
a implementação de protocolos de analgesia, centros de dor aguda e 
capacitação dos profissionais da área da saúde quanto ao tratamento 
adequado do fenômeno doloroso3.
Os objetivos deste estudo foram identificar a presença da dor agu-
da no pós-operatório de apendicectomia, verificar o registro da dor 
nos prontuários desses pacientes, descrever as complicações da dor 
pós-cirurgia e comparar o manejo da dor e a adequação da analge-
sia de acordo com o protocolo da Organização Mundial da Saúde 
(OMS)4.

MÉTODOS

Estudo transversal de natureza descritiva e quantitativa, realizado 
em um hospital público estadual, referência para atendimentos de 
trauma e cirurgias abdominais, localizado no município de Aracaju, 
Estado de Sergipe, Nordeste do Brasil. 
A amostragem foi não probabilística por acessibilidade e foi cons-
tituída de 41 pessoas que atenderam aos seguintes critérios de in-
clusão: pacientes submetidos a apendicectomia, maiores de 18 anos 
e que estavam no primeiro dia pós-operatório. Foram excluídos os 
pacientes menores de 18 anos e que tinham realizado outro tipo de 
cirurgia.
Os dados foram coletados no período de agosto a novembro de 
2013. Primeiramente os prontuários de todos os indivíduos foram 
analisados tendo em vista os critérios de inclusão do estudo. Em 
seguida, foi realizada entrevista semiestruturada. Durante a entrevis-
ta foi utilizado um instrumento que constou de informações sobre 
os valores dos sinais vitais, uso de analgésico, presença de dor pós-
-cirúrgica, local da dor, consequências da dor e a escala analógica 
visual (EAV), que consiste em uma linha reta sem numeração, na 
qual a extremidade esquerda indica a ausência de dor e a direita a 
pior dor referida pelo paciente. A escolha dessa escala decorre do 
seu fácil uso e de necessitar apenas de um pouco de colaboração 
por parte do paciente. Após a entrevista, foram verificados os sinais 
vitais dos pacientes e os valores foram registrados no instrumento de 
coleta de dados.
Para comparar o manuseio da dor e o padrão da analgesia propos-
to pela OMS (1996)4 foi realizado o Índice de Manuseio da Dor 
(IMD), o qual é realizado da seguinte forma: subtrai-se a potência 
do analgésico da intensidade da dor referida pelo paciente. O IMD 
varia de -3 a +3; escores negativos apontam para o uso de analgé-
sicos inadequados, já escore zero ou positivo, indica adequação da 
analgesia. Os analgésicos de acordo com sua potência são classifi-
cados em quatro níveis distintos: zero – ausência de fármaco anal-
gésico; 1- analgésico simples (dipirona e paracetamol) e analgésico 
anti-inflamatório não hormonal (AINH); 2- opioide fraco (codeína, 
tramadol) e 3- opioide forte (morfina, meperidina). A intensidade 
da dor classifica-se em três níveis: zero (sem dor); 1 dor leve (1-3); 2 
dor moderada (4-7), 3 dor intensa (8-10).
A seguir está descrito um exemplo do cálculo do Índice de Manuseio 
da Dor: 

Fármaco prescrito = dipirona 1 
Intensidade da dor descrita pelo paciente = 9 = 3
Índice de Manuseio da Dor (IMD) = medicação prescrita – dor do 
paciente
IMD = 1 - 3 = -2
Todas as informações obtidas foram codificadas e inseridas em um 
banco de dados. Em seguida, foram feitas análises exploratórias dos 
dados para as variáveis categóricas com a apuração de frequências 
absolutas e percentuais. Os dados foram analisados por meio do 
software Social Package for Health Sciences (SPSS) versão 20.0. Ne-
nhuma variável apresentou diferenças estatisticamente significativas.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Se-
res Humanos da Universidade Federal de Sergipe (protocolo nº 
0553.0.107.000-11). Todos os participantes do estudo aceitaram 
participar da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE). Em toda a pesquisa, foi seguida a Resolução 
nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

RESULTADOS

Foram pesquisados 41 pacientes submetidos a cirurgia de apendi-
cectomia. Desses, 61,0% eram do gênero masculino, 73,2% com 
faixa etária de 18 a 40 anos, a média de idade foi de 34,36±11,64 
anos, 56,1% eram procedentes do interior de Sergipe, 70,7% casa-
dos e 48,8% possuíam de 5 a 8 anos de estudo. Quanto a doenças 
pregressas, 75,6% dos pacientes referiram não ter doença alguma, 
39,0% já tinham se submetido a algum tipo de cirurgia, dos quais 
14,6% a cirurgia ginecológica-obstétrica e 9,8% a cirurgia abdomi-
nal (Tabela 1).
Todos os pacientes referiram sentir dor. No entanto, de acordo com 
a EAV, 29,3% foram classificados como sem dor, 48,8% com dor 
leve e 21,9% com dor moderada. 92,8% pacientes referiram dor na 
incisão cirúrgica. A mobilidade física prejudicada foi a consequência 
da dor em 90,2% dos pacientes e 2,4% dos pacientes apresentaram 
padrão respiratório ineficaz. Quanto ao registro da dor nos prontu-
ários, foi identificado que em 90,2% dos casos não havia registro e 
quando havia, este era realizado por médico (Tabela 2).
Todos os pacientes fizeram uso de analgésicos para a dor, sendo que 
34,1% utilizaram analgésicos simples e AINES; 63,4% usaram anal-
gésico simples, AINES e opioide fraco; e apenas 2,4% dos pacientes 
fizeram uso de opioide forte.
A distribuição da classificação da intensidade da dor de acordo com 
o tipo de analgesia, conforme proposto pela OMS4, está demons-
trada na tabela 3. A partir da análise dos dados pelo IMD, pode-se 
observar que 22,2% dos pacientes com dor moderada foram inade-
quadamente tratados. 

DISCUSSÃO

Para uma assistência adequada a pacientes em pós-operatório de 
apendicectomia é necessária uma abordagem multiprofissional, ten-
do em vista que, após a realização da cirurgia, a dor pode estar pre-
sente e profissionais da área da saúde devem intervir precocemente, 
a fim de evitar efeitos deletérios decorrentes da dor5. Os profissionais 
da área de saúde desempenham papel fundamental no manejo da 
dor, o que possibilita prevenção e ação no controle da dor.
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Nesta pesquisa a média de idade dos pacientes foi de 34,36±11,64 
anos. Estudo6 que avaliou os apêndices removidos devido a apen-
dicite aguda identificou que a maioria dos pacientes possuía idade 
média de 20 anos, semelhantes aos dados da presente pesquisa. O 
pós-operatório de apendicectomia representa um problema social, 
tendo em vista que para recuperação cirúrgica é necessário o afasta-
mento das atividades diárias, além do processo de internação, que 
pode provocar estresse emocional e lesão física. 
A maioria dos pacientes possuía em média de 5 a 8 anos de estudo. 
Pesquisa7 corrobora os dados deste estudo ao demonstrar que pesso-
as com menor grau de escolaridade possuem métodos de enfrenta-
mento da dor menos eficazes. 
Neste estudo a totalidade dos pacientes submetidos a apendicecto-
mia apresentou dor pós-cirúrgica. A dor moderada estava presente 
em 21,9% dos casos e 22,2% dos pacientes com esse tipo de dor 
foram inadequadamente tratados, o que contrapõe o que é reco-
mendado pela OMS4, que indica o uso da escada analgésica para a 
escolha do tratamento terapêutico adequado. De acordo com ela, 
para dores de intensidade moderada, deve ser utilizado opioide fraco 
associado a analgésico não opioide ou AINES e fármacos adjuvan-
tes. A avaliação e alívio da dor de forma sistemática contribuem para 
a manutenção de funções fisiológicas e evitam efeitos deletérios ao 
organismo. A analgesia adequada propicia benefícios ao sistema cir-
culatório e respiratório8. 
A incisão cirúrgica foi o principal local da dor em 92,8% dos pacien-
tes. Existem vários fatores que contribuem para intensificar a dor: a 
extensão da incisão cirúrgica, a complexidade do procedimento ci-
rúrgico2 e a mensuração e tratamento inadequados da dor. Há vários 
métodos para o controle da dor no período pós-operatório: analgesia 
preventiva e terapia de combinação multimodal9; no entanto, os pa-
cientes deste estudo não foram beneficiados com esses recursos, os 
quais propiciam o alívio da dor e evitam o sofrimento.
Na presente pesquisa, 90,2% dos pacientes apresentaram como 
consequência da dor mobilidade física prejudicada. A deambulação 
precoce no pós-operário permite o retorno mais rápido das funções 
fisiológicas básicas e diminui o risco de complicações relacionadas 
ao sistema cardiopulmonar10. É necessário enfatizar que o controle 
adequado do fenômeno doloroso permite a mobilidade precoce e, 
por conseguinte, a melhora da evolução cirúrgica. 
Os resultados revelam que 2,4% dos pacientes apresentaram padrão 
respiratório ineficaz em decorrência da dor pós-operatória. A dor 
limita a ventilação e como consequência aumenta o risco de compli-

Tabela 1. Características sociodemográficas dos pacientes submeti-
dos a apendicectomia, Aracaju/SE, Brasil 2013

Variáveis n %

Gênero

 Masculino 25 61,0

 Feminino 16 39,0

Faixa etária (anos)

 18 a 40 30 73,2

 41 a 60 10 24,4

 Acima de 60 1 2,4

Procedência

 Aracaju 17 41,5

 Interior de Sergipe 23 56,1

 Outro Estado 1 2,4

Estado civil

 Solteiro 12 29,3

 Casado 29 70,7

Escolaridade (anos)

 0 a 4 16 39,0

 5 a 8 20 48,8

 9 ou mais 5 12,2

Doenças pregressas

 Nenhuma 31 75,6

 Hipertensão 3 7,3

 Diabetes 1 2,4

 Diabetes e hipertensão 1 2,4

Neoplasia 1 2,4

 Outra 4 9,8

Cirurgia anterior

 Nenhuma 25 61,0

 Ginecológica e obstétrica 6 14,6

 Cirurgia geral 4 9,8

 Trauma 2 4,9

 Ginecológica e obstétrica + trauma 2 4,9

 Ginecológica e obstétrica + cirurgia geral 1 2,4

Neoplasia 1 2,4

Tabela 2. Características e registro da dor dos pacientes submetidos 
a apendicectomia, Aracaju/SE, Brasil 2013

Variáveis n %

Dor

 Sem dor 12 29,3

 Dor leve 20 48,8

 Dor moderada 9 21,9

Local da dor

 Incisão cirúrgica 38 92,7

 Outros 2 4,9

 Nenhum 1 2,4

Consequências da dor

 Mobilidade física prejudicada 37 90,2

 Dificuldade para dormir, andar e movimentar 3 7,3

 Padrão respiratório ineficaz 1 2,4

Registro da dor no prontuário

 Sim 4 9,8

 Não 37 90,2

Tabela 3. Adequação da analgesia em pacientes submetidos a apen-
dicectomia, Aracaju/SE, Brasil 2013

Dor Tipos de analgesia

Analgésico 
simples + 

AINES

Analgésico 
simples + 
AINES + 

opioide fraco

Analgésico 
simples + 
AINES + 

opioide forte

Total

N % n % n % n %

Sem dor 2 16,7 10 83,3 0 - 12 100

Dor leve 10 50,0 9 45,0 1 0,5 20 100

Dor  
moderada

2 22,2 7 77,8 0 - 9 100

AINES: anti-inflamatórios não esteroide. 
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cações respiratórias. No período pós-operatório ocorre aumento da 
demanda de oxigênio, que pode precipitar a insuficiência respirató-
ria em pacientes com reserva pulmonar diminuída11. A observação 
rigorosa da evidência iminente de dispneia pelos profissionais da 
saúde possibilita a atuação no controle dessa complicação no pós-
-operatório. 
Todos os pacientes fizeram uso de analgésicos para o controle da dor 
pós-cirúrgica, e apenas um paciente utilizou morfina. Embora nos 
prontuários existisse a prescrição de analgésicos, foi percebido que a 
analgesia não foi eficaz para o controle da dor pós-operatória, tendo 
em vista que os pacientes, mesmo medicados, referiram sentir dor. 
O Brasil é considerado um país com baixo uso de morfina, apesar 
de comprovada sua eficácia para o controle da dor pós-cirúrgica. A 
morfina é considerada também o fármaco padrão para o tratamento 
de dores agudas e crônicas, possui a vantagem de não apresentar 
dose teto, como os AINH e os opioides mistos, concentra eficácia 
para o tratamento de dores intensas no período pós-cirúrgico e não 
provoca náuseas nem outros efeitos indesejáveis12,13. Ressalta-se, que 
esse fármaco propicia aos pacientes a recuperação mais precoce e o 
retorno das funções fisiológicas básicas, bem como o retorno rápido 
ao convívio social.
Para o tratamento adequado da dor pós-cirúrgica faz-se necessária a 
administração de analgésicos antes que a dor se instale ou logo que 
surja com a finalidade de evitar a hiperanalgesia. Um dos fatores 
mais importante para o manuseio adequado do fenômeno doloroso 
é a duração e a eficácia da terapêutica analgésica14. Acredita-se que o 
controle adequado da dor no período pós-operatório propicia maior 
satisfação ao paciente e retorno mais rápido às atividades da vida 
diária.
Foi identificado que em 90,2% dos casos não havia registro da dor, 
e os poucos que existiam eram realizados pelos médicos. Estudo que 
avaliou a dor em pacientes submetidos a craniotomia identificou 
dados semelhantes15. A avaliação adequada e o registro da dor são 
fundamentais para evitar complicações cirúrgicas e sofrimento do 
paciente. As ações de enfermagem no registro em prontuário do pa-
ciente é um dever de todo profissional da categoria. No entanto, os 
dados desta pesquisa divergem dessa assertiva, tendo em vista que 
não houve nenhum registro da equipe de enfermagem. 
Infere-se que a falta de registro neste estudo possa estar relacionada 
também com a não mensuração e avaliação da dor. Desde a década 
de 1990, a Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organi-
zations1, considera a dor o 5º sinal vital e determina que ela deve ser 
mensurada, avaliada e registrada de forma sistemática pelos profis-
sionais de saúde.
O registro da dor de forma individual diminui o incômodo do pa-
ciente e melhora a qualidade da assistência, no entanto é necessário 
que os profissionais da saúde, façam a mensuração, avaliação e regis-

tro do fenômeno doloroso de forma sistemática, com o objetivo de 
garantir uma assistência adequada. 

CONCLUSÃO

Observou-se inadequação considerável da analgesia, o registro da 
dor em prontuário foi muito escasso e nenhum profissional da en-
fermagem registrou o fenômeno doloroso. A incisão cirúrgica foi o 
principal local da queixa de dor e a dificuldade para deambular foi a 
principal complicação da dor, seguida de insônia e dispneia. 
Uma das limitações desta pesquisa refere-se ao tamanho da amos-
tra. No entanto, os dados expostos retratam a realidade do hospital 
pesquisado, tendo em vista que foram seguidos todos os critérios 
metodológicos propostos no estudo.
Os seus resultados demonstram que a dor pós-operatória não tratada 
pode corroborar com a piora do quadro cirúrgico. Portanto, susci-
tam a necessidade de investimentos na capacitação dos profissionais 
da saúde no manuseio adequado do fenômeno doloroso.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Shoulder pain limits 
patients’ ability to perform daily life activities, as well as to carry 
out professional activities. This study aimed at evaluating the rela-
tionship between pain intensity, incapacity and medical image fin-
dings of patients with shoulder pain. 
METHODS: This was an observational analytical study with 54 
patients with possible shoulder injury. Participants have answered an 
incapacity questionnaire, a pain intensity scale and then were sub-
mitted to image exams. Incapacity, pain intensity and image diagno-
sis were correlated, in addition to comparing pain intensity and level 
of incapacity among participants with and without medical image 
abnormalities. 
RESULTS: Mean pain intensity was 7.4±2.52. There has been a 
high degree of incapacity (mean of 57.2%). Image findings have 
shown abnormalities in 59.3% of reports. There has been no cor-
relation between image findings and pain intensity, as well as there 
has also been no correlation between image findings and incapacity. 
There has been high correlation between pain intensity and incapa-
city (Rho=0.67; p<0.001). Pain intensity and incapacity were not 
different between participants with and without some type of ab-
normality at image exams.
CONCLUSION: Patients with shoulder complaints may have li-
mitations to perform daily activities and pain, even with negative 
image findings.
Keywords: Deficit evaluation, Medical exams, Physical evaluation, 
Radiography, Shoulder pain. 

Pain intensity and functional limitation are not related with medical 
image findings in patients with shoulder pain*
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O quadro doloroso do ombro 
limita o paciente de realizar suas tarefas diárias, assim como de rea-
lizar atividades dentro da sua jornada de trabalho. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a relação entre a intensidade da dor, a incapacidade 
e os achados no exame de imagem de pacientes com dor no ombro.
MÉTODOS: Foi realizado um estudo observacional analítico em 
54 pacientes com possível lesão de ombro. Os participantes respon-
deram um questionário de incapacidade, uma escala de intensidade 
de dor e em seguida foram submetidos ao exame de imagem. Foi 
realizada a análise de correlação entre a incapacidade, a intensidade 
de dor e o diagnóstico por imagem, além da comparação da intensi-
dade da dor e do nível de incapacidade entre os participantes com e 
sem anormalidade no exame de imagem. 
RESULTADOS: A intensidade de dor média encontrada foi de 
7,4±2,52. Houve alto grau de incapacidade (média de 57,2%). Nos 
exames de imagem analisados foram encontradas anormalidades em 
59,3% dos laudos. Não houve correlação entre os achados na ima-
gem e a intensidade de dor, assim como não houve correlação entre 
os achados na imagem e a incapacidade. Observou-se alta correla-
ção entre intensidade de dor e o nível de incapacidade (Rho=0,67; 
p<0,001). A intensidade de dor e incapacidade não foram diferentes 
entre os participantes com ou sem algum tipo de anormalidade nos 
exames de imagem.
CONCLUSÃO: Pacientes com queixas na região do ombro podem 
apresentar limitações nas atividades de vida diária e presença de dor, 
mesmo sem achados no exame de imagem.
Descritores: Avaliação da deficiência, Dor de ombro, Exame físico, 
Exames médicos, Radiografia.

INTRODUÇÃO

Queixas de dor e incapacidade da extremidade superior são relatos 
comuns na área de ortopedia. Estima-se que cerca de 20% da po-
pulação geral apresenta dor crônica na extremidade superior1. Den-
tre essas condições destacam-se os comprometimentos da região do 
ombro. A prevalência de dor no ombro tem sido reportada entre 
7 e 14% da população geral2. Os diagnósticos mais frequentes da 
região do ombro são: tendinopatia de manguito rotador, síndrome 
do impacto, distúrbio da articulação acromio-clavicular e capsulite 
adesiva3.
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Com a introdução da ultrassonografia, utilizando-se transdutores 
de alta resolução, a digitalização da radiografia, a modernidade da 
tomografia computadorizada e da ressonância nuclear magnética, 
ampliou-se muito a capacidade diagnóstica do exame de ombro e 
de outras áreas do sistema musculoesquelético. Apesar disso, a cor-
relação entre os achados na imagem, a dor e a alteração no exame 
físico é controversa4.
O exame físico do ombro apresenta padrões semelhantes de inca-
pacidade independentemente do diagnóstico clínico. A redução 
da amplitude de movimento para elevação do ombro é um achado 
frequente em algumas condições, tais como: síndrome do impac-
to, tendinopatia do manguito rotador, bursite e capsulite adesiva. 
Em geral, a redução da elevação do ombro está associada às limita-
ções das atividades de vida diária. Estudo5 encontrou mais de 70% 
da amostra com comprometimento para dormir confortavelmente 
no ombro afetado, lavar as costas no ombro oposto ao afetado, 
levantar 3,6kg e arremessar uma bola por cima da cabeça.
O quadro doloroso do ombro limita o paciente de realizar suas 
funções comuns do dia-a-dia, assim como de realizar atividades 
dentro da sua jornada de trabalho. Considerando essa associação, 
o presente estudo objetivou avaliar a relação entre a intensidade da 
dor, a incapacidade e os achados no exame de imagem de pacientes 
com dor no ombro.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo transversal observacional analítico em 
54 pacientes com possível lesão de ombro na clínica de imagem 
Dr. Niazi Dias Rubez. Os participantes foram abordados no mo-
mento da realização do exame de imagem, independentemente 
de radiografia ou ultrassonografia. Os critérios de inclusão foram 
apresentar pedido de exame de imagem para a região do ombro, 
com idade superior a 18 anos, independentemente do gênero. Fo-
ram excluídos os pacientes não colaborativos, com algum déficit 
cognitivo ou que tivessem cirurgia prévia de ombro. 
Os participantes que concordaram em participar da pesquisa fo-
ram encaminhados para responder um questionário de incapaci-
dade e uma escala de intensidade de dor. A coleta de dados foi 
realizada enquanto os pacientes aguardavam para a realização do 
exame de imagem. Após o preenchimento do questionário de in-
capacidade e da escala de dor, o paciente foi submetido ao exame 
regularmente.
A incapacidade da extremidade superior foi medida utilizando a 
versão curta do questionário autoaplicável Disabilities of the Arm, 
Shoulder and Hand (DASH). Esse questionário foi elaborado ori-
ginariamente no idioma inglês e denominado DASH Questionnai-
re. O DASH foi desenvolvido por Hudak, Amadio e Bombardier6 
com o objetivo de mensurar a incapacidade física e os sintomas 
dos membros superiores (MMSS) em uma população heterogê-
nea. Orfale et al.7 traduziram e fizeram a adaptação transcultural 
do DASH para a língua portuguesa do Brasil. As variáveis foram 
analisadas através dos módulos propostos pelo DASH. A versão 
curta do questionário DASH tem 19 questões (pontuadas de um 
a cinco). Os escores obtidos no QuickDash foram calculados da 
seguinte forma: [(soma das respostas / n) – 1] x 25, sendo que n é o 
número completo de respostas. O escore obtido quantifica o grau 

de incapacidade física dos MMSS do indivíduo. Quanto maior o 
resultado, maior a incapacidade. A pontuação é considerada como 
excelente (<20 pontos), boa (20 a 39 pontos), regular (40 a 60 
pontos) e má (>60 pontos). As propriedades psicométricas da ver-
são curta do questionário na língua portuguesa foram avaliadas 
por Puga et al.8 e a sua utilização é recomendada em pacientes com 
dor no ombro.
A intensidade de dor foi avaliada pela escala numérica de dor. A 
escala numérica de dor possui valores variando de zero (ausência 
de dor) a 10 (pior dor imaginável). Os participantes foram orien-
tados a identificar o valor numérico que melhor identificava sua 
intensidade dolorosa na semana anterior.
Os exames de imagem realizados foram a radiografia e a ultrasso-
nografia. As radiografias foram realizadas por um único técnico 
nas posições anteroposterior (AP) corrigido e perfil de escápula 
em um aparelho digital (SHIMADZU MEDICAL). Tais inci-
dências foram escolhidas por retratar de maneira clara as estru-
turas que envolvem essa articulação. De acordo com Turtelli9, a 
incidência AP corrigido é feita em anteroposterior, com rotação 
de 30° do paciente para o lado do ombro examinado. Isso é feito 
para corrigir a anteversão da glenoide e a retroversão do úme-
ro tangenciando a articulação em AP. A incidência de perfil da 
escápula ou incidência em Y, incidência do túnel ou desfiladei-
ro («outlet») foi feita com o paciente no mural (ereto), com o 
ombro a examinar rodado posteriormente em 10°, o suficiente 
para dissociar o ombro contralateral. O raio central incidia no 
acrômio inclinado 20° caudal.
O exame de ultrassom foi realizado por um único médico expe-
riente que não foi notificado previamente da utilização dos laudos, 
nas posições flexão do cotovelo a 90° para avaliação do tendão da 
cabeça longa do bíceps, rotação externa para avaliação do tendão 
do subescapular, rotação externa com extensão do braço (pedido 
ao paciente que colocasse o dorso da mão nas costas) para avalia-
ção do tendão do supra espinhal, abdução com a mão na cintura 
para avaliação do tendão do infraespinhal, rotação interna com 
abdução horizontal (mão no ombro oposto) para avaliação da ar-
ticulação acrômio-clavicular; em posição neutra foram observadas 
as bursas, assim como em abdução e adução.
A partir da análise dos laudos dos exames de imagem, os partici-
pantes foram classificados em três grupos: grupo 1 com estrutura 
anatômica preservada (normal), grupo 2 com sinais de síndrome 
do impacto (bursite, tendinopatia), ou grupo 3 com sinais de de-
generação.

Análise estatística
A distribuição dos dados foi investigada pelo teste de Shapiro-
-Wilk. Foi realizada a análise de correlação entre a incapacidade, 
a intensidade de dor e o diagnóstico por imagem, utilizando o co-
eficiente de correlação de Pearson ou Spearman, de acordo com a 
natureza da distribuição dos dados. A correlação acima de 0,90 foi 
interpretada como muito alta (0,70-0,89) alta (0,50-0,69) mode-
rada (0,30-0,49) baixa e abaixo de 0,29 como discreta10. A amostra 
foi dicotomizada de acordo com o resultado do exame de imagem, 
sendo que um grupo foi classificado com exame normal e o outro 
grupo com sinais de impacto e/ou sinais degenerativos. Os grupos 
foram comparados pelo teste T e o teste U de Mann-Whitney, 
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de acordo com a natureza da distribuição dos dados. O nível de 
significância adotado foi 0,05 para todos os testes estatísticos. O 
programa utilizado para a análise estatística foi o Statistical Package 
for Social Sciences(SPSS - versão 17).
Todos os participantes incluídos no estudo assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Este estudo foi 
conduzido de acordo com as diretrizes da resolução 466/12, do 
Conselho Nacional de Saúde, em conformidade com a Declaração 
de Helsinque de 1975. 
Este estudo foi aprovado sob o número CAAE 14939213.2.0000. 
5258/2013. 

RESULTADOS

A intensidade de dor média encontrada foi de 7,4±2,52. A inten-
sidade de dor mais frequente (13 pacientes) foi o valor máximo 
(grau 10) e o segundo grau mais assinalado foi grau 5, correspon-
dente a 8 pacientes. Houve alto grau de incapacidade (média de 
57,2%) medido pelo questionário QuickDASH, A maior parte 
das respostas foi assinalada como dificuldade moderada ou grave. 
As características da intensidade de dor, da incapacidade e do lau-
do do exame de imagem encontram-se na tabela 1.

Tabela 1.Características da intensidade de dor, da incapacidade e 
do laudo do exame de imagem de pacientes com possível lesão de 
ombro (n=54)

Características Valores

Incapacidade (QuickDash) (média±DP) 57,2±22,2

Intensidade de dor (média±DP) 7,4±2,5

Diagnóstico

Normal valor absoluto (%) 22 (40,7)

Sinais de impacto subacromial valor absoluto (%) 28 (51,9)

Sinais de degeneração valor absoluto (%) 4 (7,4)

Nos exames de imagem analisados foram encontradas anormalida-
des em 32 (59,3%) dos laudos. Em 25 laudos foram encontrados 
algum tipo de tendinopatia e em 7 sujeitos encontrou-se imagem 
compatível com bursite, as duas últimas que caracterizavam um 
sinal de síndrome do impacto, que supostamente são as maiores 
queixas nos atendimentos, tendinopatia e/ou bursite. A distribui-
ção dos diagnósticos encontrada nos exames de imagens encontra-
-se na tabela 2.
A análise de correlação observou que não houve correlação entre 
os achados na imagem e a intensidade de dor (Rho=0,19; p=0,89), 
assim como não houve correlação entre os achados na imagem e 
a incapacidade (Rho=0,07; p=0,61). A única correlação estatisti-
camente significativa classificada como alta correlação observada 
foi entre intensidade de dor e nível de incapacidade (Rho=0,67; 
p<0,001) (Figura 1).
Os resultados de intensidade de dor e incapacidade não apresenta-
ram diferença significativa entre os participantes que apresentaram 
ou não algum tipo de alteração nos exames de imagem. As figuras 
2 e 3 apresentam a comparação entre a média de intensidade de 
dor e a média de incapacidade, respectivamente, nos grupos com 
imagem normal e imagem com lesão.

Tabela 2. Distribuição dos diagnósticos encontrados no exame de 
imagem de pacientes com possível lesão no ombro (n=54)

Resultados das radiografias e ultrassonografias

Laudo Valores

Tendinopatia do supraespinhal sem rotura 5

Tendinopatia do supraespinhal com rotura parcial 12

Tendinopatia do supraespinhal com rotura completa 3

Tendinopatia do manguito 2

Tendinopatia da cabeça longa do bíceps 1

Bursite subacromial/subdeltoideana 7

Rotura da cabeça longa do bíceps 1

Tendão do supra discretamente espessado com calci-
ficação 2

Irregularidades dos contornos do tubérculo umeral 1

Processo inflamatório acrômio-clavicular 1

Sinais de osteoartrose acrômio-clavicular 1

Esporão acromial 3

Calcificação do subescapular 2

Lipoma 1

Normalidade 22

Figura 1. Correlação entre a intensidade de dor e a incapacidade em 
pacientes com possível lesão no ombro (n=54)

Incapacidade

In
te

ns
id

ad
e 

da
 d

or

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0 20 40 60 80 100

Figura 2. Comparação da intensidade de dor nos grupos com ima-
gem normal e imagem com lesão em pacientes com possível lesão 
no ombro (n=54)
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DISCUSSÃO

Os pacientes com queixas na região do ombro que foram encami-
nhados para o exame complementar com diagnóstico por imagem 
analisados no presente estudo apresentaram alta intensidade de dor, 
alto grau de incapacidade e diversos achados no exame de imagem. 
A intensidade de dor apresentou uma alta correlação com o nível de 
incapacidade. Apesar de vários pacientes apresentarem achados no 
exame de imagem, a lesão anatômica não esteve relacionada com a 
intensidade da dor nem com o grau de incapacidade.
As lesões do manguito podem estar relacionadas com o processo de 
envelhecimento, uma vez que é mais provável encontrar uma anor-
malidade no exame de ressonância magnética em uma população 
idosa assintomática do que jovens com ombro doloroso sem tais 
lesões11. Segundo Zorzetto et al.12 aproximadamente 60% das alte-
rações do ombro estão ligadas a lesões do manguito rotador. Entre-
tanto, apenas 10% das lesões do manguito rotador podem apresen-
tar alteração em sua morfologia, podendo obter retração do tendão, 
atrofia muscular e infiltrações13.
A comparação da intensidade de dor e do nível de incapacidade 
em pacientes com e sem lesão na imagem revelou não haver dife-
rença nessas duas características entre os grupos. Um estudo prévio 
com utilização de ressonância magnética em pacientes com lesão de 
ombro demonstrou que embora achados de tendinopatia e bursite 
tivessem sido frequentes, a contribuição desses fatores para a sinto-
matologia foi baixa. Analisando a função, os mesmos autores encon-
traram resultados semelhantes àqueles aqui apresentados e revelaram 
que as atividades de vida diárias não foram afetadas mesmo em casos 
de rotura completa ou incompleta do manguito rotador11.
Hodges e Tucker14 realizaram uma revisão da influência da dor na 
realização de tarefas com movimento e descreveram que o estímulo 
doloroso lidera uma modificação do comportamento muscular, do 
padrão de movimento e uma redução da velocidade do movimento 
além de outras repercussões no sistema nervoso periférico e central. 
Com isso, a presença do quadro álgico deve explicar melhor as inca-
pacidades apresentadas pelos pacientes do que os achados no exame 
de imagem.
Relatos na literatura corroboram nossos achados e apontam para o 
fato de que a lesão tecidual encontrada nos pacientes nem sempre 
reflete a condição funcional para realização de tarefas dinâmicas. Isto 

é, a gravidade da degeneração estrutural das articulações e tecidos 
moles não está diretamente relacionada com o grau de alteração fun-
cional na maior parte dos pacientes com lesão musculoesquelética. 
Deve-se destacar ainda que os exames complementares em muitos 
casos não são relevantes e os achados radiológicos “falsos positivos” 
são cada vez mais comuns15.
Encontrar associação entre os sintomas e as imagens é uma tarefa de-
safiadora e essencial para a tomada de decisão clínica. Existem rela-
tos de alta prevalência de lesões do manguito rotador em população 
assintomática16-18. Portanto, o uso indevido da imagem sem dados 
clínicos pode diminuir bastante a efetividade do tratamento e levar 
o profissional a escolhas inadequadas da intervenção terapêutica11.
Devido à discrepância entre a presença de dor e incapacidade e os 
achados no exame de imagem, nas últimas décadas, desfechos como 
qualidade de vida relacionada a saúde, capacidade funcional, escalas 
de dor e satisfação do paciente têm sido utilizados como instrumen-
tos de avaliação. Por possibilitarem a análise da situação de saúde e as 
manifestações da doença na vida do indivíduo em sua própria pers-
pectiva, tais avaliações complementam os dados clínicos e objetivos 
como, por exemplo, amplitude de movimento, força muscular e os 
exames complementares19.
É sabido que o resultado do exame de imagem é dependente da 
habilidade do examinador na realização da técnica e a falta de pre-
cisão no laudo pode colaborar para algumas diferenças no resultado 
encontrado no presente estudo. A relação entre a intensidade de dor 
e a incapacidade, que foi o principal achado do estudo, pode sofrer 
interferência de outros fatores, tais como: idade, gênero, ocupação, 
níveis de atividade física, padrão de movimento. Futuros estudos de-
vem controlar esses fatores para analisar mais precisamente a relação 
aqui encontrada. Além disso, estudos com a utilização da ressonân-
cia magnética e com maior número de participantes também devem 
ser conduzidos para confirmar os achados apresentados no presente 
estudo.

CONCLUSÃO

Pacientes com queixas na região do ombro podem apresentar limi-
tações nas atividades de vida diária e presença de dor, mesmo sem 
achados no exame de imagem. A intensidade de dor e o nível de 
incapacidade não estão relacionados com os achados do exame de 
imagem.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: There are few studies in 
the literature especially reporting the effects of LASER associated to 
neural mobilization for sciatica. This study aimed at evaluating the 
effect of low-level LASER with wavelength of 830 nm and fluency 
of 4 J/cm2, of neural mobilization and of their association to decre-
ase pain. 
METHODS: Sample was made up of 28 Wistar female rats, se-
parated in four groups: G1 (placebo); G2 (neural mobilization); 
G3 (LASER); G4 (neural mobilization and LASER), being that all 
groups were submitted to sciatic nerve compression. Treatment was 
performed in the 3rd, 5th, 7th, 10th, 12th and in the 14th postoperati-
ve days. To evaluate nociception an analgesimeter was applied both 
to injury site and the plantar region of right hind paw. Evaluation 
moments were AV1 (pre-injury); AV2 (3rd postoperative day befo-
re treatment); AV3 (4th postoperative day); AV4 (7th postoperative 
day), AV5 (10th postoperative day) and AV6 (14th postoperative day) 
before treatment; and AV7 (15th postoperative day).
RESULTS: At evaluation sites, there has been no statistically signi-
ficant difference among groups, but in comparing evaluations the-
re has been significant difference where AV1 values were higher as 
compared to remaining evaluations.
CONCLUSION: Low-level LASER with wavelength of 830nm 
and fluency of 4J/cm2, neural mobilization and the association of 
both techniques were not effective to increase nociceptive threshold 
to pressure of female rats submitted to experimental sciatica.
Keywords: Low level laser therapy, Nervous compression, Pain me-
asurement.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Há uma carência na literatura 
relatando, principalmente, os efeitos do LASER associado à mobili-
zação neural na ciatalgia. O objetivo deste estudo foi verificar o efei-
to do LASER de baixa potência, com comprimento de onda 830nm 
e fluência de 4J/cm², da mobilização neural e da sua associação, na 
redução da dor.
MÉTODOS: A amostra foi composta por 28 ratas Wistar, separa-
das em quatros grupos: G1 (placebo); G2 (mobilização neural); G3 
(LASER); G4 (mobilização neural e LASER), sendo que, todos os 
grupos foram submetidos à constrição do nervo isquiático. O trata-
mento ocorreu no 3º, 5º, 7º, 10º, 12º e no 14º dia de pós-operató-
rio. Para a avaliação da nocicepção foi utilizado um analgesímetro, 
aplicado tanto no local da lesão como na região plantar da pata pos-
terior direita. Os momentos de avaliação foram: AV1 (pré-lesão); 
AV2 (3º dia de pós-operatório antes do tratamento); AV3 (4º dia 
de pós-operatório); AV4 (7º dia de pós-operatório), AV5 (10º dia 
de pós-operatório) e AV6 (14º dia de pós-operatório) aconteceram 
antes do tratamento; e a AV7 (15º dia de pós-operatório).
RESULTADOS: Nos dois locais de avaliação, constatou-se que não 
houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, mas, 
na comparação entre as avaliações, houve diferença significativa, 
cujos valores de AV1 foram maiores do que aqueles encontrados nas 
demais avaliações.
CONCLUSÃO: O LASER de baixa potência com comprimento de 
onda de 830nm e fluência de 4J/cm², a mobilização neural e a asso-
ciação das duas técnicas, não foram eficazes para aumentar o limiar 
nociceptivo à pressão de ratas submetidas à ciatalgia experimental.
Descritores: Compressão nervosa, Medição da dor, Terapia a laser 
de baixa potência.

INTRODUÇÃO

A dor gerada por uma agressão tecidual é considerada um mecanis-
mo de proteção do organismo, que pode ser desencadeada por vários 
tipos de estímulos, que despolarizam os receptores da dor (nocicep-
tores). Sendo que, a percepção da dor e a resposta do organismo aos 
estímulos dolorosos são denominadas de nocicepção1.
Os nervos periféricos são alvos constantes de lesões por esmagamen-
to, compressão e transecção. Tais lesões resultam em dor, redução ou 
perda da sensibilidade e motricidade no território inervado2. Entre 
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as afecções mais comuns estão as denominadas ciatalgia3.
A ciatalgia envolve dor que irradia para a região glútea, quadril, e extre-
midade do membro inferior. A dor geralmente é associada com formi-
gamento, dormência, rigidez ou fraqueza dos músculos do membro 
inferior inervados pelo isquiático. Pode ser de início súbito e pode 
persistir durante dias ou semanas4, sendo as principais causas: hérnias 
de disco, traumas, infecções, inflamações que podem afetar o sistema 
nervoso, compressão vascular, tumores, anomalias congênitas, esteno-
se do canal lombar, processos degenerativos e síndrome do piriforme3.
Os tratamentos para essa disfunção são inúmeros e dependem da 
causa. Dentre eles cita-se o repouso inicial, fármacos e técnicas fisio-
terapêuticas, como tratamento osteopático, exercícios físicos, orien-
tações posturais, treino de flexibilidade e recursos eletrotermofoto-
terapêuticos. Com o fracasso do tratamento conservador, recorre-se 
ao tratamento cirúrgico4. 
Em relação aos recursos eletrotermofototerapêuticos para alívio dos 
sintomas, pode-se citar o LASER de baixa potência, devido seus pos-
síveis efeitos anti-inflamatórios, analgésicos, de reparo e cicatrização 
tecidual. O efeito analgésico pode ser explicado pelo relaxamento 
muscular, mecanismos opioides e pode ser obtido pela interrup-
ção da conversão do ácido aracdônico em prostaglandinas; além 
de aumentar o fluxo sanguíneo local e promover a reabsorção de 
exsudatos inflamatórios, favorecendo dessa forma, a eliminação de 
substâncias algogênicas, como bradicinina, histamina e acetilcolina, 
conduzindo à diminuição da inflamação e da dor5. 
Outra técnica utilizada é a mobilização neural, um método de te-
rapia manual utilizado pelos fisioterapeutas para tratar os pacientes 
com dor de origem neural, como a compressão do nervo isquiático, 
sendo considerada uma técnica não invasiva, eficaz em melhorar a 
qualidade de vida dos pacientes com dor neuropática6. Tem como 
objetivo impor ao sistema nervoso maior tensão, mediante determi-
nadas posturas para que, em seguida, sejam aplicados movimentos 
lentos e rítmicos direcionados aos nervos periféricos e à medula espi-
nhal, proporcionando melhora na condutibilidade do impulso ner-
voso7. Dessa maneira, pretende restabelecer a mobilidade do sistema 
nervoso periférico, promovendo a homeostasia dos tecidos nervosos 
e consequentemente a redução do quadro sintomático8,9. 
Devido à ciatalgia ser uma síndrome dolorosa com alta incidência e 
apesar da associação das duas técnicas (LASER com a mobilização 
neural) ser bastante utilizada na prática clínica, existe ainda uma ca-
rência na literatura relatando tais efeitos sobre essa disfunção, assim, 
justifica-se estudos com tal abordagem. Contudo, a realização de es-
tudos em humanos apresenta o inconveniente da padronização do 
tipo de lesão, sendo mais bem avaliado em estudos experimentais. 
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do LASER de baixa po-
tência, com comprimento de onda 830nm e fluência de 4J/cm2, 
associado ou não à mobilização neural sobre o limiar nociceptivo de 
ratas submetidas a ciatalgia experimental.

MÉTODOS

Estudo de caráter experimental e transversal, realizado no laborató-
rio de estudo de lesões e recursos fisioterapêuticos da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Cascavel. 
O grupo foi composto por 28 ratas, da linhagem Wistar, com 10 se-
manas, peso médio de 301,71±22,76g, as quais foram mantidas em 

caixas padrão de polipropileno, em ambiente com temperatura de 
23±1º C, com ciclo claro/escuro de 12h, com água e ração ad libitum. 
Dessa maneira os animais foram separados em 4 grupos iguais, sendo: 
• Grupo 1 (Placebo): submetidos a lesão do nervo isquiático e tra-
tamento placebo; 
• Grupo 2 (MN): lesão do nervo isquiático e tratado com mobili-
zação neural;
• Grupo 3 (LASER): lesão do nervo isquiático e aplicação do LA-
SER de baixa potência, 830nm com fluência de 4J/cm², sobre o 
local da lesão;
• Grupo 4 (MN+LASER): lesão do nervo isquiático e tratado com 
mobilização neural associada ao LASER de baixa potência.

Protocolo de lesão experimental do nervo isquiático
Para a produção da lesão do nervo isquiático todas as ratas foram 
anestesiadas com cloridrato de cetamina (95mg/kg) e cloridrato de 
xilazina (12mg/kg), por via intraperitoneal. Sob o efeito da anes-
tesia, foram submetidas a tricotomia e incisão paralela às fibras do 
músculo bíceps femoral, da coxa direita, expondo o nervo isquiático. 
Seguindo o modelo de Bennett e Xie10, foi efetuada uma compressão 
ao redor do nervo isquiático em três regiões distintas, com distância 
aproximada de 1mm, por meio de um fio catgut 4.0 cromado, re-
produzindo ciatalgia no seu trajeto, em seguida foi realizada sutura 
externa, e após, aplicado iodo sobre o local para assepsia.

Protocolo de tratamento com LASER de baixa potência
Para essa forma de tratamento, os animais também foram anestesia-
dos e o LASER utilizado (Ibramed®) foi previamente aferido quan-
to à sua potência, apresentando comprimento de onda de 830nm, 
fluência de 4J/cm², potência de emissão de 30mW, área de saída do 
LASER aproximada de 0,12cm2, com total de quantidade de ener-
gia depositada no tecido de 0,48J. A técnica terapêutica foi de forma 
pontual e contínua, sendo o equipamento posicionado perpendicu-
larmente em um único ponto, especificamente sobre a incisão cirúr-
gica. Para isso os animais foram posicionados em decúbito ventral 
em cima de uma mesa para a sua aplicação. Esse tratamento foi rea-
lizado sempre pelo mesmo pesquisador e procedido nos grupos G3 
e G4. No G1 (tratamento placebo) o LASER desligado foi somente 
posicionado nos animais; o momento do tratamento ocorreu nos 
3º, 5º, 7º, 10º, 12º e 14º dia de pós-operatório (PO).

Protocolo de tratamento com mobilização neural
Para a realização da mobilização neural, de maneira tensionante, foi 
utilizada uma intervenção adaptada, em que as ratas foram anes-
tesiadas, conforme descrição anterior e o tratamento procedido no 
membro posterior direito. O animal foi posicionado em decúbito 
dorsal, com o quadril flexionado em aproximadamente 70º, o jo-
elho em extensão máxima possível e dorsiflexão de tornozelo até a 
sensação de resistência ao movimento, assim o tornozelo foi passi-
vamente movimentado em planti e dorsiflexão, com aproximada-
mente 30 movimentos, durante um minuto. Esse tratamento foi 
realizado sempre pelo mesmo pesquisador, e executado tanto no G2 
quanto em G4. No grupo G1 (tratamento placebo) somente foi ele-
vado o membro, sem realizar os movimentos passivos de planti e 
dorsiflexão, sendo que, o tratamento ocorreu nos 3º, 5º, 7º, 10º, 
12º e no 14º dia de PO.
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Avaliação da nocicepção
Para avaliação da nocicepção foi utilizado, um teste com analge-
símetro digital, tipo filamento de Von Frey, da marca Insight®. O 
equipamento consiste em um braço com uma sonda descartável de 
polipropileno, com a capacidade de avaliar de 0,1-1000g, ligado a 
uma caixa de amplificador. Para facilitar a adaptação dos animais ao 
instrumento, uma semana antes da lesão, foi realizada uma simula-
ção da avaliação. Dessa maneira, o filamento foi aplicado no local da 
lesão do nervo isquiático e na região plantar da pata traseira direita 
do animal. Para realizar a pressão no local da lesão, o animal foi con-
tido manualmente e houve contato da ponta do filamento no local 
da lesão, até que o animal retirasse seu membro. Para realizar a pres-
são na região plantar direita, o animal foi mantido em caixa elevada 
com piso de tela, assim o filamento foi posicionado e realizou-se 
pressão até a retirada do membro direito. 
Essas avaliações ocorreram: primeira avaliação (AV1) pré-lesão; se-
gunda avaliação (AV2) no 3º PO, sendo realizada antes do trata-
mento; terceira avaliação (AV3) no 4º dia de PO; quarta avaliação 
(AV4) no 7º dia de PO, antes do tratamento; quinta avaliação (AV5) 
no 10º dia de PO, antes do tratamento; sexta avaliação (AV6) no 
14º dia de PO, antes do tratamento, e sétima avaliação (AV7) no 
15º dia de PO, ou seja, um dia depois de terminar todos os trata-
mentos e avaliações. Dois dias após a última avaliação, os animais 
sofreram eutanásia por meio de decapitação em guilhotina, sendo 
previamente anestesiados.

Análise estatística
Os resultados foram analisados por meio do teste estatístico ANO-
VA modelo misto, com pós-teste de Bonferroni, com nível de signi-
ficância, para ambos os casos, de p<0,05, sendo realizados a média e 
o desvio padrão dos dados.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisas com 
uso de animais (CEUA) sob protocolo 002/2013. 

RESULTADOS

Os resultados da avaliação nociceptiva, realizada no local da pata, 
mostraram que com o tratamento, o limiar nociceptivo das ratas 
não aumentou. Observou-se que: F(6; 144)=22; p<0,001, sendo a 
diferença estatística significativa encontrada entre as avaliações, nas 
quais os valores de AV1 foram maiores do que aqueles encontrados 
nas demais avaliações. Entretanto, não foi constatada diferença sig-
nificativa entre os grupos (Tabela 1).
Para a avaliação realizada no local da lesão, o resultado novamen-
te mostrou que com o tratamento, o limiar nociceptivo das ratas 
não aumentou, sendo assim, observou-se que: F(3,1;74,78)=30,4; 
p<0,001, houve diferença estatística significativa entre a AV1 com as 
demais avaliações. Mas, não foi observada diferença estatística signi-
ficativa entre os grupos (Tabela 2).

DISCUSSÃO

Neste estudo, foi utilizado um modelo de compressão do nervo is-
quiático que imita os sintomas de ciatalgia, com o objetivo de avaliar 
o efeito do LASER de baixa potência, da mobilização neural, e da 
sua associação, sobre o limiar nociceptivo de ciatalgia em ratas. Esses 
modelos experimentais para a compressão do nervo isquiático de ra-
tos têm sido utilizados para avaliar a nocicepção, devido à semelhan-
ça estrutural entre o nervo isquiático destes com o de humanos11. De 
acordo com os resultados da pesquisa, não houve um aumento do 
limiar nociceptivo à pressão, das ratas submetidas ao modelo expe-
rimental de ciatalgia.

Tabela 1. Avaliação nociceptiva realizada na região plantar da pata direita (Média ± DP)

Grupos

Avaliações Placebo MN LASER MN+LASER

AV1 73,21±10,37 56,80±15,02 67,14±12,94 68,33±10,34

AV2* 41,47±20,55 46,61±16,45 51,49±16,47 44,33±9,38

AV3* 42,23±13,70 33,37±5,09 43,32±13,57 44,87±6,37

AV4* 34,90±11,51 40,66±16,10 33,66±13,20 41,37±9,08

AV5* 39,13±9,76 30,94±6,77 41,09±17,34 37,28±9,16

AV6* 36,42±9,03 34,57±11,66 40,99±18,66 37,32±6,71

AV7* 34,90±9,28 28,9±12,04 32,52±9,118 42,75±17,20
* Diferença significativa ao comparar com AV1, independentemente do grupo. 

Tabela 2. Avaliação nociceptiva realizada no local da lesão (Média ± DP)

Grupos

Avaliações Placebo MN LASER MN+LASER

AV1 357,23±134,20 351,66±130,68 392,16±131,18 376,49±158,49

AV2* 271,13±165,23 231,51±188,31 242,54±133,18 250,18±113,38

AV3* 202,85±94,36 170,75±110,22 199,23±111,05 176,33±93,53

AV4* 244,56±107,44 175,80±108,91 197,94±76,51 234,28±85,63

AV5* 235,80±82,60 160,99±87,98 206,42±88,20 216,94±62,73

AV6* 219,90±70,10 195,56±64,44 250,59±53,97 216,97±73,63

AV7* 226,90±47,79 202,80±61,26 206,33±62,05 203,18±75,83
* Diferença significativa ao comparar com AV1, independentemente do grupo. 
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Na literatura foram encontrados estudos, que utilizaram as técnicas 
separadas, que corroboram ou não com os resultados desta pesquisa. 
Sendo assim, foram constatados em uma pesquisa, os efeitos de duas 
doses de LASER de baixa potência, 830nm, na redução da nocicep-
ção em animais submetidos a ciatalgia, e foi observado que tanto a 
dose de 4J/cm2 como a de 8J/cm2 do LASER (830nm) foram efi-
cazes para a redução da dor, sendo que para avaliação foi utilizado o 
teste de incapacidade funcional (tempo de elevação da pata)12. 
Em outro estudo, verificaram a influência do LASER de baixa intensi-
dade de AsGaAl (830nm com dose de 20J/cm2), em diferentes locais 
de irradiação, na lesão por esmagamento do ramo do nervo isquiático 
(fibular comum) de ratos, por meio da avaliação funcional da marcha, 
sendo o tratamento realizado por 28 dias, sobre a medula espinhal, 
no local do nervo e em ambos (nervo e medula). A avaliação foi rea-
lizada pelo índice funcional do isquiático, constatando que o LASER 
foi capaz de acelerar e potencializar o processo de regeneração nervosa 
periférica de ratos no 14º dia de PO tanto para o grupo tratado na 
medula, como para o tratado no nervo lesionado13. 
Dessa maneira, comparando os resultados dos trabalhos anteriores 
com o presente estudo, que utilizou o LASER de baixa potência 
830nm, com fluência de 4J/cm2, e a avaliação realizada por analge-
símetro tipo Von Frey digital, tanto a pressão aplicada no local da 
lesão como na região plantar da pata posterior direita, não foi possí-
vel observar o mesmo efeito, pois não houve diferença significativa 
entre os grupos, somente entre a AV1 com as demais avaliações de 
todos os grupos, ou seja, não houve aumento do limiar nociceptivo.
Além disso, foi encontrada na literatura uma pesquisa que verifi-
cou a eficácia da mobilização neural e do alongamento estático na 
redução da nocicepção em ratos Wistar submetidos a ciatalgia expe-
rimental, novamente os animais foram avaliados por meio do teste 
de incapacidade funcional (tempo de elevação da pata), e no caso da 
mobilização neural utilizaram o protocolo semelhante ao deste estu-
do. Assim, constatou-se que as duas formas de terapia foram eficazes 
na redução da nocicepção, sendo a mobilização neural mais efetiva14. 
Fato não observado no presente estudo, pois ao avaliar a nocicepção 
das ratas, não houve diferença estatística significativa entre os gru-
pos. Mas, vale salientar que o gênero do modelo animal (ratas) foi 
diferente do estudo supracitado, bem como a forma de avaliação 
realizada foi pressórica e não funcional como nos estudos citados.
Resultado semelhante foi obtido em um modelo de compressão 
nervosa, entretanto, com o nervo mediano de ratos, para verificar 
os efeitos da mobilização neural de 1 e 3 minutos. Avaliaram a no-
cicepção pelo analgesímetro tipo Von Frey digital e características 
histomorfométricas do nervo, observaram que também não houve 
diferença estatística significativa entre os grupos, ou seja, a mobiliza-
ção neural não foi eficaz para melhorar a nocicepção, e histologica-
mente também não houve regeneração nervosa15. 
Alguns autores relatam que um fator importante para implementar 
a técnica de mobilização neural, é a execução dos movimentos até 
existir uma resistência9. No entanto, é importante notar que os ani-
mais estavam anestesiados, o que não acontece com o tratamento 
em seres humanos, os quais verbalmente podem mencionar qual-
quer sinal de desconforto, e, portanto, controlar a quantidade de 
força aplicada pelo terapeuta. No animal anestesiado, essa resposta 
verbal é impossível de ser obtida, e por essa razão, os resultados do 
presente estudo podem ter sido limitados. Assim, outros estudos po-

deriam investigar a aplicação de diferentes parâmetros de aplicação 
de força passiva no membro animal. 
Na literatura não foram encontrados estudos relatando a utilização, 
assim como os efeitos, das duas técnicas associadas, ou seja, o LASER 
de baixa potência com a mobilização neural, sendo que neste estudo o 
tratamento com a associação das técnicas também não foi eficaz. Con-
tudo, vários fatores podem ter contribuído para esses resultados, como 
o fato de o tratamento ter sido realizado por pouco tempo, sendo a 
mobilização neural realizada por um minuto, e o LASER aplicado 
em um único ponto. Dessa maneira, sugere-se a realização de outros 
trabalhos nessa área, com maiores tempos de mobilização neural e di-
ferentes comprimentos de onda e doses do LASER, que possam con-
tribuir com os profissionais, referente aos recursos terapêuticos que 
devem ser indicados em determinado tratamento. 

CONCLUSÃO

O LASER de baixa potência com comprimento de onda de 830nm 
e fluência de 4J/cm2, a mobilização neural e a associação das duas 
técnicas, não foram eficazes para aumentar o limiar nociceptivo à 
pressão de ratas submetidas a modelo experimental de ciatalgia. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Temporomandibular di-
sorders are made up of a variety of diseases involving masticatory 
muscles, temporomandibular joint or both. With clinical treatment, 
most patients improve function and pain, however when this thera-
py has unfavorable results, surgical treatment should be considered. 
Total joint reconstruction with joint prosthesis is a type of surgical 
procedure. This study aimed at evaluating current status of tempo-
romandibular joint reconstructions with total prostheses.
CONTENTS: A review was carried out by crossing selected des-
criptors in the last 25 years about prosthetic reconstruction of joint 
structures of the temporomandibular joint.
CONCLUSION: The scarcity of highly relevant scientific studies 
on temporomandibular joint reconstruction with prosthesis makes 
impossible a systematic review, leading the procedure to be still seen 
and indicated with caution.
Keywords: Joint prosthesis, Maxillofacial surgery, Temporomandi-
bular joint disorders. 

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As disfunções temporomandi-
bulares são constituídas por uma variedade de doenças que envol-
vem os músculos da mastigação, a articulação temporomandibular 
ou ambos. Por meio de tratamento clínico, a grande maioria dos 
pacientes apresenta melhora da função e do quadro de dor, porém 
quando essa terapia não apresenta resultados favoráveis, o tratamen-
to cirúrgico deve ser considerado. A reconstrução total da articula-
ção através de próteses articulares é uma das formas de tratamento 
cirúrgico. O objetivo deste estudo foi avaliar o estágio atual das re-
construções da articulação temporomandibular, por meio de próte-
ses totais. 
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CONTEÚDO: Realizou-se uma revisão por meio do cruzamento 
dos descritores selecionados no período dos últimos 25 anos sobre 
reconstrução por próteses das estruturas articulares da articulação 
temporomandibular.
CONCLUSÃO: A escassez de artigos científicos de grande relevân-
cia relacionados à reconstrução por próteses de articulação tempo-
romandibular gera a impossibilidade da realização de uma revisão 
sistemática, o que faz com que o procedimento ainda seja visto e 
indicado com cautela. 
Descritores: Cirurgia maxilofacial, Prótese articular, Transtornos da 
articulação temporomandibular.

INTRODUÇÃO

Disfunção temporomandibular (DTM) é um termo utilizado para 
definir uma variedade de sinais e sintomas que envolvem a muscu-
latura mastigatória e/ou a articulação temporomandibular (ATM). 
O principal sintoma da DTM é a dor, que normalmente acomete os 
músculos da mastigação e a região da ATM.
Muitas terapias clínicas são descritas para o tratamento das desor-
dens temporomandibulares visando alívio da dor, redução da in-
flamação, melhora funcional dessa estrutura e prevenção de lesões 
estruturais ou progressão de doenças articulares. Contudo, pacientes 
que não respondem a esses tratamentos podem estar sujeitos ao tra-
tamento cirúrgico. 
São inúmeros os procedimentos cirúrgicos descritos na literatura, 
sendo a reconstrução articular total restrita aos casos em que as de-
mais terapias falharam ou não estão indicadas. 
A prótese total da ATM consiste em um componente que substitui 
a fossa mandibular e outro componente que substitui a cabeça da 
mandíbula. Tal procedimento é capaz de restituir a forma e a função 
da articulação substituída.
O objetivo deste estudo foi avaliar, de acordo com a literatura, o 
estágio atual das reconstruções da ATM através de próteses totais.

CONCEITOS BÁSICOS

A ATM, também conhecida como articulação craniomandibular, é 
uma das articulações mais complexas do corpo humano1. Via de 
regra o tratamento dessas estruturas recorre a técnicas não invasivas 
antes de considerar procedimentos cirúrgicos2. Muitos tratamentos 
clínicos são descritos para o alívio da dor, redução da inflamação, 
melhora funcional dessa estrutura e para a prevenção de lesões es-
truturais ou progressão de doenças articulares. Contudo, pacientes 
que não respondem a tratamentos não invasivos podem ser encami-
nhados para tratamento cirúrgico, incluindo artroscopia, lavagem 
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articular, reparo do disco e até mesmo a substituição articular3.
Em meados dos anos 1970, a realização de cirurgias da ATM res-
tringia-se aos casos de anquilose, reconstrução pós-cirurgias ablati-
vas, trauma ou doença articular grave. Atualmente, as cirurgias da 
ATM são aceitas como tratamento para as desordens do disco intra-
-articular. Apesar dos resultados favoráveis dessas cirurgias, alguns 
pacientes não apresentam melhora depois desses procedimentos. 
Clinicamente, esses pacientes não apenas continuam ou apresen-
tam piora da sintomatologia e disfunção após cada intervenção, mas 
também desenvolvem limitações anatômicas secundárias. Adicio-
nalmente, apresentam todos os problemas daqueles que vivenciam 
a dor crônica4. Surge então a necessidade da substituição protética 
dessas estruturas.

RECONSTRUÇÃO PROTÉTICA DA ARTICULAÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR

A reconstrução articular total ideal, autógena ou aloplástica é aquela 
que mimetiza a forma e a função da articulação substituída, sendo 
capaz de sustentar as mesmas forças experienciadas pela articulação 
normal, e devendo reproduzir seus movimentos funcionais5. As 
características ideais de uma prótese incluem a necessidade de ser 
atóxica, biocompatibilidade, funcionalidade, leveza, adaptabilidade, 
estabilidade, resistência à corrosão6,7.
Para que qualquer reconstrução articular com sistema de material 
aloplástico seja bem sucedida em longo prazo é preciso atentar para 
a estabilidade a partir do momento de fixação; a compatibilidade 
dos materiais utilizados para confecção do dispositivo com os teci-
dos circundantes; o desenho da prótese que deve ter sido feito para 
sustentar as cargas recebidas pela articulação ao longo do tempo; 
avaliação cuidadosa da indicação e a assepsia da cirurgia8. 
Um dos problemas a ser enfrentado na reconstrução articular é o 
fato de que muitos pacientes com indicação para a substituição pro-
tética total da ATM apresentam anatomia distorcida resultante de 
inúmeros procedimentos cirúrgicos ineficazes realizados previamen-
te, dificultando significativamente a reconstrução9.

CARACTERÍSTICAS E COMPONENTES DAS PRÓ-
TESES DE ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

As próteses totais da ATM podem ser de dois tipos. A prótese de 
estoque (BIOMET) é encontrada em formas e tamanhos pré-defi-
nidos apresentando dois componentes: a fossa, ou componente cra-
niano, confeccionado com polietileno de ultra-alto peso molecular, 
e o componente mandibular, feito de cobalto crômio com camada 
de titânio, na superfície que fica em contato com a estrutura óssea. 
Esses dois componentes estão disponíveis em três tamanhos diferen-
tes, já a cabeça da mandíbula e a concavidade da fossa apresentam 
forma e tamanhos definidos. 
A fixação dos componentes é realizada com parafusos de titânio de 
2,0 para o componente superior e 2,7 mm para o componente man-
dibular, sendo esses fixados no arco zigomático e no ramo mandibu-
lar respectivamente10.
A prótese de estoque constitui solução de baixo custo, contudo pode 
apresentar micro movimentos que aumentam o risco de reabsorção 
óssea11, e por não apresentar estabilidade satisfatória pode reduzir a 

longevidade e apresentar falha do implante12. 
As próteses customizadas (TMJ Concepts) por sua vez, consistem 
em um componente que representa a fossa glenoide confeccionado 
com polietileno de ultra-alto peso molecular fundido com titânio 
puro que é fixado na fossa mandibular com parafusos de titânio. O 
componente da cabeça da mandíbula é confeccionado em liga de 
molibdênio cobalto-cromo e o ramo de titânio. Todo o sistema é 
customizado em prototipagem óssea produzida através de exames 
tomográficos da mandíbula e maxila do paciente13.
Os dispositivos citados receberam a aprovação da Food and Drug 
Administration (FDA) nos Estados Unidos para uso em humanos10.

INDICAÇÕES PARA RECONSTRUÇÃO TOTAL DA 
ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

Estudos14 forneceram a base clínica para aprovação da prótese total 
da ATM pela FDA em 1999 para alterações articulares envolven-
do artrite inflamatória, fibrose ou anquilose recorrentes, falha em 
procedimento de enxerto tecidual, falha na reconstrução aloplástica 
e perda da altura mandibular vertical e/ou alteração oclusal gerada 
por reabsorção óssea, trauma, anormalidade de desenvolvimento ou 
lesão patológica. 
A reconstrução parcial ou total com material autógeno ou aloplásti-
co tem sido utilizada no tratamento das articulações que apresentam 
sintomatologia dolorosa, naquelas anatomicamente mutiladas e nas 
disfuncionais pela falha dos procedimentos cirúrgicos realizados4. 
A indicação também é preconizada para pacientes submetidos a 
múltiplas cirurgias da ATM sem sucesso, infecções, inflamações crô-
nicas ou reabsorção patológica da ATM, doenças autoimunes e do-
enças do colágeno (artrite reumatoide, artrite psoriática, síndrome 
de Sjögren, lúpus, espondilite anquilosante), anquiloses, sequelas de 
trauma, deformidades congênitas (microssomia hemifacial) e tumo-
res na região da ATM6,15.

VANTAGENS, DESVANTAGENS E CONSIDERAÇÕES 

Tais condições patológicas disfuncionais e deformantes podem al-
terar significantemente a anatomia da região articular e do ramo da 
mandíbula. Além disso, o avanço mandibular e/ou rotação anti-ho-
rária podem ser necessários para corrigir a deformidade dentofacial 
associada ou criada pela condição da ATM visando obter resultados 
estéticos e funcionais satisfatórios. 
Esses movimentos de reposicionamento podem criar um espaço 
significativo entre a fossa e ramo/côndilo mandibulares. Nessas cir-
cunstâncias, uma prótese articular total customizada pode garantir 
adaptação precisa às estruturas anatômicas de cada paciente de for-
ma individualizada16.
Na reconstrução autógena da ATM para anquilose óssea ou fibrosa, 
há grande chance de formação de osso heterotópico, osso reativo, e/
ou fibrose com nova formação de anquilose e a grande taxa de falha 
no uso de tecidos autógenos na ATM operada inúmeras vezes indica 
que a prótese total customizada talvez represente alternativa mais 
eficaz para o reparo dessas estruturas6. 
As vantagens da reconstrução com material aloplástico incluem a 
possibilidade de iniciar a fisioterapia no período pós-operatório ime-
diato, e o fato de não ser necessário um sítio doador de enxerto, di-
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minuindo o tempo cirúrgico e possível morbidade, além de permitir 
que a anatomia funcional do paciente seja mimetizada efetivamen-
te17, bem como a redução no período de internação e ausência do 
bloqueio maxilomandibular no período pós-operatório18. 
Autores que defendem o uso das próteses customizadas mencionam 
a perfeita adaptação com a estrutura óssea remanescente, gerando 
estabilidade durante a fixação. Além disso, elas podem ser desenha-
das para suportar cargas e forças presentes em várias situações anatô-
micas e funcionais, possibilitando resultado mais previsível sobre as 
cargas geradas durante cada situação específica9. 
As desvantagens incluem o alto custo do dispositivo, possível falha 
do material, estabilidade em longo prazo, além do uso restrito em 
pacientes que se encontram na fase de crescimento17. Outras des-
vantagens incluem falta de previsibilidade para revisão cirúrgica, o 
limite de tamanho das próteses, perda de movimento de translação 
ocasionando perda de lateralidade e de protrusão devido à desinser-
ção do músculo pterigoideo lateral18. A perda do excursionamento 
lateral é gerada pela necessidade de condilectomia, descolamento do 
músculo pterigoideo lateral e subsequente fibrose e formação de osso 
heterotópico que pode ser formado ao redor da prótese6. Além disso, 
as próteses aloplásticas funcionam com movimento de dobradiça, 
impossibilitando translação, sendo assim, movimentos laterais não 
podem ser realizados nas próteses atuais10.
A reconstrução protética total das ATM é defendida por gerar me-
lhora da dor, função, dieta, abertura incisal máxima e qualidade de 
vida. Sendo assim, a reconstrução dessa estrutura com esses dispo-
sitivos garante uma substituição protética segura, efetiva e confiável 
para a ATM patológica ou gravemente comprometida, desde que 
critérios diagnósticos e cirúrgicos sejam bem avaliados9.
Outras cirurgias podem estar associadas à reconstrução das ATM. 
A cirurgia ortognática associada à instalação dos dispositivos para 
reconstrução total das articulações possibilita a correção oclusal e 
melhora significativa do perfil do paciente. Quando necessários, es-
ses procedimentos devem estar combinados para um resultado fun-
cional e estético satisfatório19.
Aqueles que não são favoráveis à reconstrução total protética da 
ATM não consideram o histórico do paciente. Muitos apresentam 
anquilose por anos e alguns desde o primeiro ano de vida10. Além 
disso, as próteses totais de ATM são construídas de tal forma que 
permitem a melhora tanto funcional quanto estética garantindo es-
tabilidade após o tratamento19.
 
DISCUSSÃO

Quanto maior o número de procedimentos cirúrgicos realizados na 
ATM, menor a chance de melhora significativa. Múltiplas cirurgias 
articulares criam tecido cicatricial, interrompendo fluxo sanguíneo 
normal e distribuição nutricional fisiológica às estruturas anatômi-
cas. Isso resulta na degradação da fibrocartilagem, das estruturas ós-
seas, disco articular, ligamento capsular, componentes neurogênicos, 
e musculatura associada, o que pode gerar disfunção, dor articular, 
cefaleias, dor miofascial e deformidades maxilomandibulares6,7. 
Pacientes operados apenas uma vez ou aqueles submetidos a pro-
cedimentos cirúrgicos apresentam melhores resultados20. Já aque-
les pacientes com dor crônica na ATM, operados múltiplas vezes 
constituem população complexa apresentando um problema único 

e desafiador4.
Autores16 relatam que 86% dos pacientes submetidos a apenas uma 
cirurgia ou a nenhum procedimento cirúrgico anterior responderam 
bem ao tratamento, e 14% apresentaram resultados aceitáveis. Dos 
pacientes que passaram por duas ou mais cirurgias, 55% apresenta-
ram bons resultados, 26% razoáveis e 19% fracos.
Durante avaliação de 12 pacientes submetidos à reconstrução de 
prótese total de ATM, as indicações para a reconstrução total da 
ATM incluíram anquilose, doença articular degenerativa, reabsor-
ção da cabeça da mandíbula e artrite reumatoide10. Autores9 relatam 
que do total de 61 pacientes, representando 102 próteses de ATM, 
30 (48,4%) referiram trauma como a causa inicial dos sintomas ar-
ticulares, 4 (6,5%) apresentavam problemas de desenvolvimento e 
4 relataram desordens artríticas, 9 (14,7%) apresentavam sintomas 
primários de espasmo muscular mastigatório e em 14 pacientes 
(22,9%), a causa da disfunção era desconhecida.
A maioria dos pacientes era do gênero feminino. Na avaliação de 56 
pacientes cirúrgicos, com um total de 100 reconstruções protéticas, 
apenas um caso foi realizado em paciente do gênero masculino. A 
média de idade foi de 39 anos16. De um total de 61 pacientes ava-
liados 57 (93,4%) eram mulheres com média de idade de 41 anos 
no período da cirurgia e 4 (6,4%) homens, média de 41,3 anos de 
idade9. 
Dados semelhantes são observados em outros estudos, onde 12 pa-
cientes foram avaliados (9 mulheres e 3 homens) com média de ida-
de de 29 anos. Na avaliação de sete casos de reconstrução articular 
foram descritos dois casos de pacientes do gênero masculino e cinco 
do gênero feminino, com média de idade de 55,7 anos10.
Numa avaliação de 38 pacientes tratados com reconstrução protéti-
ca total da ATM, um dos componentes mandibulares foi perdido, 
por apresentar fixação com apenas quatro parafusos de 2 mm de 
diâmetro, que foram substituídos por um novo componente mandi-
bular estabilizado com oito parafusos de 2 mm de diâmetro, perma-
necendo estável em acompanhamento de 8 anos. Além disso, cinco 
pacientes apresentaram formação óssea heterotópica, necessitando 
de novo procedimento cirúrgico para remoção de osso6. Também 
foi relatada necessidade de remoção dos implantes em um paciente 
(0,5%) por dor e edema9. 
Complicações pós-operatórias são mínimas e raras. Em 12 pacientes 
tratados com prótese total de ATM nenhum apresentou complica-
ções pós-operatórias e todas as incisões cicatrizaram sem edema ou 
cicatrizes significativas. Em relação à função do nervo facial, houve 
diminuição da função em quatro ramos do nervo. Três meses após 
a cirurgia, todos os pacientes recuperaram a motricidade facial nor-
mal. Em um dos pacientes ocorreu sangramento profuso após re-
moção do bloco anquilótico, que foi bem controlado, não gerando 
maiores complicações. Radiograficamente não foi observado afrou-
xamento do sistema de fixação ou outras complicações associadas ao 
sistema de fixação10. Dos cinco pacientes, três apresentaram com-
plicações leves. Um paciente relatou parestesia bilateral do nervo 
alveolar-inferior que regrediu com o tempo e apresentou oclusão 
classe II pós-operatória. Dois pacientes apresentaram deslocamento 
da cabeça mandibular no período pós-cirúrgico, sendo necessária 
reintervenção cirúrgica sob anestesia geral para reposicionamento e 
uso de elásticos pós-operatórios para controle10.
Em acompanhamento pós-cirúrgico de 10 anos de reconstrução 



214

Ferreira FM, Cunali RS, Bonotto D, Farias AC e Cunali PARev Dor. São Paulo, 2014 jul-set;15(3):211-4

total da ATM em 61 pacientes, observou-se redução de 71% da 
dor, 62% de melhora na função mandibular, e 60% de melhora da 
consistência da dieta, sendo todos esses resultados estatisticamente 
significativos (p<0,001)9. Em outro estudo, também foi observada 
melhora estatisticamente significativa da abertura interincisal, da 
função e da dor. Contudo, houve piora do excursionamento late-
ral6. Todos os pacientes apresentaram amplitude de abertura bucal 
aceitável com dor mínima, além da oclusão estável e ausência de 
mordida aberta. A abertura bucal variou de uma média de 14,4mm 
no pré-operatório a uma média de 29,7mm após o procedimento 
cirúrgico. A média de dor variou de 6,7mm no pré-operatório para 
uma média de 1,7mm no pós-operatório10.
Alguns autores11 defendem a substituição da ATM por próteses to-
tais para o tratamento da estrutura com problemas graves. Outros21 
concluem que os pacientes com implantes da ATM apresentam sen-
sibilidade alterada a estímulos sensoriais, além de qualidade de vida 
diminuída, sugerindo que a cirurgia para substituição implantar da 
ATM não deveria ser considerada até que novas evidências compro-
vando a eficácia desse método fossem obtidas22. 
Além disso, a complexidade da anatomia das ATM representa um 
desafio para a sua reconstrução e muitos movimentos da articulação 
normal ainda não foram bem reproduzidos nas articulações artifi-
ciais existentes. Contudo, esse tipo de tratamento tem se mostrado 
efetivo para muitos pacientes10. E em acompanhamentos de longo 
prazo, essas reconstruções têm se mostrado efetivas, sendo defendi-
das por grandes pesquisadores e cirurgiões6,9,18. 

CONCLUSÃO

A correta indicação e um planejamento cirúrgico ideal são essen-
ciais como terapêutica para as alterações das ATM. Evitam-se, dessa 
maneira, múltiplos procedimentos que tornam o prognóstico des-
favorável.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Adequate opioid use in 
the short and long term, as well as diagnosis, management of adverse 
effects, abuse and chemical dependence of such agents are still an in-
vestigation area for many researchers. This study aimed at discussing 
actions for monitoring, diagnosing and managing adverse effects 
common to those drugs.
CONTENTS: This article addresses diagnosis and management 
of common opioid adverse effects, as well as abuse and chemical 
dependence, discussing the frequency of such alterations, the phar-
macological and complementary management, risks associated to 
therapy and most relevant recommendations.
CONCLUSION: Several are the effects of acute or chronic opioid 
administration. A recommended strategy is to monitor, diagnose the 
occurrence and adequately treat effects so that there is no damage 
for patients needing such substances, thus preventing therapy in-
terruption. 
Keywords: Adverse effects, Opioids.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O emprego adequado de opio-
ides em curto e em longo prazo, assim como o diagnóstico, o trata-
mento dos efeitos adversos, o abuso e a dependência química des-
ses agentes continuam sendo um campo de investigação de vários 
pesquisadores. O objetivo deste estudo foi discutir as ações para a 
monitoração, diagnóstico e tratamento dos efeitos adversos comuns 
a esses fármacos.
CONTEÚDO: Neste artigo abordou-se o diagnóstico e tratamen-
to dos efeitos adversos comuns dos opioides, assim como abuso e 
dependência química, discutindo a frequência dessas alterações, o 
tratamento farmacológico e complementar, os riscos associados à 
terapêutica e as recomendações mais importantes. 
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CONCLUSÃO: São variados os efeitos adversos decorrentes da 
administração aguda ou crônica de opioides. Uma estratégia reco-
mendada é monitorar, diagnosticar a ocorrência e tratar os efeitos 
de forma adequada para que não haja prejuízo para o paciente que 
necessita dessas substâncias, evitando a interrupção da terapêutica. 
Descritores: Efeitos adversos, Opioides.

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, serão discutidos 
neste estudo o diagnóstico e tratamento dos efeitos adversos do uso 
de opioides em curto e em longo prazo, enfatizando também o tema 
abuso e dependência química. Com isso finaliza-se este trabalho, 
incentivando a pesquisa clínica e experimental em torno da aplicabi-
lidade desses agentes na prática diária. 

CONTEÚDO

Aproximadamente 90% dos pacientes com dor crônica recebem 
opioides1, inclusive aqueles que possuem indicação do manuseio da 
dor através de técnicas intervencionistas2. 
Apesar disso, o emprego de opioides é limitado por efeitos adversos 
como constipação, náusea, vômitos, depressão respiratória, sedação, 
entre outros menos comuns. Isso facilita a interrupção do uso desses 
agentes, assim como a redução da dose de maneira inadequada e 
ausência de analgesia satisfatória. Além desses efeitos, é importante 
lembrar que os opioides provocam tolerância e hiperalgesia, abuso 
e dependência física, efeitos imunomodulatórios, alterações hormo-
nais, distúrbios do sono e desordens psicomotoras3. 

Constipação
É um problema comum, com ocorrência entre 40 e 90% dos pa-
cientes tratados com opioides e pode ocorrer depois de uma única 
dose. A consequência da constipação ao longo do tempo está rela-
cionada ao aumento da morbidade e da mortalidade e piora da qua-
lidade de vida do paciente. A constipação crônica resulta em esforço 
para evacuar, formação de hemorroidas, dor e queimação na região 
retal, obstrução intestinal com risco de ruptura e morte4. A redução 
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da motilidade intestinal resulta da ativação de receptores mu no trato 
gastrointestinal agindo diretamente no sistema nervoso entérico ou 
reduzindo o fluxo autonômico parassimpático5. 
A tolerância observada para náusea, sedação e depressão respiratória 
não ocorre, entretanto, para a constipação induzida por opioides. 
Assim, não há melhora do sintoma durante o uso de opioides, de 
modo que a constipação deve ser monitorada e tratada adequada-
mente. Os critérios de Roma III podem ser utilizados para definir 
constipação intestinal e se baseiam em: esforço ao evacuar, fezes 
endurecidas ou fragmentadas, sensação de evacuação incompleta, 
sensação de obstrução ou bloqueio anorretal, manobras manuais 
para facilitar as evacuações, e menos de três evacuações por semana 
(Tabela 1). A presença de dois ou mais desses critérios nos últimos 
seis meses caracteriza a presença de constipação intestinal, sendo que 
cada critério pode ser considerado positivo quando atinge os pontos 
de corte mostrados a seguir: 1) esforço evacuatório em pelo menos 
25% das defecações – resposta equivalente a “frequentemente” (per-
gunta A≥2); 2) fezes endurecidas ou fragmentadas em pelo menos 
25% das defecações - resposta equivalente a “frequentemente” (per-
gunta B≥2); 3) sensação de evacuação incompleta em pelo menos 
25% das defecações – resposta equivalente a “algumas vezes” (per-
gunta C≥1); 4) sensação de obstrução/bloqueio anorretal em pelo 
menos 25% das defecações – resposta equivalente a “algumas vezes” 
(pergunta D≥1); 5) manobras manuais para facilitar em pelo menos 
25% das defecações – resposta equivalente a “algumas vezes” (per-
gunta E≥1); e 6) menos que três evacuações por semana6.
No tangente à constipação, é necessário reeducar os hábitos de vida 
(etilismo, tabagismo e prática de atividade física) e os hábitos ali-
mentares (ingestão hídrica e de fibras) que influenciam o padrão de 
motilidade intestinal. A recomendação é o consumo de 14g de fibras 
para cada 1000 kcal ingeridas e os valores de ingestão adequada de 
líquidos para os sedentários é de 3,7L/dia para homens e 2,7L/dia 
para mulheres, devendo esses valores ser superiores para os fisica-
mente ativos7. 

Uma vez otimizando esses fatores, pode-se associar laxantes em 
doses recomendadas na literatura, respeitando as contraindicações 
(Tabela 2).
O tratamento efetivo da constipação requer o emprego de antago-
nistas opioides, com ação periférica em receptores mu como a me-
tilnaltrexona e o alvimopan. Esses agentes tem ação no trato gas-
trointestinal, poupando o efeito analgésico central do opioide8. As 
recomendações deste artigo estão descritas nas tabelas 3 e 48-15. 

Retenção urinária
Os opioides podem reduzir o tônus e a força de contração do mús-
culo detrusor da bexiga, a sensação de plenitude e o desejo de urinar, 
além de diminuir o reflexo da micção. Esse efeito é mais comum em 
dor aguda e com prevalência variando de 4 a 18%. Importante: 1) 
investigar outras causas para redução do fluxo urinário como insufi-
ciência renal, obstrução ureteral ou hipovolemia; 2) evitar fármacos 
anticolinérgicos; 3) diminuir a dose do opioide; 4) realizar manobras 
de esvaziamento vesical ou sondagem vesical se necessário. A reten-
ção urinária pode ser decorrente da ação central ou periférica em 
receptores mu e revertida parcialmente por antagonistas16. 

Efeito cardiovascular
Os efeitos cardiovasculares não são muitos comuns, a morfina li-
bera histamina, provocando vasodilatação e hipotensão arterial que 
é reversível parcialmente pelo antagonista H1 ou totalmente pela 
naloxona. A estimulação parassimpática pode também contribuir na 
ocorrência de bradicardia17. Recentemente, foi descrita a síndrome 
do intervalo QT prolongado e do torsade des pointes (Tdp), com 
taquicardia ventricular e parada cardíaca em pacientes que fazem uso 
crônico de metadona18. A mortalidade pode chegar a 17% e se reco-
menda a monitoração eletrocardiográfica prévia ao emprego desses 
agentes. Em dependentes de heroína, em tratamento com metado-
na, a ocorrência de taquicardia relacionada a intervalo QT prolonga-
do (maior que 500ms) foi de 16% e de ritmo de Tdp foi de 3,6%19. 

Tabela 1. Instrumento para definição de constipação intestinal baseado no consenso de ROMA III6 

Critérios Perguntas Opções de respostas

Esforço evacuatório (A) Desde seis meses atrás, com que frequên-
cia o(a) Sr.(a) teve que fazer força ou esforço 
para fazer cocô?

(0) Nunca ou raramente
(1) Algumas vezes
(2) Frequentemente
(3) Maior parte das vezes
(4) Sempre

Fezes endurecidas ou fragmentadas (B) Desde seis meses atrás, com que fre-
quência o(a) Sr.(a) teve fezes duras, endureci-
das ou como se fossem bolinhas?

(0) Nunca ou raramente
(1) Algumas vezes
(2) Frequentemente
(3) Maior parte das vezes
(4) Sempre

Sensação de evacuação incompleta (C) Desde seis meses atrás, com que fre-
quência o(a) Sr.(a) teve a sensação de eva-
cuação incompleta, ou seja, mesmo após ter 
feito cocô, permaneceu com vontade?

(0) Nunca ou raramente
(1) Algumas vezes
(2) Frequentemente
(3) Maior parte das vezes
(4) Sempre

Sensação de obstrução ou bloqueio anorretal (D) Desde seis meses atrás, com que frequên-
cia o(a) Sr.(a) sentiu que as fezes não conse-
guem passar, ou que estão presas no ânus?

(0) Nunca ou raramente
(1) Algumas vezes
(2) Frequentemente
(3) Maior parte das vezes
(4) Sempre
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Tabela 2. Principais laxantes no tratamento da constipação intestinal3

Agentes  Fórmulas Doses Efeitos adversos comuns ao grupo

Aumenta o bolo fecal Obstrução intestinal
Gases intestinais

Metilcelulose Pó: 2g
Comprimido: 500mg 

6g/dia 

Policarbofilo de cálcio Comprimido: 625mg 2 comprimidos de 1 a 4 vezes ao dia

Psyllium Sachê: 5,8g Diluir em 240 mL de água, 1 a 3 vezes 
ao dia 

Emolientes Contraindicado em associação a óleo mi-
neral 

Ducosato de cálcio Cápsulas: 240mg 1 vez ao dia 

Ducosato de sódio Cápsulas: 50 a 100mg
Líquido: 150mg em 15 mL
Xarope: 60mg em 15 mL

 50 a 300mg/dia 

Laxativos osmóticos Flatulência, cólica abdominal, diarreia, náu-
sea e vômito 

Lactulose Líquido: 10g em 15 mL 15 a 60 mL/dia Cuidado em diabéticos

Citrato de magnésio Líquido: 296 mL por garrafa 500mL a 1 L/dia Atenção em renal crônico. Risco de hiper-
magnesemia

Hidróxido de magnésio Líquido: 400mg por 5 mL 30 a 60 mL 1 vez ao dia Atenção em renal crônico. Risco de hiper-
magnesemia

Polietileno glicol 3350 Pó: 17g Diluir em 240mL de água, 1 vez dia

Bifosfato de sódio Líquido: 45 a 90mL 20 a 45mL/dia Atenção(:) aos pacientes renais ou com 
dieta restrita a sódio

Sorbitol Líquido: 480mL 30 a 150mL/dia

Estimulantes Dor de estômago, cólica abdominal, fraque-
za, sudorese, irritação retal, diarreia, tontura

Bisacodil Comprimido: 5mg 5 a 15mg/dia

Cáscara sagrada Líquido: 120 mL
Comprimido: 325mg

5 mL/dia ou 1 comprimido /dia Interação com digitálicos. Uso prolongado 
relacionado a adenoma de cólon

Óleo castor Líquido: 60mL 15 a 60mL 1 vez ao dia Contraindicado na gravidez ou na lactação

Sena Comprimido: 10,73mg 2 a 3 comprimidos 1 ou 2 vezes ao dia
Não ultrapassar 30mg/dia

Edema de dedos, melanose colônica

Tabela 3. Recomendações no tratamento de constipação baseadas em estudos clínicos

Educação e orientação ao paciente e família são essenciais para o tratamento da constipação.

O uso de fentanil transdérmico é associado a menor ocorrência de constipação quando comparado aos demais opioides

Monoterapia é menos efetiva que a combinação de estratégias

Polietileno glicol, sena e lactulose são efetivos para diminuir a constipação por uso de opioides 

O laxante é a estratégia preferida pelos pacientes

Tabela 4. Recomendações no tratamento de constipação baseadas em relatos de caso e opinião de especialistas 

Os laxantes formadores de bolo, osmóticos, emolientes/lubrificantes e estimulantes são opções para o controle da constipação

Avaliar o hábito intestinal do paciente antes da introdução do opioide ajuda a prevenir esse evento adverso

Massagem abdominal, toque retal, supositórios e lubrificantes retais são estratégias não farmacológicas com bom efeito na redução da 
constipação.

Dieta rica em fibras associada a aumento da ingesta hídrica, com pré e pró-bióticos, regularização das refeições e ingesta hídrica são 
importantes no controle da constipação.

Instituir uma rotina de atividade física e exercícios pode contribuir para o manejo da constipação

Medidas físicas para prevenção e tratamento da constipação, como estimulação elétrica transcutânea e acupuntura são eficazes

Medidas cognitivas e psicocomportamentais incluem biofeedback, comunicação e terapia cognitiva e contribuem para o manejo da constipação.

Utilizar o reflexo gastrocólico como estratégia favorece a frequência adequada da função intestinal

O uso oral de naloxona é limitado devido à sua absorção, quebra da barreira hematoencefálica e redução da analgesia
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Alguns autores constataram que o intervalo maior que 30ms deve 
ser considerado significativo e maior que 60ms fator de risco para 
o ritmo de Tdp. Isso, contudo, é mais comum em indivíduos que 
utilizam doses maiores que 40mg de metadona ou que fazem uso 
concomitante de inibidores da enzima CPY3A4 como fluoxetina, 
valproato de sódio, claritromicina e fulconazole. Outros fármacos 
como antidepressivos tricíclicos, neurolépticos e eritromicina tam-
bém foram descritos como agentes que podem prolongar o intervalo 
QT. Desse modo, é importante monitorar os pacientes que utilizam 
inibidores da enzima CPY3A4, os que apresentam potássio baixo ou 
função hepática alterada20. Desse modo, conclui-se que:
1) A possibilidade de alongamento do espaço QT (incluindo o tipo 
polimórfico) e a evolução para arritmia cardíaca ventricular devem 
ser aventadas quando se utiliza opioides, em especial a metadona;
2) O uso de fármacos concomitantes que prolongam o intervalo QT 
ou que compartilham as vias do metabolismo comuns com metado-
na deve ser evitado.

Efeitos sobre o sistema imune
Os opioides têm sido implicados no aumento da incidência de in-
fecção em pacientes dependentes de heroína e como um facilitador 
para a patogênese do vírus da imunodeficiência adquirida. A admi-
nistração crônica de opioide pode inibir a resposta imune celular, a 
produção de anticorpos, a atividade da célula natural killer (NK) e a 
expressão de citocinas pró-inflamatórias21. Esses efeitos podem estar 
relacionados à ação em receptores MOR e à inibição da atividade 
fagocítica dos macrófagos e à ação em receptores KOR. A ação em 
receptores DOR, entretanto, aumenta a atividade das células NK e 
a resposta imune humoral22. Embora vários estudos apontem para 
um efeito imunodepressor dos opioides, a relevância clínica dessas 
observações continua incerta e serve apenas como um pré-requisito 
para que novas investigações nessa área sejam conduzidas. Recomen-
dações definitivas para a aplicação de opioides, nas mais variadas 
situações da prática clínica em relação às consequências imunológi-
cas desses fármacos, ainda não podem ser dadas até o momento pre-
sente. Como cada substância parece ter um efeito diferente, estudos 
adicionais com outros opioides, além da morfina, devem ser feitos. 
Ainda, subpopulações específicas, tais como imunodeprimidos e 
pacientes em estado crítico, também devem ser objeto de pesquisa.

Tolerância e hiperalgesia induzida por opioide
Na maioria das vezes o aumento da dose do opioide relaciona-se 
com progressão da doença ou tolerância. Tolerância implica a ne-
cessidade de doses cada vez maiores de opioides para obter o mesmo 
efeito. Ou seja, há um decréscimo de efetividade ao longo do tempo. 
Existem dois tipos de tolerância: a inata que depende de herança 
genética e a adquirida (farmacocinética, farmacodinâmica e a apren-
dida). A tolerância farmacocinética está relacionada a alteração do 
metabolismo do fármaco após administrações repetidas ocorrendo, 
então, indução enzimática. A tolerância farmacodinâmica, entretan-
to, pode estar associada com o aumento de receptores para opioides. 
Por outro lado, a tolerância aprendida está relacionada a conceitos. 
O paciente toma mais medicamento porque acredita que é pouco 
eficaz ou que tomando mais se sentirá melhor. A tolerância a opioide 
não é cruzada, e esse conceito é a base para a rotação desses agentes23. 
Atenção à toxicidade induzida por opioide, quadro clínico caracteri-

zado por alterações de sensibilidade (alodínia e hiperalgesia), neces-
sidade de doses cada vez maiores de opioide, mioclonia, convulsão 
e parada cardíaca24. Na hiperalgesia induzida por opioide, há desvio 
da curva dose/efeito para baixo, ou seja, o efeito analgésico diminui 
ao longo do tempo com determinada dose do opioide, não havendo 
melhora com o aumento da dose – ao contrário, pode haver agrava-
mento da dor. A dor é mais intensa que a dor original ou inicial, é 
pouco definida em termos de qualidade e localização, com a redução 
do limiar e da tolerabilidade25. Recomenda-se para reduzir a hiperal-
gesia: 1) ajuste de dose ou rodízio de opioides; 2) troca para meta-
dona quando se suspeita de hiperalgesia causada por outro opioide; 
3) a mudança para metadona não elimina a possibilidade de ocorrer 
hiperalgesia26. Não existem estudos bem controlados que assegurem 
o emprego de dextromorfano, memantina, propofol, naloxona e ce-
tamina no tratamento da hiperalgesia induzida pelo opioide. 

Alterações hormonais
Os opioides podem provocar endocrinopatia. Há relato de redução 
de testosterona total e livre, estrógeno, LH, GnRH, DHEA, DHE-
AS, ACTH, CRH e cortisol27. A maioria dos trabalhos, entretanto, 
está focada nos hormônios androgênicos. Foi relatada disfunção eré-
til, redução da libido, depressão, anemia e fadiga. Ocorre redução da 
testosterona livre e total entre 1 e 4h após a administração de opioide 
por via venosa, retornando ao valor após 24h da retirada do agente. 
Em pacientes com dor crônica que utilizam opioides, o uso de cigarro 
predispõe a essa alteração. Também, parece que essa ação é distinta 
para os diversos opioides sendo menor para buprenorfina do que para 
metadona. Oitenta e sete por cento dos pacientes usuários de metado-
na em doses acima de 100mg diários apresentam disfunção erétil im-
portante, e todos (100%) possuem níveis reduzidos de testosterona. A 
testosterona transdérmica, no entanto, pode reduzir diversas alterações 
induzidas pelo uso crônico de opióide28. Em mulheres, pode haver 
redução de estrógenos com depressão, dismenorreia, disfunção sexual 
e perda mineral óssea. A perda óssea na população idosa leva a maior 
risco de osteoporose e fratura. A reposição hormonal, contudo, nem 
sempre reverte os sintomas, fato que favorece a hipótese de que haja 
outros mecanismos fisiopatológicos envolvidos29. 

Sedação e distúrbios cognitivos e mioclonia
A sedação e sonolência induzida por opioide pode estar relacionada 
à atividade anticolinérgica do agente. O tratamento inclui diagnosti-
car e tratar comorbidades, suspender ou reduzir a dose de outros de-
pressores do sistema nervoso central, a rotação de opioide, a redução 
da dose e o emprego de estimulantes psíquicos. Em pacientes com 
câncer e em uso crônico de opioides, o metilfenidato (na dose entre 
10 e 20mg/dia) pode aumentar os escores de atividade psicomoto-
ra em até 35% e a sonolência em até 61% de forma significativa 
quando comparado ao placebo. Além disso, o metilfenidato pode 
reduzir a dor e as doses de escape. Outros agentes menos utilizados 
são a dextroanfetamina (2-20 mg/dia), a cafeína, o donepezil e o 
madafinil30. As afirmações e recomendações a respeito desse tema 
estão descritas na tabela 731.

Distúrbio do sono
O opioide também altera a relação de sono e vigília, reduz o tem-
po total e a eficiência do sono, as ondas delta e o sono REM. É 
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possível que os opioides modifiquem a dinâmica dos circuitos de 
neurotransmissores que regulam os impulsos que convergem para o 
tronco cerebral e os provenientes das projeções pontinocolinérgicas. 
A morfina parece regular a liberação de acetilcolina na formação re-
ticular na ponte através da ativação da via gabaérgica32. Um estudo 
em pacientes com câncer que utilizaram morfina ou metadona de-
monstrou que houve apenas redução do tempo de permanência nos 
estágios 3 e 4 do sono, e aumento do tempo do sono superficial em 
quase 50%33. 

Atividade psicomotora
No início do tratamento com opioide a habilidade para manusear 
equipamentos pesados ou dirigir veículos pode estar comprometida. 
Isso, contudo, não ocorre em pacientes que alcançaram doses está-
veis desses agentes. Portanto, não se pode proibir que os pacientes 
exerçam sua função motora, contudo, recomenda-se cautela na fase 
inicial de tratamento34. 

Depressão respiratória 
A ocorrência de depressão respiratória é pequena (0,002–1,2%) e 
há poucos relatos na literatura com o uso crônico de opioides. A 
tolerância a esse efeito adverso se desenvolve em poucos dias. Por ou-
tro lado, o risco está aumentado nos pacientes portadores de apneia 
do sono, obesidade mórbida e doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC). De 140 pacientes com dor crônica em uso de opioides 
que foram submetidos a polissonografia, 75% apresentaram apneia 
obstrutiva do sono, com taxa significativamente superior à popula-
ção geral (2-4%)35. Isso também se relacionou à dose diária de me-
tadona associada a benzodiazepínico. Em estudos de referência, para 
via venosa, com bomba de analgesia autocontrolada, a incidência de 

Tabela 6. Afirmações baseadas em relatos de caso ou opinião de especialista para sedação e depressão respiratória induzida por opioides

Nos dependentes químicos, a depressão respiratória é a maior causa de óbitos

A associação dos opioides com fármacos utilizados na anestesia exerce efeitos sinérgicos e aditivos para a depressão respiratória

A depressão respiratória é o efeito secundário mais fatal do uso da morfina subaracnoidea (6 a 12h após a administração)

Os pacientes em uso de opioide espinhal devem ter monitorizados ventilação (frequência e profundidade), oxigenação (SPO2) e nível de 
consciência

Na maioria dos casos, os efeitos respiratórios e analgésicos se desenvolvem em paralelo. Apenas um estudo sugere uma base potencial 
genética similar para ambos

Pacientes com apneia do sono de origem central apresentam maior risco de depressão respiratória quando em uso de opioides para analgesia

Tabela 5. Afirmações baseadas em estudos clínicos sobre sedação e depressão respiratória induzida por opioides

A sedação é um efeito adverso comum de opioides, sendo mais frequente nas primeiras 24h da terapia (exceção: metadona) e apresenta 
relação direta com o aumento da dose

A sedação profunda representa, frequentemente, um maior risco de depressão respiratória e, geralmente, a antecede. Deve ser encarada 
como índice de risco para a depressão respiratória

Depressão respiratória com sedação profunda é uma rara, porém fatal, complicação do uso de opioides, que impõe rigorosa monitorização 
da respiração e do nível de consciência

Estudos demonstraram que 36% dos pacientes apresentaram apneia obstrutiva do sono, 24% apneia central do sono e 21% transtorno misto 

O medo de depressão respiratória é o principal fator limitante à efetiva analgesia, sendo responsável pelo subtratamento da dor. O uso de 
opioides por via oral em pacientes com dor crônica raramente é associado à depressão respiratória

Apesar de representar uma importante complicação, raramente, a depressão respiratória evolui para óbito

Uso da analgesia controlada pelo paciente de opioides comparado ao método tradicional apresenta ocorrência de efeitos adversos similares

bradipneia é em torno de 1,6% e a de hipóxia de 15,2%. Para via 
peridural entre 0,2 e 1,6% e para a via subaracnoidea entre 0 e 3%36. 
Deve-se evitar, entretanto, a associação com fármacos depressores do 
sistema nervoso central (benzodiazepínicos, álcool, anestésicos ina-
latórios, antidepressivos tricíclicos, anti-histamínicos, IMAO, cloni-
dina e neurolépticos). Tais associações podem levar a maior risco de 
depressão respiratória. Também, ao se utilizar qualquer opioide, a 
dose administrada deve ser titulada de acordo com a necessidade do 
paciente e o tipo de estímulo agressivo, para não ser utilizada dose 
acima da necessária. É importante informar ao paciente que a dose 
mínima efetiva para se obter analgesia, sem efeitos adversos, pode 
ser utilizada de forma progressiva e que se fará uso de doses adi-
cionais até alcançar o efeito desejado. No tratamento da depressão 
respiratória, então, é recomendável: a titulação e redução da dose, o 
emprego de antagonista opioide (naloxona 1–5µg/kg ou 5µg/kg/h 
por via endovenosa). Por outro lado, a depressão respiratória da bu-
prenorfina só é revertida pelo doxapram (0,5–1,5mg/kg EV a cada 
5 minutos, dose máxima 2mg/kg)37. As afirmações e recomendações 
para depressão respiratória estão nas tabelas 5 e 638-43. 

Prurido 
Os mecanismos envolvidos na gênese do prurido causado pelo opio-
ide parecem envolver a excitação de receptores µ em neurônios não 
relacionados à nocicepção e em neurônios motores relacionados a 
reações de retirada. É possível que a dor e o prurido sejam controla-
dos por mecanismos similares ou que o prurido represente uma for-
ma específica de dor, pois ambos evocam respostas motoras (retirada 
e coçar, respectivamente) que podem ser conduzidas pelo mesmo 
tipo de fibras nervosas, visto que não foram encontradas diferen-
ças morfológicas entre os receptores para a dor e para o prurido44. 



220

Kraychete DC, Garcia JB, Siqueira JT e Grupo de EspecialistasRev Dor. São Paulo, 2014 jul-set;15(3):215-23

O prurido também pode estar relacionado à liberação de histamina 
pelos mastócitos. O fentanil e o sufentanil, entretanto, podem cau-
sar prurido sem liberação de histamina. Esse efeito ocorre após ad-
ministração por qualquer via. No tratamento podem ser utilizados 
anti-histamínicos (difenidramina), ondansetron, rotação de opioide, 
nalbufina ou naloxona45,46. 

Náuseas e vômitos 
Possui incidência aproximada de 10-40%, contudo, a tolerância 
se instala rápido (5-10 dias). O mecanismo é por ativação da zona 
de gatilho quimiorreceptora, estase gástrica e aumento da sensibi-
lidade do sistema vestibular. Lembrar que existem diversos outros 
motivos para o paciente apresentar esses sintomas (outras medi-
cações, uremia, insuficiência hepática, hipercalcemia, aumento da 
pressão intracraniana e obstrução gastrintestinal). O tratamento 
inclui reverter comorbidades e medidas gerais como: hidratação, 
alimentação fracionada, higienização bucal, ajuste de medicações, 
uso de outra via de administração do fármaco que não a oral, em-

prego de fármacos. As recomendações deste artigo estão descritas 
nas tabelas 8 e 947-50.

Abuso e dependência 
Na abordagem de abuso e dependência é importante conceituar cor-
retamente as síndromes clínicas (Tabela 1)51. Um trabalho recente 
demonstrou que a prevalência de dependência pode variar de 0 a 
31% (média de 4,5%)52. Por outro lado, não se conhece a verdadeira 
prevalência de dependência devido ao emprego de opioides; entre-
tanto, ela parece maior que o esperado e pode oscilar de 0 a 50%53,54. 
Essa variação de prevalência talvez esteja relacionada a diferenças de 
método e fatores de risco na avaliação de dependência, de tempo de 
tratamento e de observação do estudo. Os fármacos mais procurados 
de maneira ilícita são a oxicodona e a hidrocodona em maior pro-
porção que morfina, fentanil e hidromorfona (25% dos casos). Por 
outro lado, entre os usuários de rua, a metadona é a mais utilizada 
e vendida55. 
Os fatores de risco de dependência e abuso de opioides incluem ida-

Tabela 7. Recomendações baseadas em estudos clínicos sobre distúrbios cognitivos, sonolência, delirium e distúrbios comportamentais indu-
zidos por opioides

Revisão e redução quando possível da prescrição de psicotrópicos e fármacos de ação central como medida para reduzir delirium e sedação 
induzida por opioides

Uso de antipsicóticos (em especial os de alta potência) para tratamento de delirium ou agitação psicomotora induzida por opioides

Avaliação clínica geral do paciente com delirium para afastar outras causas como efeitos adversos de psicotrópicos não opioides e infecções 
latentes

No paciente com delirium, realizar medidas comportamentais para o seu tratamento, como estímulo à regularização de ciclo sono-vigília, 
conforto verbal, priorização de qualidade e higiene do sono, e estabelecimento de meio sem ruído e calmo 

Educação do paciente e da família sobre a situação para evitar quedas, acidentes e quanto a operar máquinas pesadas/dirigir sob o uso de 
opioides

Modafinila ou metilfenidato para sonolência causada por opioides

Fármacos que podem causar mioclonia induzida por opioides: morfina, hidromorfona, fentanil, metadona

O controle da mioclonia com redução de 25% da dose do opioide, rotação de opioides, uso de analgésicos adjuvantes, hidratação, e benzo-
diazepínicos está baseado em estudos observacionais

Anticolinesterásicos (donepezila) para combater sonolência induzida por opioides

Tabela 8. Recomendações para o tratamento de náuseas e vômitos baseadas em estudos clínicos 

Náuseas e vômitos têm impacto negativo na eficácia do tratamento com analgésicos e são razão para o abandono do uso dos opioides

Antieméticos podem ser usados como profilaxia para náuseas e vômitos

A metoclopramida pode ser eficaz no tratamento de náuseas e vômitos induzidos por opioides

Náuseas e vômitos são reduzidos com uso de antagonistas opioides periféricos 

Os antagonistas da serotonina são eficazes no controle dos vômitos 

Antagonistas da dopamina (incluindo clorpromazina, levomepromazina, haloperidol e droperidol) auxiliam na prevenção de náuseas e vômitos

Tabela 9. Recomendações para o tratamento de náuseas e vômitos baseadas em relatos de caso e opinião de especialistas 

Antieméticos podem ser usados juntamente com antipsicóticos, agentes procinéticos ou antagonistas da serotonina 

Antieméticos antagonistas seletivos de receptores de serotonina podem ser indicados se a náusea é intensa ou persistente

As estratégias de controle das náuseas e vômitos devem ir além da administração de antieméticos

Alimentos “gelados” ajudam a diminuir o desconforto por náuseas

Medidas de conforto como posicionamento ajudam na prevenção e tratamento de náuseas e vômitos
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de (de 18 a 24 anos), gênero masculino, queixa subjetiva de dor 
em vários locais do corpo, dor lombar, história anterior de abuso 
de álcool, Cannabis ou drogas ilícitas, presença de transtorno psi-
quiátrico (ansiedade ou depressão) ou de estresse psicossocial, uso 
de psicotrópicos, aumento do grau de tolerância à dor, fissura pela 
obtenção do fármaco, antecedente criminal, tabagismo, raça branca 
(pelo recebimento de mais analgésicos nas unidades de emergência), 
presença de limitação funcional relacionada à dor, história de estresse 
pós-traumático, desemprego e hepatite C. (Tabela 10)56,57. Em rela-
ção aos fatores genéticos, variações nas regiões de codificação 118 
A>G e 17 C>T SNP do gene para o receptor opioide µ (OPRM1) 
e 36 G>T SNP do gene para o receptor OPRK1 e 80 G>T e 921 
C>T para o receptor OPRD1 podem aumentar o risco de abuso. 
Outro polimorfismo da pré e da pró-encefalina (PENK) e do recep-
tor tipo 2 de melanocortina (MC2R) está associado à dependência 
de opioides em múltiplos estudos58. 
A utilização de testes de identificação do potencial de dependência 
e de abuso de opioides deve estar de acordo com a estratificação de 
risco: 1) risco baixo, ausência de história de abuso de substâncias 
ou de comorbidade psiquiátrica (DSM4); 2) risco médio, história 
de abuso de substâncias ou de comorbidade psiquiátrica (DSM4); 
3) risco alto, história de dependência e comportamento aberrante 
(roubo de prescrição, falsificação de prescrição, uso injetável de 
formulações orais, abuso de álcool, solicitação de prescrição de for-
ma agressiva, escalonamento não racional de doses, obtenção de 
prescrições por vias ilegais, perda de prescrições, múltiplas entradas 
em postos de emergência, perda de posição no trabalho, na família 
e na vida social)59-61. A chance de desenvolver abuso de opioides 
aumenta à medida que o indivíduo apresenta mais de um fator 
de risco, assim como se eleva a frequência de testes toxicológicos 
positivos de urina62. 
Existem vários instrumentos de avaliação do risco de dependên-
cia e de abuso, entre eles: Prescription abuse check list, Prescription 
Drug Use Questionnaire (PDUQ), Screening Tool for Addiction Risk 
(STAR), Screening Tool for Abuse, Pain Assessment and Documenta-
tion Tool (PADT), Screener and Opioid Assessment for Patients with 

Pain (SOAPP), Pain Medication Questionnaire (PMQ), Revised 
Screener and Opioid Assessment for Patients with Pain (SOAPP-R), 
Opioid Risk Tool (ORT), Scoring System to Predict Outcome (DIRE), 
Addiction Behavior Checklist (ABC), Current Opioid Misuse Measu-
re (COMM), Prescription Opioid Misuse Index (POMI) e Prescribed 
Opioid Difficulties Scale (PODS). Esses questionários ainda não estão 
validados no Brasil, apresentam propriedades psicométricas fracas e 
não são reprodutíveis, o que implica em limitações metodológicas 
sem base na boa prática clínica. Além disso, alguns são complexos, 
extensos e pouco compreendidos pelos pacientes. Desse modo, na 
escolha do instrumento, deve-se pensar na facilidade e no tempo de 
aplicação, na habilidade do médico em lidar com o questionário e 
nas características clínicas do paciente. Os instrumentos de autorre-
lato falham na identificação de comportamentos aberrantes63. 
Os testes urinários podem detectar a presença de drogas ilícitas, 
como heroína e cocaína, ou de outras substâncias controladas não 
prescritas pelo médico. Deve-se lembrar que 1 entre 5 pacientes 
que utilizaram opioides apresenta teste urinário positivo em relação 
a uma droga ilícita. Os testes urinários ajudam a detectar adição e 
abuso de substâncias em 19,6% dos pacientes. No entanto, podem 
ser falso-positivos, e seu uso não é rotineiro64. 
O tratamento da dependência é multidisciplinar, focado no apoio 
psicológico especializado. A terapia farmacológica inclui o uso de 
agonistas (buprenorfina ou metadona) ou de um antagonista (nal-
trexona). O objetivo é prevenir ou reduzir a dependência física, 
a fissura e a recaída e restituir ao estado normal todas as funções 
fisiológicas (como o sono e os movimentos intestinais). Deve-se 
estar atento ao risco de interação farmacológica, de diversão e de 
potencial de superdose. A buprenorfina, ao contrário da metado-
na, não provoca alterações eletrocardiográficas, tampouco disfun-
ção erétil, cognitiva ou psicomotora. No entanto, apresenta custo 
aproximado de 12 dólares/dia e efeito teto. A metadona deve ser 
iniciada com doses inferiores a 40mg e é a primeira escolha para 
pacientes grávidas. Apresenta, contudo, maior risco de arritmia 
cardíaca, sobredose, aumento de peso, sedação e recaída após 12 
meses de tratamento. A naltrexona deve ser iniciada sete dias após 

Tabela 10. Conceitos usados na prática clínica. Adaptada58 

Tolerância Estado de adaptação em que a exposição a uma droga induz alterações que resultam na redução do efeito de 
um ou mais opioides ao longo do tempo 

Dependência física Estado de adaptação caracterizado por síndrome de abstinência, que pode resultar de retirada abrupta, de 
rápida redução da dose ou da concentração sanguínea de um fármaco ou da administração de antagonista 
específico 

Adição Doença neurobiológica crônica e primária cujo desenvolvimento e cuja manifestação se associam a compo-
nentes genéticos, psicossociais e ambientais. Caracteriza-se por comportamentos que abrangem falta de con-
trole sobre o uso do fármaco, uso compulsivo, fissura e uso contínuo a despeito do mal que o fármaco produz 

Comportamento aberrante Comportamentos que vão além dos limites acordados no plano de tratamento entre o médico e o paciente 

Mau uso Uso de fármaco sem indicação médica ou por outras razões além das prescritas. Abrange também o emprego 
de substâncias (intencional ou não) de modo incompatível com as recomendações médicas. Pode haver alte-
ração de doses ou quebra de fármacos com consequências prejudiciais aos indivíduos 

Abuso É o mau uso, com consequências, para modificar ou controlar o comportamento ou o estado mental de 
maneira ilegal ou prejudicial a si mesmo ou aos outros. Isso inclui acidentes, insultos, problemas legais e 
comportamento sexual que aumenta o risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis 

Diversão Trata-se da transferência intencional de substâncias de uma distribuição legítima para canais ilegais ou da 
obtenção de drogas por métodos ilícitos 
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a retirada do opioide, tratando-se a síndrome de abstinência com 
clonidina. A tabela 12 apresenta alguns fármacos para o tratamen-
to da dependência65.

CONCLUSÃO

O emprego de opioides a curto ou longo prazo não é isento de ris-
cos. A seleção apropriada do paciente e o uso supervisionado do 
fármaco facilitam a monitoração e o tratamento dos efeitos adversos. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The use of drugs to tre-
at renal failure has particularities due to pharmacokinetic changes 
present in such population. This study aimed at supplying subsidies 
for a rational choice of analgesics to be used in patients with renal 
failure.
CONTENTS: Information is provided about pain prevalence and 
etiology in renal failure patients. In addition, the use of anti-inflam-
matory drugs, opioid analgesics and adjuvant drugs for pain mana-
gement is addressed.
CONCLUSION: Adjusting pharmacological therapy to renal func-
tion impairment may provide effective treatment with less adverse 
effects.
Keywords: Analgesics, Pain management, Renal failure.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O uso de fármacos para o tra-
tamento da dor em pacientes com insuficiência renal apresenta par-
ticularidades devido às alterações farmacocinéticas presentes nessa 
população. O objetivo deste estudo foi fornecer subsídios para uma 
escolha racional dos analgésicos a serem utilizados em pacientes com 
função renal deficiente. 
CONTEÚDO: São fornecidas informações sobre prevalência e 
etiologia da dor em pacientes com insuficiência renal. Além disso, 
aborda-se a utilização de anti-inflamatórios, analgésicos opioides e 
fármacos adjuvantes para o tratamento da dor. 
CONCLUSÃO: O ajuste da terapêutica farmacológica ao compro-
metimento da função renal é capaz de prover um tratamento eficaz 
e com menos efeitos adversos.
Descritores: Analgésicos, Insuficiência renal, Manuseio da dor.
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INTRODUÇÃO

A insuficiência renal crônica (IRC) é uma condição clínica comum 
e acompanhada de diversas doenças associadas1. Devido ao aumento 
da sobrevida, com o advento da terapia renal substitutiva e dos trans-
plantes renais, os pacientes com IRC são, cada vez mais, submetidos 
a procedimentos cirúrgicos, com necessidade de terapia analgésica 
eficaz no período pós-operatório. Também são submetidos a diver-
sos procedimentos que causam dor aguda como punções frequentes 
para diálise.
Ademais, os indivíduos com IRC estão sujeitos a síndromes doloro-
sas crônicas de etiologias diversas2. Além das desordens osteomus-
culares e degenerativas, decorrentes ou não da doença renal, trata-se 
de uma população com incidência aumentada de doença isquêmica 
vascular periférica e de neuropatias periféricas.
O objetivo deste estudo foi rever a prevalência de dor em pacientes 
com insuficiência renal destacando as etiologias, e discutir os aspec-
tos sobre fármacos para seu tratamento.

INSUFICIÊNCIA RENAL E DOR

Em um estudo, os autores observaram a prevalência de manifesta-
ções em pacientes submetidos a hemodiálise cronicamente. Os au-
tores enfatizaram que queixas álgicas osteoarticulares foram relatadas 
por 54% dos pacientes daquele estudo, algo que até então nunca 
havia sido documentado3. Foram observadas cãibras em 43%, cefa-
leia em 19%, dor torácica em 10%.
As características epidemiológicas da dor em pacientes com doença 
renal crônica são pouco conhecidas. A maior parte dos dados é pro-
veniente de estudos sobre qualidade de vida ou sintomas associados 
em pacientes submetidos cronicamente a hemodiálise4-7.
Em uma população de pacientes renais crônicos submetidos 
a hemodiálise, foram relatadas queixas álgicas decorrentes de 
diversas etiologias2. Dor musculoesquelética foi a causa mais 
comum. Uma pequena porcentagem queixou-se de dor decor-
rente do tratamento dialítico crônico, como as desencadeadas 
por cãibras, cefaleia e ocasionadas por punção de fístula. A dor 
musculoesquelética foi observada em 63,1% dos pacientes; sen-
do osteoartrite em 19,4%, não diagnosticada em 18,4%, artrite 
inflamatória em 6,8%, fratura em 9,7%, osteodistrofia renal em 
4,9% e discite/osteomielite em 1,9%. A dor relacionada a diálise 
ocorreu em 13,6% dos pacientes; a polineuropatia periférica em 
12,6%; a associada a doença vascular periférica em 9,7% e a por 
síndrome do túnel do carpo em 1,9%. Outras causas de dor, 
correspondendo a 18,4% dos pacientes, foram: trauma, doença 
renal policística, câncer e calcifilaxia.
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Em outro estudo, os autores avaliaram queixas álgicas em pacientes 
renais crônicos internados em unidades nefrológicas. Cinquenta e 
três por cento dos pacientes relataram mais de uma causa para a dor 
que referiram8. As causas foram: trauma cirúrgico (43,3%), doença 
vascular periférica (32,1%), relacionada à diálise (26,4%), neuropa-
tia periférica (18,9), osteoartrite (9,4%), artrite inflamatória (9,4%), 
câncer (9,4%), osteodistrofia renal (7,5%), gota (5,7%), calcifilaxia 
(3,8%), osteomielite (1,9%), fratura por osteoporose (1,9%), e do-
ença renal policística (1,9%).
O tratamento da dor é inadequado em uma parcela significativa de 
pacientes com insuficiência renal. Diversos fatores podem ser apon-
tados como responsáveis por tal fato. A dor não é reconhecida como 
um problema importante em pacientes renais crônicos. Além disso, 
alterações farmacocinéticas e interações farmacológicas são muito 
frequentes nesta população, dificultando ou inibindo o tratamento.

TRATAMENTOS

Anti-inflamatórios, dipirona e paracetamol
Anti-inflamatórios
Os fármacos anti-inflamatórios não hormonais (AINH) são utili-
zados na população geral para o tratamento de dor leve a mode-
rada. Esses agentes bloqueiam a síntese de prostaglandinas através 
da inibição das enzimas ciclo-oxigenases (COX). A COX do tipo 
1 (COX-1) é chamada constitutiva, sendo expressa na maioria dos 
tecidos; a COX do tipo 2 (COX-2) é principalmente induzida, es-
tando presente, majoritariamente, em tecidos inflamados9,10.
Os AINH podem aumentar o risco de sangramento em pacientes 
com uremia, por seus efeitos sinérgicos sobre a inibição da agregação 
plaquetária11.
A inibição da síntese de prostaglandinas renais é responsável pela 
retenção de fluidos, hipertensão arterial sistêmica e distúrbios ele-
trolíticos observados com o uso de AINH. É observado edema em 
3-5% dos usuários crônicos de anti-inflamatórios12. Em pacientes 
portadores de hipertensão arterial, foi observado aumento de, apro-
ximadamente, 5mmHg na pressão arterial13. A inibição da liberação 
de renina pelas prostaglandinas renais, com menor aporte de sódio 
aos túbulos distais, é responsável pela hipercalemia e outros distúr-
bios eletrolíticos observados com o uso dos AINH. A hipercalemia é 
acentuada, principalmente, em portadores de diabetes descompen-
sado, insuficiência cardíaca, mieloma múltiplo, e usuários de ini-
bidores da enzima conversora de angiotensina, betabloqueadores, e 
diuréticos poupadores de potássio11.
Os AINH causam, também, redução reversível da taxa de filtração 
glomerular (TFG). A função renal residual em pacientes em terapia 
renal substitutiva tem papel crítico no bem-estar desses pacientes. 
Ela é associada a maior sobrevida, menor ganho de peso entre as 
sessões, e melhor depuração de solutos11.
A indometacina é o AINH que mais diminui a TFG14. Naproxeno, 
diclofenaco, piroxicam e ibuprofeno têm efeito intermediário. Aspi-
rina é o AINH que menos interfere na TFG15.
Apesar da indução da COX-2 ser mais observada em locais de infla-
mação, ela é constitutivamente expressa no rim, e tem uma função 
importante na manutenção da hemodinâmica renal. Há benefício 
com o uso dos inibidores seletivos da COX-2 em pacientes em risco 
aumentado de hemorragias. Contudo, esses fármacos exercem efei-

tos renais semelhantes aos inibidores não seletivos, sendo contrain-
dicados em portadores de insuficiência renal11.

Dipirona e paracetamol
São fármacos com atividade analgésica e antipirética, e pouca ou 
nenhuma atividade anti-inflamatória. Possuem fraca atividade inibi-
tória sobre COX-1 e COX-216,17.
O mecanismo de ação da dipirona é, ainda, controverso. Trabalhos 
experimentais demonstraram inibição da ativação da adenilciclase 
por substâncias hiperalgésicas e bloqueio direto da entrada de cálcio 
nos nociceptores18. Outros autores relatam propriedades analgésicas 
decorrentes da ação de metabólitos da dipirona sobre a síntese de 
prostaglandinas no sistema nervoso central (bulbo e substância cin-
zenta periaquedutal)19.
A dipirona é um analgésico de alta eficácia clínica, baixo custo, am-
pla disponibilidade e margem de segurança, sobretudo em pacientes 
nefropatas9.
O mecanismo de ação antipirética proposto para o paracetamol as-
socia o fármaco à inibição da síntese de prostaglandinas no hipo-
tálamo9. Como analgésico, o fármaco deve ser capaz de ativar vias 
antinociceptivas serotoninérgicas inibitórias20.
O paracetamol é eficaz e seguro em dose de até 90mg.kg-1 ou 
4g.dia-1. Há atividade hepatotóxica quando administrado em altas 
doses (150mg.kg-1, ou 5-30g). A lesão hepática ocorre pela deple-
ção dos estoques de glutationa, levando ao acúmulo de metabólitos 
tóxicos no hepatócito, e achados histopatológicos de necrose cen-
trolobular21.
Há relatos de nefrotoxicidade após administração de glutationa 
para o tratamento da hepatotoxicidade. A glutationa pode propi-
ciar a formação de compostos nefrotóxicos, que culminam com a 
ativação de caspases e enzimas lipossomais, iniciando apoptose e 
disfunção renal22.
O paracetamol é o analgésico de escolha em pacientes idosos e/ou 
com função renal comprometida23. Em doses terapêuticas, a toxici-
dade renal ocorre raramente10. Não há necessidade de ajuste da dose 
na insuficiência renal, mas alguns autores preconizam aumentar o 
intervalo das doses de 6 para 8 horas quando há TFG inferior a 10 
mL.min-1 24.

Analgésicos opioides
Tramadol
É um fármaco com atividade agonista em receptores opioides (µ), 
e ação inibitória sobre a recaptação de serotonina e noradrenalina, 
aumentando esses neurotransmissores inibitórios na sinapse medu-
lar. Ele é metabolizado no fígado, sendo 30% do fármaco, e 60% na 
forma de metabólitos ativos, excretados na urina25. Apesar de formar 
metabólitos ativos, o risco de toxicidade é baixo26.
Devido aos seus mecanismos de ação, é um fármaco efetivo para 
tratamento de dores nociceptivas e neuropáticas, com a vantagem 
de prover menor sedação e depressão ventilatória do que os opioides 
agonistas. Náusea é um efeito adverso comum. Em pacientes em 
uso de fármacos que diminuem o limiar convulsivo, como os anti-
depressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, podem 
precipitar crises epilépticas, além de síndrome serotoninérgica27.
Na IRC avançada, a meia-vida de eliminação pode dobrar, sendo 
necessária redução da dose – 200mg.dia-1 se TFG inferior a 30mL.
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min-1, e 100mg.dia-1 se TFG inferior a 10mL.min-1 25. É dialisável e 
seguro para paciente com IRC dialítica26. Como é facilmente remo-
vido através da hemodiálise, deve ser administrado após as sessões28.

Codeína
É um derivado da morfina com atividade analgésica moderada. Sua 
metabolização hepática dá origem à codeína-6-glicuronídeo (80%), 
e 5% é desmetilada a morfina, que forma metabólitos ativos que 
dependem de excreção renal29,30.
A atividade analgésica desse fármaco decorre da ação de seus meta-
bólitos em receptores opioides µ30,31.
Em pacientes com IRC, a depuração renal da codeína e seus meta-
bólitos é diminuída significativamente, com maior risco de efeitos 
adversos graves, como sedação, depressão ventilatória e hipotensão 
arterial32. Dessa forma, há necessidade de cautela na prescrição de 
codeína em pacientes com insuficiência renal31. Devido ao seu alto 
volume de distribuição e peso molecular, não é facilmente removida 
pela hemodiálise, devendo ser evitada em pacientes com necessidade 
de terapia renal substitutiva31-33.
O risco de toxicidade é incerto. É dialisável, mas deve ser evitada se 
possível para paciente com IRC dialítica26.

Oxicodona
É um opioide semissintético com o dobro da potência analgésica da 
morfina. Seu início de ação ocorre em uma hora após administração 
oral, e a duração é de 12h na formulação de liberação cronograma-
da34.
Sua metabolização é hepática e o fármaco depende do rim para ex-
creção de metabólitos ativos e parte do composto original35. Na pre-
sença de insuficiência renal, então, pode haver acúmulo de fármacos 
e efeitos adversos decorrentes da ação dos metabólitos no sistema 
nervoso central31. A oxicodona deve ser evitada se a TFG for inferior 
a 60mL.min-1 34. 
Por ser um fármaco hidrossolúvel, é dialisável. Há, contudo, relatos 
de letargia e depressão ventilatória em pacientes dialíticos em uso de 
múltiplas doses de oxicodona ao dia36.
O risco de toxicidade é incerto. Não se sabe se é dialisável, e se é 
seguro para paciente com IRC dialítica26.

Morfina
É o opioide mais estudado no contexto da insuficiência renal. Ela é 
metabolizada no fígado em morfina-3-glicuronídeo (M3G) e morfi-
na-6-glicuronídeo (M6G), além de haver formação de diamorfina e 
normorfina. A M6G é cerca de 10 vezes mais potente que seu com-
posto original. Todos os metabólitos, e 10% do fármaco original, 
dependem de excreção renal37.
A M6G acumula-se na falência renal, ocasionando depressão venti-
latória e do SNC. Como sua passagem pela barreira hematoencefáli-
ca é lenta, os efeitos adversos da M6G podem ter duração prolonga-
da, persistindo mesmo após a suspensão do fármaco ou tratamento 
dialítico, apesar de haver boa depuração do fármaco e de seus meta-
bólitos pela diálise38.
Os efeitos analgésicos e adversos desse fármaco correlacionam-se 
com as concentrações plasmáticas da morfina e da M6G. Dessa for-
ma, há necessidade de redução da dose em 25, 50 e 75% quando 
há IRC em estágios 3, 4 e 5, respectivamente37. Quando houver dis-

ponibilidade para uso de opioides mais seguros, a morfina deve ser 
evitada em pacientes com insuficiência renal39.
A dose recomendada para paciente com TFG superior a 50mL/min. 
é 100%; para TFG 10-50mL/min é 75%, e para TFG inferior a 
10mL/min é 50%40.
O risco de toxicidade é incerto. É dialisável, mas dever ser evitada se 
possível para pacientes com IRC dialítica26.

Meperidina
É um opioide sintético com analgesia de mais curta duração do que 
os demais fármacos comumente utilizados. Possuiu cerca de 1/10 
da potência da morfina. Seu metabólito ativo, normeperidina, tem 
longa meia-vida de eliminação (15-40h) e depende de excreção re-
nal. No paciente com insuficiência renal, pode haver acúmulo desse 
metabólito, com efeitos adversos como tremores, mioclonias, con-
vulsão e delírio. Dessa forma, não deve ser usado em pacientes com 
insuficiência renal41. Lembrar que esse opioide não deve ser usado 
não somente em pacientes com insuficiência renal, mas também nos 
com função renal normal e com dor aguda ou crônica. Além de não 
ter nenhuma vantagem em relação a outros opioides, causa facil-
mente vício. O risco de toxicidade é alto. A meperidina é dialisável, 
mas é insegura para pacientes com IRC dialítica26.

Fentanil
É um opioide sintético, lipossolúvel, cerca de 80 vezes mais potente 
que a morfina. Além da solução para uso venoso ou em neuroeixo, 
tornou-se popular devido a sua apresentação transdérmica, que al-
cança equilíbrio com o plasma em aproximadamente 12h após sua 
aplicação, com liberação contínua do fármaco por 72h. Trata-se de 
fármaco adequado para o tratamento da dor de pacientes com doses 
estáveis de opioides34.
Em alguns países há disponibilidade de solução oral transmucosa, 
que proporciona rápida absorção, sendo útil para o tratamento de 
dores incidentais34.
O metabolismo do fentanil ocorre no fígado, com formação de 
metabólitos inativos31. Não forma metabólitos ativos26. Como uma 
porcentagem mínima do fármaco é excretada inalterada na urina, é 
um fármaco seguro para uso em portadores de insuficiência renal42.
Devido a seu alto peso molecular, alta ligação proteica, baixa hidros-
solubilidade e alto volume de distribuição, o fármaco não é facil-
mente dialisável43. Não é dialisável, mas é seguro para paciente com 
IRC dialítica26.
A dose recomendada para paciente com TFG superior a 50mL/min 
é 100%; para TFG entre 10 e 50mL/min é 75% e para TFG inferior 
a 10mL/min é 50%40.

Metadona
É um opioide sintético 5-10 vezes mais potente que a morfina. Além 
de ação em receptores opioides, exerce efeito antagonista em recep-
tores N-metil-D-aspartato (NMDA)34.
É comercializado sob a forma de mistura racêmica, em que o isô-
mero L-metadona tem ação em receptores opioides µ, ao passo que 
o D-metadona atua em receptores NMDA. Devido à sua farma-
codinâmica, trata-se de um fármaco útil para tratamento de dores 
nociceptivas e neuropáticas44.
Apesar de sua lipossolubilidade, apresenta alta biodisponibilidade 
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após administração oral. Liga-se extensivamente à alfa-1-glicoprote-
ína ácida, havendo ampla distribuição tecidual, o que é responsável 
por acúmulo e longa meia-vida de eliminação durante o tratamento 
crônico com esse opioide34.
Sua metabolização é hepática e intestinal, resultando em metabóli-
tos inativos, sendo a maioria eliminada através da bile. Não forma 
metabólitos ativos26. Dessa forma, apesar de não ser depurado pela 
hemodiálise, trata-se de um fármaco seguro para administração em 
portadores de insuficiência renal45. Porém, há necessidade de avalia-
ção frequente, com modificação da dose e dos intervalos por ser de 
longa duração.
A dose recomendada para paciente com TFG superior a 50mL/min 
é 100%; para TFG entre 10 e 50mL/min é 100% e para TFG in-
ferior a 10mL/min. é 50-75%40. Não é dialisável, mas é segura para 
paciente com IRC dialítica26.

ANTICONVULSIVANTES

Gabapentina
É um anticonvulsivante utilizado principalmente para o tratamento 
de dor neuropática, com efeitos adversos bem tolerados. Foi sinte-
tizada como análoga do ácido gama-aminobutírico (GABA), mas 
não interage significativamente com este ou outro neurotransmis-
sor. Seu mecanismo de ação se dá através da ligação às subunidades 
alfa-2-delta de canais de cálcio voltagem dependentes, reduzindo a 
entrada de cálcio nas terminações nervosas e a liberação de neuro-
transmissores excitatórios46.
É excretada inalterada na urina, sendo a eliminação dependente da 
TFG. Aproximadamente 35% do fármaco são depurados durante 
a hemodiálise. Esse fármaco necessita de ajuste na dose de acordo 
com as estimativas da TFG quando administrado em pacientes com 
insuficiência renal47.
Se a TFG é superior ou igual a 80mL.min-1 a dose máxima diária 
pode ser de 900 a 3600mg; se TFG 50 a 79, de 600 a 1800mg; se 
TFG entre 30 e 49, 300 – 900mg; se TFG entre 15 e 29, 150 a 
600mg e se TFG inferior a 15, 150 a 300mg48.

Pregabalina
Tal como a gabapentina, a pregabalina é um análogo estrutural do 
GABA sem atividade GABAérgica, e atua em receptores alfa-2-delta 
de canais de cálcio. É rapidamente absorvida após administração 
oral, com biodisponibilidade superior a 90%, e concentração plas-
mática máxima alcançada em uma hora após sua ingestão49.
Sofre pouco metabolismo em humanos (menos de 2%), sendo ex-
cretada inalterada na urina. Dessa forma, não interage com o sistema 
enzimático hepático, havendo pouca interação farmacológica. Con-
tudo, há necessidade de ajuste na dose em indivíduos cuja TFG seja 
inferior a 60 mL.min-1 50.
Se a TFG é maior ou igual a 60mL.min-1 a dose máxima diária pode 
ser de 600mg; se TFG entre 30 e 59, de 300mg; se TFG entre 15 e 
29, 150mg; e se TFG inferior a 15, 75mg51.

Carbamazepina
A carbamazepina é um anticonvulsivante com ações anticolinérgica, 
antidepressiva, antiarrítmica e inibitória da transmissão neuromus-
cular. Provoca aumento da liberação do hormônio antidiurético. Seu 

mecanismo de ação ocorre por meio da inibição de canais de sódio, 
suprimindo a atividade espontânea das fibras A-delta e C, e dimi-
nuindo a liberação de glutamato nas terminações nervosas46.
Utilizada desde a década de 1960, é considerada, até hoje, um fár-
maco de primeira linha para o tratamento da neuralgia do trigê-
meo52. Entretanto, seu uso clínico requer atenção, devido às intera-
ções farmacológicas e efeitos adversos no sistema nervoso central53.
Apresenta alta biodisponibilidade após administração oral. Há eli-
minação renal de 72%, sendo 3% na forma inalterada. Como uma 
pequena porção do composto original é eliminada na urina, não 
haverá alteração da farmacocinética em pacientes com função renal 
comprometida46.

Oxcarbazepina
Apesar das semelhanças estruturais com a carbamazepina e das mes-
mas indicações clínicas, a oxcarbazepina apresenta diferenças farma-
cocinéticas importantes46. Ao contrário da carbamazepina, não cau-
sa indução do citocromo P450, o que diminui significativamente 
sua interação com outras substâncias54.
Seu efeito clínico decorre do bloqueio dos canais de sódio voltagem 
dependentes, além de modular canais de cálcio tipos N e P46.
Há absorção de 95% da dose administrada pelo trato gastrointesti-
nal. Menos de 1% da dose é eliminada inalterada na urina9. Contu-
do, em pacientes com insuficiência renal, a dose deve ser reduzida 
à metade, por aumento significativo dos níveis plasmáticos de seu 
derivado mono-hidroxi, seu principal metabólito54.
Tal como com o uso da carbamazepina, existe possibilidade, maior 
com a oxcarbazepina, de ocorrência de reações dermatológicas e hi-
ponatremia durante o tratamento com esse anticonvulsivante46.

ANTIDEPRESSIVOS

Antidepressivos tricíclicos
Os tricíclicos são considerados fármacos de primeira linha para o 
tratamento da dor neuropática55. As aminas terciárias, como a ami-
triptilina, são potentes inibidoras da recaptação de noradrenalina e 
serotonina, ao passo que as secundárias, como a nortriptilina, agem 
predominantemente na recaptação de noradrenalina56.
A biodisponibilidade da amitriptilina é baixa após administração 
oral. Sua eliminação é principalmente renal, durante vários dias, e o 
fármaco não é dialisável, devido a sua alta união às proteínas plasmá-
ticas55. Entretanto, não há necessidade de ajuste da dose na insufici-
ência renal57. Efeitos adversos comuns na terapia com a amitriptilina 
são mal tolerados por pacientes com insuficiência renal. Dentre eles, 
destacam-se xerostomia, anormalidades na condução cardíaca, ga-
nho de peso, sedação e hipotensão ortostática.
A nortriptilina é um metabólito ativo da amitriptilina. Sofre extenso 
efeito de primeira passagem no fígado, com formação de metabóli-
tos ativos. Causa menos efeitos anticolinérgicos e cardiovasculares 
do que seu composto original, sendo mais bem tolerada55. Não ne-
cessita de ajuste da dose na insuficiência renal57.
A venlafaxina forma um metabólito ativo (O-desmetilvenlafaxi-
na) 58,59 e aproximadamente 87% da dose administrada são excre-
tados na urina nas primeiras 48h, sendo 5% como venlafaxina, 
26% como O-desmetilvenlafaxina e 27% como metabólitos ina-
tivos. A sua meia-vida de eliminação é similar à da fluoxetina (3 



228

Sakata RK e Nunes MHRev Dor. São Paulo, 2014 jul-set;15(3):224-9

a 5 dias), mas na insuficiência renal há aumento de 50-180%60,61.
A duloxetina forma metabolitos ativos, que são excretados sem mo-
dificação pela urina em grande parte e pelas fezes em menor quanti-
dade62,63. A duloxetina deve ser evitada em paciente com depuração 
de creatinina menor que 30mL/min.62.

CONCLUSÃO

O uso de analgésicos em pacientes com insuficiência renal é um 
desafio. O tratamento adequado deve levar em consideração a in-
tensidade e duração da queixa álgica e as alterações farmacocinéticas 
decorrentes da doença renal. A adequação dos fármacos à condição 
clínica do paciente pode ser capaz de prover analgesia satisfatória 
com mínimos efeitos adversos e sem deterioração da condição clí-
nica subjacente.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The vulnerability of cer-
tain races and ethnicities may be worsened by the subjectivity of 
pain. So, this study aimed at identifying whether there has been ra-
cial discrimination in pain control by health professionals.
CONTENTS: This is a literature review and queried databases 
were: PubMed/Medline, LILACS, SciELO, Cochrane, EMBASE, 
SCOPUS and psycINFO with keywords in English and Portugue-
se: pain-dor and race-raça or ethnic-etnia, analgesia-analgesia, pre-
judice/discrimination-discriminação, prescriptions drug-prescrição 
médica. From 3216 articles, 45 were selected. Five were included 
after manual search, in a total of 50 articles.
CONCLUSION: No study was carried out in Brazil and 96% are 
from the United States. Studies are of the cross sectional and co-
hort type. Most researched races/ethnicities were black and white, 
followed by Hispanic and Asian. Most common outcomes were: 
access to treatment and analgesic prescription. Racial discrimina-
tion was identified in 74% of studies, being blacks the most dis-
criminated race. 
Keywords: Analgesia, Discrimination, Ethnicity, Pain, Race.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A vulnerabilidade de determi-
nadas raças e etnias, pode ser agravada pela subjetividade da dor. 
Portanto, o objetivo deste estudo foi identificar se há discriminação 
racial no controle da dor pelos profissionais de saúde.
CONTEÚDO: Trata-se de uma revisão de literatura, e as bases de 
dados consultadas foram: PubMed/Medline, LILACS, SciELO, 
Cochrane, EMBASE, SCOPUS e psycINFO com palavras-chaves 
em inglês e português: pain-dor and race-raça or ethnic-etnia, anal-
gesia-analgesia, prejudice/discrimination-discriminação, prescriptions 
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drug-prescrição médica. De 3.216 artigos, 45 foram selecionados. 
Na busca manual, cinco foram incluídos, totalizando 50 artigos. 
CONCLUSÃO: Nenhum estudo foi realizado no Brasil e 96% são 
dos Estados Unidos. Os estudos são do tipo transversal e corte. As 
raças/etnias mais pesquisadas foram a negra e a branca, seguidas 
dos hispânicos e asiáticos. Os desfechos mais usados foram: acesso 
ao tratamento e a prescrição de analgésicos. A discriminação racial 
foi identificada em 74% dos estudos, sendo a raça negra a mais 
discriminada.
Descritores: Analgesia, Discriminação, Dor, Raça, Etnia. 

INTRODUÇÃO

A dor é uma experiência que traz prejuízos que variam em forma 
e magnitude; seu alívio deve ser considerado um direito de quem 
a sente e um dever de quem a assiste, no entanto, nem sempre isto 
ocorre de forma satisfatória1. 
Entre minorias raciais e étnicas há descrição de variabilidade na qua-
lidade do manuseio da dor e isso pode ter implicações sobre o estado 
de saúde e qualidade de vida. A Academia Americana de Medicina 
em Dor e a Associação Médica Americana declaram que diferenças 
nos cuidados médicos baseados em características imutáveis como 
idade, gênero e raça precisam ser evitadas2. 
A vulnerabilidade de determinadas raças e etnias pode ser agravada 
pela subjetividade da dor, cuja expressão depende de quem a sente. 

Pesquisas sobre o tema representam um grande avanço no entendi-
mento da discriminação racial no tratamento da dor, e as políticas 
de cuidados à saúde precisam desenvolver ações para o adequado 
atendimento a populações vulneráveis. 
Portanto, este estudo teve como objetivo identificar se existe discri-
minação racial no controle da dor por profissionais de saúde. 

CONTEÚDO

Foram consultadas as bases eletrônicas Pubmed/Medline, Literatura 
Latino Americana em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Elec-
tronic Library Online (SciELO), Cochrane, EMBASE.com, SCO-
PUS e psycINFO. Foram usados os descritores padronizados no 
MESH e DeCs: pain-dor and race-raça or ethnic-etnia, and analgesia-
-analgesia. Para refinar a busca, a essas combinações foram acresci-
dos os termos: prejudice, discrimination, disparaties and prescriptions 
drug. Além da busca nas bases eletrônicas, realizou-se busca manual 
nas publicações inicialmente identificadas. Não foi estabelecida data 
limite com a finalidade de se obter um número máximo de artigos 
relacionados ao tema de interesse.
A busca dos artigos foi realizada através da estratégia PICO, no  
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PubMed/Medline, que representa um acrônimo para Paciente, In-
tervenção, Comparação, Outcome (desfecho). Para a presente revisão, 
utilizamos o descritor “Pain” para Paciente, o descritor “Race” para 
Intervenção, e o descritor “Treatment” para Outcome. Em outra ten-
tativa de busca, utilizamos o descritor “Analgesia” para Outcome. 
Os critérios de inclusão foram: estudos quantitativos que pesquisa-
ram a discriminação racial no controle da dor e os critérios de ex-
clusão foram: estudos relacionados à resposta do paciente ao trata-
mento da dor conforme a raça. O fluxograma da busca está descrito 
na figura 1.
Os títulos e os resumos de todos os artigos identificados na busca 
eletrônica foram revisados (n=3.216) e 45 foram selecionados. Na 
busca manual, 5 foram incluídos, totalizando 50 artigos.

Os aspectos analisados nos estudos foram: data de publicação, país 
onde foi realizado o estudo, raças estudadas, desenho do estudo, 
desfechos, nível de evidência e principais resultados. Alguns desses 
aspectos estão descritos na tabela 1.
Dentre os 50 estudos, observaram-se 25 diferentes composições de 
grupos raciais/étnicos. As raças negra e branca foram incluídas na 
maioria dos grupos (43/50). Os desenhos metodológicos foram pre-
dominantemente transversais (31/50) e de coorte 19/50. Entre os 
transversais, 15 analisaram prontuários médicos.
Houve predomínio de estudos (41/50) com controle de variáveis, 
sendo as sociodemográficas (35/50) e convênios de saúde (14/50) 
as mais controladas. A prescrição de analgésicos foi utilizada como 
desfecho pela maioria dos estudos (29/50).
A discriminação racial influenciou no controle da dor em 74% dos 
estudos selecionados. Dentre os que analisaram a raça negra e ou-
tras raças/etnias (n=43), 24 apresentaram discriminação para negros 
(55,81%) e entre os que analisaram exclusivamente negros e brancos 
(n=17), 12 relataram discriminação para negros. Hispânicos foram 
comparados com outras raças/etnias em 30 estudos, e a discrimina-
ção para esta etnia foi encontrada em 16 estudos (53,33%). 
A discriminação racial no controle da dor parece ser uma preocu-
pação relativamente recente entre os estudiosos em dor, consideran-
do que só a partir da década de 1990 os estudos vêm aumentando. 
Durante a década de 1990, nos Estados Unidos, várias organizações 
profissionais tais como a Organização Mundial da Saúde, a Agência 
de Cuidado à Política e Pesquisa da Saúde, a Sociedade America-
na da Dor e a Sociedade de Enfermagem em Oncologia realiza-
ram grandes esforços para direcionar discussões sobre o manuseio 
da dor53. Há preocupação com a discriminação racial no controle 
da dor nesse país, dado esse confirmado pela grande atenção que 
esse tema tem recebido nos Serviços de Saúde nos últimos 10 anos2. 
Verifica-se que, apesar da crescente preocupação com o tratamento 

Tabela 1. Síntese dos principais aspectos dos artigos selecionados

Autores Desenho 
Metodológico

Desfecho Principais resultados

Strogatz3 Transversal Acesso a serviços de saúde 49% dos negros e 27% dos brancos nunca visitaram um médico 
devido a dor

Cleeland et al.4 Transversal Concordância da intensidade 
da dor e o potencial do anal-
gésico

Centros que tratavam predominantemente negros e hispânicos 
apresentaram três vezes maior probabilidade de tratar a dor inade-
quadamente do que centros de brancos

Vangen, Stoltenberg 
e Schei5 

Transversal Analgesia peridural Paquistanesas tiveram três vezes maior probabilidade de não rece-
ber analgesia do que as norueguesas.

Ng, Dimsdale, 
Rollnik et al.6

Transversal Prescrição de morfina Foi significativamente maior para negros e brancos do que para 
hispânicos 

Bernabei et al.7 Transversal Administração de analgésicos Negros apresentaram mais probabilidade de serem subtratados do 
que os brancos 

Morrison et al.8 Transversal Disponibilidade de opioides Farmácias em regiões de não brancos têm significativamente menor 
probabilidade de estocar opioides do que em regiões de brancos 

Weisse et al.9 Transversal Prescrição de analgésicos Médicos prescreveram mais para brancos do que para negros, e 
médicas prescreveram doses mais altas para negros

Choi et al.10 Transversal Administração de analgésicos Brancos receberam maior analgesia do que negros

Riley, Gilbert e Heft11 Transversal Acesso ao Serviço de Saúde Mais homens brancos não hispânicos e homens negros visitaram 
serviços de saúde do que mulheres negras

Singer, Thode12 Transversal Administração de analgésicos Não houve diferença significativa entre as raças/etnias

Figura 1. Fluxograma dos estudos incluídos e excluídos

50 artigos incluídos por pesquisarem a 
discriminação racial no controle da dor

3216 artigos identificados 
nas bases de dados

3166 artigos excluídos por  
tratarem-se da resposta do paciente 

ao tratamento da dor conforme a raça

45 artigos incluídos 
por referirem-se à 

discriminação racial 
no controle da dor

5 artigos foram selecionados 
por meio de busca 

manual nas referências 
dos artigos selecionados 

nas bases de dados

Continua...
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Autores Desenho 
Metodológico

Desfecho Principais resultados

Tamayo-Sarver et 
al.13

Transversal Prescrição de opioides Não houve diferença significativa entre as raças/etnias 

Weisse, Sorum e 
Dominguez14

Transversal Prescrição de opioides Médicos prescreveram doses mais altas para brancos do que para 
negros, e médicas para negros.

Tamayo-Sarver et 
al.15

Transversal Prescrição de analgésicos Houve menor probabilidade de serem prescritos para negros do 
que para brancos

Rust et al.16 Transversal Analgesia peridural Taxas de analgesia foram mais baixas para negras, hispânicas e 
asiáticas do que para brancas e não hispânicas 

Gerson, Emond e 
Camargo17 

Transversal Administração de analgésicos Não houve diferença significativa entre as raças/etnias

Adams, Armstrong, 
Erstad18

Transversal Prescrição de morfina Não houve diferença significativa entre raças/etnias

Portenoy et al.19 Transversal Visita ao médico e prescrição 
de analgésicos

Significativamente menos hispânicos do que brancos e negros fo-
ram ao médico e negros tinham maior probabilidade do que bran-
cos ou hispânicos de terem prescrições de analgésicos

Atherton, Feeg e El-
Adham20

Transversal Anestesia peridural Hispânicas tiveram 2 vezes maior probabilidade de não receber 
analgesia do que as não hispânicas

McNeill, Sherwood e 
Starck21

Transversal Intensidade da dor, satisfação 
do paciente 

Não brancos tiveram significativamente dores mais intensas e es-
cores de satisfação com o manuseio da dor mais baixo do que 
brancos 

Vallerand et al.22 Transversal Intensidade da dor, estado fun-
cional 

Negros relataram dor mais intensa, e pior estado funcional e de 
humor do que brancos 

Taylor et al.23 Transversal Acesso a serviços de trata-
mento

Mais testes de imagens foram recomendados para brancos. Bran-
cos e asiáticos tinham maior probabilidade de ter indicações cirúr-
gicas do que negros e hispânicos

Nguyen et al.24 Transversal Acesso ao tratamento Hispânicos tiveram significativamente menor probabilidade de ter 
consultado um serviço para dor do que brancos ou negros

Green et al.25 Transversal Disponibilidade de analgésico Áreas com predomínio de brancos tiveram maior probabilidade de 
terem analgésicos do que áreas de minoria étnica

Chen et al.26 Transversal Prescrição de opioides Brancos apresentaram maior probabilidade de receber analgésico 
do que negros 

Reyes-Gibby et al.27 Transversal Intensidade da dor Negros não hispânicos e hispânicos tiveram maior risco de ter dor 
intensa do que brancos não hispânicos. 

Staton et al.28 Transversal Diferença entre a estimativa 
de dor dos médicos e dos pa-
cientes

Médicos têm 2 vezes maior probabilidade de subestimar a dor de 
negros do que de outras raças 

Pletcher et al.29 Transversal Prescrição de opioides Brancos tiveram maior probabilidade de receberem opioide do que 
negros hispânicos ou asiáticos

Cohen et al.30 Transversal Acesso ao dentista Acesso a serviços odontológicos foi dificultado para hispânicos 

Edwards31 Transversal Percepção de discriminação 
racial

Foi significativa a maior percepção para negros do que para bran-
cos

Quazi S et al.32 Transversal Administração de analgésicos Não houve diferença entre negros, brancos hispânicos 

Epps, Ware e 
Packard33

Transversal Tempo de espera do analgé-
sico

Hispânicos esperaram mais tempo do que americanos 

Todd, Samaroo e 
Hoffman34

Retrospectivo Administração de analgésico Hispânicos apresentaram duas vezes maior probabilidade de não 
receber analgésicos do que brancos não hispânicos

Mc Donald35 Retrospectivo Administração de opioides Brancos receberam significativamente mais opioides do que ne-
gros e hispânicos.

Ng B et al.36 Retrospectivo Prescrição de morfina Foi significativamente menor para negros do que para hispânicos 
e brancos 

Benson et al.37 Retrospectivo Administração de analgésicos 
e outras intervenções

Para brancos foram significativamente mais solicitadas interven-
ções do que para os não brancos

Karpman, Del Mar 
e Bay38

Retrospectivo Prescrição de analgésicos Não houve diferença significativa entre brancos e hispânicos

Continua...
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da dor nas últimas décadas, a prevalência de estudos com resultados 
de discriminação racial no controle da dor também aumentou.
Nota-se a falta de diferenciação entre raça e etnia, pois muitos estu-
dos referem-se a esses termos como similares. A noção predominan-
te de raça na pesquisa biomédica tem sido entendida como as carac-
terísticas fenotípicas como a cor da pele e características faciais que 
podem ser usadas para classificar as pessoas em subgrupos genéticos. 
O conceito de etnia tem sido sugerido como uma alternativa de raça 
com o intuito de não se ter uma conotação estritamente biológica, 
implicando que os grupos podem variar em relação à cultura como 
também ao padrão biológico54. 
A distinção entre essas construções é muitas vezes turva, levando 
pesquisadores a considerá-las em uma única dimensão raça/etnia a 
qual também se justifica porque os dados são geralmente coletados 
por autorrelato, e muitos respondentes consideram os termos como 
sinônimos54.
Quanto ao termo “hispânico”, o Instituto Nacional de Saúde dos 
Estados Unidos relatou que os termos “hispânicos e latinos” são re-
feridos pelos pesquisadores como todas as pessoas descendentes de 
espanhóis, quando tais pessoas podem ser de Cuba, México, Porto 
Rico, América do Sul ou Central ou de outras culturas espanholas. 
Ressalta-se ainda, que os autores não justificam suas escolhas, não 
apresentam nenhum critério pré-estabelecido nem se orientam por 
uma classificação padronizada. Apesar disso, é um equívoco concluir 
que por não se tratar de classificações científicas, mas construídas e 

reforçadas por normas sociais, a raça e a etnia sejam destituídas de 
valor na pesquisa55. 

A maioria dos estudos é do tipo transversal e destes, 50% utilizou 
dados de prontuários médicos. Nesse caso é difícil determinar se os 
pacientes dos estudos solicitavam pouca medicação para dor, ou 
simplesmente se os pacientes relatavam menos dor. Portanto, o de-
safio dos pesquisadores em dor é determinar quando e por que as 
diferenças existem. 

Apesar de se verificar o controle de variáveis de confusão na maioria 
dos estudos, a discriminação racial é descrita em 74% deles, porém, 
entende-se que esse resultado não pode deixar de ser considerado 
à luz da extrema dificuldade de se isolar os efeitos da raça/etnia da 
posição socioeconômica que nos Estados Unidos estão estreitamen-
te entrelaçados56. Quanto aos desfechos, há variabilidade entre eles, 
indicando uma limitação na comparação dos resultados.
A raça negra foi a mais discriminada (55,8%), seguida pelos hispâni-
cos (53,3%). Esses resultados são similares aos observados em duas 
revisões de literatura53-57.
A discriminação racial no tratamento da dor pode estar relacionada a 
várias questões. A expressão e interpretação da dor são afetadas pelo 
significado da mesma. Significado e comportamento podem estar 
associados a normas culturais, e a percepção e a comunicação po-
dem ser prejudicadas quando as etnias do profissional de saúde e do 
paciente são diferentes. O estereótipo étnico também pode interferir 
na capacidade do profissional de saúde em avaliar a dor de forma 

Autores Desenho 
Metodológico

Desfecho Principais resultados

Todd et al.36 Retrospectivo Administração de Analgésicos Negros tinham menor probabilidade de receber analgésicos do que 
brancos 

Fuentes, Kohn e 
Neighbor40

Retrospectivo Prescrição de analgésicos Não houve diferença significativa entre as raças/etnias

Heins et al.41 Retrospectivo Dose de opioides prescritos Foi significativamente menor para negros do que para brancos

Glance et al.42 Retrospectivo Analgesia peridural Hispânicas e negras tiveram maior probabilidade de não receber 
analgesia do que as brancas não hispânicas

Bijur et al.43 Retrospectivo Administração de analgésicos Não houve diferença entre as raças/etnias

Ranasinghe et al.44 Retrospectivo Convênio de Saúde, uso de 
unidades intervencionistas

Não houve diferença entre indígenas e não indígenas

Todd, Lee e 
Hoffman45

Prospectivo Diferença entre a estimativa de 
dor dos médicos e o relato dos 
pacientes

Não houve diferença significativa entre as raças/etnias

Bartfield46 Prospectivo Administração de analgésicos Não houve diferença significativa entre brancos e não brancos

Cleeland et al.47 Prospectivo Administração de analgésicos Mais negros e hispânicos não receberam analgesia adequada do 
que os brancos 

Carey e Garrett48 Prospectivo Radiografia e exames de ima-
gens

Negros demonstraram menor probabilidade de receber radiogra-
fias ou exames de imagens do que brancos 

Green et al.49 Prospectivo Manuseio adequado ao tipo 
de dor

Não houve diferença significativa entre as raças/etnias

Rabow e Dibble50 Prospectivo Relato de dor e prescrição de 
analgésicos

Negros relataram mais dor do que brancos. Não houve diferença 
significativa na prescrição de opioides

Miner et al.51 Prospectivo 
observacional

Diferença entre a estimativa 
de dor dos médicos e dos pa-
cientes

A percepção de sintomas exagerados foi maior para os americanos

Bijur et al.52 Prospectivo Administração de analgésicos Não houve diferença entre as raças/etnias

Tabela 1. Síntese dos principais aspectos dos artigos selecionados – continuação
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confiável. Portanto, por uma variedade de razões, profissionais apre-
sentam risco de subvalorizar a dor de pacientes de outras culturas. 

Ainda que diferenças no tratamento da dor, baseadas em raça e et-
nia, sejam temas comuns nas pesquisas em dor, há pouca evidência 
para explicar por que essas diferenças existem24. Possíveis explicações 
incluem racismo dos cuidadores em saúde, língua e barreira cultural 
que dificultam a comunicação, fatores socioeconômicos que afetam 
pacientes de minoria étnica e lacunas no entendimento de como 
avaliar a dor de forma confiável. Enquanto esses aspectos não estive-
rem mais claros, será difícil elaborar estratégias para eliminar diferen-
ças étnicas e raciais no tratamento da dor2. 

Pesquisas sobre instrumentos de avaliação da dor sensíveis cultural e 
linguisticamente e estudos sobre qualidade de cuidado nas minorias 
raciais e étnicas que estão experimentando dor são necessárias24. Au-
tores sugerem que uma das iniciativas para diminuir a discriminação 
racial no manuseio da dor possa ser a implantação de protocolos de 
atendimento a pacientes com dor nos serviços de saúde58. Outro 
aspecto importante a ser considerado é a necessidade de discussões 
durante a formação do profissional de saúde, que permita a análise 
de preconceitos que influem na assistência prestada. 
Pode-se considerar como limitação deste estudo o fato de as pesqui-
sas serem realizadas em sua quase totalidade nos Estados Unidos, 
limitando uma análise mais ampla sobre a possível diferença na as-
sistência ao paciente com dor conforme sua condição racial/étnica. 

CONCLUSÃO

A discriminação racial foi identificada na maioria dos estudos se-
lecionados, sendo a raça negra a mais discriminada, seguida pelos 
hispânicos. O desfecho mais utilizado foi relacionado à prescrição de 
analgésico. Verifica-se que o comportamento de cuidadores contri-
bui para discriminações étnicas/raciais no tratamento da dor. Acre-
dita-se que os achados desta pesquisa podem ser correlacionados à 
assistência ao paciente com dor no Brasil, considerando a diversida-
de racial existente em nosso país.
Os resultados apresentados apontam para a necessidade da realiza-
ção de pesquisas sobre esse tema em outros países além dos Estados 
Unidos e a importância da reflexão sobre a influência de diferenças 
culturais na prestação do cuidado durante a formação de recursos 
humanos em saúde.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Allodynia is a pain indu-
ced by stimuli which normally do not induce pain; it is caused by 
changes in sensory specificity. Acupuncture may be used for neuro-
pathic pains such as allodynia or hyperalgesia. However, most stu-
dies in this area are in animal models. This study aimed at reporting 
the first case of efficacy of the association of acupuncture and ami-
triptyline in human being with tactile ear allodynia.
CASE REPORT: Female patient, 46 years old, complaining of pa-
roxysmal pain, in shock, triggered by touch on the right concha of 
the ear, irradiating to ipsilateral fundus, as a consequence of epi-
dermoid carcinoma excision in cranial posterior fossa six years ago. 
Other sequelae of such surgery were right central facial paralysis 
and left hemiparesis; however they were not her current complaint. 
Previously, paroxysmal pain had been only partially controlled with 
amitriptyline, being patient then referred for tentative treatment 
with acupuncture. Two acupuncture points were selected by the ma-
nual technique, together with the maintenance of previous amitrip-
tyline. There has been pain decrease, being that at fifth consultation 
patient has withdrawn the use of amitriptyline on her own. Pain had 
totally regressed after the seventh consultation.
CONCLUSION: Acupuncture was effective to treat allodynia, with 
no symptoms recurrence even after six months without intervention 
or drug use. For being the first report of this association in human 
beings, specifically for allodynia, further studies are needed.
Keywords: Acupuncture, Amitriptyline, Earache, Therapy with 
acupuncture, Touch.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Alodínia é uma dor provo-
cada por estímulos que normalmente não gerariam dor; causada 
por alterações da especificidade sensorial. A acupuntura pode ser 
usada para dores neuropáticas como a alodínia ou hiperalgesia. En-
tretanto, a maioria dos estudos na área são em modelos animais. 
O objetivo deste estudo foi relatar o primeiro caso de eficácia da 
associação entre acupuntura e amitriptilina em um ser humano 
com alodínia tátil auricular. 
RELATO DO CASO: Paciente do gênero feminino, 46 anos, quei-
xando de dor paroxística, em choque, desencadeada por toque na 
região de concha do pavilhão auricular direito, irradiando-se para 
fundo de olho ipsilateral, decorrente da excisão de carcinoma epider-
moide em fossa posterior do crânio havia seis anos. Outras sequelas 
daquela cirurgia foram a paralisia facial direita de origem central e 
hemiparesia esquerda; entretanto, não constituíam a queixa atual. 
Previamente, a dor paroxística havia sido controlada apenas parcial-
mente com amitriptilina, sendo a paciente então encaminhada para 
tentativa de tratamento com acupuntura. Foram selecionados dois 
pontos de acupuntura pela técnica manual concomitantemente à 
manutenção da amitriptilina prévia. Verificou-se diminuição da sin-
tomatologia álgica, sendo que na quinta consulta a paciente suspen-
deu o uso da amitriptilina por conta própria. Após a sétima consulta 
foi observada a completa regressão da dor.
CONCLUSÃO: A acupuntura mostrou-se eficaz no tratamento da 
alodínia, não havendo retorno da sintomatologia mesmo após seis 
meses sem intervenção ou uso do fármaco. Por ser o primeiro relato 
dessa associação em ser humano, especificamente para a alodínia, 
mas mais estudos são necessários.
Descritores: Acupuntura, Amitriptilina, Dor de orelha, Tato, Tera-
pia por acupuntura.

INTRODUÇÃO

Lesões na inervação periférica podem resultar no desenvolvimento 
da dor neuropática crônica caracterizada pela sensação espontânea 
de queimação, hiperalgesia ou alodínia. A alodínia é um sintoma 
neuropático, definida como uma dor provocada por estímulos que 
normalmente não causam dor, podendo também ser gerada por al-
terações da especificidade sensorial.
Tem sido demonstrado que a dor neuropática não responde a anal-
gésicos convencionais, portanto, tratamentos complementares como 

RELATO DE CASO
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a acupuntura, são frequentemente usados1.
A acupuntura envolve estimulação de áreas específicas do corpo, 
denominadas acupontos, por meio de uma variedade de técnicas, 
incluindo a inserção de finas agulhas através da superfície da pele, 
seguida pela manipulação manual ou elétrica. A acupuntura tem 
sido longamente utilizada como tratamento na Medicina Tradicio-
nal Chinesa (MTC). Em pesquisas tem demonstrado ser efetiva no 
alívio da dor crônica1.
O objetivo deste estudo foi relatar o primeiro caso de eficácia da 
associação entre acupuntura e amitriptilina em um ser humano com 
alodínia tátil auricular.

RELATO DO CASO

Paciente do gênero feminino,  46 anos, encaminhada pela fisiatra 
para o Ambulatório de Acupuntura em Dor Orofacial da Faculda-
de de Medicina da Universidade de São Paulo para tratamento de 

Figura 1. Meridiano Triple energizer (TE) e áreas da técnica de punho 
tornozelo representadas na lateral da face. As diferentes áreas da téc-
nica de punho tornozelo estão representadas pelas listras verticais. O 
trajeto do meridiano TE está representado pela linha. Os pontos sobre 
a linha representam os diferentes acupontos do meridiano TE.

Tabela 1. Graduação da dor da paciente no decorrer do tratamento

Data da consulta EVD pré EVD pós

22/11/12 8 2

29/11/12 9 6

07/03/13 10 4

14/03/13 9 0

21/03/13 0 0

04/04/13 8 0

11/04/13 2 0

18/04/13 0 0

25/04/13 0 0

02/05/13 0 0

29/08/13 * 0

21/11/13 ** 0
EVD: escala verbal de dor relatada antes e depois da realização da acupuntura 
nas respectivas consultas. *Controle em 3 meses pós acupuntura. ** Controle 
em 6 meses pós acupuntura.

Figura 2. Sequência de movimentos anteriormente impossibilitados pela alodínia
Na quarta consulta, a paciente pode novamente tocar a orelha (A), realizando também dobra (B) e tração (C)

dor paroxística, em choque, desencadeada por toque na região de 
concha do pavilhão auricular direito, irradiando-se para fundo de 
olho ipsilateral. A paciente também apresentava outros sintomas 
como paralisia facial direita de origem central e hemiparesia esquer-
da. Todos os sintomas iniciaram-se havia seis anos, decorrentes da 
excisão de carcinoma epidermoide em fossa posterior do crânio. 
Anteriormente ao encaminhamento para acupuntura, foi realiza-
do tratamento farmacológico com amitriptilina (50mg por dia) nos 
12 primeiros meses e mantida com 25mg por dia nos 60 meses sub-
sequentes, ocorrendo efeito adverso de sonolência e pouco resultado 
na modulação da dor. Nos últimos nove meses, relatava piora da 
sintomatologia dolorosa.
Para o tratamento, optou-se por manter o uso da amitriptilina 
(25mg/dia) concomitantemente à acupuntura sendo selecionado o 
acupontoTriple Energizer3 (TE3) em somatória com a Técnica de 
Punho Tornozelo em área 4 do punho, ambos por abrangerem a área 
da dor (Figura 1) e por sua indicação segundo a MTC.
A evolução da paciente foi avaliada a cada consulta por meio da 
escala verbal de dor (EVD) no pré e pós-acupuntura. A redução da 
dor pode ser verificada pela tabela 1.
Já na quarta consulta, o alívio alcançado permitiu que a paciente 
pudesse tocar novamente a região (Figura 2).
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Por volta da quinta consulta, a paciente, por conta própria, suspen-
deu definitivamente o uso da amitriptilina, sem que fosse observado 
o retorno da dor.
Após a sétima consulta verificou-se a total regressão da sintomato-
logia álgica, situação essa mantida durante os seis meses posteriores 
para controle.

DISCUSSÃO

A dor neuropática é um fenômeno complexo que envolve meca-
nismos fisiopatológicos tanto no sistema nervoso central quanto 
periférico. O mecanismo preciso da dor neuropática e o inter-
-relacionamento entre estes mecanismos, sinais e sintomas não 
estão completamente elucidados, assim como não há terapêutica 
consensual, tornando-a uma doença crônica de difícil tratamento1.
Os mecanismos da analgesia pela acupuntura têm sido ampla-
mente explorados desde os anos 1970. Estudos iniciais provaram 
que a acupuntura promove a liberação de opioides endógenos 
(β-endorfina, encefalina, endorfina e dinorfina). Além dos opio-
ides endógenos, a serotonina também é apontada como um dos 
mecanismos de ação da acupuntura2. A via inibitória descenden-
te serotoninérgica é sugerida como um importante mecanismo 
de analgesia pela acupuntura, colaborando com os opioides en-
dógenos.
O acuponto TE3 tem sua localização na face dorsal da mão, em 
uma depressão entre o 4º e o 5º metacarpos, próximo à articula-
ção metacarpofalângica e dentre algumas de suas funções na MTC 
destacam-se: eliminação dos fatores patogênicos externos, como o 
vento calor; desobstruir o meridiano; beneficiar as orelhas; clarear 
a cabeça e a visão; regular e estimular o Qi na circulação e circular 
o Qi estagnado do fígado.
A área 4 (Upper 4) da técnica punho tornozelo é uma faixa que 
passa pela lateral do tronco, na sua parte Yang, que compreende 
a cabeça, pavilhão auditivo, processo mastoide, região lateral do 
pescoço, articulação temporomandibular (ATM) e face lateral do 
rádio, no dorso do antebraço, cujo ponto de agulhamento está 
no meridiano do intestino grosso a dois tsun (polegadas chine-
sas) acima do punho3. Quanto ao uso da área 4, os antigos textos 
da MTC já descreviam o uso dos meridianos cutâneos (PiBu) no 
tratamento da dor e outros problemas neurológicos. Esses meridia-
nos estão dispostos superficialmente e intimamente relacionados 
aos meridianos principais. Além disso, a pele e o sistema nervoso 
central têm a mesma origem embrionária e por esse motivo os 
meridianos cutâneos são comumente usados para o tratamento da 
dor e de outras afecções neurológicas3.
Em estudos comportamentais utilizando outros pontos também 
indicados para neuropatias, a alodínia tátil foi significativamente 
reduzida pelo acuponto Stomach 36 (ST36), porém nem tão efi-
caz com o Spleen9 (SP9). Já a alodínia térmica ao frio foi inibida 
pelo SP9, mas não pelo ST36. Esses resultados demonstram que 
a eficácia da acupuntura na dor neuropática depende das caracte-
rísticas da dor. Estudos eletrofisiológicos em ratos com neuropatia 
apontaram que as respostas das fibras Aβ da raiz dorsal à estimu-
lação mecânica (Teste com Filamento Von Frey) e à estimulação 
fria (Acetona) foram reduzidas pela acupuntura tanto com ST36 
quanto com SP9. Esses resultados em contrapartida indicam que 

ambos os tipos alodínia podem ser inibidos por ambos os pontos 
de acupuntura. De acordo com esses resultados, o tratamento com 
acupuntura pode ser um tratamento efetivo no alívio da dor neu-
ropática1.
A acupuntura manual aplicada unilateralmente, seja por meio de 
pontos isolados (SP6 ou ST36) ou associados (SP6+ST36), foi tão 
eficiente quanto a gabapentina (30mg/kg) na redução da hiper-
sensibilidade mecânica quando induzida pela ligação dos nervos 
espinhais (LNE) de ratos4. Esses efeitos ocorreram tanto em fase 
aguda (5 dias após LNE), quanto em fase subcrônica (14 dias 
após LNE), ocorrendo em ambos os casos, de forma transitória, 
reversível por naloxona e sem efeitos de tolerância. A durabilidade 
desse efeito é aumentada com o acréscimo do número de agulhas 
(SP6+ST36)4. Tal fato pode ser explicado pelo conceito de “dose” 
da acupuntura5.
Assim, pressupõe-se que a associação dos acupontos TE3 com área 
4 do punho produziram efeito somatório entre si (“dose” aumen-
tada da acupuntura), contribuindo para manutenção da ausência 
da alodínia tátil mesmo durante o período de acompanhamento 
sem intervenção.
A associação entre os efeitos da acupuntura manual e da ami-
triptilina também pode ter contribuído para o término da dor 
e manutenção do efeito nos 6 meses de acompanhamento após 
o fim do tratamento. Antidepressivos como a amitriptilina são 
usados nas neuropatias6 por potencializarem o efeito dos meca-
nismos opioides endógenos e aumentarem a atividade das vias 
inibitórias de dor, especialmente as serotoninérgicas e noradre-
nérgicas6,7. Tais mecanismos provavelmente potencializaram 
aqueles produzidos através da acupuntura manual: ativação do 
sistema inibitório descendente8 e envolvimento dos peptídeos 
e receptores opiodes9. Efeitos somatórios entre amitriptilina e 
eletroacupuntura de baixa frequência já foram comprovados em 
modelos animais, inclusive convertendo animais não responsivos 
à acupuntura em responsivos10.
Assim, inicialmente a associação entre acupuntura e amitriptilina, 
e posteriormente a acupuntura isoladamente (devido à paciente ter 
suspendido a amitriptilina por conta própria), mostraram-se efi-
cazes na eliminação da dor provocada pela alodínia durante os 12 
meses de acompanhamento. O efeito da terapêutica foi considera-
do como gradativo e cumulativo. Após 6 meses sem intervenção, 
não foi observado retorno da sintomatologia.
Os protocolos de acupuntura aplicados à paciente já são consubs-
tanciados e indicados por livros texto e artigos científicos. Todavia, 
tanto a extinção da dor nos 12 meses acompanhados (normalmen-
te não relatada nos tratamentos com acupuntura para alodínia) 
quanto a eventual decisão por parte da paciente de suspender o 
uso da amitriptilina, sem conhecimento dos profissionais que a 
assistiam, tornam esse relato de caso singular.

CONCLUSÃO

Dessa forma, sugere-se que doravante, estudos concebidos através 
de metodologias de maior força na pirâmide de evidências cientí-
ficas sejam desenvolvidos, de forma a desvendar os mecanismos 
neurofisiológicos envolvidos na melhora da alodínia tátil via acu-
puntura manual isoladamente e em associação com amitriptilina.
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Dor, e se respeita os aspectos éticos, no caso de estudos envolvendo animais 
ou humanos. 
Os artigos poderão ser enviados em português, inglês e espanhol, porém a 
publicação impressa será na língua original de envio e a publicação eletrô-
nica em português e inglês. Os autores têm a responsabilidade de declarar 
conflitos de interesses no próprio manuscrito, bem como agradecer o apoio 
financeiro quando for o caso.

Correção Final e Aprovação para Publicação: Quando aceitos, os artigos 
serão encaminhados para o processamento editorial que deverá ocorrer em 
um prazo de 5 dias, e após, submetidos ao autor correspondente no formato 
PDF para que faça a aprovação final antes do encaminhamento para publi-
cação e impressão. O autor terá até 3 dias para aprovar o PDF final.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Os manuscritos encaminhados devem ser acompanhados por uma Carta de 
Submissão que contenha as seguintes informações: originalidade, conflitos 
de interesses, financiamento, que o artigo não está em processo de avaliação 
por outra revista bem como não foi publicado anteriormente. Também deve 
constar nesta carta a informação de que o artigo, se aceito, será de direito de 
publicação exclusiva na Revista Dor, e se respeita os aspectos éticos, no caso 
de estudos envolvendo animais ou humanos.

O manuscrito deve conter os seguintes itens:
1. Página inicial:
Título: O título do artigo deve ser curto, claro e conciso para facilitar sua 

classificação. Quando necessário, pode ser usado um subtítulo. Deve ser 
enviado em português e inglês.
Autor(es): O(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) e filiações. Indicar a 
instituição onde o estudo foi realizado.
Autor de correspondência: Nome, endereço, fone, fax e endereço 
eletrônico. 
Fonte de financiamento (quando houver).

2. Resumo estruturado, com no máximo 250 palavras. Para artigos de Pes-
quisa e Ensaios Clínicos incluir: Justificativa e Objetivos, Métodos, Resul-
tados e Conclusão. Para os relatos de casos incluir: Justificativa e Objetivos, 
Relato do Caso e Conclusão. Para artigos de revisão incluir: Justificativa e 
Objetivos, Conteúdo e Conclusão. Incluir até 6 descritores. Recomenda- se 
a utilização do DECS – Descritores em Ciência da Saúde da Bireme, dispo-
nível em http://decs.bvs.br/.
3. Abstract: A versão do resumo para o inglês deve ser encaminhada junto 
ao artigo. Incluir até 6 keywords.
4. Corpo do Texto: Organizar o texto de acordo com o tipos de artigo 
descritos abaixo. Em artigos originais com humanos ou animais deve-se 
informar aspectos éticos além do nº do processo do Comitê ou Comissão 
de Ética da Instituição. Agradecimentos a outros colaboradores poderão ser 
citados no final, antes das referências.

TIPOS DE ARTIGOS
A submissão de artigo de pesquisa experimental ou clínica, em humanos ou 
animais, implica que os autores obtiveram aprovação do Comitê de Ética 
apropriado, e estão em concordância com a Declaração de Helsinque. Uma 
declaração deste efeito precisa estar incluída no capítulo “Método”.
Para todos os artigos que incluem informação sobre pacientes ou fotografias 
clínicas, deve-se obter consentimento escrito e assinado de cada paciente ou 
familiar, a ser encaminhado para a revista no processo de submissão. 
Nomes genéricos dos fármacos devem ser usados. Quando nomes comer-
ciais são usados na pesquisa, estes nomes devem ser incluídos entre parênte-
ses no capítulo “Método”.

1. Artigos Originais
Introdução - esta sessão deve ser descrever sucintamente o escopo e o co-
nhecimento prévio baseado em evidência para o delineamento da pesquisa, 
tendo como base referências bibliográficas relacionadas ao tema. Deve in-
cluir ao final o objetivo da pesquisa de forma clara.
Método - deve incluir o desenho do estudo, processos de seleção de amos-
tra, aspectos éticos, critérios de exclusão e de inclusão, descrição clara das 
intervenções e dos métodos utilizados, além das análises dos dados bem 
como poder da amostra e testes estatísticos aplicados.
Resultados – devem ser descritos de forma objetiva, elucidados por figuras e 
tabelas quando necessário. Incluir análises realizadas e seus resultados. 
Discussão – esta seção deve discutir os resultados encontrados na pesquisa 
à luz do conhecimento prévio publicado em fontes científicas, devida-
mente citadas. Pode ser dividido em subcapítulos. Incluir as limitações 
do estudo, e finalizar com a conclusão do trabalho. Incluir sempre que 
possível, as implicações clínicas do estudo e informações sobre a impor-
tância e a relevância.
Agradecimentos – agradecimentos a colaboradores entre outros poderão 
ser citados nesta seção, antes das referências.
Referências – devem estar formatadas segundo as normas de Vancouver 
(http:// www.icmje.org )
Figuras e Tabelas - devem ser enviadas separadas do texto principal do arti-
go, em um formato que permita edição.

2. Relatos de casos
Relatos de caso que apresentem relevância e originalidade são convidados a 
serem submetidos à Revista Dor. Devem respeitar um limite de 1800 pa-© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor



lavras. Os achados devem ser claramente apresentados e discutidos à luz 
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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