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Dor na cabeça, na face, no pescoço 
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orofacial. Essas estruturas albergam 
dores comuns, como odontalgias 
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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 
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diagnóstico e tratamento. Com 

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

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

Mundial Contra a Dor Orofacial. 

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



243

Caros leitores e membros da SBED,

Temos muita satisfação em completar mais um ciclo de dois anos da Revista Dor, Pesquisa Clínica e Terapêutica, o periódico 
oficial de nossa sociedade, onde um número expressivo de artigos científicos das mais variadas áreas, de diferentes profissões e 
especialidades foram publicados, mostrando o avanço no conhecimento da dor em nosso país. Este período teve como marca o 
início da submissão on-line dos artigos, na tentativa de aprimorar a qualidade dos processos de nossa revista. Além disso, vale 
ressaltar o trabalho cada vez maior do revisor ad hoc, que tem sido de fundamental importância para a obtenção de pareceres de 
especialistas de forma ágil e com fundamentação.

A expressão latina ad hoc significa em sua tradução literal “para isto” ou “para esta finalidade” e no nosso meio, o revisor ad hoc 
é aquele que realiza a revisão de um estudo científico submetido para publicação em um periódico sem, contudo, participar 
como membro permanente do corpo editorial ou de revisores. Como algumas vezes os pedidos de parecer não são respondidos 
ou atrasam, seja por qualquer alteração de contato do revisor ou pela sua dificuldade, ou mesmo impossibilidade em emitir seu 
parecer em tempo hábil, o trabalho do revisor ad hoc tem sido extremamente valioso para nossa revista.

Gostaria de agradecer a todos os revisores e, de forma especial aos nossos consultores ad hoc, que têm doado seu tempo e conhe-
cimento para a consolidação de nossa revista, e, para tanto, a seguir, nominalmente uma lista destes contribuidores, mostrando 
a todos os nossos leitores quem são esses profissionais tão especiais. 

Mais uma vez, nosso muito obrigado!

João Batista Santos Garcia
Editor Científico

The importance of ad hoc reviewers
A importância dos revisores ad hoc

© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Despite the widespre-
ad use of interferential current, controversy exists in the literatu-
re on the optimal stimulation parameters. The aim of this study 
was to evaluate the threshold and the total number of accommo-
dations in subjects stimulated by different amplitude-modulated 
frequencies. 
METHODS: The study is a clinical, cross-over trial with rando-
mized and blinded convenience sample consisted of 20 healthy 
subjects, with mean age of 20.35 years, of both genders. Volunte-
ers underwent interferential current for 20 minutes, the bipolar 
form, with electrodes placed on the elbow joint being positioned 
one above the superficiality of the ulnar nerve and the other of 
the median nerve. Equipment parameters were: base frequency 
of 4,000Hz, amplitude-modulated frequencies 1, 10 or 100Hz 
(according to the subgroup). Threshold and total number of ac-
commodations were assessed. 
RESULTS: For the accommodation threshold no significant di-
fferences were found (p>0.05). With regard to the number of ac-
commodations, there have been significant differences between 
the frequencies of 10 and 100Hz (p<0.05). 
CONCLUSION: There was no significant difference in the ac-
commodation threshold; however, we observed significant diffe-
rences between the frequencies of 10 and 100Hz.
Keywords: Electric stimulation therapy, Physical therapy 
modalities, Sensory thresholds, Transcutaneous electric nerve 
stimulation.

Effect of interferential current of different amplitude-modulated 
frequencies, on threshold and number of accommodations on healthy 
painless individuals*
Efeito da corrente interferencial de diferentes frequências moduladas pela amplitude no limiar e 
número de acomodações em indivíduos saudáveis sem dor

Beatriz Gavassa de Araújo1, Karina Maria Filipin1, Tathiane Pasqualli1, Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro1, Gladson Ricardo Flor 
Bertolini1

*Recebido da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil.

1. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil.

Apresentado em 22 de abril de 2014.
Aceito para publicação em 17 de setembro de 2014.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Apesar do uso generalizado da 
corrente interferencial, há controvérsias na literatura sobre os parâ-
metros ideais de estimulação utilizados. O objetivo deste estudo foi 
avaliar o limiar e o número total de acomodações em indivíduos 
estimulados por diferentes frequências moduladas pela amplitude.
MÉTODOS: Trata-se de um ensaio clínico, cruzado, com amos-
tra de conveniência aleatorizada e encoberta, composta por 20 
indivíduos saudáveis, com idade média de 20,35 anos, de ambos 
os gêneros. Os voluntários foram submetidos a corrente interfe-
rencial por 20 minutos, na forma bipolar, com os eletrodos loca-
lizados na articulação do cotovelo, sendo posicionados um sobre 
a superficialidade do nervo ulnar e outro do nervo mediano. Os 
parâmetros do equipamento foram: frequência base de 4.000Hz, 
frequências moduladas pela amplitude de 1, 10 ou 100Hz (de 
acordo com o subgrupo do dia). Foi avaliado o limiar de acomo-
dação e o número total de acomodações. 
RESULTADOS: Para o limiar de acomodação não foram encon-
tradas diferenças significativas (p>0,05); quanto ao número de 
acomodações houve diferenças significativas entre as frequências 
de 10 e 100Hz (p<0,05). 
CONCLUSÃO: Observou-se que não houve diferença estatís-
tica quanto ao limiar de acomodações, porém, houve diferenças 
significativas entre as frequências de 10 e 100Hz.
Descritores: Estimulação elétrica neural transcutânea, Limiar sen-
sorial, Modalidades de Fisioterapia,Terapia por estimulação elétrica.

INTRODUÇÃO

A corrente interferencial (CI) é um instrumento muito utilizado na 
reabilitação pois apresenta poucos efeitos adversos associados1. Sua 
principal finalidade é a analgesia. Embora os mecanismos exatos 
ainda sejam questionados, acredita-se que a teoria das comportas e 
o aumento do limiar de despolarização das fibras nervosas estejam 
envolvidos2-5. 
A principal característica da CI é a frequência média (2, 4 ou 8kHz) 
modulável por duas correntes senoidais levemente diferentes, o que 
gera uma corrente com frequência de batimento modulada pela am-
plitude (AMF). Seu efeito é similar ao observado nas correntes de 
baixa frequência, como a estimulação neural elétrica transcutânea 
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(TENS), porém causa menor desconforto e penetra mais profunda-
mente nos tecidos6. Quando apenas um par de eletrodos é utilizado 
(aplicação bipolar), a interferência das correntes ocorre dentro do 
aparelho, sendo considerada pré-modulada5.
Ainda há controvérsias quanto às faixas ideais de modulação bem 
como quanto ao papel da AMF7,8 e outros parâmetros. Entre eles, 
há o Δf (amplitude de frequência) e slope (padrões de rampa do Δf, 
usualmente com variações em 1:1, 1:5:1 ou 6:6 segundos, indicadas 
para casos crônicos, subagudos e agudos, respectivamente)9,10. A aco-
modação é um fenômeno que ocorre pela diminuição do número 
de despolarizações nervosas devido a um estímulo repetitivo e pro-
longado. No caso da eletroestimulação, para se manter o estímulo 
constante, é necessário que se aumente a intensidade cada vez que o 
indivíduo relata redução do estímulo11. 
Apesar do uso generalizado da CI, não foram encontrados estudos 
analisando se diferentes AMF têm diferentes efeitos sobre a acomo-
dação. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o limiar e núme-
ro total de acomodações em indivíduos estimulados por diferentes 
AMF, durante 20 minutos.

MÉTODOS

Trata-se de um ensaio cruzado, com amostra de conveniência alea-
torizada e encoberta. A coleta de dados foi realizada no Centro de 
Reabilitação Física (CRF) da UNIOESTE, sendo que os voluntá-
rios compareceram em horários pré-determinados. A amostra foi 
composta por 20 pessoas (13 mulheres), com idade média de 20,35 
anos, peso médio de 63,95kg, altura média de 1,69m, índice de 
massa corpórea (IMC) médio de 22,13kg/m2.
Após o esclarecimento acerca dos objetivos e procedimentos do es-
tudo, os voluntários foram submetidos a uma avaliação para iden-
tificação de possíveis fatores de não inclusão. O critério de inclusão 
adotado foi a disponibilidade para participar das avaliações e testes 
nos dias e horários pré-determinados. Os critérios de exclusão foram 
doença cardíaca, implante metálico, gestação, dor crônica ou lesão 
em membro superior esquerdo, alteração de sensibilidade, doença 
reumática ou qualquer contraindicação ao uso de eletroestimulação 
com corrente interferencial. Depois de aceito o convite e constatada 
a elegibilidade para o estudo, os voluntários assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Protocolo de eletroestimulação e avaliação
Os voluntários receberam a eletroestimulação com o aparelho Neu-
rovector (Ibramed®), na forma bipolar, com os eletrodos localizados 
na articulação do cotovelo esquerdo, sendo um posicionado na 
região de superficialidade do nervo ulnar e o outro sobre o nervo 
mediano (Figura 1). Os voluntários mantiveram-se, durante a ele-
troestimulação, posicionados sentados, de maneira confortável. Os 
eletrodos utilizados eram de borracha-silicone com 8cm2. Os parâ-
metros do equipamento foram: frequência base de 4.000Hz, AMF 
de acordo com o subgrupo do dia, sendo a amostra dividida em três 
subgrupos (A, B ou C). Visto a característica cruzada do estudo, to-
dos os voluntários passaram por todas as AMF (1, 10 ou 100Hz). A 
coleta de dados foi realizada com descanso de ao menos uma semana 
entre cada avaliação. Não foi utilizado qualquer Δf, e, portanto ne-
nhum slope, visto que o objetivo foi avaliar apenas diferentes AMF.

Após assepsia com algodão embebido em álcool a 70%, colocação dos 
eletrodos e definição dos parâmetros, o avaliador aumentou a intensi-
dade da corrente gradualmente até o indivíduo relatar uma sensação 
de parestesia, com intensidade de corrente alta, porém não dolorosa. 
Foi solicitado ao voluntário que relatasse o momento da diminuição 
da sensação de parestesia, ou seja, o limiar de acomodação, o qual foi 
cronometrado. Em seguida a intensidade da corrente foi aumentada 
até que a parestesia retornasse ao nível inicial, e repetido o processo 
de aumento em todas as oportunidades que o voluntário referiu a sua 
diminuição, sendo anotado o total de vezes que isso ocorreu (total de 
acomodações), durante os 20 minutos de estimulação.

Análise estatística
Os dados analisados não obedeceram à curva normal e para análise 
foram utilizados testes não paramétricos, sendo os grupos compa-
rados pelo teste de Friedman, com pós-teste de Dunn’s. O nível de 
significância foi de 5%.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas Envol-
vendo Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Para-
ná sob parecer nº 143/2013.

RESULTADOS

Não foram encontradas diferenças significativas (p>0,05) quanto ao 
limiar de acomodações. Quanto ao número total de acomodações 
(Tabela 1), houve diferença significativa entre as frequências de 10 
e 100Hz (p<0,05).

Tabela 1. Comparação entre o limiar de acomodação das diferentes 
frequências de batimento modulada pela amplitude da corrente inter-
ferencial utilizadas em 20 minutos de aplicação

1Hz 10Hz 100Hz

Limiar de acomo-
dação 

Mediana 132,0s 127,5s 140,0s

Número de aco-
modações

Mediana 2,500n 1,500n* 3,000n*

*Diferença significativa entre 10 e 100Hz; s: segundos; n: número de acomo-
dações.

Figura 1. Posicionamento dos eletrodos na região de superficialidade 
dos nervos ulnar e mediano, próximos à articulação do cotovelo
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DISCUSSÃO

A CI tem a vantagem de reduzir a resistência da pele e assim o 
desconforto normalmente produzido pelas correntes tradicionais 
de baixa frequência, sendo capaz de estimular nervos periféricos6. 
No presente estudo, pretendeu-se investigar os efeitos de diferentes 
AMF sobre o limiar e o número de acomodações em voluntários 
saudáveis pela aplicação bipolar na articulação do cotovelo12. A fi-
nalidade foi encontrar o padrão de estimulação ótima bem como 
evitar acomodações.
Na prática clínica, frequências maiores (por exemplo, 100Hz) são uti-
lizadas para analgesia e parecem agir segundo a teoria das comportas. 
Frequências mais baixas (por exemplo, 10Hz) parecem estimular fi-
bras A-delta e C com consequente liberação de opioides endógenos 
melhora o fluxo sanguíneo local e bloqueiam fisiologicamente a con-
dução nervosa12. Contudo, existem autores que não acreditam que 
essas frequências possam ter efeitos fisiológicos sobre a hipoalgesia7, 
sendo uma das hipóteses o efeito placebo13. Na dor crônica lombar, a 
intensidade considerada como “forte, porém confortável”, apresenta-
-se como capaz de produzir redução do quadro álgico2.
A CI apresenta instrumentos que buscam evitar a acomodação da 
sensibilidade à corrente, como o Δf e o slope, porém estes não têm se 
mostrado eficazes em alterar o limiar de acomodação9,10. Os estudos 
anteriores que investigaram esses parâmetros apresentavam frequên-
cias semelhantes às que foram aqui investigadas. Podem-se observar 
resultados semelhantes, sendo que a única diferença encontrada foi 
quanto ao número de acomodações de acordo com a frequência (10 
ou 100Hz). Por outro lado, essas frequências não foram diferentes 
de 1Hz quanto ao número de acomodações. Ainda há controvérsias 
quanto à frequência base14, e em relação à AMF7,15. Entretanto, esta 
última parece não ser importante para a analgesia produzida pela 
eletroestimulação.
Evitar a acomodação da corrente é importante porque permite a 
continuidade do efeito terapêutico da CI, e, apesar da forma tetra-
polar atingir maior profundidade, a forma bipolar também produz 
altas voltagens em linha com o circuito6. Assim, acredita-se que a 
estimulação testada no presente estudo, além de muito utilizada 
clinicamente, é viável como padrão de eletroanalgesia bipolar: com 
intensidade forte, mas não dolorosa.
A avaliação de indivíduos saudáveis pode ser considerada uma limi-
tação deste estudo, uma vez que a CI é utilizada clinicamente em 

pacientes com dor. Assim, pesquisas futuras em indivíduos com sín-
dromes dolorosas são necessárias para verificar a analgesia e o efeito da 
acomodação à eletroestimulação como parâmetro para o alívio da dor. 

CONCLUSÃO

Não houve diferença no limiar de acomodação de acordo com as 
frequências, porém na frequência de 10Hz houve menor número 
de acomodações do que na frequência de 100Hz. Assim, a fre- 
quência de 10Hz parece ser mais indicada para o uso clínico com 
esse objetivo.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Rolfing method is a 
procedure to integrate human body structure, which considers 
people’s physical and emotional aspects. It consists in 10 deep 
manual interventions (myofascial release) applied to the elastic 
structure of the loose connective tissue (myofascial) and in ree-
ducation of movements. This study aimed at checking the effec-
tiveness of the method to treat fibromyalgia patients in relieving 
pain and states of anxiety and depression.
METHODS: Participated in the study thirty patients of the Pain 
Center, Neurological Clinic, Clinicas Hospital, School of Medi-
cine, University of São Paulo, who were submitted to 10 Rolfing 
sessions and have maintained their routine outpatient treatment. 
All patients were evaluated by the pain verbal numeric analog 
scale and by Beck’s Depression and Anxiety Inventory, applied 
during initial interview, in the last session and three months after 
treatment completion.
RESULTS: Treatment was effective and has shown statistically 
significant difference in evaluated items.
CONCLUSION: Patients’ improvement was correlated to Rol-
fing method intervention.
Keywords: Chronic pain, Complementary therapies, Fibromyal-
gia, Quality of life.

Fibromyalgia syndrome treated with the structural integration Rolfing® 
method*
Síndrome fibromiálgica tratada com o método Rolfing® de integração estrutural

Paula Stall1, Manoel Jacobsen Teixeira1

*Recebido do Centro de Dor da Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil.

1. Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, Departamento de Neurologia, São 
Paulo, SP, Brasil.

Apresentado em 23 de maio de 2014.
Aceito para publicação em 18 de setembro de 2014.
Conflito de interesses: não há.

Endereço para correspondência:
Paula Stall
Rua Eneas de Carvalho Aguiar, 255 – Cerqueira César 
Instituto Central 5º andar 
05403-900 São Paulo, SP, Brasil.
E-mail: paulastall@hotmail.com

© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O método Rolfing é proce-
dimento de integração da estrutura corporal humana, que con-
sidera os aspectos físicos e emocionais do indivíduo. Consiste 
em 10 intervenções manuais profundas (liberação miofascial) 
aplicadas na estrutura elástica do tecido conjuntivo frouxo (mio-
fáscia) e em reeducação dos movimentos. O objetivo deste estu-
do foi verificar a eficácia do método no tratamento de pacientes 
fibromiálgicos no alívio da dor e nos estados de ansiedade e de 
depressão. 
MÉTODOS: Trinta pacientes do Centro de Dor da Clínica 
Neurológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo foram submetidos a 10 sessões de 
Rolfing e mantiveram o tratamento ambulatorial de rotina. To-
dos foram avaliados de acordo com a escala analógica numérica 
verbal de dor e com o Inventário de Depressão e de Ansiedade 
Beck, aplicados durante a entrevista inicial, na última sessão e 
três meses após o término da aplicação do tratamento. 
RESULTADOS: O tratamento foi eficaz e apresentou diferença 
estatisticamente significativa nos quesitos avaliados. 
CONCLUSÃO: Os pacientes tratados apresentaram melhora 
que se correlacionou com a intervenção do método Rolfing.
Descritores: Dor Crônica, Fibromialgia, Qualidade de Vida, Te-
rapias complementares.

INTRODUÇÃO

A síndrome fibromiálgica (SFM) é atualmente considerada síndro-
me de redução de tolerância generalizada à dor. As intervenções te-
rapêuticas reconhecidas como mais eficazes são o uso de fármacos 
antidepressivos e analgésicos, repouso, relaxamento, calor e massa-
gem1. A massagem é útil para tratar pacientes fibromiálgicos, pois 
proporciona melhora dos transtornos do sono, dos sintomas psíqui-
cos como ansiedade e depressão, e da intensidade da dor2. A dor 
manifestada na SFM pode desencadear espasmo muscular reflexo 
protetor, o que causa mais dor e resulta em limitação progressiva dos 
movimentos, rigidez e adoção de postura inadequada3.
Os pacientes fibromiálgicos geralmente apresentam sensações 
corpóreas amplificadas e relação de dependência com familiares e 
profissionais. Relatam alterações de humor, sono não reparador e 
fadiga desproporcional ao esforço desenvolvido4. Conflitos são fato-
res desencadeantes e agravantes da SFM1. Como consequência, há 
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aumento do sofrimento e redução da qualidade de vida5. Os sinto-
mas podem ser causados, intensificados ou mantidos por influência 
emocional.
Rolfing é o método criado pela bioquímica norte americana Ida Pau-
line Rolf na década de 1960, na Califórnia (EUA). Busca qualidade 
no equilíbrio e no alinhamento postural humano, por meio da práti-
ca manipulativa e da orientação e aperfeiçoamento dos movimentos. 
O método visa a melhorar as funções do organismo, organizar sua 
estrutura e mostrar que é possível superar a dor.
Ida Rolf considerou que o mecanismo de adaptação fascial age pela 
contração: o tecido muscular sob tensão se encurta, espessa, enrijece 
e vincula-se às estruturas vizinhas; o osso a ele conectado é tracio-
nado e seu ponto natural de equilíbrio é alterado. Uma vez que nos 
movemos por inteiro, cada restrição atinge a totalidade. Assim os 
movimentos deixam de ser eficazes, ocorre consumo excessivo de 
energia e grupos musculares adjacentes são ativados ao invés de per-
manecer em repouso6.
Ela percebeu que quando o tônus do tecido muscular entra em equi-
líbrio, o conjunto apresenta menos resistência em consequência da 
elasticidade e plasticidade do tecido conjuntivo. Porém, é preciso en-
tender como cada pessoa se movimenta e desalinha o próprio corpo 
da verticalidade para aprimorar as relações ósseas nas articulações e 
as disfunções musculoesqueléticas. 
De acordo com as expectativas de Rolf6, ao modificar gestos, pensa-
mentos e o modo de lidar com o cotidiano, os fibromiálgicos, tema 
deste estudo, podem desenvolver mecanismos para controlar seus 
sintomas, adotar postura mais positiva frente à doença e então evitar 
que a dor domine sua vida, recuperando desse modo sua qualidade 
de vida e conquistando melhor adequação social.
Ida Rolf acreditava que um corpo equilibrado torna o ser huma-
no melhor. Acreditar que é possível superar a dor ao assumir outra 
postura em relação à doença justificou o presente estudo que teve o 
objetivo de avaliar o efeito do tratamento com o método Rolfing na 
intensidade da dor e nos estados de ansiedade e de depressão apre-
sentados pelos fibromiálgicos.
O método  Rolfing, reconhecido mundialmente como tratamento 
complementar, não substitui os tratamentos convencionais, mas 
pode fazer parte do tratamento multidisciplinar, frequentemente 
indicado para pacientes com dor crônica. Vale ressaltar que esse mé-
todo pode ser útil para o tratamento de outros diagnósticos e sinto-
mas, porém a avaliação e a conduta devem ser feitas por profissional 
especialista.

MÉTODOS

Trinta pacientes do gênero feminino e maiores de idade, diagnosti-
cadas por médico neurologista, de acordo com os critérios médicos 
propostos pelo Colégio Americano de Reumatologia como sofre-
dores de SFM, foram submetidas, individualmente, a 10 sessões de 
Rolfing no CDCN-HCFMUSP. Todas foram selecionadas randomi-
camente, avaliadas no início, ao término e três meses após o trata-
mento proposto e mantiveram o tratamento rotineiro previamente 
executado nesse ambulatório.
Foram incluídas pacientes fibromiálgicas capazes de compreender 
e responder com autonomia os testes propostos e que nunca tives-
sem recebido tratamento de Rolfing. Foram excluídas aquelas com 

alteração psíquica grave ou analfabetas. Todas as pacientes estavam 
em tratamento ambulatorial convencional há pelo menos um ano e 
não apresentavam melhora esperada. O tratamento com Rolfing foi, 
então, complementar ao farmacológico. Por ser a dor um sintoma 
subjetivo e as pacientes já estarem em tratamento, o próprio gru-
po foi considerado controle. Optou-se por comparar o grupo a ele 
mesmo, onde a paciente foi a própria avaliadora de sua dor, antes e 
depois da aplicação.
Todas as pacientes foram atendidas por psicóloga, especialista nesse 
método; participaram voluntariamente do estudo, assinaram o Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e atenderam às 
propostas do protocolo da pesquisa.

Instrumentos de avaliação
• Escala Analógica Numérica Verbal de Dor (EANV);
• Inventário de Depressão Beck (BDI);
• Inventário de Ansiedade Beck (BAI).
Pela EANV mensurou-se a dor numa escala de zero a 10: as pacien-
tes foram instruídas a verbalizar o ponto correspondente à magni-
tude de sua dor entre os extremos, zero, ou seja, ‘sem dor’ e 10, ou 
seja, ‘dor insuportável’.
Pelo BDI e BAI mensurou-se a intensidade da depressão e da ansie-
dade por meio de questionário autoaplicado. Esses testes consideram 
o aspecto subjetivo dos quesitos analisados e a paciente avaliou sua 
dor, bem como seus sintomas emocionais. 
O método Rolfing caracteriza-se por trabalhar com a liberação mio-
fascial em partes do corpo e com a reeducação dos movimentos, 
pois cada sessão possui metas biomecânicas específicas. O processo 
foi cumprido em etapas, durante 10 sessões individuais, uma vez 
por semana, com duração de 30 minutos. Nesse processo, o tera-
peuta, por meio da manipulação dos tecidos, estimulou a liberdade 
respiratória do diafragma que indicasse o relaxamento e o alívio das 
tensões. Apontou que o eixo vertical apresenta duas direções (cabeça 
rostralmente e pés caudalmente) e que a flexibilidade dos joelhos e 
seu equilíbrio vêm do contato dos pés com o solo. Posteriormen-
te, aprimorou os movimentos contralaterais, para auxiliar a pelve 
a alinhar-se com o tórax. A liberação miofascial concentrou-se nas 
cinturas escapular e pélvica e o movimento, na coordenação motora 
de braços e pernas. Em seguida, trabalhou os músculos isquiotibiais 
e paravertebrais, onde o foco foi fazer a paciente perceber a flexibi-
lidade de sua coluna vertebral, o alongamento da cadeia muscular 
posterior e o contato com o solo via pernas e pés. Finalmente, o 
terapeuta incentivou o equilíbrio da cabeça em relação ao pescoço 
e ao eixo como um todo. Para isso, a manipulação visou diferenciar 
cabeça e pescoço aprimorando, por meio de novos movimentos, a 
orientação espacial. O movimento livre foi sempre reforçado, a fim 
de que a paciente encontrasse o que há de mais confortável dentro 
dela. O objetivo foi criar condições para que ela se aproprie de uma 
nova postura e gestos e os incorpore ao cotidiano. Não houve relato 
de efeitos adversos.

Análise estatística
Foi utilizado o teste não paramétrico de Friedman7. Todas as variá-
veis foram avaliadas descritivamente e calculadas variáveis quantita-
tivas referentes a valores mínimos e máximos, medianas, médias e 
desvios padrão para obtenção do resultado do tratamento.
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Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para a Análise de 
Projetos de Pesquisa da Diretoria Clínica do HCFMUSP, registrada 
com o nº 305/2004.

RESULTADOS

As características da amostra encontram-se na tabela 1. A melhoria 
dos sintomas manteve-se do término do tratamento até pelo menos 
três meses após sua suspensão. Houve diferença estatisticamente sig-
nificativa no primeiro momento de avaliação em todos os quesitos 
avaliados; não houve no segundo momento, o que mostra que o re-
sultado se manteve; exceto a ansiedade, que continuou melhorando 
apesar da suspensão do tratamento (Tabelas 2 a 6).

Tabela 5. Modificações da intensidade da dor, depressão e ansiedade

Variáveis Momentos Média DP Mediana Mínimo Máximo n p

Dor Início 9,07 1,14 10,0 7 10 30 <0,001

Fim do tratamento 2,80 1,79 3,0 0 5 30

Três meses após 3,07 2,02 3,0 0 9 30

Depressão Início 29,80 11,41 30,5 10 53 30 <0,001

Fim do tratamento 11,43 9,27 8,5 0 31 30

Três meses após 8,13 6,43 8,0 0 27 30

Ansiedade Início 37,30 12,75 36,5 13 58 30 <0,001

Fim do tratamento 13,87 10,01 11,5 1 53 30

Três meses após 10,53 9,58 7,0 0 44 30

Tabela 1. Características da amostra

Variáveis n %

Estado civil

 Solteira 8 26,7

 Casada 16 53,3

 Divorciada 3 10,0

 Viúva 3 10,0

Cor da pele

 Branca 23 76,7

 Parda 7 23,3

Escolaridade (anos)

 Fundamental (até 8) 20 66,7

 Médio (até 11) 5 16,7

 Superior (acima de 11) 5 16,7

Tabela 2. Intensidade da dor de acordo com a escala analógica numérica verbal

Intensidade da dor Antes do tratamento Ao término do tratamento Três meses após o término do tratamento

n % n % n %

Sem dor 0 0 5 16,7 4 13,3

Leve 0 0 6 20 8 26,7

Moderada 0 0 13 43,3 13 43,3

Intensa 4 13,3 6 20 4 13,3

Insuportável 26 86,7 0 0 1 3,3

Tabela 3. Grau de ansiedade de acordo com o Inventário de Ansiedade Beck 

Grau de ansiedade Antes do tratamento Ao término do tratamento Três meses após o término do tratamento

n % n % n %

Mínima 0 0 12 40 21 70

Leve 2 6,7 12 40 5 16,7

Média 8 26,7 5 16,7 3 10

Grave 20 66,7 1 3,3 1 3,3

Tabela 4. Grau de depressão de acordo com o Inventário de Depressão Beck 

Grau de depressão Antes do tratamento Ao término do tratamento Três meses após o término do tratamento

n % n % n %

Mínima 3 10 17 56,7 23 76,7

Leve 4 13,3 6 20 5 16,7

Média 14 46,7 7 23,3 2 6,7

Grave 9 30 0 0 0 0
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DISCUSSÃO

O presente estudo indicou que o tratamento contribuiu para a re-
cuperação do paciente fibromiálgico. O método Rolfing tem como 
proposta melhorar a comunicação das estruturas musculoesquelé-
ticas com o sistema nervoso6. Ida Rolf concluiu que o que impedia 
o movimento, idealmente livre e natural, relacionava-se ao tecido 
miofascial, à percepção, à coordenação neuromotora e/ou ao signi-
ficado emocional.
O método  Rolfing  baseia-se na resposta geral do organismo (ho-
meostase) e contempla a continuidade do tecido conectivo, desse 
modo, trata o indivíduo como um todo ao invés de tratar os sinto-
mas isoladamente. Objetiva que, via intervenção pontual, a mani-
pulação do tecido atinja todo o organismo, de modo que recupere 
o equilíbrio também em regiões distantes daquelas manipuladas. 
Assim, a função e a estabilidade biomecânica podem ser aprimora-
das pela manipulação das fáscias e pela educação sensório-motora ao 
atingir o mínimo de estresse e sobrecarga e o máximo de eficácia na 
movimentação diária. 
Ao aliviar tensões, estimular nova percepção corporal e o desen-
volvimento de recursos funcionais, o terapeuta ensina o paciente a 
cultivar a habilidade de discriminar hábitos estabelecidos e já incor-
porados de novos padrões de movimento que causam menos tensão 
biomecânica8. O paciente participa ativamente do seu processo, des-
se modo, trabalha-se com o paciente e não no paciente.
O método Rolfing atua de modo que o paciente aprimore sua ação 
biomecânica ao aprender movimentos mais eficazes decorrentes 
do alinhamento postural8 e, assim, desperte novo interesse por si 
mesmo e pelo ambiente em que vive, aprenda outras maneiras de 
se movimentar e de se relacionar com a dor. O equilíbrio corporal 
também compõe o quadro do bem-estar6,9. Oferece qualidade na 
orientação espacial e auxílio para lidar com a instabilidade provoca-
da pelos movimentos. Mesmo que os sintomas não tenham sido re-
solvidos totalmente, os pacientes foram capazes de conquistar novas 
habilidades, o que é uma possibilidade inicial de cura. Jacobson10, 
em sua revisão, relata achados de melhora da dor crônica de pacien-
tes tratados com Rolfing.
O toque pode intensificar as aptidões terapêuticas e a recuperação do 
paciente. Ao reconquistar a liberdade dos movimentos, ele descobre 
a sua maneira de relaxar, de se movimentar e de enfrentar os próprios 
conflitos. Essa técnica pode, assim, ajudar a refinar os mecanismos 
de enfrentamento do estresse e facilitar a resolução de problemas 
gerados pela cronicidade da doença4.

A força de vida que motiva e mobiliza o indivíduo sadio a encarar 
sua vida de modo prazeroso, geralmente não se manifesta com os fi-
bromiálgicos. A SFM é como o fim de um processo onde o paciente 
se vê sem chance de recuperação. O contato consigo mesmo é feito 
através da dor. Sem recursos para lidar com isso, deprimem-se, apri-
sionados na própria dor. Nesse estágio, a doença crônica não tende à 
autocura e sim cada vez mais à piora.
O paciente com depressão tem medo de mudanças, com dor, parali-
sa dentro de si e perde a criatividade, isto é, a capacidade humana de 
produzir algo novo. Os pacientes tratados pelo método Rolfing pu-
deram obter algo novo na percepção de si, assim como na percepção 
da dor e adquiriram a possibilidade de transformação e de atuação 
no cotidiano. Através do toque e de novos movimentos, foram des-
pertados para outra consciência e realidade deles mesmos. Os pa-
cientes se fortaleceram e novas conquistas repercutiram também no 
campo emocional.
Ida Rolf partilhava das ideias de Wilhelm Reich e também acredi-
tava que a tensão crônica que determina um padrão muscular, res-
tringe o movimento e o alinhamento postural, o que pode conter 
e estar relacionado com questões emocionais, comportamentais e 
com estresse10. Apesar dos achados referentes aos benefícios psicoló-
gicos ainda não terem sido suficientemente investigados, há relatos 
de redução dos níveis de ansiedade e de depressão após tratamento 
com Rolfing10. Porém a evidência da eficácia clínica ainda é muito 
limitada devido à escassez de pesquisas. 
Para o grupo estudado, o tratamento apresentou melhora dos sin-
tomas analisados e mostrou que pode mobilizar os pacientes fibro-
miálgicos ao se entender que a dor pode significar uma realidade 
concreta de superação de si mesmo e dos próprios ‘obstáculos’ cor-
porais. É certo que fármacos antidepressivos e analgésicos auxiliam 
o tratamento da SFM1. Porém, recomendam-se futuros estudos 
para avaliar a eficácia da associação de diferentes fármacos com a 
intervenção concomitante ao método Rolfing para se verificar se há 
possibilidade de se reduzir a quantidade e a duração da manutenção 
desses fármacos; bem como para se validar a hipótese de que esse 
método pode aprimorar o processamento sensorial e contribuir com 
a saúde psicológica do indivíduo10.

CONCLUSÃO

O tratamento teve efeito positivo, estatisticamente significativo, 
na intensidade da dor, na ansiedade e na depressão. As pacientes 
apresentaram modificações da condição inicial que se correlacio-

Tabela 6. Comparações múltiplas para avaliar ocorrência das diferenças entre os valores observados na intensidade da dor, depressão e ansiedade

Variáveis Comparação Valor Z p

Dor Início versus fim do tratamento 8,03 <0,001

Início versus três meses após 8,12 <0,001

Fim do tratamento versus três meses após 0,09 0,927

Depressão Início versus fim do tratamento 7,30 <0,001

Início versus três meses após 8,85 <0,001

Fim do tratamento versus três meses após 1,55 0,121

Ansiedade Início versus fim do tratamento 7,12 <0,001

Início versus três meses após 9,31 <0,001

Fim do tratamento versus três meses após 2,19 0,028
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naram à intervenção do método Rolfing. Contudo, a relação entre 
a diminuição da dor e os benefícios psicológicos deve ser mais pro-
fundamente investigada.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The Swiss ball has been 
widely used in different health sectors. It is considered effective 
to relieve pain and to help labor evolution, however there are few 
studies. This study aimed at evaluating the effect of the Swiss ball 
on pain relief and active labor duration of primiparous.
METHODS: This is a randomized and controlled study with 
40 primiparous divided in control group and ball group, who 
carried out pelvic mobility exercises for 30 minutes during active 
labor. Pain was measured by the numeric categorical scale, before 
and after therapy, by an assistant researcher. Labor duration was 
investigated by means of the partograph.
RESULTS: There has been significant pain decrease in the study 
group (p<0.001). There has been no difference between groups 
in labor duration (p=0.37).
CONCLUSION: The Swiss ball was an effective tool to relieve 
pain in the beginning of this period and should be encouraged 
by health professionals assisting parturients. 
Keywords: Labor, Pain, Swiss ball.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A bola suíça tem sido am-
plamente utilizada nos diversos setores da saúde. É considerada 
eficaz no alívio da dor e evolução do trabalho de parto, porém há 
poucos estudos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da 
bola suíça no alívio da dor e na duração da fase ativa do trabalho 
de parto em primigestas. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo randomizado e controlado 
com 40 primigestas divididas em grupo controle e grupo bola, 
que realizaram exercícios de mobilidade pélvica durante 30 mi-
nutos na fase ativa do trabalho de parto. A dor foi mensurada por 
meio da escala de categoria numérica, antes e após a terapêutica, 
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por um pesquisador auxiliar. A duração do trabalho de parto foi 
investigada por meio do partograma. 
RESULTADOS: Foi observada redução significativa da dor no 
grupo de estudo (p<0,001). Não houve diferença entre os grupos 
quanto à duração do trabalho de parto (p=0,37). 
CONCLUSÃO: A bola suíça foi um recurso efetivo no alívio 
da dor no início desse período, devendo ser incentivada pelos 
profissionais de saúde que assistem parturientes.
Descritores: Bola suíça, Dor, Trabalho de parto.

INTRODUÇÃO

A bola suíça foi desenvolvida em 1963 por Aquilino Cosani, fabri-
cante italiano de plásticos. Recebeu tal nome em 1989 por fisio-
terapeutas americanos, após testemunharem os seus benefícios na 
Suíça e passarem a utilizá-la nos EUA. Há alguns anos, esse recurso 
passou a ser utilizado na assistência à mulher durante o trabalho de 
parto, sendo também chamado de bola de nascimento, pois auxilia 
no alívio da dor e evolução dessa fase1,2.
O hábito da mulher de se manter em movimento durante o trabalho 
de parto e em posição vertical era uma prática comum no passado. 
Entretanto, depois que o parto passou a ocorrer em posição hori-
zontal, as parturientes passaram a ser mantidas no leito, apesar dos 
diversos estudos publicados sobre os benefícios da mobilidade da 
parturiente e da orientação do Ministério Saúde do Brasil quanto 
à liberdade de posição durante esse período3,4. Apenas uma peque-
na porcentagem de mulheres passou a escolher espontaneamente a 
deambulação ou outra posição vertical durante o trabalho de parto, 
sendo esta estimulada principalmente pelos grupos que defendem a 
humanização do parto e do nascimento.
Os benefícios da mobilidade da parturiente no trabalho são au-
mento da tolerância à dor, diminuição do uso de fármacos, melho-
ra na evolução da dilatação e redução da duração da fase ativa do 
trabalho de parto5. A bola suíça, instrumento terapêutico comu-
mente utilizado pela fisioterapia, foi inserida em centros de partos 
normais como um auxiliar na adoção das posturas verticais e no 
suporte para outras técnicas (entre elas, a massagem e o banho de 
chuveiro, a realização de alongamentos e a mobilidade pélvica)6,7. 
Por se tratar de método lúdico, distrai a parturiente, tornando o 
trabalho de parto mais tranquilo, diminuindo a tensão física e 
emocional e possibilitando maior conforto2,8.
Apesar do uso extenso em outras áreas da saúde, ainda há poucos 
estudos sobre a bola suíça no controle da dor e evolução do trabalho 
de parto. Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar o 
efeito da bola suíça no alívio da dor e duração da fase ativa do traba-
lho de parto em primigestas.
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MÉTODOS

Este estudo é um ensaio clínico randomizado e controlado, e foi 
desenvolvido no período de agosto de 2011 a julho de 2012 em uma 
maternidade que atende parturientes de baixo risco, o Centro de Re-
ferência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto-MATER. A amostra 
foi composta por 40 parturientes, divididas em grupo controle - GC 
(20) e grupo bola - GB (20). Elas foram admitidas no período pré-
-parto para assistência ao processo de parturição e preencheram os 
critérios de inclusão do estudo: primigestas, alfabetizadas, feto único 
em posição cefálica, gravidez de baixo risco, a partir das 37 semanas 
de gestação, dilatação cervical entre 4 e 5cm, com dinâmica uterina 
adequada para essa fase do trabalho de parto de início espontâneo, 
sem utilização de fármacos, membranas ovulares íntegras sem fatores 
de risco associados e ausência de problemas cognitivos ou psiquiá-
tricos de acordo com avaliação da psicóloga da instituição durante 
o pré-natal. 
Os critérios de exclusão adotados foram: gestantes internadas para 
indução do trabalho de parto, corioamniorrexe prematura ou preco-
ce, ou sem uso de fármacos uterotônicos antes da fase ativa.
Após orientação quanto à pesquisa, somente foram incluídas as vo-
luntárias que concordaram e assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE).
Todas as parturientes foram avaliadas quanto à intensidade de dor 
pela escala categórica numérica (ECN) e, logo em seguida, foram 
submetidas à terapêutica por uma fisioterapeuta de acordo com o 
grupo (determinado de forma aleatória). O GB foi submetido a 
exercícios de mobilidade pélvica na bola, exercícios ativos de ante-
versão e retroversão pélvica, lateralização, circundução e propulsão; 
o GC foi submetido aos procedimentos da maternidade, e à liber-
dade de posição. Ambos os grupos realizaram as atividades durante 
30 minutos, enquanto com dilatação cervical de 4 a 5cm. Todas as 
mulheres foram reavaliadas por meio da ECN após o procedimento, 
sendo que a avaliação da intensidade da dor antes e após a interven-
ção foi realizada por uma auxiliar. Após a intervenção, as parturien-
tes também foram avaliadas quanto à duração do trabalho de parto, 
velocidade de dilatação e descida fetal, tipo de parto e índice Apgar.
Para a análise estatística dos dados, utilizou-se o Excel, e os resulta-
dos foram apresentados em forma de média e desvio padrão, levan-
do em consideração p<0,05. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
(HCFMRP), de acordo com o processo HCRP nº 9148/2011.

RESULTADOS 

Em relação às características sócio-demográficas, a idade média de 
ambos os grupos foi de 19±4 anos (p=0,81); 80% do GB e 50% do 
GC cursaram até o ensino médio (p=0,62); 80% do GB e 100% do 
GC não possuíam atividade remunerada (p=0,21); e 60% de ambos 
os grupos possuíam união consensual (p=0,79).
Todas as parturientes tiveram acompanhantes no trabalho de parto. 
Apesar de a maternidade oferecer cursos de preparação para o parto, 
nenhum dos grupos participou dessa experiência.
Na análise dos resultados após a intervenção, observou-se redução 
significativa da dor no GB (p<0,001) (Figura 1). 

A avaliação da duração do trabalho de parto não demonstrou dife-
rença entre os grupos (p=0,37), bem como a velocidade de dilatação 
e descida fetal (p=0,36) (Tabela 1).

Tabela 1. Análise do tempo de trabalho de parto e velocidade de 
dilatação e descida fetal dos dois grupos

Tempo de trabalho de parto

n Mínimo Mediana DP Máximo Valor de p

GB 20 2,75 6,25 2,53 10,62 0,37

GC 20 3,00 5,83 2,00 9,00

Velocidade de dilatação e descida fetal

n Mínimo Mediana DP Máximo Valor de p

GB 20 0,45 1,25 0,43 1,77 0,36

GC 20 0,50 1,03 0,31 1,50
GC: grupo controle; GB: grupo bola; Teste de Wilcoxon.

Nesta amostra, 80% do GC e 100% do GB tiveram partos normais 
(p=0,47). Quanto ao índice de Apgar, 90% dos neonatos de ambos 
os grupos apresentaram Apgar>7 tanto no 1º quanto no 5º minuto, 
não havendo diferenças entre os grupos (p=0,63).

DISCUSSÃO

Alguns estudos demonstram que os exercícios realizados na bola 
suíça são eficientes na evolução da dilatação, alivio da dor e na fa-
cilitação da descida fetal. No entanto, essas informações ainda são 
empíricas, já que o número de estudos publicados sobre o tema é 
escasso. Somando-se a isso, a liberdade de movimentos permite que 
a mulher instintivamente assuma posições que facilitam a acomoda-
ção do feto, diminuem a compressão de vasos e nervos, e reduzem 
os níveis de estresse e a dor. No modelo atual de assistência ao parto, 
presente na maioria das maternidades do país, essa conduta é difi-
cultada. As parturientes são mantidas em leitos sob uso de ocitóci-
tos, o que influencia negativamente a postura da mulher durante a 
parturição.
No presente estudo observou-se que a bola foi um instrumento au-
xiliar efetivo na adoção de posturas verticais e no alívio da dor do 

GC GB

7,5

8,5
7,9

Antes

5,5

Depois

Figura 1. Intensidade da dor pela escala categórica numérica: com-
paração entre os grupos estudados
GC: grupo controle; GB: grupo bola.
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trabalho parto (p<0,001). Leung et al.9 haviam avaliado uma sala 
de parto do hospital de KwongWah em Hong Kong na China com 
203 mulheres, e mostraram diferenças estatísticas nos níveis de dor 
lombar, nível de pressão sobre o abdômen inferior antes e depois do 
exercício com bola de nascimento (p<0,05), bem como no alivio do 
estresse e ansiedade com alto nível de satisfação e redução de 6,4% 
no uso de fármacos analgésicos em comparação aos dois anos ante-
riores de assistência nessa maternidade.
Ainda na China, em Taiwan, na pesquisa realizada por Gau et al.10, 
observou-se evidências semelhantes somadas à redução do tempo de 
trabalho de parto com a bola suíça. O programa de exercícios foi re-
comendado por meio de um livreto de 26 páginas e um vídeo de 19 
minutos, e foi acompanhado periodicamente durante as consultas 
do pré-natal, sendo que as mulheres do grupo experimental recebe-
ram a bola. Elas foram incentivadas a escolher as posições mais con-
fortáveis e a fazerem movimentos e exercícios. Houve diminuição da 
dor no trabalho de parto, menor necessidade de analgesia peridural, 
redução da duração da primeira fase de trabalho e menor indicação 
de cesariana em relação ao grupo controle.
No presente estudo, apesar de o uso da bola não ter modificado a 
duração e velocidade de dilatação do trabalho de parto, isso está de 
acordo com o que foi encontrado por Lopes, Madeira e Coelho2 e 
por Taavoni et al.11: alívio da dor no trabalho de parto (p<0,05) e 
ausência de influência na duração do trabalho de parto.
O uso de recursos complementares para alívio da dor é uma prática 
muito comum no Oriente. No Brasil, apesar da implementação da 
Política Nacional de Humanização do Parto e Nascimento ainda 
há alta frequência de cesarianas, principalmente na rede suple-
mentar. Silva et al.7 caracterizaram o uso da bola suíça em serviços 
de atenção obstétrica vinculados ao Sistema Único de Saúde do 
Município de São Paulo; ela era utilizada em 40,9% dos centros 
obstétricos com os seguintes objetivos: promover descida da apre-
sentação fetal (32,4%), relaxamento (19,7%), progressão do parto 
(17,1%), exercício do períneo (14,5%), alívio da dor (11,8%), 
benefícios psicológicos e movimentação materna. No entanto, 
quase a totalidade das instituições visitadas (96,8%) não possuía 

protocolo para sua utilização o que aponta para a necessidade de 
ensaios clínicos para avaliar seus efeitos e subsidiar a elaboração de 
orientações para seu uso.
Interferir no processo fisiológico normal do trabalho de parto au-
menta o risco de complicações para a mãe e o bebê12. Assim, a bola 
suíça, além de auxiliar na realização da mobilidade pélvica e na ado-
ção de postura vertical, pode oferecer suporte para outras técnicas 
durante o trabalho de parto. 

CONCLUSÃO

A bola suíça foi um recurso efetivo no alívio da dor das parturientes 
no início desse período, devendo ser incentivada pelos profissionais 
de saúde que assistem essas parturientes. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Epidemiological data 
on chronic pain in different populations are scarce in Brazil. This 
study aimed at investigating the prevalence of neuropathic pain 
and possible associated factors in diabetes type 2 patients, of a 
teaching center.
METHODS: This was a transversal study with individuals seen 
between March 2010 and March 2011, in the Medical Outpa-
tient Setting of Specialties, University of the South of Santa Ca-
tarina, Tubarão, SC, with interviews to identify socio-demogra-
phic variables of age, gender and time elapsed after diagnosis of 
diabetes mellitus and application of tools to measure neuropa-
thic pain, depression, glycemia and adhesion to treatment.
RESULTS: Participated in the study 72 subjects, being 69.4% 
females, 15.3% with controlled glycemia levels at the moment 
of the interview, 90.3% were adherent to treatment and 33.3% 
had depressive symptoms. The prevalence of neuropathic pain 
was 16.7% and this was associated to time of diabetes mellitus 
2 (p=0.031).
CONCLUSION: The prevalence of neuropathic pain was simi-
lar to that observed in other places of the country and we suggest 
better follow up of the studied population with regard to depres-
sion and adhesion to medication to treat diabetes.
Keywords: Chronic pain, Complications of diabetes, Diabetes 
mellitus, Diabetic neuropathies.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Dados epidemiológicos so-
bre dor crônica, em diferentes populações, são escassos no Brasil. 
O objetivo deste estudo foi investigar a prevalência de dor neu-
ropática e possíveis fatores associados em pacientes portadores de 
diabetes tipo 2, de um serviço universitário.
MÉTODOS: Realizou-se estudo transversal com indivíduos 
atendidos entre março de 2010 e março de 2011, no Ambula-
tório Médico de Especialidades da Universidade do Sul de Santa 
Catarina, Tubarão, SC, com entrevistas para identificação das 
variáveis sócio-demográficas de idade, gênero e tempo de diag-
nóstico do diabetes mellitus e aplicação de instrumentos para 
mensuração de dor neuropática, depressão, glicemia e adesão aos 
fármacos. 
RESULTADOS: Foram entrevistados 72 sujeitos, sendo 69,4% 
do gênero feminino, 15,3% apresentavam níveis glicêmicos con-
trolados no momento da entrevista, 90,3% eram aderentes ao 
tratamento e 33,3% apresentavam sintomas de depressão. A pre-
valência de dor neuropática foi de 16,7% e esta se associou com 
o tempo de diagnóstico do diabetes mellitus 2 (p=0,031). 
CONCLUSÃO: A prevalência de dor neuropática foi semelhan-
te à observada em outras localidades do país, e sugere-se melhor 
acompanhamento da população estudada quanto à depressão e a 
adesão aos fármacos para tratamento do diabetes.
Descritores: Complicações do diabetes, Diabetes mellitus, Dor 
crônica, Neuropatias diabéticas.

INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus (DM) vem sendo considerado doença de pro-
porções endêmicas em todo o mundo, com número crescente de 
novos casos diagnosticados a cada ano. No Brasil, a prevalência do 
DM está em torno dos 5% da população1, sendo a grande maioria 
portador do DM tipo 2 (DM2).
Os distúrbios metabólicos presentes no DM, que apresentam em 
comum o aumento da concentração de glicose no sangue, podem 
levar o indivíduo a diferentes condições clínicas afetando o sistema 
nervoso central e/ou periférico2. Dentre as complicações crônicas 
destaca-se a neuropatia diabética, com alteração das funções dos ner-
vos pela sua exposição prolongada a níveis aumentados de glicose, 
cuja sintomatologia pode incluir a dor neuropática3. A patogênese 
deste tipo de dor parece envolver a degeneração progressiva dos axô-
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nios das fibras sensoriais, bem como o estresse oxidativo causado 
pelo aumento da formação de radicais livres em função dos níveis 
glicêmicos elevados, entre outros4,5.
A dor neuropática representa um problema de saúde por sua carac-
terística crônica, podendo afetar qualquer nervo do corpo humano, 
gerando incapacidade funcional importante e comorbidades como 
depressão, ansiedade e distúrbios do sono, entre outras6. Apesar dis-
so, dados epidemiológicos sobre a frequência e as consequências dessa 
condição são escassos no Brasil e o governo, por meio do Ministério da 
Saúde, recentemente vem incentivando estudos dessa natureza, visan-
do ao diagnóstico e ao melhor tratamento desses pacientes7.
Diante do exposto, o presente estudo investigou a prevalência de dor 
crônica em pacientes com DM2 atendidos em ambulatório médico 
universitário e outros possíveis fatores associados.

MÉTODOS

Realizou-se estudo com delineamento transversal em todos os pacien-
tes portadores de DM2 atendidos no período de março de 2010 a 
março de 2011, no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) 
da Universidade do Sul de Santa Catarina, no município de Tubarão, 
SC. Os critérios de inclusão para o grupo de estudo foram apresentar 
diagnóstico de DM2 e concordância em participar da pesquisa.
Os pacientes portadores de DM2 identificados no sistema de regis-
tro de pacientes atendidos no ambulatório no período do estudo fo-
ram contatados por telefone sendo agendada visita domiciliar para a 
coleta dos dados. Na entrevista, os pacientes foram orientados quan-
to aos objetivos e procedimentos do estudo e coleta da assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
As variáveis do estudo foram as informações sócio-demográficas 
(idade, gênero e tempo de diagnóstico de DM2), o valor glicêmico 
no momento da entrevista, a presença de dor neuropática, a adesão 
do paciente aos fármacos prescritos para tratamento do diabetes e a 
presença de sintomas de depressão. 
O valor glicêmico foi mensurado com o uso de equipamento para 
medição de glicose por determinação fotométrica da glicose (Sistema 
Accu-Chek Active®), no intervalo de no mínimo 1h e máximo 2h, 
após a última refeição, segundo recomendações do fabricante, sen-
do os pacientes classificados em “glicose controlada” para valores de 
glicemia até 100 mg/dL ou “glicose não controlada”, para valores de 
glicemia acima de 100 mg/dL8. A dor neuropática foi avaliada por 
um único entrevistador treinado quanto à sequência das etapas da en-
trevista e à forma de aplicação das perguntas e dos testes sensorias. A 
partir dos escores obtidos pelo preenchimento da escala DN4, que 
vem sendo aplicada na discriminação da qualidade da dor sensorial 
para identificação da dor crônica associada a lesão no sistema nervoso 
central9, a presença dessa condição foi categorizada como “sim”, quan-
do escore foi igual ou superior a 4 ou “não”, para escores inferiores a 4. 
Para a análise da adesão aos fármacos prescritos, os sujeitos foram 
classificados como “aderente”, quando apresentaram “adesão alta ou 
moderada”, ou como “não aderente” quando apresentaram “adesão 
baixa”, aplicando-se a Escala de Moriski conforme empregado pre-
viamente por outros autores10. O instrumento de avaliação quanto 
à presença de sintomas depressivos no indivíduo foi o Inventário 
de Beck11, sendo esse desfecho categorizado como “sim” quando os 
escores estiveram acima de 10 e “não” para escores de zero a 9.

Análise estatística
A prevalência de dor neuropática e as características sócio-demográ-
ficas dos portadores de DM2 no local do estudo foram analisadas 
descritivamente. Além disso, nesses pacientes foi analisada a possível 
associação entre dor neuropática e fatores relacionados como depres-
são, adesão ao tratamento, controle da glicemia e tempo de diag-
nóstico da doença. As informações foram registradas em banco de 
dados criado a partir do programa Excel® e importadas para o SPSS 
16.0®. Realizou-se análise pelo teste Qui-quadrado ou Prova Exata 
de Fisher para comparações dos dados categóricos nominais. Foram 
considerados como significativos os valores de p≤0,05.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética para Estudos em Hu-
manos (CEP) da Universidade do Sul de Santa Catarina, sob proto-
colo nº 12.395.4.01.III.

RESULTADOS

Dos 101 pacientes atendidos no período do estudo, 4 não quiseram 
participar, para 4 havia registro de óbito e 21 não responderam ao 
contato telefônico, por no mínimo, três tentativas, assim resultando 
em um total de 72 sujeitos entrevistados. A média de idade foi de 
60,6±11,2 anos (IC95% 58,0;63,2) e o tempo médio de diagnóstico da 
DM2 foi de 11,6±8,2 anos (IC95% 9,7;13,5).
As demais características que descreveram o perfil dos pacientes com 
DM2 atendidos no AME no período foram as seguintes: 69,4% 
eram do gênero feminino, 15,3% apresentavam níveis de glicemia 
controlada no momento da entrevista, 33,3% manifestaram presen-
ça de sintomas depressivos de acordo com o instrumento empre-
gado, 61,1% foram classificados como aderentes ao tratamento e 
16,7% deles apresentaram dor neuropática.
Na análise multivariada, a dor neuropática encontrou-se associada 
apenas ao tempo de diagnóstico do DM2 (Tabela 1). Para essa aná-

Tabela 1. Associação entre presença de dor neuropática e variáveis 
relacionadas em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Tubarão, SC, 
maio a julho de 2009 (n=72)

Variáveis Dor neuropática Total
n (%)

Valor 
de p*

Não (%) Sim (%)

Gênero
Feminino
Masculino

10 (13,9)
2 (2,8)

40 (55,6)
20 (27,8)

50 (69,4)
22 (30,6)

0,322

Glicemia controlada
Sim
Não

1 (1,4)
11 (15,3)

10 (13,9)
50 (69,4)

11 (15,3)
61 (84,7)

0,677

Presença de sintomas de-
pressivos

Sim (escore acima de 10)
Não (escore 0 a 9)

5 (6,9)
7 (9,7)

19 (26,4)
41 (56,9)

24 (33,3)
48 (66,7)

0,616

Adesão ao tratamento
Sim (alto e moderado)
Não

5 (6,9)
7 (9,7)

39 (54,2)
21 (29,2)

44 (61,1)
28 (38,9)

0,130

Tempo de diagnóstico 
(mediana)

< do que 10 anos
≥ do que 10 anos

2 (2,8)
10 (13,9)

31 (43,1)
29 (40,3)

33 (45,8)
39 (54,2)

0,031*

Total 12 (27,8) 60 (72,2) 72 (100,0)
* Prova Exata de Fisher.
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lise, o tempo de diagnóstico da doença foi categorizado tendo por 
base a mediana, cujo valor foi de 10 anos de diagnóstico. 
Por outro lado, uma vez que existem dados indicando o aumento 
de dor neuropática em função da idade, na presente amostra rea-
lizou-se análise de comparação para a presença de dor neuropática 
considerando-se uma possível influência da mesma. Nessa análi-
se, não houve diferença para esse desfecho quando se categorizou 
os indivíduos quanto à variável idade pela sua mediana (60 anos,  
Fisher, p=0,346).

DISCUSSÃO

Os dados evidenciaram prevalência de dor neuropática em 16,7% dos 
portadores de DM2 atendidos em ambulatório médico universitário, 
bem como a sua associação com o tempo de evolução da doença.
A frequência de dor neuropática observada neste estudo é muito 
semelhante àquela obtida em estudos desenvolvidos em população 
semelhante em outros países. Na Turquia registraram 16,0% desse 
desfecho em pacientes diabéticos atendidos em serviço universitá-
rio12 e, na Bélgica, esse valor foi de 14,0% entre pacientes atendi-
dos em clínicas para portadores de DM1 e DM213. Tais valores são 
maiores em pacientes diabéticos do que na população adulta do Bra-
sil em geral, para a qual se obteve recentemente uma prevalência de 
dor neuropática de 1,7%6. 
No Brasil, estudo transversal conduzido com mais de 300 pacien-
tes portadores de DM2 atendidos em serviço hospitalar identificou 
prevalência de 22,2% dos indivíduos com neuropatia diabética pe-
riférica14. No mesmo estudo, apesar de os valores serem próximos 
aos encontrados no presente trabalho, a pequena diferença pode se 
dever ao fato de que esses autores caracterizam a condição por outros 
sintomas além de alteração de sensação a estímulo mecânico. No 
entanto, dados epidemiológicos baseados em estudos populacionais 
referentes à frequência de dor crônica, incluindo a do tipo neuropá-
tico, são escassos no país, o que justificou a publicação recente de 
documento do governo aprovando protocolos de diagnóstico para 
as mesmas7, incentivando estudos dessa natureza.
Diferenças na frequência de dor neuropática podem ainda diferir sig-
nificativamente entre indivíduos diabéticos com diferentes níveis de 
tolerância à glicose e a população em geral; fatores como peso, doença 
arterial periférica e idade estão mais associados a esse desfecho15. Com 
relação a esse último fator, apesar de outros autores também reforça-
rem a ideia de que a proporção de indivíduos com dor neuropática é 
maior em indivíduos de maior idade16, esse desfecho não se associou à 
mesma no presente estudo, sugerindo que a associação com a variável 
tempo de diagnóstico da doença seja verdadeira e não ocorrendo ape-
nas em função do maior tempo de vida do paciente.
Os resultados aqui apresentados demonstram que apenas a variável 
tempo de diagnóstico do DM2 esteve associada à dor neuropática; 
esse achado está de acordo com os observados recentemente por ou-
tros autores que a duração do diabetes afeta outras comorbidades 
da doença. Em estudo realizado no Irã, o tempo de DM2, além da 
idade e nível educacional, entre outros fatores, esteve associado a 
complicações, principalmente do sistema cardiovascular17. No Ca-
nadá, estudo coorte realizado por mais de 20 anos com pacientes 
diabéticos numa população jovem também registrou que as compli-
cações relacionadas ao sistema renal aumentam com o maior tempo 

de diagnóstico do DM218.
Uma vez que o desfecho de dor neuropática entre indivíduos tam-
bém pode variar em função do instrumento de avaliação empregado 
para seu diagnóstico, salienta-se que a escala empregada no presente 
estudo vem sendo amplamente empregada no Brasil19, bem como 
no exterior9. Apesar disso, o Ministério da Saúde do Brasil7 sugeriu 
para essa finalidade a aplicação de um instrumento validado para a 
língua portuguesa que foi publicado mais recentemente20.
Quanto às demais características dos sujeitos do presente estudo, não 
foram observadas associações com outras variáveis para indivíduos 
que apresentaram dor neuropática. Entre os pacientes atendidos 
pelo AME, o tempo médio de diagnóstico do DM2 foi 11,6 anos, o 
que está de acordo com outros autores16. Além disso, a amostra em 
sua maioria foi composta de pessoas do gênero feminino (69,4%) 
e na faixa etária dos 60 anos de idade, também corroborando com 
estudos realizados por outros autores em população semelhante16,21. 
Ao investigar a adesão ao tratamento farmacológico para o contro-
le do diabetes, 61,1% dos pacientes foram considerados aderentes. 
Esse resultado foi inferior ao observado (84%) recentemente por ou-
tros autores entre portadores de DM2 atendidos na rede pública22, 
bem como entre portadores de diabetes atendidos em um serviço 
de extensão universitária (78,3%) no estado de São Paulo23. Sabe-se 
que os valores encontrados em diferentes estudos para essa variável 
podem diferir bastante dependendo da população e da condição es-
tudadas, bem como do instrumento de avaliação empregado para 
sua mensuração. Contudo, no presente estudo chama a atenção o 
fato de que, além desse valor de adesão estar abaixo do desejável 
(80%), para 84,7% dos pacientes entrevistados houve classificação 
dos níveis de glicemia como “não controlada” no momento da en-
trevista, conforme descrito no método. Esse fato sugere a necessi-
dade de maior acompanhamento dessa população, para o melhor 
controle das comorbidades associadas à hiperglicemia no diabetes21.
No que se refere ao fator de risco depressão, diversos estudos demons-
tram que sintomas depressivos estão fortemente relacionados à maior 
gravidade das complicações do DM24, demonstrando a importância 
de sua avaliação entre os pacientes diabéticos; no entanto, no presente 
estudo não foi observada associação entre essa variável e a presença 
de dor neuropática. Por outro lado, a partir do uso do Inventário de 
Beck os presentes achados revelaram que 33,3% dos entrevistados 
apresentaram sintomas depressivos. Apesar de se considerar que este 
não constitui um instrumento de diagnóstico clínico para depressão, 
sendo mais utilizado em situações para acompanhamento de efeito 
terapêutico e melhora de sintomas da doença, essa alta proporção de 
sintomas depressivos nos sujeitos sugere a necessidade de maior mo-
nitoramento dessa comorbidade entre indivíduos na população estu-
dada porque, entre outras razões, foi demonstrada associação entre a 
depressão e o comportamento de não adesão aos fármacos24. 
Os resultados obtidos sugerem a necessidade de maior acompanha-
mento desses aspectos na população estudada.

CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou prevalência de dor neuropática em 
pacientes com DM2 e associação dessa variável com o tempo de 
diagnóstico da doença, bem como significativa porcentagem de in-
divíduos não aderentes à terapêutica da diabetes mellitus. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Fibromyalgia syn-
drome is a chronic condition causing spontaneous widespread 
pain associated with hypersensitivity. This study aimed at investi-
gating the pressure pain endurance in women with fibromyalgia 
syndrome to determine the range of painful stimulation that an 
individual with fibromyalgia syndrome can resist acceptably. 
METHODS: We conducted an observational, descriptive, cross-
sectional study with 60 subjects (51.23±8 years), who met the 
American College of Rheumatology/1990 (ACR) criteria for 
fibromyalgia syndrome, and 42 healthy volunteers (48.33±9 
years) as the control group. Algometry was performed to record 
pressure pain detection threshold and pressure pain tolerance, 
and fibromyalgia impact questionnaire was used to determine 
the impact of fibromyalgia syndrome. Pressure pain endurance 
was calculated as the arithmetic difference between pressure pain 
tolerance and pressure pain detection threshold. 
RESULTS: A significant difference in fibromyalgia impact ques-
tionnaire (p<0.0001), pressure pain detection threshold, and 
pressure pain tolerance (p<0.0001) was found between both 
groups. Furthermore, a significant difference in pressure pain 
endurance (p<0.0001) for each of the 18 points identified by 
ACR was noted between both groups, with the highest range 
of physical stimulation observed in the control group. A cor-
relation between pressure pain endurance and pressure pain de-
tection threshold (r=0.8334; p<0.0001) and pressure pain tol-
erance (r=0.8387; p<0.0001) was observed in the fibromyalgia 
syndrome group. 
CONCLUSION: Pressure pain endurance of the fibromyalgia 
syndrome group was extremely lower, when compared with that 
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of healthy controls, and may be used as an additional component 
to measure the disturbance in pain perception and to determine 
the range of painful stimulation that an individual with fibromy-
algia syndrome can acceptably resist.
Keywords: Fibromyalgia, Musculoskeletal pain, Pain measure-
ment, Pain perception, Women.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A síndrome da fibromialgia 
é caracterizada por uma condição crônica que causa dor gen-
eralizada espontânea associada a hipersensibilidade. Este estudo 
teve como objetivo investigar a amplitude de dor à pressão em 
mulheres com síndrome da fibromialgia para determinar o início 
da sensação dolorosa e o máximo suportado e comparar com 
controles saudáveis. 
MÉTODOS: Foi realizado um estudo observacional, descritivo 
transversal, conforme os critérios do Colégio Americano de Reuma-
tologia/1990 (ACR), com 60 mulheres (51.23±8 anos) com diag-
nóstico de síndrome da fibromialgia e 42 (48.33±9 anos) voluntárias 
saudáveis como grupo controle. A algometria foi realizada para reg-
istro do limiar e tolerância à dor à pressão e aplicado o Questionário 
de Impacto da Fibromialgia para determinar a funcionalidade. A 
amplitude de dor à pressão foi calculada como a diferença aritmética 
entre o registro do limiar e a tolerância à dor à pressão. 
RESULTADOS: Foi encontrada diferença significativa no Ques-
tionário de Impacto da Fibromialgia e nas variáveis de sensibi-
lidade dolorosa (registro do limiar e tolerância à dor à pressão) 
entre os grupos (p<0,0001). Verificou-se diferença significativa 
(p<0,0001) na amplitude de dor à pressão para cada um dos 18 
pontos identificados pelo ACR entre o grupo síndrome da fi-
bromialgia e o grupo controle, com maior amplitude de dor à 
pressão no grupo controle. Foi encontrada forte correlação entre 
a amplitude de dor à pressão com o registro do limiar (r=0,8334, 
p<0,0001) e a tolerância à dor à pressão (r=0,8387, p<0,0001) 
no grupo fibromialgia. 
CONCLUSÃO: A amplitude da percepção de dor na sín-
drome da fibromialgia é extremamente baixa quando com-
parada com controles saudáveis. Portanto, sugere-se que essa 
relação poderia ser utilizada como um componente adicional 
para avaliar as perturbações na percepção da dor e determinar 
o intervalo aceitável de um estímulo doloroso que indivíduo 
pode suportar.
Descritores: Dor musculoesquelética, Fibromialgia, Mensura-
ção da dor, Mulheres, Percepção da dor.
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INTRODUCTION

Fibromyalgia syndrome (FMS) is a chronic condition that causes 
pain, stiffness, and tenderness of muscles, tendons, and joints. 
It is also characterized by restless sleep, tiredness, fatigue, anxi-
ety, depression, and disturbances in bowel functions1. The major 
symptom could be characterized by spontaneous, widespread, 
and unexplained pain associated with hypersensitivity, hyper-
algesia (decreased mechanical pain threshold), and/or allodynia 
(pain induced by non-nociceptive stimuli)2. Previous studies3,4 
had described that an abnormality in the central pain processing 
system results in central amplification of pain signals. The persis-
tence of nociceptive receptors stimulation in the peripheral tis-
sue may lead to plastic alterations in the central nervous system, 
causing central amplification and increase in pain sensitivity3,4.
Thus, many methods to assess hypersensitivity in patients with FMS 
have been developed5-7. Apart from a heightened sensitivity to pres-
sure, the responses of patients with FMS to other types of stimuli, 
such as heat, cold, and electrical stimuli, have been found to be simi-
lar to those of the controls8-10. Many clinical centers routinely mea-
sure pressure pain threshold while assessing chronic pain patients, 
but not pain range11. Pressure pain detection threshold (PPdt) is 
defined as the point at which a steadily increasing non-painful pres-
sure stimulus turns into a painful pressure sensation. Pressure pain 
tolerance (PPt) is defined as the highest level of pain that a subject 
is prepared to tolerate12. Pressure pain endurance (PPe) (pain range) 
is defined as the pressure stimuli because pain is reported (PPdt) 
until pressure pain increases to a maximum endured level (PPt)13. 
Monitoring of PPe, not only PPdt or the number of tender points, 
is important to predict the increase or decrease in pain sensitivity by 
drug or physical therapy5. The fact that PPe could be increased with-
out any change in PPdt is important because even with pain, the 
patient can still perform many daily activities and rehabilitation pro-
grams. Similarly, we can increase PPdt without changing PPe. These 
data are important for physical rehabilitation, including stretching, 
muscle strength, and aerobic exercise14.
The advances in understanding the biology of pain character-
istics in FMS could provide rational platforms for treatment 
target identification and limits for exercise and physical therapy 
modalities to control chronic musculoskeletal pain. Therefore, 
this study aimed at investigating PPe in women with FMS to 
determine the range of painful stimulation that an individual can 
resist acceptably, and compare it with that of healthy controls.

METHODS

An observational, descriptive, cross-sectional study was conduct-
ed. Patients who met diagnostic criteria14 for FMS were recruited 
from the Medical Clinic of the Onofre Lopes University Hospi-
tal and Physiotherapy Clinic at the University Potiguar, Natal, 
Brazil. Informed consent was obtained from all subjects, and the 
study protocols complied with ethical guidelines.
A total of 60 adult women aged 32 to 71 years, who met the 1990 
American College of Rheumatology (ACR) criteria14 for FMS, were 
recruited. The control group (CT) consisted of 42 healthy volun-
teers chosen randomly among hospital personnel and teachers.

Inclusion criteria adopted were: (a) medical diagnosis of FMS; 
(b) ability to understand the study objective and answer the 
questions; and (c) not participating in physical therapy or re-
habilitation programs in the previous 3 months. The CT group 
met all the inclusion criteria, except diagnosis of FMS and ab-
sence of both rheumatic and endocrine diseases. Exclusion cri-
teria for both the groups were: (a) confirmed cognitive deficit; 
(b) physical and/or organic difficulties that compromised ques-
tionnaire application and analgesic tests; (c) endocrine, rheu-
matic, and/or autoimmune diseases, including chronic fatigue 
syndrome, chronic pelvic pain, atypical depression, irritable 
bowel syndrome, rheumatoid arthritis, gout, and lupus; and (d) 
use of corticosteroids, analgesics, and anti-inflammatory drugs. 
Subjects were also asked if they had suffered from any stressful 
experiences in the last 2 weeks, such as quarrels or receiving bad 
news, or if they had engaged in intense physical activity.

Assessement of pain sensitivity and symptoms of fibromyalgia
The experiment was performed in a quiet setting without any in-
terruptions and in isolation from other patients. Algometry was 
conducted to record PPdt and PPt. A total of 18 tender points 
were marked with a dermographic pencil and assessed while the 
patients were in orthostatic position, with their feet slightly sepa-
rated. Pain sensitivity tests were performed on the 18 identified 
points by ACR14, perpendicular to the skin at intervals of 5-10 s by 
the same qualified examiner. A pressure algometer was used (Pain 
Diagnostics and Thermography®, Great Neck, NY, USA) through 
a 1cm diameter rubber extremity. Pain threshold and tolerance to 
pressure were quantified in kg/cm2. The examiner positioned the 
rubber point above the area to be examined and gradually increased 
the pressure by 1kg/cm2/s. PPdt was measured when the patient said 
“I am starting to feel pain.” To measure PPt, the patient was asked 
to bear the maximum amount of pressure from the algometer and 
use the sentence “Stop, I cannot take anymore” when she could no 
longer tolerate pain. Patients were asked to use these exact sentences 
for standardization of the test. PPe was calculated as the arithmetic 
difference between PPt and PPdt, i.e., PPt − PPdt=PPe.
Functional capacity was evaluated using the Brazilian version of 
the Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ)15, which is a self-
administered questionnaire that measures the functional aspects 
of the patient over the last few weeks. The FIQ contains three 
Likert-scale-type questions (levels of response) and seven visual 
analog questions. All the scales vary from 1 to 10 and a high 
score indicates negative impact and more severe symptoms. To-
tal FIQ score is graded from 1 to 100 points. Higher scores are 
related to greater impact of the disease on patients’ functionality 
and a corresponding reduction in their quality of life15.

Statistical analysis
Statistical analysis was performed using SPSS 19.0 and GraphPad 
Prism 5 (GraphPad Software Inc. 2009). Quantitative param-
eters were described by mean (Mn) and standard deviation (SD). 
The first step of the statistical analysis was to test the normal dis-
tribution using Kolmogorov-Smirnov test. Mann-Whitney test 
was employed to compare inter-group means and Spearman test 
was used to determine the correlation between PPe and PPt as 
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well as between PPe and PPdt in the FMS group. The value of p 
for statistically significant results was set at ≤0.05.
The Research Ethics Committee of the Federal University of Rio 
Grande do Norte has approved all procedures described in this 
study (274/2010).

RESULTS

No difference in age between groups was found. A significant in-
crease in FIQ scores was observed in the FMS group (p<0.0001) 
(Table 1). The FMS group showed a decrease in PPdt and 
PPt, indicating extreme sensitivity to pain. Furthermore, a sig-
nificant decrease in the values of PPdt (FMS=1.88±0.45kg/
cm2; CT=4.76±1.2kg/cm2) and PPt (FMS=2.49±0.52kg/cm2; 
CT=5.91±1.5kg/cm2) was found (p<0.0001) (Table 1).

Table 1. Age and differences in pain and functionality between fi-
bromyalgia and control groups

Groups

Variables Fibromyalgia
(n = 60)

Control
(n = 42)

Value-p

Age 51.23±8 48.33±9 0.1178

FIQ 68.96±16.4 18.12±12.3 <0.0001*

PPdt 1.88±0.45 4.76±1.2 <0.0001*

PPt 2.49±0.52 5.91±1.5 <0.0001*
Mann-Whitney test. FIQ; Fibromyalgia Impact Questionnaire; PPdt: pressure 
pain detection threshold; PPt: pressure pain tolerance; Pain values in kg/cm2. 
*Significant at 5%.

Table 2 shows significant differences (p<0.0001) between FMS 
and CT groups in PPdt, PPt, and PPe for each of the 18 points 
examined by ACR; values of all variables were significantly low-
er for the FMS group. PPe of FMS group showed a significant 
decrease (p<0.0001) (0.60±0.09kg/cm2), when compared with 
that of CT groupe (1.14±0.3kg/cm2), with the highest range 
of physical stimulation found in the CT groupe (Figure 1). A 
strong positive correlation between PPe and PPdt (r=0.8334; 
p<0.0001) as well as between PPe and PPt (r=0.8387; p<0.0001) 
was noted in the FMS group (Figure 2).

Table 2. Pressure pain means for each of the18 points identified by ACR between FMS and control group

Fibromyalgia Control

Tender Points PPdt PPt PPe PPdt PPt PPe p value

R Low Cervical 1.55 2.14 0.59 2.54 3.39 0.85 <0.0001

L Low Cervical 1.49 1.97 0.48 2.66 3.26 0.6 <0.0001

R Second Rib 1.28 1.78 0.5 3.24 4.00 0.76 <0.0001

L Second Rib 1.24 1.68 0.44 3.32 4.12 0.8 <0.0001

R Lat Epicondyle 1.60 2.21 0.61 4.26 5.41 1.15 <0.0001

L Lat Epicondyle 1.72 2.35 0.63 4.78 6.14 1.36 <0.0001

R Knee 2.37 3.01 0.64 5.78 7.39 1.61 <0.0001

L Knee 2.60 3.23 0.63 6.28 7.69 1.41 <0.0001

L Occiput 1.51 2.01 0.5 3.74 4.56 0.82 <0.0001

R Occiput 1.45 1.93 0.48 3.93 4.82 0.89 <0.0001

L Trapezius 1.71 2.33 0.62 4.79 5.92 1.13 <0.0001

R Trapezius 1.71 2.27 0.56 4.90 6.01 1.11 <0.0001

L Supraspinatus 2.16 2.83 0.67 5.93 7.49 1.56 <0.0001

R Supraspinatus 2.04 2.82 0.78 5.90 7.07 1.17 <0.0001

L Gluteal 2.29 2.91 0.62 6.13 7.61 1.48 <0.0001

R Gluteal 2.15 2.89 0.74 6.29 7.70 1.41 <0.0001

L Greater T 2.64 3.30 0.66 5.85 7.09 1.24 <0.0001

R Greater T 2.40 3.17 0.77 5.47 6.79 1.32 <0.0001
Results of Mann-Whitney test. Significant at 5%. 
R: right; L: left; Lat: lateral; Greater T: Greater trochanter; PPe: pressure pain endurance; PPe: pressure pain tolerance; PPdt: pressure pain detection threshold. Pres-
sure pain values in kg/cm2. There is a significant intergroup PPdt, PPt and PPe difference for each of the18 points identified by ACR14.
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Figure 1. Boxplot comparing pressure pain endurance means betwe-
en fibromyalgia and control groups 
Pressure pain values in kg/cm2. *Significance: p < 0.0001.



263

Pressure pain endurance in women with fibromyalgia Rev Dor. São Paulo, 2014 oct-dec;15(4):260-3

DISCUSSION 

When compared with the CT group, PPe (pain range) of the 
FMS group was significantly reduced. This indicated that FMS 
led to a significant decrease in PPe that was extremely lower, 
when compared to that of healthy controls, and was associated 
with the initial painful pressure sensation and maximum en-
dured level.
Pain perception was clearly altered in the FMS group, resulting 
in lower functionality, impairment of physical activities, and in-
creased depressive or anxiety states. An understanding of PPe in 
FMS could provide rational platforms for treatment and limits 
for exercise and physical therapy modalities to control chronic 
musculoskeletal pain2.
Psychological and biological factors that may be responsible for 
these alterations have been fairly discussed. Some authors have 
described that in normal pain process, perception of pain in-
volves two main groups of neural pathways, namely, ascending 
and descending pathways4. The peripheral nerves transmit sen-
sory signals, including nociceptive stimuli, to the spinal cord for 
transmission via the ascending nociceptive pathway to the brain 
for processing. Descending pain modulatory pathways send both 
facilitatory and inhibitory signals from the encephalon to the 
spinal cord and periphery, either increasing or decreasing the 
“volume control” on incoming nociceptive signals reaching the 
brain2,4. In patients with FMS, these two pain pathways appear 
to operate abnormally, resulting in central amplification of pain 
signals and lower PPe4,9.
We suggest that even with low PPdt, patients with FMS may 
present an improved PPt. Therefore, patients with FMS should 
be given better support in physical therapy, including aerobic 
exercises, muscle strengthening, electrotherapy, and hydrothera-
py3,8. Although regular exercise is clearly associated with higher 
pain tolerance, pain thresholds are affected more ambiguously, 
possibly producing clinical implications. Tesarz et al.16 indicated 
that regular physical activity is associated with specific alterations 

in pain perception. Studies on the effect of physical exercise on 
pain patients have demonstrated a consistent impact on qual-
ity of life and functioning without improvement in pain scores. 
Thus, in the exercise treatment for pain patients, it may be ad-
visable to focus on the development of pain-coping skills that 
would affect tolerance, rather than direct alleviation of PPe9,16. 
With this strategy, it may be possible to increase PPe in patients 
with FMS and improve their quality of life and functionality. 
Further research is needed to clarify the relationship between 
modifications in pain perception, psychological factors, and neu-
robiological processes in patients with FMS.

CONCLUSION

Patients with FMS have reduced functionality and decreased 
PPe, indicating that this variable should be used as an additional 
component to measure the disturbance in pain perception and to 
determine the range of painful stimulation that an individual can 
resist acceptably. Thus, the knowledge of PPe in patients with 
FMS may provide rational platforms for treatment and limits for 
exercise and physical therapy modalities, improving both quality 
of life and functionality.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: This study is justified 
by the relevance of highlighting strategies which may be used by 
the nursing team to contribute to pain management, considering 
the importance of pain as the fifth vital sign. This study aimed 
at describing Nursing interventions to be taught as strategies for 
pain relief, according to Nursing professors’ perception.
METHODS: This is a descriptive, exploratory and qualitative 
study. The scenario was a Nursing Graduation Course and parti-
cipants were Nursing professors teaching Nursing disciplines. All 
participants have signed the Free and Informed Consent Term. 
Data collected by means of semi-structured interviews recorded 
in audio were afterward organized in categories.
RESULTS: From data analysis, the category “Nursing care as 
non-pharmacological intervention to manage pain” has emer-
ged. Specific Nursing action strategies taught during the course 
were additional care, such as effective communication, patients’ 
positioning and mobilization and support with artifacts, added 
to family monitoring.
CONCLUSION: Nursing interventions adopted as non-phar-
macological therapies to manage pain were the strategies used by 
professors during the teaching process.
Keywords: Analgesia, Nursing care, Nursing professors.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Justifica-se a realização da 
presente pesquisa baseando-se na relevância de serem pontua-
das as estratégias das quais a equipe de Enfermagem possa lançar 
mão de modo a contribuir para o gerenciamento da dor, tendo 
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em vista a pertinência que a dor assume como o 5° sinal vital. 
O objetivo deste estudo foi descrever quais as intervenções de 
Enfermagem a serem ensinadas como estratégias para o alívio da 
dor, de acordo com a percepção dos enfermeiros docentes.
MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória 
com enfoque qualitativo. O cenário foi um Curso de Graduação 
em Enfermagem e os participantes foram os docentes enfermei-
ros que lecionaram disciplinas de Enfermagem. Todos os partici-
pantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Os dados coletados mediante entrevista semiestruturada gravada 
em áudio, foram posteriormente organizados em categorias.
RESULTADOS: Da análise dos dados coletados emergiu a ca-
tegoria “O cuidado de Enfermagem como intervenção não far-
macológica no gerenciamento da dor”. Constituíram estratégias 
específicas de atuação da Enfermagem, no processo de ensino 
dos graduandos, cuidados complementares como a comunicação 
eficaz, o posicionamento e a mobilização do paciente e apoio 
com artefatos, somados ao acompanhamento dos seus familiares. 
CONCLUSÃO: As intervenções de Enfermagem adotadas como 
terapias não farmacológicas no gerenciamento da dor constituíram 
as estratégias utilizadas pelos docentes no processo de ensino.
Descritores: Analgesia, Cuidados de Enfermagem, Docentes de 
Enfermagem.

INTRODUÇÃO

A Associação Internacional para Estudos da Dor (IASP) conceitua a 
dor como “uma experiência sensorial e emocional desagradável, asso-
ciada a um dano real ou potencial dos tecidos, ou descrita em termos 
de tais lesões. Cada indivíduo aprende a utilizar esse termo através 
de suas experiências prévias traumáticas...”1. Segundo a Sociedade 
Brasileira para o Estudo da Dor (SBED)2,3 a longevidade populacio-
nal associada ao aumento da sobrevida em relação aos traumas e às 
doenças crônicas propicia, em geral, o aparecimento de sequelas do-
lorosas, fato esse que exige o desenvolvimento de estratégias que di-
recionem a ação profissional para o seu correto e adequado controle. 
Emerge disso a inferência de que são importantes recursos humanos 
devidamente formados e qualificados na liderança do processo de 
gerenciamento, da atenção para avaliar e tratar a dor e, para isso o 
enfermeiro tem importante papel, visto suas responsabilidades rela-
cionadas à administração setorial, ao planejamento da assistência da 
equipe por ele coordenada, além da formação generalista e holística 
que deve envolver a sua graduação.
O enfermeiro assume papel preponderante na avaliação precisa da 
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experiência dolorosa e na promoção, manutenção e restauração do 
conforto do paciente frente à vivência da dor e suas consequências, 
mediante a organização dos cuidados implementados por ele pró-
prio e pela equipe de Enfermagem ao paciente com dor4.
O cuidado de Enfermagem pode expressar alívio do desconforto 
álgico o que justifica a necessidade de esforços que reproduzam pa-
drões de assistência especificamente voltados às diversas manifesta-
ções e percepções da expressão dolorosa, mediante a utilização de 
escalas e instrumentos que traduzam a intensidade e a qualidade da 
dor, bem como a aplicação de estratégias de cuidados de Enferma-
gem ou intervenções não farmacológicas que diminuam as reações 
fisiológicas e proporcionem conforto5,6. Compreende-se dessa asser-
tiva que há necessidade iminente da preparação do profissional de 
Enfermagem desde o momento de sua formação para o desenvolvi-
mento de tal competência7.
A referência do cuidado de Enfermagem como estratégia comple-
mentar para alívio da dor se baseia no uso de técnicas como a músi-
ca, a imaginação guiada, o controle de ruídos ambientais, o toque, a 
massagem, terapias físicas, além da comunicação propriamente dita, 
como recursos que diminuem a aflição secundária à dor, que devem 
ser discutidos com o profissional ao longo do seu processo de educa-
ção formal e continuada8,9.
Assim, justifica-se a realização da presente pesquisa baseando-se na 
relevância das estratégias das quais a equipe de Enfermagem possa 
lançar mão de modo a contribuir para o gerenciamento da dor, ten-
do em vista a pertinência que a dor assume como o 5° sinal vital.
O objetivo deste estudo foi descrever quais são as intervenções de 
Enfermagem a serem ensinadas como estratégias para o alívio da dor, 
de acordo com a percepção dos enfermeiros docentes.
 
MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com enfoque qua-
litativo do tipo análise de conteúdo temático. O estudo foi realizado 
em um curso de graduação em Enfermagem de uma instituição de 
ensino superior localizada no Município de Mogi das Cruzes. Foram 
incluídos todos os enfermeiros docentes que lecionaram, no ano de 
2011, disciplinas de Enfermagem. Os participantes assinaram o Ter-

mo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram coleta-
dos dados para a caracterização dos participantes, tais como gênero, 
idade, tempo de graduação e tempo de docência em enfermagem 
e, a seguir foi feita entrevista semiestruturada, gravada em áudio, 
partindo da questão norteadora: “De acordo com a sua percepção, 
quais são as intervenções de Enfermagem a serem ensinadas como 
estratégias para o alívio da dor?”.
A seguir, foi realizada a transcrição dos discursos oriundos das entre-
vistas gravadas e após sua leitura rigorosa e criteriosa foram classifi-
cados conforme explicitado na tabela 1, sendo estabelecidas Unida-
des de Registro, das quais resultaram os Núcleos de Compreensão 
tendo como marco referencial o Módulo Pedagógico da Sociedade 
Brasileira para o Estudo da Dor. Após análise procedeu-se um novo 
reagrupamento e classificação emergindo Categorias. A análise re-
flexiva e relacional dos conteúdos obtidos baseou-se no referencial 
teórico, buscando a compreensão do significado do fenômeno sobre 
a percepção dos docentes da graduação em Enfermagem. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Proces-
so CEP UMC 137/2010, CAAE 0131.0.237.237-2010).

RESULTADOS 

Em relação à caracterização, participaram deste estudo um total de 
5 docentes, denominados neste estudo “A”, “B”, “C”, “D” e “E”. 
Destes, 4 eram mulheres com idades entre 31 e 40 anos; em rela-
ção do tempo de formação, 4 eram graduados em Enfermagem há 
mais de 10 anos e 4 atuavam como docentes entre 10 e 15 anos. 
A tabela 1 apresenta os discursos selecionados, as unidades de regis-
tro, o núcleo de compreensão e a categoria.

DISCUSSÃO

Da categoria “O cuidado de Enfermagem como intervenção não 
farmacológica para o gerenciamento da dor” emergiram menções 
aos tratamentos disponíveis para o manejo da dor. Nessa perspecti-
va, os docentes referiram o reconhecimento de que as intervenções 
de Enfermagem por si representam ações não farmacológicas de 
conforto e melhora do quadro álgico:

Tabela 1. Processo de categorização, São Paulo, 2014

Discursos Unidade de Registro Núcleo de Compreensão Categoria

“A mudança de decúbito, o curativo muito compressivo, pode ser deixa-
do mais flexível ou mais solto, o paciente acamado muito tempo, pode-se 
deixá-lo sentado até a higienização que traz conforto, e ele se sentir bem, 
acaba facilitando a resistência à dor” (A)
“A família tem que estar orientada a valorizar o que a criança sente, a fala... 
uma vez que dor é diagnosticada, ensina-se a tentar primeiro intervir não 
farmacologicamente com mudança de decúbito, ou até o brinquedo...dei-
xar o modelo biomédico e valorizar as ações de enfermagem, mas não es-
quecer que às vezes tem que medicar. Orientar os alunos... que não pode 
erradicar a dor, mas minimizar” (B)
“Eu abordei um paciente com a aluna... ele falou espontaneamente que es-
tava distante da família, que não podia pegar a sobrinha no colo, que a 
médica estava diminuindo a dose da medicação...é mágico, são detalhes 
da nossa profissão, a conversa com o paciente é uma técnica não 
farmacológica terapêutica e comportamental” (C)
“O cuidado emocional é com intervenções não farmacológicas, como trocar 
o colchão, o toque, a mudança de decúbito e estimular a mobilidade” (D)
“Observar o paciente não é nada, tem que estimular a falar” (E)

Cuidados biológicos 
que proporcionam 
conforto

O diálogo como téc-
nica terapêutica

Cuidado emocional 
como intervenção 
de Enfermagem

A relevância do cuidado 
de Enfermagem no alívio 
da dor nos aspectos bio-
-sócioemocionais

O cuidado 
de enferma-
gem como 
intervenção 
não farma-
cológica no 
g e r e n c i a -
mento da 
dor
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“... a mudança de decúbito, o curativo, o paciente acamado muito 
tempo, você pode deixá-lo sentado e até a higienização que traz con-
forto, e este “sentir bem” acaba facilitando a resistência à dor” (A).
“O cuidado emocional é com intervenções não farmacológicas, 
como trocar o colchão, o toque, a mudança de decúbito e estimular 
a mobilidade” (D).
O tratamento da dor baseado na associação entre ações de Enferma-
gem e técnicas terapêuticas reduz os custos, além de evitar a ocor-
rência de possíveis efeitos adversos relacionados ao uso de fármacos e 
intervenções invasivas; aí reside a importância da Enfermagem para 
o gerenciamento do 5° sinal vital2.
É importante oferecer ao aluno da Graduação em Enfermagem ins-
trumentos que identifiquem as necessidades de cuidados específicos 
para cada indivíduo com dor, assim, baseando-se nas recomenda-
ções das entidades de classe de Enfermagem pertinentes ao estudo 
das respostas humanas ao abalo biológico, emocional e social que a 
dor pode acarretar10.
Na área de Enfermagem na Saúde da Criança, a percepção 
da docente participante convergiu para a técnica não farma-
cológica como a primeira escolha no processo de gerencia-
mento da dor, com foco na criança e na família, como segue: 
“A família tem que estar orientada a valorizar o que a criança sente, 
a fala... uma vez que a dor é diagnosticada, ensino a tentar primeiro 
intervir não farmacologicamente com a mudança de decúbito ou até 
o brinquedo... eu tento orientar isso aos alunos... que não podemos 
erradicar a dor, mas minimizar”(B).
Os tratamentos convencionais farmacológicos para tratamento da 
dor em pediatria vêm sendo associados, com eficácia, às técnicas 
complementares; o estímulo à imaginação do paciente pediátrico é 
o principal elemento da assistência11.
No que tange ao processo de assistência de Enfermagem às crianças 
e adolescentes que vivenciam dor, notadamente durante a interna-
ção hospitalar, há que se considerar a pertinência de estratégias de 
cuidado emocional, flexibilidade, motivação do lúdico, uso de ima-
ginação e estabelecimento de comunicação com o infante e com o 
sistema de apoio para compreensão da percepção de cada elemento 
sobre a experiência dolorosa e, a partir daí, implementar estratégias 
para o seu controle12.
A comunicação foi referida como uma ferramenta do cuidado na 
área de saúde mental ante a especificidade da experiência dolorosa 
para pacientes com distúrbios álgicos:
“Eu abordei um paciente com a aluna... ele falou espontaneamente 
que estava distante da família, que não podia pegar a sobrinha no 
colo, que a médica estava diminuindo a dose da medicação” (C).
A dor no contexto do portador de doença mental é considerada como 
diferenciada na avaliação desse tipo de paciente, e o gerenciamento do 
quinto sinal vital é inserido na recomendação para assistência de saúde 
e de Enfermagem dos “necessitados de cuidados especiais”2.

A comunicação como ferramenta de gerenciamento da dor favorece 
a avaliação do processo álgico, possibilitando a expressão da inten-
sidade e da qualidade do desconforto, além disso, por si só compre-
ende estratégia de alívio seja pela orientação, pela imaginação guiada 
ou pela possibilidade de verbalização13.
O gerenciamento da dor foi considerado nessa categoria, em sua 
versão não farmacológica, como as intervenções de cuidados empre-
gados pela equipe de Enfermagem. No ensino desse cuidado aos alu-
nos, a comunicação, a mobilização física, o apoio, e a utilização de 
artefatos e acompanhamento por parte do seu sistema de apoio fa-
miliar constituem estratégias específicas da atuação da Enfermagem.

CONCLUSÃO

O ensino da dor como 5° sinal vital reforça a necessidade de mobi-
lização de esforços que contribuam para a elaboração de estratégias 
para o seu gerenciamento. Nesse sentido, pode-se depreender que 
a Enfermagem representa importante elemento para esse processo 
mediante a aplicação de intervenções próprias à ciência do cuidado. 
Assim, as intervenções de Enfermagem representadas pelo posicio-
namento, pela comunicação, pela realização de curativos, pela ado-
ção de elementos que favoreçam a criatividade podem ser adotadas 
como terapias não farmacológicas para o gerenciamento da dor, de 
acordo com a percepção dos docentes enfermeiros.

REFERÊNCIAS

1. International Association Study of Pain (IASP). Charlton EJ. (editor), Core Curricu-
lum for Professional Education in Pain. 3rd ed. Seatlle: IASP Press; 2005.

2. Sociedade Brasileira para Estudos da Dor (SBED). Histórico da SBED. [disponível 
em www.dor.org.br].

3. Castro AB. Tratamento da dor no Brasil: evolução histórica. Curitiba: Editora Maio; 1999.
4. Wilkie DK, Ezenwa MO. Pain and symptom management in palliative care and at 

end of life. Nurs Outlook. 2012;60(6):357-64.
5. Dalal S, Hui D, Nguyen L, Chacko R, Scotti C, Roberts L, et al. Achievement of 

personalized pain goal (PPG) in cancer patients referred to a supportive care clinic at 
a comprehensive cancer center. Cancer. 2012;118(15):3869-77.

6. Santos LM, Ribeiro IS, Santana RC. [Identification and treatment of pain in the pre-
mature newborn in the intensive care unit]. Rev Bras Enferm. 2012;65(2):269-75. 
Portuguese.

7. Romanek FA, Avelar MC. Percepção dos docentes acerca do ensino da dor para gradu-
andos em enfermagem. Rev Eletr Enf. 2013;15(2):463-70.

8. dos Santos DS, de Carvalho EC. [Nursing interventions for the care of patients with 
arthritis: an integrative review]. Rev Bras Enferm. 2012;65(6):1011-8. Portuguese.

9. Lira AL, Araújo WM, Souza NT, Frazão CM, Almeida AB. Mapeamento dos cuida-
dos de Enfermagem para pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Rev Rene. 
2012;13(5):1171-81.

10. Portella VC, Crossetti MG, Baron DA, Mendes EM, Crippa SP. Fórum em ambiente 
virtual na relação de confiança entre o profissional e o indivíduo cuidado. Rev Gaúcha 
Enferm. 2012;33(4):72-8.

11. Palermo TM. Assessment of chronic pain in children: current status and emerging 
topics, Pain Res Manag. 2009;14(1):21-6.

12. da Luz JH, Martini JG. [Understanding the meaning of being hospitalized in daily lives 
of children and teenagers with chronic diseases]. Rev Bras Enferm. 2012;65(6):916-
21. Portuguese.

13. Macedo AC, Romanek FA. Gerenciamento da dor no pós-operatório de pacientes 
com câncer pela enfermagem. Rev Dor. 2013;14(2):1-4.



267

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Verbal investigation is 
a critical step of nursing neurological evaluation of neuropathic 
pain patients, due to its multidimensionality. There are few stu-
dies in the literature specifically dealing with this subject. In light 
of the above, this study aimed at evaluating medical records on 
clinical topographic characteristics of neuropathic pain reported 
by patients from a multidisciplinary management center.
METHODS: This is a documental, crossover and quantitative 
study evaluating 50 medical records of patients with established 
neuropathic pain diagnosis who came for routine consultations 
between January and June 2014. Data collection form was ba-
sed on McGill Pain Questionnaire and data regarding age, gen-
der, pain topography and presence of verbal descriptors were 
analyzed. Data were submitted to statistical analysis and Chi-
-square test was applied to compare association among variables.
RESULTS: There has been prevalence of females (64%), with 
mean age of 57 years. Most common pain descriptors were from 
the sensory dimension and were associated to cases where neuro-
pathy affected lower limbs (p=0.006).
CONCLUSION: There has been association between topogra-
phy and pain dimension. Due to the subjectivity and complexity 
involving neuropathic pain evaluation, it is necessary to unders-
tand its clinical manifestations and to prepare the whole multi-
disciplinary team, especially Nursing, which plays a critical role 
in verbal investigation of painful patients.
Keywords: Nervous system diseases, Neurological evaluation, 
Neuropathic pain, Nursing, Pain clinics, Pain measurement. 

Clinical topographic analysis of neuropathic pain in patients admitted in 
a center of multidisciplinary treatment*
Análise clínico-topográfica da dor neuropática de pacientes admitidos em um centro de 
tratamento multidisciplinar

David Ribeiro dos Santos1, Adriana do Carmo Gentil Fornel1, Ana Flávia Bezerra1, Janaína Duarte1, Stela Márcia Draib Gervásio1

*Recebido do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Paulista, São José dos Campos, SP, Brasil. 

1. Universidade Paulista, Curso de Enfermagem, São José dos Campos, SP, Brasil. 

Apresentado em 19 de setembro de 2014.
Aceito para publicação em 05 de novembro de 2014.
Conflito de interesses: Não há – Fontes de fomento: não há.

Endereço para correspondência:
David Ribeiro dos Santos
Rodovia Presidente Dutra, km 157,5 - Bairro Jardim Limoeiro
12240-420 São José dos Campos, SP, Brasil.
E-mail: david_r.santos@hotmail.com

© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A investigação verbal é uma 
etapa fundamental do exame neurológico do enfermeiro na ava-
liação do paciente com dor neuropática, dada à sua multidimen-
sionalidade. Na literatura, poucos são os trabalhos que lidam 
especificamente com esse tema. Diante disso, o objetivo deste es-
tudo foi analisar registros em prontuários sobre as características 
clínico-topográficas da dor neuropática relatadas por pacientes 
de um centro de tratamento multidisciplinar. 
MÉTODOS: Estudo documental, transversal, de natureza 
quantitativa. Analisaram-se 50 prontuários de pacientes com 
diagnóstico estabelecido de dor neuropática que compareceram 
para consultas de rotina entre janeiro e junho de 2014. Utilizou-
-se formulário para coleta de dados baseado no Questionário de 
Dor McGill e foram analisados dados referentes a idade, gênero, 
topografia da dor e presença de descritores verbais. Os dados fo-
ram submetidos a análise estatística e aplicou-se teste de Qui-
-quadrado para comparar a associação entre as variáveis. 
RESULTADOS: Prevaleceram pacientes do gênero feminino 
(64%), com média de 57 anos. Os descritores de dor mais ci-
tados foram da dimensão sensorial e se associaram aos casos em 
que a neuropatia atingia os membros inferiores (p=0,006). 
CONCLUSÃO: Foi observada uma associação entre topografia 
e dimensão da dor. Em virtude da subjetividade e complexidade 
que envolvem a avaliação da dor neuropática, faz-se necessário 
o conhecimento das suas manifestações clínicas e o preparo de 
toda a equipe multidisciplinar, sobretudo da Enfermagem, que 
desempenha papel fundamental na condução da investigação 
verbal do paciente com dor.
Descritores: Clínicas de dor, Dor neuropática, Doenças do sis-
tema nervoso, Enfermagem, Exame neurológico, Mensuração 
da dor.

INTRODUÇÃO

Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), a 
dor é conceituada como uma experiência sensorial e emocional de-
sagradável que está associada a lesões reais ou potenciais1. Ela existe 
desde os primeiros relatos da humanidade, porém sua conceituação 
passou por modificações significativas até os dias atuais. Atualmen-
te, a dor pode ser vista como um fenômeno multidimensional que 
envolve aspectos fisiológicos, sensoriais, afetivos e cognitivos e sua 
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avaliação deve envolver a detecção, qualificação e mensuração de to-
das essas dimensões2.
Em função de sua natureza, a dor pode ser classificada como noci-
ceptiva ou neuropática. A primeira é causada por ativação de noci-
ceptores periféricos, com transdução fisiológica natural e modulação 
reconhecida3. A dor neuropática é consequência de lesões ou doen-
ças que afetam o sistema nervoso somatossensitivo com consequente 
comprometimento central do processamento da informação e, por 
isso, seus sintomas se estendem além do período da cura física dessas 
lesões, e podem associar-se a déficits motores, psíquicos, neuroendó-
crinos e neurovegetativos4.
Identificar indivíduos com dor neuropática exige abordagens que 
envolvam a investigação verbal por meio de descritores de dor5. A 
análise desses descritores é uma etapa do exame neurológico do en-
fermeiro e, na literatura, poucos são os trabalhos que lidam especifi-
camente com esse tema na perspectiva do paciente com dor neuro-
pática, tendo em vista que esse procedimento não é objeto exclusivo 
do neurologista e sim, parte do exame físico multiprofissional6.
Portanto, o objetivo do presente estudo foi analisar as características 
clínico-topográficas da dor neuropática, relatadas pelos pacientes de 
um centro de tratamento multidisciplinar durante o exame neuroló-
gico, e discutir os resultados com a literatura científica disponível. A 
análise do perfil encontrado possibilita o fornecimento de subsídios 
para o planejamento de ações de saúde com base na prevalência dos 
casos, bem como contribui para o conhecimento técnico-científico 
dos profissionais da saúde, principalmente aqueles envolvidos no 
tratamento da dor.

MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa documental do tipo transversal, descriti-
va, de natureza quantitativa realizada em uma clínica de tratamento 
multidisciplinar da dor, de pequeno porte, localizada no município 
de São José dos Campos, SP, a qual atende pacientes, em sua grande 
maioria, particulares e de convênios de saúde que são acompanha-
dos por profissionais das seguintes especialidades: Neurologia, Orto-
pedia, Enfermagem, Quiroacupunturismo, Fisioterapia, Psicologia 
e Nutrição.
A coleta de dados ocorreu durante três semanas do mês de julho de 
2014, por meio da análise dos prontuários de 50 pacientes, adultos, 
de ambos os gêneros, pertencentes ao banco de dados da clínica, 
escolhidos aleatoriamente e sequencialmente. Todos os pacientes 
se encontravam com diagnóstico estabelecido de dor neuropática e 
tiveram seu anonimato preservado, sendo utilizados os dados dos 
prontuários apenas para fins estatísticos de pesquisa.
Para a análise documental, elaborou-se um formulário baseado no 
Questionário de Dor McGill, que se trata de um inventário validado 
com 78 descritores, organizados em 4 dimensões: sensorial; afetiva; 
avaliativa; e mista7. O referido instrumento continha dados de iden-
tificação do paciente e dados referentes a idade, gênero, topografia 
da dor e presença de descritores verbais de dor neuropática.
Os dados receberam análise estatística descritiva e inferencial. Para a 
análise descritiva, foi utilizado o software GraphPad Instat para Win-
dows, versão 3.0, onde a variável numérica idade foi avaliada por 
meio de medidas descritivas de centralidade (média e mediana) e de 
dispersão (mínimo, máximo e desvio padrão). As variáveis categóri-

cas (gênero, topografia da dor e descritores verbais) foram expressas 
em percentuais, frequências absolutas e relativas. Para a análise infe-
rencial, foi utilizado o software RStudio, versão 0.98.1028, onde foi 
aplicado o teste Qui-quadrado de tendência linear para comparar 
a associação entre topografia e dimensão da dor, com significância 
estatística de p<0,05.
Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Paulista através do processo nº 31382214.0.0000.5512.

RESULTADOS

Dos 50 pacientes que preencheram os critérios de inclusão, 64% 
(n=32) eram do gênero feminino. A idade variou de 22 a 91 anos 
com média de 57,3±14,2 anos.
Com relação à investigação verbal, a figura 1 apresenta o panorama 
da ocorrência de descritores de dor na amostra, alocados de acordo 
com suas dimensões. Nos casos em que o paciente relatou dois ou 
mais descritores, todos eles foram considerados, visto que diferentes 
modalidades de dor podem estar presentes de acordo com o tipo de 
fibra acometida.
Ao investigar a associação entre topografia e dimensão da dor, os 
resultados apontaram que os descritores da dimensão sensorial estão 
associados aos pacientes cuja dor neuropática atinge os membros 
inferiores (MMII), conforme demonstra a tabela 1. Para confirmar 
essa hipótese, o teste de Qui-quadrado de tendência linear foi apli-
cado com grau de liberdade da comparação equivalente a 2. O valor 
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Figura 1. Descritores de dor neuropática identificados na amostra (n=85)

Tabela 1. Associação clínico-topográfica da dor e valores de p adqui-
ridos pelo teste Qui-quadrado (p<0,05)

Topografia da dor Dimensão 
sensorial

Dimensão 
mista

Dimensão 
avaliativa

Valor 
de p

Membros inferiores 20 (48,8%) 7 (29,2%) 7 (35%) 0,006*

Região tóracolombar 6 (14,6%) 7 (29,2%) 8 (40%) 0,866

Membros superiores 6 (14,6%) 3 (12,5%) 0 (0%) 0,317

Cabeça/face 4 (9,8%) 1 (4,2%) 0 (0%) 0,179

Região cervical 4 (9,8%) 2 (8,3%) 1 (5%) 0,367

Região glútea 0 (0%) 4 (16,6%) 4 (20%) 1,000

Região intercostal 1 (2,4) 0 (0%) 0 (0%) **

Total de descritores 41 (100%) 24 (100%) 20 (100%)
*Teste de Qui-quadrado estatisticamente significativo; ** valor de p inexistente.
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de Qui-quadrado obtido (x2) correspondeu a 9,9412, sendo maior 
do que o Qui-quadrado crítico (x2c=0,103).

DISCUSSÃO

Nos últimos anos, a escolha pelas clínicas de tratamento multidisci-
plinar da dor como alternativa para o tratamento tradicional de dor 
crônica, vem se tornando popular. Entretanto, informações sobre a 
população de usuários desse tipo de serviço de saúde ainda corres-
pondem a um campo pouco estudado em pesquisas científicas8. A 
interação entre os diferentes conhecimentos e a abordagem multi-
disciplinar do paciente nas clínicas de dor, posiciona-o como sujeito 
ativo em seu processo terapêutico e permite uma visão holística pe-
los profissionais, o que torna a informação clínica mais detalhada e 
o diagnóstico mais rápido9.
Neste estudo, a amostra revelou predomínio do gênero feminino, o 
que reforça a hipótese de estudos anteriores que evidenciam maior 
ocorrência de dor neuropática entre as mulheres6,10-12. Diferenças 
hormonais, maior facilidade para verbalizá-la e menor tolerância à 
dor podem explicar esses resultados6.
É consenso na literatura que a longevidade aumenta progressiva 
e proporcionalmente o risco de desenvolvimento de dores crôni-
cas10,13, o que corrobora os resultados do presente estudo que reve-
laram distribuição da idade da amostra com média de 57 anos. Essa 
prevalência pode estar associada às atividades laborais ou ao processo 
de envelhecimento, que amplia o risco de desenvolvimento de do-
enças crônico-degenerativas14.
Com relação à investigação verbal para o rastreamento de descritores 
de dor, foi utilizado formulário baseado no Questionário de Dor 
McGill, por ser um instrumento multidimensional, validado, que 
permite caracterizar e discernir as dimensões afetiva, sensitiva, ava-
liativa e mista da dor7. Neste estudo, 10 descritores foram relatados 
pela amostra, e esse amplo espectro de qualificações reforça a com-
plexidade do fenômeno álgico, bem como a sua individualidade. 
Seis, dos 10 descritores relatados, pertencem à dimensão sensorial. 
Destes, houve destaque para os sintomas de formigamento (14,1%) 
e queimação (14,1%), que são atribuídos ao acometimento de fibras 
finas do tipo C e do tipo A-delta, respectivamente. Esses resultados 
ratificam estudos anteriores sobre o tema6,15.
De acordo com os dados da investigação verbal, foi identificado 
grupo heterogêneo de qualificações verbais da dor, no entanto, o 
padrão topográfico mostrou-se mais homogêneo. Quanto à loca-
lização corporal do acometimento da dor, houve destaque para os 
MMII (48,78%). Similarmente ao presente estudo, o padrão de 
dor na porção distal das extremidades inferiores, tem sido referido 
por diversos autores como um quadro clínico típico na dor neu-
ropática16,17.
Até então, não havia na literatura científica pesquisas que procuras-
sem associar os padrões topográficos observados no exame neuro-
lógico aos descritores de dor neuropática relatados na investigação 
verbal de pacientes de centros de tratamento multidisciplinar. Neste 
estudo, identificou-se que o acometimento da dimensão sensorial 
está frequentemente associado aos casos cuja dor neuropática atinge 
os MMII. Por se tratar de um dado pouco explorado, tal hipótese 
foi submetida a análise estatística e comprovada significativamente, 
apontando que os desvios não foram devidos ao acaso.

Considerando essa associação, é possível inferir que o trato espino-
talâmico, via responsável pela condução das informações dolorosas 
de dimensão sensorial ao tálamo e córtex18, teve ação prevalente 
nas neuropatias de MMII que atingiram a amostra, configurando 
os sintomas de dor em formigamento, queimação, fisgada, choque, 
pruriginosa e latejante.
O conhecimento e entendimento do exame neurológico, como par-
te do exame físico, é uma peça chave no diagnóstico de pacientes 
com dor neuropática. Tradicionalmente, todo profissional de saúde 
deve reconhecer o paciente que vivencia uma experiência doloro-
sa, no entanto, alguns profissionais, como os enfermeiros, devem 
desenvolver uma assistência integral ao paciente com dor, viabili-
zando um cuidado multidimensional19. Diante dessa responsabili-
dade, subsídios para que se compreenda a dor neuropática nas suas 
diversas dimensões devem ser incorporados à prática clínica para 
nortear a avaliação diagnóstica e garantir o correto direcionamento 
assistencial20.

CONCLUSÃO

Apesar das limitações de uma amostra pequena, este estudo per-
mitiu identificar uma associação entre topografia e dimensão 
da dor. Outro dado relevante é a semelhança observada entre 
os pacientes que recorrem a tratamentos multidisciplinares em 
clínicas especializadas e demais usuários de ambulatórios tradi-
cionais de dor.
Em virtude da subjetividade e complexidade que envolve a avalia-
ção da dor neuropática, faz-se necessário o conhecimento das suas 
manifestações clínicas e o preparo de toda a equipe multidisciplinar, 
sobretudo da Enfermagem, que desempenha papel fundamental na 
condução da investigação verbal do paciente com dor.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Failed back surgery 
syndrome refers to a condition in which a patient has undergone 
back surgery with a poor outcome. This syndrome leads to losses 
in daily living activities and hinders the return to physical exerci-
se. The objective of this study was to analyze the relation between 
chronic low back pain and functional capacity and the physical 
activity level of these patients. 
METHODS: Cross-sectional study comprising 57 patients, 
mean age 51.07±12.93 years, who underwent low back surgery. 
These patients were divided into two groups, according to the 
presence of chronic low back pain. All patients filled in a ques-
tionnaire that covered demographic data, visual analog scale for 
pain, Rolland-Morris Questionnaire to evaluate functional in-
capacity and International Physical Activity Questionnaire to 
measure physical activity level. 
RESULTS: The following predominated: women (77%), obese 
(49%), surgery for spinal disc herniation (80%), underwent one 
low back surgery (52%). Patients with chronic low back pain re-
fer a greater perception of disability and 81% of this group sho-
wed an average of 3.53±3.51 points in Roland-Morris. Chronic 
low back pain had no influence on the different levels of physical 
activity demonstrated in patients with chronic low back pain and 
results of the International Physical Activity Questionnaire sho-
wed no significant difference between the groups (p=0.54). 
CONCLUSION: These findings indicate that there were other 
factors beyond chronic pain interfering with the physical activity 
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level in these groups and further studies to explore lifestyle, phy-
sical exercise adherence and other dimensions of pain are still ne-
eded. Results contribute to the understanding and management 
of patients with chronic low back pain.
Keywords: Active life expectation, Failed back surgery syndro-
me, Low back pain, Sedentary lifestyle.
 
RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A síndrome dolorosa pós-
-laminectomia lombar é uma condição em que o paciente sofreu 
uma cirurgia de coluna lombar e os resultados não foram satis-
fatórios. A dor crônica lombar interfere nas atividades de vida 
diária e na prática de exercícios físicos regulares. O objetivo deste 
estudo foi analisar a relação da dor crônica lombar com a incapa-
cidade funcional e o nível de atividade física em pacientes com a 
síndrome dolorosa pós-laminectomia lombar. 
MÉTODOS: Estudo transversal composto por 57 pacientes 
com idade média de 51,07±12,93 anos que sofreram cirurgia em 
coluna lombar. Esses pacientes foram divididos em dois grupos 
seguindo o critério da presença de dor crônica lombar. Os ins-
trumentos utilizados foram questionário para coleta de dados 
demográficos e clínicos, escala analógica visual, Questionário 
Roland Morris e Questionário Internacional de Atividade Física. 
RESULTADOS: Houve prevalência do gênero feminino (77%), 
obesos (49%), cirurgia de hérnia discal lombar (80%), apenas 
uma cirurgia (52%). Pacientes com dor crônica lombar apresen-
taram uma média de 3,53±3,51 pontos no Roland Morris. A 
dor crônica lombar não teve influência nos diferentes níveis de 
atividade física demonstrados no grupo com dor crônica lombar 
e os resultados do Questionário Internacional de Atividade Fí-
sica demonstram que não houve diferença significativa entre os 
grupos (p=0,54). 
CONCLUSÃO: Os achados indicam que existem outros fato-
res além da dor crônica que interferem no nível de atividade 
física nesses grupos e que há a necessidade de outros estudos 
para explorar o estilo de vida, a aderência ao exercício físico e 
outras dimensões da dor. Os resultados obtidos contribuíram 
para o entendimento e manuseio desses pacientes com dor crô-
nica lombar.
Descritores: Dor lombar, Estilo de vida sedentário, Expectativa 
de vida ativa, Síndrome pós-laminectomia.
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INTRODUCTION

Chronic low back pain (CLBP) has long been considered a pu-
blic health problem due either to its high prevalence or to the 
magnitude of the disability related to it. Therefore, many investi-
gations in different countries have been done, trying to focus on 
the characteristics of those patients, as well as on many factors 
related to this disease, trying to establish possible preventive me-
asures1,2.
A systematic review of the global prevalence of low back pain 
that included general population studies published between 
1980 and 2009 showed that low back pain has shown to be a 
major problem throughout the world, with the highest prevalen-
ce among women and aged 40-80 years3.
According to the World Health Organization (WHO), based on 
several papers, the economic burden to the society and govern-
mental organizations is quite high. In the United States, the total 
cost with low back pain exceeds U$ 100 billion dollars per year4.
In an epidemiological survey in Hong Kong, 21.8% of the popu-
lation (n=1703) suffers from CLBP5. Studies held in two places 
in Brazil (Pelotas in the South and Salvador in the Northeast) 
showed that 4.2% (n=3182) and 16.3% (n=2297) of the indivi-
duals had CLBP6,7.
The initial treatment of lumbar pain is mostly conservative, but 
surgery may be necessary when the clinical treatment fails to pro-
vide adequate pain relief and when there is obvious nerve root 
and/or spinal cord compression8.The most frequent causes of 
lumbar disc surgery are degenerative disc diseases, osteoarthritis 
and narrowed spinal canal9, being 40% of the reported cases of 
CLBP due to discogenic origin10.
Failed back surgery syndrome (FBSS) is defined as low back spi-
ne or lumbar root pain, usually in the same topographic loca-
tion, persisting even after surgical intervention or starting after 
its execution11.This condition may develop in 10 to 40% of pa-
tients operated on the lumbar spine12.
Patients with CLBP may show a reduction in their functional 
capacity impacting their ability to perform moderate to vigorous 
daily activities as cleaning windows, gardening and house cle-
aning. In addition, their performance of physical exercises can 
also be affected influencing the choice of exercise, and in many 
cases causing total interruption of this practice13.The actual in-
fluence of pain intensity on physical deconditioning and how the 
avoidance of movement (kinesiophobia) can be related to lack 
of adherence to a physical exercise program need to be better 
discussed and understood14,15.
We hypothesized that patients with FBSS had a higher rate of 
perceived disability and a lower level of physical activity. 
The aim of this study was to identify whether CLBP really inter-
feres with the functional capacity and the physical activity level 
of these patients.

METHODS

Observational, cross-sectional study was conducted between 
March and October 2011 in Curitiba, Paraná, Brazil. All pa-
tients referred by physicians were contacted by phone and an 

appointment was scheduled. Data collection took place at the 
Physical Education Department, Federal University of Parana. 
All patients signed a Free and Informed Consent Term, in com-
pliance with the determination of the National Health Council 
Resolution 196/96.
The study sample included 57 patients who underwent lumbar 
surgery at least six months earlier. There were either operated pa-
tients with no significant pain or patients with CLBP that were 
further classified as the FBSS group. Patients were selected by 
neurosurgeons or orthopedic surgeons. Exclusion criteria were: 
age under 18; surgery in other regions of the spine other than 
lumbar; surgery for tumor or spinal cord injury; and surgery 
performed less than 6 months before evaluation. The first group 
(G1) consisted of patients with CLBP and the second group 
(G2) of patients without pain.
All patients filled in a questionnaire about demographic charac-
teristics, lumbar illness, perception of pain, disability, and phy-
sical activity level.
Demographic characteristics consisted of age, gender, body mass 
index, occupational and educational status. Questions about 
lumbar illness were related to pathological types that preceded 
the surgery and quantity of surgeries and treatments after sur-
gery. Patients were also asked if they have had CLBP. Pain in-
tensity in those patients with CLBP was evaluated by the verbal 
analog scale (VAS)16. VAS is used worldwide and is easily unders-
tandable by the study population. Clear and concise instructions 
have been given to each patient enabling a quick application 
with a minimum intervention by the researcher. It is based on a 
box scale divided in ten boxes (0-10) where zero (0) means “no 
pain” and ten (10) means “the worst pain ever”. Patients with 
CLBP recorded pain intensity in the VAS in two situations: at 
awaking time and at 8 p.m.
Disability was measured by The Roland-Morris Disability Ques-
tionnaire (RMDQ). This tool is a self-report questionnaire being 
one of the most widely used tools employed by researchers to 
measure the degree of disability in people affected by low back 
spine disorders17,18. It consists of 24 questions taken from the 
impact illness profile19. The option “because of my back” was 
added in each item of the questionnaire. Questionnaire was fo-
cused on some physical functions, such as walking, sitting, clim-
bing stairs, dressing up, sleeping, personal care, crouching down 
and daily activities20. Each question had a ‘YES’ (1) or ‘NO’ (0) 
answer. The higher the score, the greater is the functional disabi-
lity. Validation into Portuguese had been previously published, 
after applying the questionnaire to 140 patients with CLBP. In-
ternal consistency was very high level (Cronbach’s α 0.92).The 
intraclass correlation coefficient for test-retest reliability was 0.95 
(95% confidence interval, 0.93-0.97). The Brazilian-Portuguese 
RMDQ version was assessed by calculating the Effect Size with 
84% of confidence interval. The level of responsiveness was 0.10 
(0.04 to 0.16)21.
The level of physical activity was measured by the International 
Physical Activity Questionnaire (IPAQ), version 8, long form. It 
consists of 27 questions related to physical activity divided into 
four domains (occupational, transport, household and leisure 
activities) and the total sitting time reported per week. These ac-
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tivities were observed in a regular week with vigorous, moderate 
or low intensity, and a minimum of 10 continuous minutes. Af-
ter all domains in MET (metabolic equivalent) were calculated, 
physical activity level was classified as low, moderate or high22.
The Portuguese validation was done in a study with 257 parti-
cipants, and the Spearman correlation was high and significant 
(rho=0.69 to 0.71, p<0.01)23.

Statistical analysis
Descriptive statistics detailed the characteristics of groups G1 
and G2. Shapiro-Wilk test was applied to verify data normality. 
In both groups, IPAQ data were not normally distributed while 
RMDQ was normal only in G1. Nonparametric Mann-Whitney 
test was used to analyze differences between groups related to 
RMDQ and to IPAQ. Simple linear regression was used for G1 
to check the influence of CLBP on perceived disability. Chi-
-square test was applied to check the influence of CLBP on the 
level of physical activity. The level of significance was set to 0.05 
for all the tests. Analysis was performed using SPSS V 18.0.
This study was approved by the Health Sciences Sector of 
the Federal University of Parana under registration number 
1048.173.10.11.

RESULTS

The study sample included 57 patients (44 females and 13 males) 
with mean age of 51.07 (SD=12.93). According to body mass 
index, they were described as: normal weight (30%), overwei-
ght (21%) and obese (49%). Main causes of surgery were spinal 
disc herniation (80.2%), osteoarthritis (12.3%), spinal canal ste-
nosis (3.5%), spina bifida (1.8%) and bilateral mega apophysis 
(1.8%).
In relation to the number of surgeries, 30 patients (52.6%) un-
derwent only one low back surgery, while 17 (29.8%) had two 
spinal surgeries and 10 (17.6%) three or more surgeries. Physi-
cal therapy treatment program has been reported by 21 patients 
(37%); while 36 patients (63%) discontinued this program. Re-
garding complementary therapies, only 5 patients (8.8%) un-
derwent psychological sessions or acupuncture.
Patients were assigned to two groups according to the existence 
of pain: G1 (Group with CLBP) included 42 patients; and G2 
(group without PAIN) with 15 patients. G1 showed a mean sco-
re of 5.32 (SD=2.02) for pain intensity based on VAS. Demogra-
phic characteristics and pathological types that preceded surgery 
of both groups are shown in table 1.
Coefficient estimate in linear regression analysis between CLBP 
and the RMQD score was not significant (β=0.054, R2=0.003, 
p=0.736).
Results also showed that 81% of G1 was considered a poor re-
sult based on the classification from the original article, with 14 
points or more classified as a poor result, indicating high func-
tional disability 19. There were significant differences between 
both groups regarding the level of functional capacity (U = 7.50, 
p = 0.000; table 2). This result demonstrates the impairment of 
functional capacity in G1.
There was no significant difference between CLBP and the levels 

of physical activity (c2=0.5079, p=0.476). IPAQ results showed 
no significant difference between groups (p=0.54). G1 presen-
ted a mean score of 425 (SD=564.4), and G2 presented a MET 
mean score of 530.6 (SD=705.6). There was a prevalence of low 
level of physical activity in both groups. G2 had one patient with 
high level of physical activity (Table 3). This patient was consi-
dered an outlier, and so his data was removed from the nonpara-
metric test. There was no significant difference between groups 
regarding their level of physical activity (U=262, p=0.326).
Chi-square test showed that CLBP had no influence in the diffe-
rent levels of physical activity demonstrated in G1 (c2=0.5079, 
p=0.476). There was no significant association between CLBP 
and the levels of physical activity in G1 (r=0.275, p=0.078).

Table 1. Demographic data and main causes of surgery of the parti-
cipants by group

Variables G1 (n=42) G2 (n=15)

Age (years) mean (SD) 53(12.9) 45.6(11.7)

Gender

 Female 35 9

 Male 7 6

Body mass index (category)

 Normal 11 6

 Overweight 22 7

 Obese 9 2

Pathological types

 Spinal disc herniation 32 14

 Osteoarthritis 7 0

 Spinal canal stenosis 2 0

 Spina bifida 0 1

 Bilateral mega-apophasis 1 0
G1: group with pain; G2: group without pain.

Table 2. Roland Morris Disability Questionnaire scores

Scores G1 G2

Mean(SD) 16(3.69) 3.53 (3.51)

(min-max) (3-23) (0-11)
G1: group with pain; G2: group without pain.

Table 3. Level of physical activity in groups

IPAQ G1 G2

Low 30 (71.4%) 12 (80%)

Moderate 12 (28.6%) 2 (13.3%)

High 0 1 (6.7%)*
IPAQ: International Physical Activity Questionnaire; *Outlier.

DISCUSSION

Results of this study support the hypothesis that the CLBP pre-
sented by patients with FBSS show high prevalence of functio-
nal disability. But the authors found a prevalence of low level of 
physical activity in both groups with no significant association 
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between CLBP and different levels of physical activity in the 
group with CLBP.
Herniated lumbar intervertebral disk was the most common 
condition reported by patients with CLBP24. Surgery is indi-
cated when a conservative treatment fails. The present study 
showed that 80.2% of patients had herniated lumbar interver-
tebral disk.
This research included 42 patients presenting CLBP, who were 
taken to the health service and diagnosed with FBSS. Ongoing 
low back pain is a major complication after lumbar spinal sur-
geries. The etiology of this painful disorder is discussed at length 
by many health researchers, since it includes surgical and non-
-surgical factors, ranging from psychosocial factors, surgical fac-
tors, and reviews of surgeries due to postsurgical complications9.
CLBP may impair functional capacity during daily activities. 
The knowledge of these effects is important, since strategies of 
intervention taken by health professionals should be based on 
such data. Health condition or treatment results are usually eva-
luated by self-report questionnaires. RMQD is one of the most 
common scales used by researchers to measure functional capa-
city in patients with CLBP17,25. In the original article, the result 
of 14 points or more was considered as bad result inferring high 
functional incapacity22. This research showed significant diffe-
rence between groups with regard to RMDQ scores. G1 patients 
showed a mean score of 16 points (SD=3.69, table 2) and 81% 
of these patients were classified as highly functionally disabled. 
The evaluation of results of low back surgery is highly impor-
tant because it helps the improvement of medical surgery tech-
niques and materials, and the understanding of psychological 
and physical characteristics of the patient. Signals and symp-
toms like pain, physical condition, kind of surgery and disabili-
ty were major determinants to evaluate post-surgical results in a 
prospective research with a two-year follow up carried out with 
185 patients who underwent lumbar spine surgery26.
The present study showed 47.7% of these patients underwent 
two or more low back surgery. Sometimes, another surgery is 
indicated to recover from pain and functional incapacity. A 
case series of 82 patients with mean follow-up period of 15 
months after instrumented fusion for treatment of failed back 
surgery, has shown that 65% of patients reported unsatisfac-
tory outcome. Mean VAS score for low back pain was 4.57±2.9 
and 30.6±20.327.
RMDQ is more responsive with patients with high levels of ac-
tivity limitation. A study with 803 patients that evaluated data 
from four randomized controlled trials registered in Australia 
New Zealand Clinical Trials Registry showed that functional 
incapacity measured with RMDQ was 11.9±6.5 and mean 
pain scores at baseline were 6.2±2.0.28.
Patients who underwent low back surgery expect a normal re-
turn to their daily life activities. A prospective study with a five-
-year follow up has shown improvement in the functional capa-
city of the groups with a mean score according to the Oswestry 
Total Disability Index of 40.7% before surgery (severe disabi-
lity) and 25.3% (moderate disability) after surgery29. Another 
study has found that the intensity of pain in patients after six 
months of lumbar surgery showed a negative relation with the 

level of physical activity reported30. Although our study did not 
present a pre-operative evaluation, we have found a high rate of 
functional incapacity as compared to patients who underwent 
lumbar surgery, regardless of the time of surgery or the time of 
signs and symptoms.
The relationship between disability, quality of life and fear-
-avoidance beliefs in patients with CLBP was evaluated by 
researchers in many countries. A cross-sectional study compri-
sing 105 patients showed that when the severity of pain incre-
ased, physical function decreased and disability (15.43±6.05, 
RMDQ) increased as fear-avoidance increased31.
Our study showed a prevalence of low level of physical activity 
in both groups. These findings confirm the presence of other 
factors that lead to low level of physical activity in patients who 
underwent low back surgery.
Physical activity is defined as any body movement produced 
by the muscles and resulting in energy expenditure32. The daily 
routine of patients with FBSS can be changed with the presen-
ce of CLBP. In this case, the healthcare team that assists these 
patients should keep in mind the level of physical activity for 
the planning of their actions. Many tools have been developed 
and applied in order to measure the level of physical activity 
either in epidemiological studies or in the analysis of treatment 
results. IPAQ was developed by the World Health Organization 
with the objective of establishing the prevalence of physical ac-
tivity worldwide22. This tool divides physical activities into four 
domains (occupational, transport, household and leisure activi-
ties). They combine walking, pedalling and moderate or vigo-
rous physical activity to demonstrate the physical activity level 
presented by individuals. There was no significant difference 
between both groups regarding the level of physical activity in 
our study, since there was a low level prevalence. These results 
have shown that patients submitted to surgery tend to adopt 
protective measures to avoid lumbar spine impairment. This 
procedure can interfere with their choice of daily routine acti-
vities. Another study used an accelerometer to check the level 
of physical activity in individuals with CLBP and reported a 
low level of physical activity with a reduction of 29% of their 
steps within a period of 24 hours as compared to the level in 
the control group33.
Epidemiological researches on physical activity and chronic 
low back pain have shown that the relationship between these 
variables can be a relationship in a ‘U’ shape indicating that 
quantity of physical activity is dangerous to lumbar spine he-
alth. Heneweer, Vanhees and Picavet34 evaluated 758 subjects 
(26.9% of the sample) with CLBP and scored their physical 
activity through a tool similar to IPAQ, concluding that extre-
mes of the pattern of AF were associated to a high prevalence 
of CLBP.
Patients with CLBP often feel unable to perform their daily 
activities, developing a model of fear and avoidance of situa-
tions that may worsen their pain, characterizing a behavior of 
kinesiophobia13. Psychological factors should also be taken into 
account such as fear of movement, occurrence of new lesions or 
compromising the performed surgical procedure. These factors 
have been related to patient’s perception of pain15.
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CONCLUSION

This study has limitations that should be considered after the 
interpretation of results.
A first limitation is related to the use of a questionnaire (IPAQ) 
to check the level of physical activity with a tendency to overes-
timate the level of physical activity of the patient.
The second limitation was lack of preoperative evaluation of pa-
tients with FBSS. Further researches of patients’ behavior in re-
lation to CLBP and to their lifestyle as well as multidimensional 
pain assessment are needed.
Results of this study demonstrated that CLBP prevalent in pa-
tients with FBSS can be associated to other factors that determi-
ne their functional incapacity and low level of physical activity.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: College professors are 
exposed to numerous pressure sources which affect their qua-
lity of life and professional activities. Notwithstanding, studies 
discussing musculoskeletal disorders in this population are still 
scarce in the literature. This study aimed at evaluating symptoms 
of work-related musculoskeletal disorders among professors of 
the University of Pernambuco – Petrolina Campus.
METHODS: Sample was made up of 49 professors and to ob-
tain musculoskeletal symptoms prevalence and typology, the 
Nordic Musculoskeletal Symptoms Questionnaire was used, as 
well as the visual analog scale to evaluate pain intensity.
RESULTS: The prevalence of musculoskeletal symptoms was 
85.7%, being that 64.3% have reported that symptoms are rela-
ted to and worsen with teaching activities, being cases suggestive 
of work-related musculoskeletal disorders. Most affected anato-
mic region was lumbar spine (54.8%), followed by cervical spine 
(45.2%), shoulders (23.8%) and wrists/hands (23.8%). Most 
prevalent regions with severe pain were upper limbs (36.8%), 
lower limbs (32.0%) and spine (21.9%).
CONCLUSION: The studied sample had a high prevalence of 
musculoskeletal symptoms and acknowledged that symptoms 
are related to and worsen with teaching activities, being suggesti-
ve of work-related musculoskeletal disorders.
Keywords: Musculoskeletal pain, Professional diseases, Worker’s 
health.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Os docentes de ensino supe-
rior estão expostos a inúmeras fontes de pressão, afetando assim 
sua qualidade de vida e rendimento nas atividades profissionais. 
Apesar disso, estudos que discutam os distúrbios de caráter os-
teomuscular nesse público ainda são escassos na literatura. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a sintomatologia de distúrbios 
osteomusculares relacionados ao trabalho em docentes da Uni-
versidade de Pernambuco - Campus Petrolina.
MÉTODOS: A amostra foi composta por 49 docentes e para 
se obter a prevalência e tipologia dos sintomas osteomusculares, 
utilizou-se o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomuscula-
res, bem como a escala analógica visual para avaliar a intensidade 
de dor. 
RESULTADOS: A prevalência de sintomas osteomusculares foi 
de 85,7%, sendo que 64,3% relatam que os sintomas estão re-
lacionados e pioram com a atividade de lecionar, sendo casos 
sugestivos de distúrbios osteomusculares relacionados ao tra-
balho. A região anatômica mais acometida foi a coluna lombar 
(54,8%), seguida pela coluna cervical (45,2%), ombros (23,8%) 
e punhos/mãos (23,8%). As prevalências dos sintomas álgicos 
com intensidade grave foram nos membros superiores (36,8%), 
nos membros inferiores (32,0%) e na coluna vertebral (21,9%).
CONCLUSÃO: Na amostra de docentes estudados, houve uma 
alta prevalência de sintomas osteomusculares, assim como a per-
cepção de que a sintomatologia está relacionada e piora com a 
atividade de lecionar, sendo sugestivos de distúrbios osteomus-
culares relacionados ao trabalho.
Descritores: Doenças profissionais, Dor musculoesquelética, 
Saúde do trabalhador.
 
INTRODUÇÃO

A presença de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Traba-
lho (DORT), tem mostrado elevada incidência nos últimos anos, 
frente às modificações na organização e exigências nas relações tra-
balhistas, levando, muitas vezes, ao afastamento do posto de traba-
lho e à incapacidade funcional do trabalhador1. Tais distúrbios são 
reconhecidos como uma importante causa de morbidade e incapa-
cidade em indivíduos2,3, sendo apontados como um problema de 
saúde pública4.
De acordo com as normas técnicas do Ministério da Previdência 
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Social, a sintomatologia apresentada nos DORT costuma englobar 
dor, parestesia, sensação de peso e fadiga, além de abranger quadros 
clínicos do sistema musculoesquelético adquiridos pelo trabalhador 
submetido a determinadas condições de trabalho. A presença desses 
sintomas é fator preponderante para uma percepção negativa do in-
divíduo em relação à sua saúde5. Nessa perspectiva, a mensuração dos 
relatos de DORT faz-se necessária afim de que se tenham dados para 
quantificar as prevalências e avaliar diversas populações acometidas.
Dentre as ferramentas utilizadas para avaliação dessa sintomatologia, o 
Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO) é um 
instrumento desenvolvido com a proposta de padronização dos relatos 
de dores e desconfortos no sistema musculoesquelético, facilitando as-
sim a comparação entre resultados de diversos estudos e populações6.
Dentre essas populações, os professores de ensino superior, por 
exercerem atividades administrativas, conciliando ensino, pesquisa 
e extensão, estão expostos a inúmeras fontes de pressão, além daque-
las decorrentes das alterações no sistema trabalhista, como elevada 
carga horária de trabalho, pequenas pausas destinadas ao descanso, 
ritmo intenso de trabalho e exigências de um alto nível de aten-
ção e concentração. Quando essas situações são associadas a uma 
elevação do nível de estresse a qualidade de vida dessa categoria é 
consideravelmente comprometida7,8 ocasionado diversos distúrbios 
à saúde como os problemas osteomusculares, que vem apresentando 
destaque no meio docente9.
Assim, o docente do ensino superior merece atenção quanto aos pos-
síveis riscos e agravos à saúde decorrentes de sua atividade laboral. 
Dessa forma, pesquisas que abordem esse público são importantes a 
fim de embasar a atuação da fisioterapia sobre eles, com medidas e 
ações preventivas, por meio de avaliações e projetos de intervenção, 
que atuarão no combate às dores e aos desconfortos osteomuscula-
res, situação necessária, partindo do pressuposto que é improvável 
um professor trabalhar satisfatoriamente e com qualidade, apre-
sentando este quadro. Além disso, para que se apresente um novo 
modelo de intervenção sobre os DORT, que promova mudanças 
nas condições de trabalho, e não mais implantar medidas paliati-
vas, implicando o afastamento desses profissionais das atividades de 
trabalho e, consequentemente, gastos com tratamentos de saúde e 
questões previdenciárias, fazendo com que recursos públicos sejam 
destinados a essas finalidades, ao invés de proporcionarem investi-
mentos reais nas melhorias das condições de trabalho e saúde10.
Vale ressaltar que na literatura ainda há uma escassez de estudos 
científicos relacionados aos fatores de risco osteomusculares na classe 
de professores11, e esse déficit é ainda mais grave quando se refere aos 
docentes do ensino superior, uma vez que o enfoque dos trabalhos 
está em profissionais de outros níveis educacionais12.
Ademais, a pesquisa justifica-se por analisar a sintomatologia de 
DORT em docentes de nível superior da Universidade de Pernam-
buco – Campus Petrolina (UPE – Petrolina), pontuando quanto aos 
possíveis fatores desencadeantes e repercussões em suas atividades pro-
fissionais e pessoais, permitindo que possíveis intervenções possam ser 
elaboradas para melhora da qualidade de vida desses profissionais.

METODOS

Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal, desenvolvido 
entre os meses de fevereiro e junho de 2014 na UPE – Petrolina, 

com membros do corpo docente da referida instituição. Adotando 
como critérios de inclusão, docentes em efetivo exercício na Univer-
sidade, podendo ser segundo o tipo de vínculo: professores cedidos 
por outros órgãos, com contrato por tempo determinado, e efetivos 
que aceitaram participar da pesquisa; sendo excluídos os professores 
afastados, bem como aqueles que não aceitaram participar.
Durante a realização das coletas de dados, 118 docentes estavam 
enquadrados nos critérios de inclusão, sendo o projeto apresentado 
a todos os docentes através das reuniões de colegiados. Destes, 55 
responderam e devolveram o instrumento de coleta, sendo que so-
mente os questionários respondidos adequadamente foram analisa-
dos para a obtenção dos resultados, e assim, 49 formaram a amostra 
estudada.
Os dados foram obtidos, após o consentimento, através de um ques-
tionário autoaplicável, composto por perguntas de aspectos sócio-de-
mográficos, ocupacionais, hábitos de vida, pelo QNSO para sintomas 
osteomusculares validado para a população brasileira6, um instrumen-
to que contém múltiplas escolhas quanto à ocorrência de sintomas nas 
diversas regiões anatômicas, conforme ilustrado na figura 1.
Também foi avaliada no questionário a percepção dos voluntários 
da intensidade dolorosa, através da escala analógica visual (EAV)13, 
pontuada de zero a 10, onde zero compreende a ausência de dor e 
dez a pior dor imaginável, sendo categorizadas em leve (1, 2 e 3), 
moderada (4, 5 e 6) e grave (7, 8, 9 e 10), permitindo uma pontu-
ação precisa da dor, sendo também de rápida e fácil aplicabilidade.
O nível de atividades físicas (NAF) foi encontrado a partir da versão 
curta do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ)14, 
validado, que permitiu classificar os voluntários em ativos, irregular-
mente ativos e sedentários.

Análise estatística
A análise dos dados foi feita a partir do software estatístico SPSS 
(Statistical Package for the Social Science) versão 20.0. Inicialmente 

Figura 1. Regiões anatômicas investigadas no Questionário Nórdico de 
Sintomas Osteomusculares1
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realizou-se uma análise descritiva das variáveis sócio-demográficas 
utilizadas no estudo. Após verificação da normalidade dos dados 
(teste Shapiro-Wilk), as variáveis quantitativas foram apresentadas 
através das medidas de tendência central e variabilidade (média e 
desvio padrão). Já para as variáveis nominais ou categóricas, fez-se a 
apresentação pela distribuição de frequências, com nível de signifi-
cância adotado de 5%.
Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
versidade de Pernambuco – UPE, seguindo a resolução n° 196 de 
10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde (CAAE: 
16622513.2.0000.5207).

RESULTADOS

A amostra foi composta por 49 docentes de todos os colegiados da 
UPE – Petrolina, apresentando uma predominância dos cursos da 
área da saúde, perfazendo um total de 67,3% dos avaliados. A dis-
tribuição em relação ao gênero mostrou que dos docentes estudados 
71,4% eram mulheres e 28,6% homens. A média e desvio padrão 
da idade foram de 39,12±10,73 anos, variando entre 25 e 63 anos.
Analisando há quanto tempo os professores lecionavam na UPE – 
Petrolina encontrou-se uma média e desvio padrão de 6,54±7,65 
anos, sendo o mínimo de 0,5 ano e o máximo de 33 anos. A carga 
horária de trabalho semanal mais prevalente entre os docentes foi a 
que varia entre 31 e 40 horas (77,6%) conforme a figura 2.
Questionados sobre a satisfação profissional geral, excluindo ques-
tões financeiras, 91,8% responderam estarem satisfeitos e 8,2% 
pouco satisfeitos. Sobre a percepção do nível de cansaço, 12,2% 
declararam não estarem cansados, 65,3% pouco cansados e 22,4% 
muito cansados. A média e desvio padrão encontrados para o tempo 
diário que permanecem em pé realizando atividades docentes foram 
de 4,53±1,95 horas. Através da análise dos dados respondidos no 
IPAQ, verificou-se que 44,9% dos avaliados são sedentários, como 
apresentado na figura 3.
Baseado nos resultados dos QNSO pode-se inferir que 85,7% dos 
docentes descreveram sentir algum tipo de sintoma osteomuscular 
(dor, desconforto, formigamento e dormência), sendo que desses 
docentes, 64,3% (n=42) relatam que os sintomas estão relaciona-
dos e pioram com a atividade de lecionar, conforme apresentado na 
figura 4.

Na figura 5 observa-se a distribuição dos sintomas nas regiões anatô-
micas relatadas pelos docentes no QNSO. Verificou-se que a região 
lombar foi a mais prevalente, mencionada 23 vezes (54,8%).
As intensidades dos sintomas osteomusculares referidas pelos volun-
tários, coletadas a partir da EAV, são apresentadas na tabela 1, sendo 
a região anatômica mais acometida com intensidade grave a região 
dos membros superiores, com 36,8% de relatos, com base no núme-
ro total de professores que relataram sentir algum sintoma (n=42).

Figura 2. Prevalência dos docentes quanto à carga horária de trabalho 
semanal na Universidade de Pernambuco – Campus Petrolina (n=49)
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Figura 4. Disposição dos docentes de acordo com a presença de sin-
tomas osteomusculares e percepção de relação e piora com a atividade 
de lecionar (n=49)
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DISCUSSÃO

A análise dos resultados obtidos evidenciou uma amostra de docen-
tes com idade média de 39,12 anos e predomínio do gênero femi-
nino (71,4%). Esse cenário pode ser explicado historicamente pelo 
processo de ingresso da mulher no mercado de trabalho, onde mui-
tas ingressaram no campo educacional, sendo essa profissão ainda, 
em grande parte, ocupada por mulheres15.
O tempo médio de atuação lecionando na UPE – Petrolina foi de 
6,54 anos entre os professores, com carga horária semanal mais fre-
quente (77,6%) variando entre 31 e 40 horas, representando assim, 
uma maioria com dupla jornada de trabalho. Além disso, segundo 
o artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional16, ho-
ras destinadas para preparar aulas, corrigir provas e realizar estudos, 
também deveriam estar inclusas no total das horas semanais. Pode-se 
supor assim, que esse valor deve ser maior e, consequentemente, ao 
aumentar a carga horária eleva-se o período de exposição a diversos 
fatores de risco17.
A classe docente é uma das que mais sofrem exposição aos riscos no 
ambiente de trabalho, uma vez que este se mostra por muitas vezes 
conflituoso, associado ainda a uma elevada exigência profissional, o 
que pode elevar a carga de estresse e comprometer o bem-estar físico 
e mental dos trabalhadores, trazendo consequências para a sua saúde 
e, posteriormente, para o seu contexto laboral18. Dessa forma, a satis-
fação profissional pode ser afetada, contudo, entre os professores que 
participaram da presente pesquisa, todos relataram estar satisfeito 
profissionalmente.
Dos avaliados, 87,7% relataram sentir algum nível de cansaço e 
uma das possíveis causas para tal percepção é o sedentarismo, que 
pode tornar o indivíduo mais propenso a doenças, interferindo di-
retamente sobre o nível de cansaço e assim sobre a produtividade 
no ambiente de trabalho19. Nos resultados encontrou-se uma pre-
valência de docentes sedentários de 44,9%, corroborada pelos da-
dos de Fernandes e col.20 que realizaram um estudo com professo-
res da educação básica e encontraram uma porcentagem de 80,7% 
apresentando um nível de atividade física considerado inadequado. 
Observaram ainda, em análise multivariada, uma associação entre 
a prática inadequada de atividade física e a presença de sintomas 
osteomusculares nos professores investigados.
Foi encontrada uma alta prevalência de dores e desconfortos oste-
omusculares entre os professores da UPE – Petrolina; 85,7% dos 
avaliados, semelhantemente a outros estudos com professores da 
educação básica20, que apresentaram a presença da sintomatologia 
em 93,0% dos avaliados, e com professores do ensino fundamen-
tal11, com 100% dos professores relatando dores ou desconfortos 
osteomusculares. Tais resultados mostram que não há distinção para 

o acometimento de distúrbios osteomusculares entre os docentes de 
diferentes níveis educacionais.
O predomínio de sintomas de dor e desconfortos osteomuscula-
res na coluna lombar em professores foi também encontrado por 
Carvalho e Alexandre17, quando avaliaram em 2006 professores do 
ensino fundamental encontrando uma prevalência de 63,1% de sin-
tomas osteomusculares em região lombar. Tal pesquisa reforça a pre-
valência encontrada de 54,8% de acometimento na coluna lombar 
apresentada nos resultados. Diversas são as justificativas apresentadas 
na literatura para essa alta porcentagem, dentre elas, destacam-se as 
más posturas adotadas na atividade laboral, a realização de atividades 
repetitivas e a falta de condicionamento21.
Altas prevalências de algias em região cervical também são citadas 
nos estudos, tanto com professores quanto com outros trabalha-
dores18,21, apresentando supostas associações com os movimentos 
de inclinação da cabeça e principalmente com tensões musculares 
geradas pela manutenção de posturas por grandes períodos de tem-
po, causas que também fazem parte do cotidiano dos profissionais 
avaliados.
A grande incidência de acometimento dos membros inferiores 
(MMII) vem sendo apontada11 como tendo possível causa a manu-
tenção da postura em pé por um tempo relativamente longo, mui-
tas vezes necessário para exercer a função laboral. Entre os docentes 
que relataram sentir dor, 59,52% referiram dor e desconfortos nos 
MMII e 32,0% intensificaram como grave.
O Ministério da Saúde aponta que prevenir DORT deve ter funda-
mento em estratégias que melhorem a saúde do trabalhador em seus 
postos de trabalho, alertá-los sobre os fatores de riscos ergonômicos 
e ambientais, e amparar os já acometidos22. Dessa forma, uma abor-
dagem multiprofissional faz-se necessária, incluindo o atendimento 
fisioterapêutico para avaliar, orientar e se necessário tratar possíveis 
comprometimentos.

CONCLUSÃO

Através desta pesquisa pode-se notar que, na amostra dos docentes 
avaliados, a prevalência de sintomas osteomusculares foi bastante 
elevada, sendo que a sua maioria descrevem que há uma estreita re-
lação destes sintomas com a atividade de lecionar, sendo aspectos 
indicativos de DORTs.
Sugerem-se estudos com uma amostragem maior, para que possíveis 
correlações e associações possam ser evidenciadas, assim como, para 
que além de uma validade interna, uma validade externa possa ser 
demonstrada. Isso se faz necessário, a fim de fornecer evidências, 
para uma intervenção global aos docentes do ensino superior, focada 
na prevenção de lesões, aliada as estratégias ergonômicas direciona-
das aos movimentos, posturas e toda sobrecarga exigida durante o 
trabalho. Diminuindo assim a prevalência de DORTs, melhorando 
a qualidade de vida e produtividade dos docentes em suas atividades 
laborais.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Osteopathic manipu-
lation is indicated for pain, myofascial tensions and/or decreased 
movement amplitude. This study aimed at checking whether osteo-
pathic manipulation with cervical rhythmic articulatory technique 
generates abnormal blood flow velocity oscillations or risks to inter-
nal carotid, vertebral and basilar arteries circulation.
METHODS: The sample was made up of 58 individuals with chro-
nic mechanical cervical pain (40 females and 18 males), with mean 
age of 36 years, submitted to internal carotid, vertebral and basilar 
arteries ultrasound before and after a single osteopathic manipula-
tion with cervical rhythmic articulatory technique. Individuals were 
evaluated by ultrasound in three moments: control evaluation, rest 
control evaluation and study evaluation. Separation was sequential 
and methods were randomly and blindly applied.
RESULTS: Ultrasound has shown no significant differences in the 
comparison of flow velocity variables means among evaluations. 
However, a slight increase in vertebral, intracranial and basilar ar-
teries blood flow was observed after osteopathic manipulation with 
cervical rhythmic articulatory technique in the study evaluation, wi-
thout statistical significance.
CONCLUSION: In this studied population, osteopathic manipu-
lation with cervical rhythmic articulatory technique has not genera-
ted significant blood flow velocity oscillation of internal carotid, ver-
tebral and basilar arteries and has not posed risk to brain circulation.
Keywords: Carotid arteries, Cervical pain, Doppler ultrasound, 
Spine manipulation, Vertebral artery.

Influence of osteopathic manipulation on blood flow velocity of the 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Na presença de dor, tensões 
miofasciais e/ou redução da amplitude de movimento, é indicada 
a manipulação osteopática. O objetivo deste estudo foi verificar se 
a manipulação osteopática com técnica articulatória rítmica cervical 
gera oscilações anormais de velocidade de fluxo sanguíneo ou riscos 
à circulação das artérias carótidas internas, vertebrais e basilar.
MÉTODOS: A casuística foi constituída por 58 indivíduos com 
cervicalgia mecânica crônica (40 mulheres, 18 homens) com idade 
média de 36 anos, submetidos a ultrassonografia das artérias caró-
tidas internas, vertebrais e basilar antes e após única manipulação 
osteopática com técnica articulatória rítmica cervical. Os indivíduos 
foram analisados pela ultrassonografia em três momentos: exame 
controle, exame controle de repouso e exame estudo. A separação 
se deu de forma sequencial e os métodos de forma randomizada e 
encoberta.
RESULTADOS: A ultrassonografia demonstrou que não existe di-
ferença significativa em nenhum dos casos analisados, no compara-
tivo das médias das variáveis de velocidade de fluxo entre os exames. 
Porém, foi observado um discreto aumento na velocidade de fluxo 
sanguíneo das artérias vertebral, intracraniana e basilar, após a ma-
nipulação osteopática com técnica articulatória rítmica cervical no 
exame estudo sem significância estatística.
CONCLUSÃO: Nessa população estudada, a manipulação osteo-
pática com técnica articulatória rítmica cervical não gerou significa-
tiva oscilação da velocidade de fluxo sanguíneo das artérias carótidas 
internas, vertebrais e basilar e não ofereceu risco à circulação cerebral.
Descritores: Artérias carótidas, Artéria vertebral, Cervicalgia, Mani-
pulação da coluna, Ultrassonografia Doppler.

INTRODUÇÃO

As disfunções somáticas vertebrais e as lesões de coluna são geral-
mente causadas por movimento brusco e inesperado. Essas disfun-
ções geram uma sensibilização do circuito neural medular, periférico 
e autônomo, chamado de fenômeno de sensibilização ou facilitação 
medular, onde há uma hiperatividade simpática com aumento do 
tônus vascular, congestão venosa e linfática, alteração dos reflexos 
víscero-somáticos e tensões miofasciais. Com isso podem surgir al-
guns sinais e sintomas como cervicalgia, alteração postural e redução 
da amplitude de alguns movimentos1-8. Em indivíduos normais, 
apesar do complexo trajeto, o fluxo sanguíneo das artérias vertebrais 
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(AV) não deve ser prejudicado por movimentos normais da coluna 
cervical, pois ocorre compensação imediata e suficiente da irrigação 
arterial para o encéfalo através dos ramos e comunicações arteriais. 
No caso de insuficiência vertebrobasilar (IVB), os testes clínicos en-
volvem a extensão cervical associada à rotação superior a 45o ou 50º 
que impõe uma compressão da artéria vertebral. Durante a realiza-
ção desses testes pode ocorrer sintomas típicos como tontura ou ver-
tigem, transtornos visuais, nistagmo ou até desmaio, mas raramente 
causam acidente vascular encefálico ou morte9-13. No entanto, tais 
sinais e sintomas também podem sugerir vertigem posicional paro-
xística benigna, e não IVB14.
A manipulação osteopática (MO) tem como objetivo tratar as dis-
funções somáticas ou hipomobilidades vertebrais que estão corre-
lacionadas a dor, tensões miofasciais, perda da amplitude de mo-
vimento, alteração postural, tontura de origem cervical, algumas 
cefaleias etc.7,8,11,12,15,16. Após a manipulação ou mobilização cervical 
considera-se que há um efeito normalizador sobre o sistema nervo-
so, permitindo uma normalização do tônus (espasmo) vascular, bem 
como nas artérias vertebrais e carótidas, com melhora da velocidade 
do fluxo sanguíneo por análise de ultrassonografia12,13, melhora da 
força e resistência muscular15 e redução da dor de cabeça16. São di-
versas as técnicas osteopáticas, e entre elas está a técnica articulatória 
rítmica cervical (TARC)3,7,8,12. É descrito que a dissecção da AV asso-
ciada à manipulação cervical é rara, mas pode ser grave ou fatal em 
alguns casos17-19. Há descrições de que a manipulação e mobilização 
cervical não acometem risco às AV e carótidas13,20-22, e é considerado 
que a dissecção ou lesão das artérias vertebrais e carótidas deve ser 
atribuída ao impacto mecânico comum em acidentes automobilísti-
cos (whiplash) ou às doenças arteriais, sendo raro que a manipulação 
cervical gere tal lesão13,19,21,23.
A ultrassonografia vascular é indicada para examinar o fluxo sanguí-
neo das artérias carótidas internas (ACI), vertebrais (AV) e basilar 
(AB). Esse exame fornece de forma não invasiva o rastreio das arté-
rias, que analisa a integridade dos sistemas vertebrobasilar ou carotí-
deos, através da velocidade de fluxo arterial entre outros dados12,24,25.
O objetivo deste estudo foi verificar se a MO-TARC gera oscilações 
anormais ou riscos à circulação das artérias carótidas internas, ver-
tebrais e basilar. A hipótese é de que a MO-TARC pode gerar osci-
lações no fluxo sanguíneo constatada pela ultrassonografia sem pre-
judicar a saúde. Será a MO-TARC uma técnica terapêutica segura 
para a saúde dessas artérias em indivíduos com cervicalgia mecânica?

MÉTODOS

A casuística foi constituída de 58 indivíduos com cervicalgia mecâ-
nica crônica, sendo 18 homens e 40 mulheres, com idade média de 
36,0±6,5 anos, (homens: 36,5±6,1 anos / mulheres: 34,8±7,3 anos), 
envolvendo um grupo voluntário de funcionários do Hospital de 
Clínicas da Universidade Federal do Paraná. O período do estudo 
foi de agosto de 2010 a março de 2012. 
Os critérios de inclusão foram indivíduos com cervicalgia comum 
crônica de origem mecânica, de intensidade leve e moderada con-
forme o Índice de Incapacidade Relacionada ao Pescoço (Neck Di-
sability Index), na faixa etária de 25 a 45 anos de ambos os gêneros. 
Os critérios de exclusão foram qualquer alteração que impedisse a 
realização do protocolo, como dor intensa ou incapacitante, tontura 

ou vertigem e outros sinais e sintomas de IVB, alteração de fluxo 
arterial na primeira ultrassonografia do protocolo, hipomobilidade 
cervical grave (p. ex. uncoartrose, discopatia, malformação óssea), 
deformidade de coluna (p. ex. doença de Scheuermann), indivíduos 
em estado pós-cirúrgico, sequela por trauma de crânio ou coluna, 
em uso de muletas, andador ou cadeira de rodas. 
Os indivíduos foram analisados pela ultrassonografia em três mo-
mentos (das ACIs, AVs e AB), incluindo exame controle (EC), exa-
me controle do repouso de 5 min (ECR) e exame estudo (EE). A 
separação foi de forma sequencial e os métodos de forma randomi-
zada e encoberta. Os procedimentos foram realizados em uma única 
sessão de aproximadamente 30 min. Após a entrevista, coleta de dos 
dados e assinatura do Termo de Consentimento Informado Livre e 
Esclarecido (TCLE), o indivíduo deitou-se em decúbito dorsal sobre 
uma maca e travesseiro pequeno e baixo (tipo infantil), permane-
cendo assim em ambiente silencioso até o final da seguinte sequên-
cia de procedimentos: (1) Ultrassonografia (EC); (2) Repouso ou 
MO-TARC; (3) Ultrassonografia (ECR ou EE); (4) MO-TARC ou 
Repouso; (5) Ultrassonografia (ECR ou EE). Em uma sequência 
aleatória, dos 58 indivíduos, 29 realizaram primeiro o Método Re-
pouso e depois o método MO-TARC, e os outros 29 indivíduos 
realizaram primeiramente o método MO-TARC e depois o método 
Repouso. Essa separação foi aplicada no caso de possibilidade de di-
ferenças nos resultados. Os métodos foram realizados sempre pelos 
mesmos profissionais (operador), sendo o operador-1 para a ultras-
sonografia e o operador-2 para o controle do repouso e execução da 
MO-TARC.

Ultrassonografia vascular
Esses exames foram realizados pelo mesmo examinador cego (ope-
rador-1), para o momento da avaliação, com aparelho de ultrassom 
modelo VIVID E, marca GE, com transdutor linear de 7,5 a 10 
MHz para circulação extracraniana, e com transdutor transversal de 
1,5 a 5 MHz para circulação intracraniana. Foram realizadas três 
etapas de exame (EC, ECR, EE), de 3 min cada, onde logo após 
cada uma o operador-1 ausentava-se da sala e após 5 minutos retor-
nava para a próxima etapa. Após o exame de rotina para avaliação de 
achados anormais em carótidas e vertebrais, e ausência de alterações 
patológicas, foram salvas amostras do Doppler arterial para as arté-
rias ACI direita (ACID), ACI esquerda (ACIE), AV direita (AVD) e 
AV esquerda (AVE) (Figura 1), AVD em seu segmento intracrania-
no (AVDintra), AVE em seu segmento intracraniano (AVEintra) e 
AB. As segunda e terceira etapas foram iniciadas com análise direta 
dos vasos ACIE, AVE, ACID, AVD, AVEintra, AVDintra e AB. Em 
todos os vasos analisados foram coletadas as seguintes variáveis: ve-
locidade de pico sistólico (VPS); velocidade diastólica final (VDF); 
velocidade média (VM); índice de pulsatilidade (IP); índice de resis-
tência (IR). Os três últimos foram coletados por meio de fórmula. 

MO-TARC

A MO-TARC foi realizada através das mãos do operador-2, envol-
vendo o pescoço do sujeito com os indicadores próximos de cada 
vértebra e sua articulação interfacetária (região posterior dos pro-
cessos transversos). Executando movimentos passivos de forma rít-
mica e suave com 3 repetições para cada articulação interfacetária 
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(zigoapofisária), ou seja, com mobilizações de um lado para o outro, 
associando deslizamento lateral com rotação (Figura 2A), formando 
movimento em “∞” na vista axial. Iniciou-se o processo na primeira 
vertebra torácica (T1) ascendendo por todas as cervicais até as arti-
culações atlantoccipitais. Na cervical superior foram acrescentadas 

3 mobilizações em flexão e 3 em extensão bilateral dos côndilos oc-
cipitais (atlantoccipital) (Figura 2B), mais 3 deslizamentos laterais 
para o atlas (Figura 2C), e 3 rotações para C3 e 3 rotações para C2-
C1 (Figura 2D). Para as atlantoccipitais, uma das mãos ficava sobre 
a cabeça do sujeito (região frontal ou lateral). 

Figura 1. Ultrassonografia arterial: imagem do vaso sanguíneo e imagem do efeito Doppler do fluxo sanguíneo, e aplicação do método

Figura 2. Manipulação osteopática com técnica articulatória rítmica cervical. (A) Deslizamento. (B) Flexão e extensão da atlantoccipital. (C) Desliza-
mento de atlas. (D) Rotação atlas-axis
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Repouso
Controlado pelo operador-2, o sujeito foi instruído a relaxar e des-
cansar por 5 minutos.

Análise estatística
Foi utilizado o teste t de Student, considerando-se o nível de signifi-
cância de 0,05 (5%). Logo após o início da pesquisa, incluiu-se no 
método a ultrassonografia das carótidas, tendo sido analisados 46 
indivíduos para artéria carótida interna e 58 indivíduos para artéria 
vertebral e basilar. Essa diferença não interferiu nos resultados, pois 
a análise foi perante cada artéria e não um comparativo entre as di-
ferentes artérias, as quais diferem em calibre e fluxo sanguíneo. O 
programa utilizado foi Excel 2010.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Regis-
tro CEP-HC-UFPR: 2233.127/2010-06) e está em concordância 
com a Declaração de Helsinque.

RESULTADOS

A tabela 1 demonstra que não existiu diferença significativa em ne-
nhum dos casos analisados no comparativo das médias das variáveis 
de velocidade de fluxo (VPS, VDF, VM) entre EC e EE, com a apli-

cação do teste t de Student ao nível de significância de 0,05 (5%). 
Também se pode verificar na tabela 1, porém sem significância es-
tatística, um discreto aumento da velocidade de fluxo nas artérias 
intracranianas, mais notável na vertebral intracraniana direita, com 
VPS de 48,86 para 50,77 cm/seg; VDF de 23,74 para 25,26 cm/
seg; VM 32,11 para 33,77 cm/seg. Para reduzir o tamanho das tabe-
las, foi excluído o índice de pulsatilidade e o índice resistência.
A tabela 2 demonstra que não existiu diferença significativa entre o 
comparativo das médias de velocidade de fluxo (VPS, VDF, VM) 
entre o ECR e EE, com a aplicação do teste t de Student, ao nível de 
significância de 0,05 (5%). Pode-se verificar na tabela, porém sem 
significância estatística, um discreto aumento da velocidade de fluxo 
nas artérias intracranianas, mais notável na vertebral intracraniana 
direita, com VPS de 47,56 para 50,77 cm/seg; VDF de 23,21 para 
25,26cm/seg; VM de 31,33 para 33,77cm/seg.
A tabela 3 mostra que existiu diferença significativa entre o com-
parativo das médias de velocidade de fluxo (VPS e VM) entre o 
EC e ECR na artéria carótida direita, pela aplicação do teste t de 
Student, ao nível de significância de 0,05 (5%). Considerou-se 
sem significância estatística, uma discreta redução da velocidade de 
fluxo (VPS, VDF e VM) nas outras artérias, e na VDF da artéria 
carótida interna direita.

Tabela 1. Comparação entre as médias dos entre exames controle e estudo (exame 1 e exame pós-MO-TARC) 

Vaso e lado Variáveis Média
EC(cm/seg)

Média
EE(cm/seg)

Estatística t de 
Student

Valor de p

Vert. extra D VPS 51,69 46,98 1,540 0,1263

VDF 15.86 15,05 0,721 0,4722

VM 28,05 25,65 1,432 0,1550

Vert. extra E VPS 53,48 50,28 1,318 0,1900

VDF 17,03 16,47 0,545 0,5870

VM 29,18 27,74 1,056 0,2934

Vert. intra D VPS 48,86 50,77 -0,806 0,4219

VDF 23,74 25,26 -1,331 0,1860

VM 32,11 33,77 -1,103 0,2722

Vert. intra E VPS 56,26 54,95 0,516 0,6067

VDF 26,83 27,02 -0,156 0,8765

VM 36,64 36,33 0,195 0,8459

Basilar VPS 64,17 65,31 -0,430 0,6679

VDF 29,69 31,10 -1,141 0,2564

VM 39,51 40,47 -0,507 0,6133

Carótida D VPS 81,22 77,20 0,847 0,3994

VDF 29,22 27,63 0,858 0,3934

VM 46,55 44,15 0,987 0,3264

Carótida E VPS 83,04 80,13 0,658 0,5119

VDF 31,11 30,43 0,404 0,6870

VM 48,42 47,00 0,608 0,5445

D: direito; E: esquerdo; Vert. extra: vertebral extracraniana; Vert. intra: vertebral intracraniana; EC: exame controle; EE: exame estudo; VPS: velocidade de pico sis-
tólico; VDF: velocidade diastólica final; VM: velocidade média.
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Tabela 2. Comparação entre as médias dos exames controle-repouso e estudo (exame pós-repouso e exame pós MO-TARC)

Vaso e lado Variáveis Média
ECR(cm/seg)

Média
EE(cm/seg)

Estatística t de 
Student

Valor de p

Vert. extra D VPS 48,36 46,98 0,448 0,6548

VDF 15,67 15,05 0,525 0,6005

VM 26,97 25,65 0,758 0,4497

Vert. extra E VPS 51,60 50,28 0,463 0,6444

VDF 16,62 16,47 0,144 0,8860

VM 28,28 27,74 0,356 0,7223

Vert. intra D VPS 47,56 50,77 -1,330 0,1863

VDF 23,21 25,26 -1,768 0,0797

VM 31,33 33,77 -1,588 0,1151

Vert. intra E VPS 54,14 54,95 -0,316 0,7528

VDF 26,41 27,02 -0,429 0,6691

VM 35,66 36,33 -0,389 0,6978

Basilar VPS 64,03 65,31 -0,443 0,6588

VDF 29,91 31,10 -0,893 0,3738

VM 39,29 40,47 -0,578 0,5645

Carótida D VPS 71,91 77,20 -1,236 0,2198

VDF 27,02 27,63 -0,330 0,7424

VM 41,99 44,15 -0,954 0,3425

Carótida E VPS 79,54 80,13 -0,142 0,8871

VDF 29,33 30,43 -0,762 0,4483

VM 46,07 47,00 -0,447 0,6557
D: direito; E: esquerdo; Vert. extra: vertebral extracraniana; Vert. intra: vertebral intracraniana; ECR: exame controle de repouso; EE: exame estudo; VPS: velocidade 
de pico sistólico; VDF: velocidade diastólica final; VM: velocidade média.

Tabela 3. Comparação entre as médias dos estudos controle e controle-repouso (exame 1 e exame pós-repouso)

Vaso e lado Variáveis Média
EC(cm/seg)

Média
ECR(cm/seg)

Estatística t de 
Student

Valor de p

Vert. extra D VPS 51,69 48,36 1,038 0,3013

VDF 15,86 15,67 0,159 0,8743

VM 28,05 26,97 0,592 0,5549

Vert. extra E VPS 53,48 51,60 0,693 0,4899

VDF 17,03 16,62 0,387 0,6995

VM 29,18 28,28 0,617 0,5382

Vert. intra D VPS 48,86 47,56 0,562 0,5756

VDF 23,74 23,21 0,494 0,6220

VM 32,11 31,33 0,545 0,5869

Vert. intra E VPS 56,26 54,14 0,827 0,4101

VDF 26,83 26,41 0,289 0,7734

VM 36,64 35,66 0,562 0,5750

Basilar VPS 64,17 64,03 0,051 0,9597

VDF 29,69 29,91 -0,174 0,8618

VM 39,51 39,29 0,114 0,9091

Carótida D VPS 81,22 71,91 2,182 *0,0317

VDF 29,22 27,02 1,382 0,1703

VM 46,55 41,99 2,147 *0,0345

Carótida E VPS 83,04 79,54 0,871 0,3862

VDF 31,11 29,33 1,057 0,2935

VM 48,42 46,07 1,062 0,2909
D: direito; esquerdo: E: lado direito; Vert. extra: vertebral extracraniana; Vert. intra: vertebral intracraniana; EC: estudo controle; ECR: exame controle de repouso; 
VPS: velocidade de pico sistólico; VDF: velocidade diastólica final; VM: velocidade média.
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DISCUSSÃO

Nesta pesquisa, a MO-TARC foi executada em todos os sentidos 
de movimento manipulativo dentro dos limites fisiológicos da co-
luna cervical, incluindo posicionamentos semelhantes às clássicas 
manipulações osteopáticas e quiropráticas, sem o uso do posicio-
namento de extensão com rotação3,7,8,12. Sendo assim, os resultados 
pelo exame imediato de ultrassonografia demonstraram (Tabelas 
1 e 2) que não houve oscilações anormais24,25 ou significativas na 
velocidade do fluxo sanguíneo após a MO-TARC na população 
estudada. É possível afirmar que a MO-TARC em deslizamento e 
em rotação não gerou risco à circulação de tais artérias, que con-
forme algumas citações bibliográficas, o tratamento manipulativo 
osteopático ou a manipulação vertebral não causou lesão ou tensão 
indevida sobre as artérias vertebrais e carótidas12,13,20-22, oferecendo 
deslizamentos significativamente menores do que os dos testes clí-
nicos para IVB9,10,13,20. Portanto, a manipulação cervical, realizada 
por um profissional, não foi neste estudo um fator de risco ou de 
lesão vertebrobasilar e carotídea12,13,20-23.
Os resultados desta pesquisa confirmam que nenhum indivíduo 
apresentou IVB ou insuficiência carotídea pela ultrassonografia 
antes e após a MO-TARC, pois não houve oscilações significativas 
no fluxo de tais artérias no EC-EE (Tabela 1) e no ECR-EE (Ta-
bela 2), com resultados dentro dos índices de normalidade24,25. A 
pesquisa envolveu indivíduos com cervicalgia comum considera-
dos saudáveis, e comparativamente com as descrições citadas, em 
indivíduos normais o fluxo sanguíneo das artérias vertebrais não 
deve ser prejudicado por movimentos comuns da coluna cervical 
ou com a manipulação cervical9,21.
Quanto à hipótese de que a MO-TARC poderia aumentar a velo-
cidade do fluxo arterial, ainda não pode ser confirmada, em razão 
de que, sem significância estatística, houve apenas um discreto au-
mento da velocidade do fluxo nas artérias intracranianas após MO-
-TARC (EE: Tabelas 1 e 2). No entanto, se com o repouso houve 
redução significativa ou discreta da velocidade de fluxo (Tabela 3), 
então, pode-se afirmar que existe diferença entre executar ou não 
executar a MO-TARC, o que sugere estudos mais aprofundados em 
indivíduos com tontura de origem cervical ou com cefaleia. 
Após a MO-TARC alguns indivíduos relataram relaxamento mus-
cular ou sensação de conforto corporal. Nenhum dos indivíduos 
submetidos a MO-TARC ou a ultrassonografia arterial apresentou 
sintomas álgicos ou outra queixa.
Devido ao prazo e critérios de inclusão e exclusão, finalizou-se a 
pesquisa com 58 dos 80 indivíduos propostos no anteprojeto.
Apesar de discretas as diferenças no aumento do fluxo, sugerem-
-se futuras investigações em indivíduos com tontura ou vertigem, 
onde há possibilidade de significativa oscilação de fluxo.

CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou que não há significativa oscilação 
da velocidade de fluxo na artérias vertebrais (bilateral intra e ex-
tracranianas), basilar e carótidas internas (bilateral)  com a MO-
-TARC, o que permite oferecer segurança no tratamento mani-
pulativo cervical sem riscos de complicações vasculares conforme 
observado no grupo estudado.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Among electro agents 
ultrasound is one of the most common, however, there is insu-
fficient evidence of the beneficial effects with the parameters cur-
rently used. The aim of this study was to compare the effect of 
continuous and pulsed ultrasound therapy on experimental hype-
ralgesia and edema in knees of Wistar rats. 
METHODS: 18 rats were divided into three groups: CG - con-
trol group; GUP - treated with pulsed ultrasound 50%; and GUC 
- continuous ultrasound. To accomplish the lesion, animals were 
manually restrained and 100µL of 5% formalin solution were in-
jected into the right tibiofemoral space. For assessment of nocicep-
tion digital Von Frey filament was used on the medial side of the 
joint, until clinching. Edema was evaluated with mid-lateral knee 
caliper. Assessments occurred in the pre-injury (EV1), after 15 
(EV2), 30 (EV3) and 60 (EV4) minutes of the injury. After EV2, 
treatment was initiated with ultrasound with 0.4W/cm² (SATA), 
pulsed or continuous. 
RESULTS: The CG had hypernociception, with no return to ba-
seline. GUP has returned to baseline as from EV3 and for conti-
nuous ultrasound in EV4. All three groups showed similar beha-
vior for edema, with onset in EV2, without reduction. 
CONCLUSION: Therapeutic ultrasound was effective to decre-
ase nociception, and the pulsed form showed early results, howe-
ver, both forms of application had no effect on the formation and 
maintenance of acute edema.
Keywords: Edema, Pain measurement, Ultrasound therapy.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Dentre os agentes eletrotér-
micos o ultrassom é um dos mais comuns, contudo, há insuficien-
te evidência dos efeitos benéficos com os parâmetros correntemen-
te utilizados. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar o efeito 
do ultrassom terapêutico contínuo e pulsado sobre hiperalgesia e 
edema experimentais em joelhos de ratos Wistar. 
MÉTODOS: Foram utilizados 18 ratos, divididos em três grupos: 
GC - grupo controle; GUP - tratado com ultrassom pulsado 50%; 
e, GUC - ultrassom contínuo. Para realizar a lesão, os animais fo-
ram contidos manualmente e 100µL de solução de formalina a 
5% foram injetados no espaço tíbio-femoral direito. Para avaliação 
da nocicepção foi utilizado o filamento de Von Frey digital, na 
face medial da articulação, até a retirada do membro. A avaliação 
do edema foi realizada com paquimetria médio-lateral ao joelho. 
As avaliações ocorreram no momento pré-lesão (AV1), após 15 
(AV2), 30 (AV3) e 60 (AV4) minutos da lesão. Após AV2, foi ini-
ciado o tratamento com ultrassom com 0,4W/cm² (SATA), de 
forma pulsada ou contínua. 
RESULTADOS: Para GC, houve a presença de hipernocicepção, 
sem retorno aos valores basais. Para GUP houve retorno aos valo-
res basais a partir de AV3 e para o ultrassom contínuo em AV4. 
Para o edema, os três grupos apresentaram comportamento seme-
lhante, com formação em AV2, sem redução posterior. 
CONCLUSÃO: O ultrassom terapêutico mostrou-se eficaz para 
redução do quadro nociceptivo, sendo que a forma pulsada mos-
trou resultados precocemente ao contínuo, contudo, ambas as 
formas de aplicação não tiveram efeito sobre a formação e manu-
tenção do edema agudo.
Descritores: Edema, Mensuração da dor, Terapia por ultrassom.

INTRODUÇÃO

Dentre os agentes eletrotérmicos utilizados dentro do campo fi-
sioterapêutico, a terapia com ultrassom é uma das mais comuns, 
sendo que os equipamentos são disponíveis e frequentes no am-
biente clínico. Contudo, apesar de seu intenso uso, estudos de re-
visões têm apontado que há insuficiente evidência para suportar 
os efeitos benéficos do ultrassom, ao menos com os parâmetros 
correntemente utilizados na prática clínica1,2.
A esse recurso são creditados efeitos anti-inflamatórios, que poste-
riormente seriam responsáveis pela analgesia, devido ao aumento 
da temperatura local. Porém, atualmente têm sido apontados im-
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portantes efeitos não térmicos, os quais seriam mediados por alte-
rações nas concentrações de sódio e cálcio celular, que produziriam 
ações analgésicas diretas, por alterações no limiar de despolarização 
e ativação celular, inclusive podendo ser a base da estimulação para 
liberação de opioides endógenos locais3.
Estudos apresentam resultados contraditórios do ultrassom terapêu-
tico em diversos tipos de lesões, tendo entre as variáveis estudadas 
a dor, como síndromes do impacto4,5, entorses de tornozelo6, lom-
balgias7,8 e osteoartrite de joelho9. Contudo, a diversidade de parâ-
metros, tanto clínicos quanto em pesquisas é extrema2, sendo assim 
úteis experimentos controlados para testar os diversos parâmetros de 
tratamento do ultrassom, como diferentes doses, frequências e ciclos 
de trabalho, bem como as formas contínua e pulsada, as quais têm 
apresentado resultados diferentes, mesmo quando a mesma intensi-
dade média temporal e espacial (SATA) é utilizada10. 
Dessa forma, foi objetivo do presente estudo avaliar e comparar o 
efeito produzido pelo ultrassom terapêutico, em diferentes formas 
de apresentação, sobre a hiperalgesia e edema induzidos por inje-
ção de formalina a 5%, em joelhos de ratos Wistar.

MÉTODOS

Foram utilizados 18 ratos da linhagem Wistar, pesando 
436,0±33,0g, mantidos em gaiolas de polipropileno, com livre 
acesso a água e ração ad libitum, com ciclo claro/escuro controlado 
de 12h e temperatura ambiente controlada (24±1º C). Os animais 
foram divididos aleatoriamente em três grupos:
• GC – composto por animais submetidos a indução de hipereste-
sia no joelho direito, e não tratados;
• GUP – submetidos a indução de hiperestesia no joelho direito e 
tratados com ultrassom terapêutico pulsado 5:5;
• GUC – submetidos a indução de hiperestesia no joelho direito e 
tratados com ultrassom terapêutico contínuo.
Os animais foram contidos manualmente e 100 µL de solução de 
formalina a 5% foram injetados no espaço articular tíbio-femoral 
direito, visando a indução de sinovite, com hiperestesia e edema.

Avaliação da nocicepção
Para avaliação da nocicepção foi utilizado o filamento de Von Frey 
digital, da marca Insight®. O teste foi realizado com o animal con-
tido manualmente e o filamento aplicado na face medial da articu-
lação tíbio-femoral da pata posterior direita. A ponta de polipro-
pileno do filamento foi aplicada perpendicularmente à área, com 
gradual aumento de pressão, e logo que o animal retirou a pata o 
teste foi interrompido para o registro do limiar de retirada. Prévio 
ao teste houve treinamento dos animais com o equipamento, por 
três dias, visando à sua familiarização. No dia posterior ao último 
treino, foram coletados os valores de limiar de retirada no momen-
to pré-lesão (AV1), após 15 (AV2), 30 (AV3) e 60 (AV4) minutos 
da irritação química.

Avaliação do edema
Foi avaliado o diâmetro dos joelhos direitos, com paquímetro po-
sicionado na região de inter-linha articular, médio-lateralmente. 
Essa forma de avaliação foi realizada em momentos semelhantes 
ao limiar de retirada da pata.

Protocolos de tratamento
Após a segunda avaliação, foi iniciado o tratamento, ou seja, após 
15 minutos da indução da hiperalgesia. GC não sofreu qualquer 
intervenção terapêutica, apenas simulação. O tratamento consistiu 
na utilização do ultrassom (Ibramed®) com frequência de 1MHz, 
0,4W/cm² (SATA), de forma transcutânea, sobre a inter-linha arti-
cular do joelho, com movimentos lentos e circulares. GUP recebeu 
o ultrassom na forma pulsada (0,8W/cm2 – SATP), com modula-
ção de 5ms on: 5ms off, ou seja, 50% de ciclo ativo; e, GUC rece-
beu a forma contínua. Após a última avaliação, os animais foram 
eutanasiados.

Análise estatística
Foi verificada a normalidade dos dados por meio do teste de 
Kolmogorov-Smirnov. Posteriormente os dados foram anali-
sados por meio do teste de ANOVA com medidas repetidas 
(comparação dentro dos grupos) e unidirecional (para compa-
ração entre os grupos). Em todos os casos o nível de significân-
cia aceito foi de 5%.
Este estudo foi conduzido segundo as normas internacionais de 
ética em experimentação animal, com aprovação pelo Comitê de 
Ética em Uso Animal da UNIOESTE sob parecer n. 4412/2012.

RESULTADOS

Os resultados mostraram que para GC houve a presença de hiper-
nocicepção, sem retorno aos valores basais, diferentemente do que 
foi observado para os grupos tratados. Para GUP houve retorno 
aos valores basais a partir de AV3 e para o GUC em AV4 (Tabela 
1). Na comparação entre os grupos, não houve diferenças signifi-
cativas.

Tabela 1. Valores obtidos com o filamento de Von Frey digital, em 
gramas, para os três grupos, nos diferentes momentos de avaliação

AV1 AV2 AV3 AV4

GC 344,6±53,0a 246,0±38,6b 205,0±47,2bc 155,1±53,5c

GUP 304,9±87,1a 157,8±66,7b 182,2±38,8ab 257,9±64,1ab

GUC 354,6±108,3a 234,0±100,5b 202,3±55,9b 248,6±128,0ab
GC: grupo controle GUP: grupo ultrassom terapêutico pulsado; GUC: grupo 
ultrassom terapêutico contínuo.

Letras minúsculas diferentes demonstram diferenças significativas dentro do 
mesmo grupo.

Para o edema, os três grupos apresentaram comportamento seme-
lhante, com formação do mesmo em AV2, sem redução posterior 
(Tabela 2).

Tabela 2. Valores obtidos com o paquímetro, em milímetros, para os 
três grupos, nos diferentes momentos de avaliação

AV1 AV2 AV3 AV4

GC 12,60±0,14a 14,00±0,49b 14,11±0,52b 13,60±0,42b

GUP 12,37±0,38a 13,88±0,16b 13,68±0,21b 13,56±0,28b

GUC 12,15±0,53a 13,93±0,69b 14,04±0,21b 13,76±0,25b
GC: grupo controle GUP: grupo ultrassom terapêutico pulsado; GUC: grupo 
ultrassom terapêutico contínuo.

Letras minúsculas diferentes demonstram diferenças significativas dentro do 
mesmo grupo.
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DISCUSSÃO

O ultrassom é uma ferramenta bastante popular para o tratamento 
de problemas musculoesqueléticos, entretanto estudos sobre seus 
efeitos benéficos precisam ser mais estudados. Em pesquisa rea-
lizada com 207 fisioterapeutas norte-americanos especialistas em 
fisioterapia ortopédica, observou-se que seu principal uso ocorre 
em casos de processos inflamatórios, visando inclusive a redução 
do quadro álgico. Foi observado que 75% das respostas apontaram 
para o uso do ultrassom contínuo para alívio da dor, com apenas 
17,1% utilizando ciclos de pulso de 50%, sendo que as doses uti-
lizadas situaram-se, na grande maioria das respostas, entre 1 e 2W/
cm2 2, apesar de indícios apontarem a utilidade de uso de menores 
intensidades para o tratamento1, ou seja apresenta-se a necessidade 
de estudos avaliando menores intensidades e formas diferentes de 
liberação do ultrassom.
No presente estudo, o modelo de irritação química apresenta 
como importante característica duas fases de comportamento no-
ciceptivo separadas por uma fase de quiescência por volta do 5º ao 
10º minuto após a injeção de formalina11. Assim, optou-se por rea-
lizar a primeira reavaliação, após 15 minutos da lesão, afastando-se 
reavaliar no período quiescente, com novas avaliações em 30 e 60 
minutos, buscando observar o comportamento nociceptivo e do 
edema ao longo de 1h após lesão.
A forma de avaliação utilizada, filamento de Von Frey digital, pro-
vê medidas nociceptivas sensíveis, objetivas e quantificáveis12, bem 
como a medida da formação de edema com o uso de paquímetro 
também é apresentada na literatura13. Visto que os avaliadores eram 
experientes, bem como os animais foram treinados quanto às ava-
liações, os dados apresentados são confiáveis, mostrando que não 
houve alterações com o uso do ultrassom na formação do edema, 
nem produzindo um aumento, pois o mesmo foi utilizado em uma 
fase aguda de irritação, nem diminuição. Tal fato é diferente do ob-
servado em estudo com trauma em tendões de ratos, no qual houve 
aumento do edema quando avaliados entre 2 e 8h após o trauma, 
com diminuições significativas após 24h. Citam ainda que a noci-
cepção, avaliada pelo tempo de elevação da pata, mostrou redução 
da hipernocicepção, após 8h para o GUP e apenas após 24h para o 
GUC14. Apesar de serem diferentes tempos, o padrão foi semelhante 
ao observado no presente estudo, em que as duas formas de terapia 
utilizadas produziram redução do limiar nociceptivo após 30 minu-
tos para o pulsado e 60 minutos para o contínuo.
Em outro estudo, utilizando formas de lesão e avaliação semelhan-
tes às utilizadas neste estudo, foi observado que para o ultrassom 
contínuo os animais apresentaram aumento do limiar nociceptivo 
após duas horas da irritação química, o que foi alterado no gru-
po que recebeu naloxona previamente à lesão, mostrando como 
possível rota para o efeito analgésico, mediado pelo ultrassom, a 
liberação de opioides endógenos perifericamente; já para a forma-
ção de edema, de forma semelhante ao atual estudo, não houve 
diferenças significativas quanto à sua formação até 2h após a irrita-
ção química3. Ainda, salienta-se que com os parâmetros utilizados, 
semelhantes para o grupo contínuo do presente estudo, podem 
ser descartados os efeitos térmicos da aplicação do ultrassom, ou 
seja, os chamados efeitos não térmicos foram os responsáveis pela 
alteração nos limiares álgicos em ambos os estudos.

Outra pesquisa, com formas de avaliação, lesão e tratamento com 
ultrassom semelhantes às do presente estudo, com objetivo de ava-
liar os efeitos cumulativos com o laser de baixa potência, observou-
-se que a aplicação isolada desse recurso mostrou-se superior ao 
laser ou à associação de técnicas15. Em trabalho prévio, comparan-
do a forma pulsada com a contínua, em animais submetidos a um 
modelo experimental de ciatalgia, o ultrassom mostrou-se eficaz 
em reduzir o quadro álgico, avaliado pelo tempo de elevação da 
pata, sendo que de forma semelhante ao presente estudo, a forma 
pulsada apresentou resultados analgésicos mais rapidamente10. Ou 
seja, visando a efeitos analgésicos, não apenas a dose final aplicada 
parece ter importância, mas, como o pulsado mostrou resultados 
positivos precocemente, o pico temporal (SATP) pode influenciar 
a ação desse recurso, devendo ser foco de investigações futuras. 
Salienta-se como limitações do estudo a ausência de avaliação 
molecular do processo inflamatório, o que também se sugere em 
novos estudos.

CONCLUSÃO

O ultrassom terapêutico mostrou-se eficaz para redução do quadro 
nociceptivo, sendo que a forma pulsada mostrou resultados mais 
precoces do que a forma contínua, contudo, ambas as formas de 
aplicação não tiveram efeito sobre a formação e manutenção do 
edema agudo.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Dysmenorrhea is a word 
derived from the Greek language and means difficult menstrual 
cycle. It may be classified as primary, leading to poorer quality of 
life indices of several women. This study aimed at investigating, 
by means of literature review, the efficacy and accuracy of existing 
therapies for primary dysmenorrhea, specifically in Physiotherapy.
CONTENTS: Narrative literature review by querying electronic 
databases Medline, Scielo, Lilacs, Cochrane library, PEDro and 
Pubmed), where articles were selected and analyzed from August 
2013 to February 2014. For data collection, materials from 2005 
to current literature were included using the following keywords: 
“dysmenorrhea”, “physiotherapy” and their Portuguese equiva-
lent “dismenorreia” and “fisioterapia”, combining them with the 
operators AND and OR.
CONCLUSION: Studies were found describing the use of ther-
motherapy, cryotherapy, transcutaneous electric nerve stimula-
tion and connective tissue massage, Pilates and acupuncture with 
improvement of such women’s symptoms. However, it is clear 
the need for studies regarding physiotherapeutic maneuvers with 
further methodological rigor.
Keywords: Dysmenorrhea, Physiotherapy, Woman’s health.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Dismenorreia é uma pala-
vra derivada do grego e significa fluxo menstrual difícil. Pode ser 
classificada como primária, causando diminuição dos índices de 
qualidade de vida de muitas mulheres. O objetivo deste estudo 
foi investigar, por meio de uma revisão bibliográfica, a eficácia e 
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acurácia de tratamentos existentes para dismenorreia primária, 
especificamente na Fisioterapia. 
CONTEÚDO: Revisão bibliográfica narrativa, por meio da bus-
ca em bases de dados eletrônicas (Medline, Scielo, Lilacs, biblio-
teca Cochrane, PEDro e Pubmed), com artigos selecionados e 
analisados durante o periodo de agosto de 2013 à fevereiro de 
2014. Para a coleta foram incluídos materiais de 2005 até a lite-
ratura atual com os seguintes descritores: “dysmenorrhea”, “phy-
siotherapy” e seus equivalentes em português “dismenorreia” e “fi-
sioterapia” combinando-os com os operadores “AND” e “OR”. 
CONCLUSÃO: Encontraram-se trabalhos que descreveram a uti-
lização dos recursos da termoterapia, crioterapia, eletroestimulação 
elétrica neural transcutânea e massagem do tecido conjuntivo, Pi-
lates e acupuntura, com resultados que apresentam melhoras na 
sintomatologia dessas mulheres. No entanto, torna-se evidente a 
necessidade do desenvolvimento de estudos referentes às manobras 
fisioterapêuticas com maior rigor metodológico.
Descritores: Dismenorreia, Fisioterapia, Saúde da mulher.

INTRODUÇÃO

A menstruação é um sangramento genital periódico e temporário, 
estendendo-se da menarca à menopausa1. Além disso, é característi-
ca dos primatas e conceituada como hemorragia uterina cíclica de-
pendente de desintegração e esfoliação do endométrio que incide 
aproximadamente em um ciclo normal de 21 a 45 dias, com 2 a 6 
dias de fluxo e uma perda sanguínea média de 20 a 60mL, normal-
mente com duração de 40 anos2. 
Já a dismenorreia é uma dor pélvica ou abdominal inferior, cíclica ou 
recorrente, associada à menstruação. É a queixa ginecológica mais 
comum em mulheres jovens, com uma prevalência que varia entre 
43 e 93%3. De acordo com a intensidade dos sintomas, é também 
uma causa importante de absentismo escolar ou laboral4.
O termo dismenorreia é advindo do grego com significado de flu-
xo menstrual difícil, sendo uma das afecções ginecológicas mais 
frequentes com maior ou menor intensidade, durante o período 
menstrual5. 
De acordo com sua forma clínica, a dismenorreia primária (DP) tem 
como característica a ausência de anormalidade estrutural visível ou 
qualquer doença pélvica ginecológica e é o tipo mais comumente 
diagnosticado entre as adolescentes3. A dismenorreia funcional coin-
cide com o início dos ciclos ovulatórios e regulares, o que costuma 
ocorrer com maior frequência cerca de dois anos após a menarca3. 
Um dos seus principais sintomas é a dor no baixo ventre ou na região 
lombar, acompanhada de outros sintomas como náuseas, vômitos, 
cefaleia e diarreia6. A dor pode diminuir após o ciclo gravídico puer-
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peral e, devido a isso, sugere-se que em tais pacientes o istmo uterino 
é hipertônico, resultando em retenção temporária de resíduos do 
fluxo menstrual (o que causa pressão nessa área altamente inervada). 
Cerca de 50 a 70% das mulheres apresentam sintomas de disme-
norreia em algum momento da vida, sendo que aproximadamente 
10% se tornam incapazes de desenvolver suas atividades habituais3.
Vários tratamentos são propostos para a dismenorreia e incluem o 
uso de anti-inflamatórios não hormonais (AINH), anticoncepcio-
nais orais, vitaminas e agentes tocolíticos1. Outra opção de trata-
mento envolve a prática de atividades físicas, pois nota-se melhora 
no funcionamento dos órgãos pélvicos e extrapélvicos por adequar 
o metabolismo, o equilíbrio hidroeletrolítico, as condições hemo-
dinâmicas e o fluxo sanguíneo, promovendo assim um fenômeno 
chamado de analgesia pelo exercício físico que, por meio de meca-
nismos endógenos e de liberação de opioides endógenos, aumenta 
o limiar de dor7,8.
A fisioterapia pode oferecer uma diversidade de recursos terapêuticos 
que visam diminuir ou eliminar a dor de maneira prática e econômi-
ca podendo, inclusive, desfazer as associações negativas que rondam 
esse período promovendo melhor qualidade de vida9, por meio da 
utilização de algumas modalidades analgésicas como exercícios te-
rapêuticos (cinesioterapia), eletroterapia e massagem terapêutica10.
Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi investigar, por meio 
de uma revisão bibliográfica, a eficácia e acurácia de tratamentos 
existentes para DP, especificamente na Fisioterapia. 
 
CONTEÚDO
Foi realizada uma revisão bibliográfica narrativa, na qual os estudos 
foram identificados através da busca nas bases de dados eletrônicas 
Medline, Scielo, Lilacs, Cochrane, PEDro e Pubmed, durante os 
meses de agosto de 2013 a fevereiro de 2014. Selecionou-se para 

análise materiais de 2005 até o que a literatura atual apresenta.
Os artigos foram localizados utilizando os seguintes termos: “dysme-
norrhea”, “physiotherapy” e seus equivalentes em português “disme-
norreia” e “fisioterapia”, combinando-os com os operadores “AND” 
e “OR”. Critérios de inclusão do estudo: (1) artigos apresentados 
com texto na íntegra; (2) escritos em português ou inglês; (3) pu-
blicados entre 2005 e 2014; (4) que abordassem a fisioterapia e/ou 
outras terapias complementares como modalidade de tratamento da 
dismenorreia. Não houve restrições quanto à amostra para maximi-
zar os resultados da pesquisa. Foram excluídos do estudo (1) mono-
grafias; (2) artigos de revisão; (3) anais de eventos; (4) dissertações 
e teses; (5) estudos farmacológicos ou que abordassem somente esse 
aspecto na dismenorreia; (6) estudos que abordassem a dismenorreia 
secundária; (7) estudos fora do período do estudo e (8) estudo com 
animais.
A busca bibliográfica resultou em 210 artigos (189 no PubMed, 7 
no Cochrane, 4 no Scielo, 10 no Lilacs, zero no PEDro, zero no 
Medline). Após a leitura, foram excluídos 186 artigos que não con-
templavam o período estipulado ou o tema proposto e 10 artigos re-
petidos, portanto restaram 15 artigos que apresentam seus principais 
resultados na tabela 1.
De uma maneira geral, a revisão realizada pela prática da terapêutica 
da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), acupressão e acupuntu-
ra, demonstrou em seus resultados uma melhora nos sintomas de 
dor da dismenorreia. Os demais recursos como massagem no tecido 
conjuntivo, no meridiano abdominal (Kyongrak), utilização da ele-
troestimulação elétrica neural transcutânea (TENS), pilates, e dança 
do ventre, demonstraram o quão são benéficos para a dor nas pa-
cientes com dismenorreia.
Atualmente, em se tratando de ginecologia, estudos têm discutido 
formas terapêuticas para minimizar o desconforto, principalmen-

Tabela 1. Descrição dos textos selecionados

Autores Tipos de pes-
quisas e n

Objetivos Resultados Conclusão

Kim, Jo e 
Hwang11

Caso controle. 
85 mulheres 
(42 experi-
mental e 43 
controle).

Examinar os efeitos 
da massagem no 
meridiano abdomi-
nal (Kyongrak), so-
bre a dismenorreia.

Os sintomas de cólicas menstruais do grupo expe-
rimental foram significativamente menores após a 
massagem no meridiano abdominal, se comparados 
aos do grupo controle (p<0,001).

A massagem no Meridiano 
abdominal (Kyongrak) foi 
eficaz para o alívio de cóli-
cas menstruais. Sugere-se 
que a técnica possa ser 
uma alternativa para o tra-
tamento da dismenorreia. 

Schiøtz, 
Jettestad e  
Al-Heeti12

Prospectivo. 
21 mulheres.
 
 

Verificar os efeitos 
do tratamento com 
a TENS de alta fre-
quência sobre a 
dismenorreia.

Nas mulheres tratadas com TENS, observou-se que-
da na pontuação média de dor (p=0,0009). O uso 
concomitante de comprimidos analgésicos também 
foi significativamente reduzido (p=0,03) e 7 mulhe-
res pararam de tomar analgésicos durante o uso do 
dispositivo (p=0,02). Não houve eventos adversos. 
Depois de 6 a 8 meses, 14 mulheres ainda estavam 
utilizando o dispositivo regularmente.

A TENS é uma alternativa 
de tratamento para disme-
norreia.

Tugay et al.13 Prospectivo, 
randomizado e 
controlado.
34 mulheres.

Comparar a eficá-
cia da TENS e da 
corrente Interfe-
rencial sobre a DP 
logo após a aplica-
ção, 8 horas depois 
e 24 horas depois.

A intensidade dos parâmetros avaliados (dor mens-
trual, dor referida em membros inferiores e dor lom-
bar) reduziu logo após as aplicações em ambos os 
grupos (TENS e Interferencial) (p<0,05).
Pode-se dizer que não houve superioridade entre os 
métodos (p>0,05).

Tanto a TENS quanto a cor-
rente interferencial parecem 
ser eficazes no tratamento 
da DP. 

Continua...
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Guo e Meng14 Caso controle
60 mulheres, 
divididas em 
30 grupo 
controle e 30 
tratamento.

Observar os efeitos 
terapêuticos do tra-
tamento com acu-
puntura combinada 
com Tuiná (TUI-NÁ) 
sobre os sintomas 
da DP.

Dos 30 casos no grupo de tratamento, 17 foram cura-
dos, 11 casos melhoraram e 2 falharam, com uma 
taxa efetiva total de 93,3%. Dos 30 casos no grupo 
controle, 9 casos foram curados, 13 melhoraram e 
8 falharam, com uma taxa efetiva total de 73,3%. A 
comparação da taxa total efetiva entre os dois gru-
pos apresentou uma diferença significativa (x²=4,32, 
p<0,05), sugerindo que o efeito terapêutico do grupo 
de tratamento foi superior ao do grupo controle.

Acupuntura combinada 
com Tuiná (TUI-NÁ) apre-
senta boas perspectivas 
para o tratamento da DP.

Witt et al.15 Ensaio clínico 
randomizado 
mais coorte 
não randomi-
zado. 649 mu-
lheres sendo 
201 randomi-
zadas.

Investigar a eficá-
cia clínica e a rela-
ção custo-eficácia 
da acupuntura em 
pacientes com dis-
menorreia. 

Após três meses, a intensidade média da dor foi me-
nor na acupuntura em comparação com o grupo con-
trole. O grupo da acupuntura apresentou melhor QV 
e maior custo.

Acupuntura em pacientes 
com dismenorreia foi asso-
ciada com melhora na dor e 
na QV, em comparação ao 
grupo controle. 

Araújo, Leitão e 
Ventura16

Transversal,
20 mulheres.

Comparar os mé-
todos crioterapia 
e termoterapia no 
controle da dor da 
DP.

A intensidade da dor foi significativamente menor no 
grupo tratado com a crioterapia. As pacientes sub-
metidas ao tratamento com o frio apresentaram maior 
satisfação com o método do que aquelas que foram 
tratadas com o calor.

Em mulheres portadoras de 
DP, a crioterapia foi mais 
eficaz que o calor na redu-
ção da intensidade da dor.

Bazarganipour 
et al.17

Duplamente 
encoberto, 
randomizado. 
194 mulheres.

Examinar se a apli-
cação de um proto-
colo de acupuntura 
simples ao ponto 
Taichong é eficaz 
no alívio da disme-
norreia. 

A diferença na gravidade da dismenorreia entre os 
dois grupos não foi significativa no primeiro ciclo, mas 
foi significativa no quarto ciclo (U=2377,00, p<0,001), 
e a sua diminuição também foi significativa no grupo 
de estudo (p<0,05).

A aplicação de um protoco-
lo de pressão simples para 
o acuponto Taichong é uma 
maneira eficaz, de baixo 
custo de diminuir a intensi-
dade dos sintomas da dis-
menorreia.

Lin et al.18 Relato de 
caso. 1 mu-
lher.

Descreve a obser-
vação de alívio da 
dismenorreia do-
lorosa e seus sin-
tomas associados 
em uma paciente 
com DP após o 
tratamento com 
CMAT. 

Realizou-se CMAT uma vez no segundo dia do pri-
meiro (tratamento parcial) e do quarto ciclo menstrual 
(tratamento completo). A dor foi resolvida imediata-
mente após o tratamento CMAT parcial durante o 
primeiro período menstrual, mas a dor reapareceu 
20 minutos depois. Foram obtidos resultados sa-
tisfatórios durante o quarto período menstrual após 
o tratamento CMAT completo, que também foram 
conduzidos para a próxima sessão (quinto período 
menstrual). No entanto, os sintomas de dismenorreia 
recorreram 2 meses após o tratamento (sexto período 
menstrual).

Este relato de caso indica 
que o tratamento CMAT 
pode ser eficaz no alívio 
dos sintomas associados 
à dismenorreia. O efeito 
de transição poderia suge-
rir que existe um potencial 
para produzir um efeito de 
longa duração na disme-
norreia.

Reis, Hardy e 
Sousa19

Estudo piloto, 
do tipo obser-
vacional de 
coorte. 
75 mulheres.

Avaliar os efeitos 
da aplicação da 
técnica de massa-
gem do tecido con-
juntivo como pro-
posta terapêutica 
não farmacológica 
na DP.

O escore de dor diminuiu significativamente após o 
primeiro mês de tratamento. A porcentagem de vo-
luntárias que precisou de fármacos para dor e que 
relatou sintomas sistêmicos diminuiu com o tempo 
de tratamento, mas não houve correlação entre o 
número de massagens e o escore de dor na análise 
multivariada.

A massagem do tecido con-
juntivo pode causar redu-
ção da dor menstrual, mas 
o tipo de estudo não permi-
te excluir um efeito placebo. 
Os resultados justificam a 
realização de estudo clínico 
randomizado para confir-
mar ou não esse efeito.

Yu et al.20 Clínico pros-
pectivo e 
randomizado.
60 pacientes.

Comparar o efeito 
imediato da acu-
puntura do ponto 
Sanyinjiao (SP6) no 
fluxo sanguíneo da 
artéria uterina na 
DP com o do ponto 
Xuanzhong (GB39).

Foram observadas reduções significativas no grupo 
de tratamento SP6 cinco minutos após o tratamento 
nos escores de dor menstrual, nos valores do índice 
de pulsatilidade, índice de resistência, e proporção de 
pico sistólico e diastólico. Comparado com o grupo 
controle GB39, as pacientes no grupo de tratamen-
to SP6 mostraram reduções significativas 5 minutos 
após o tratamento nas mudanças de escores de dor 
menstrual, nos valores de índice de pulsatilidade, 
índice de resistência, e proporção do pico sistólico 
e diastólico. Não houve mudanças significativas em 
escores de dor menstrual, nos valores do índice de 
pulsatilidade, índice de resistência, ou proporção do 
pico sistólico e diastólico, antes e após o tratamento 
no grupo controle GB39 (p>0,05).

Este estudo sugere que 
agulhamento em SP6 pode 
melhorar imediatamente o 
fluxo de sangue uterino ar-
terial de pacientes com DP, 
enquanto GB39 não tem 
esses efeitos.

Continua...
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Liu et al.21 Estudo rando-
mizado.
194 mulheres 
com DP.
 

Avaliar a eficácia 
de um único ponto 
de acupuntura no 
tratamento da DP 
em comparação 
com a acupuntura 
placebo e sem acu-
puntura.
Grupo acuponto 
(n=50), grupo acu-
ponto não relacio-
nado (n=50), grupo 
placebo (n=46), 
grupo sem acupun-
tura (n=48).

Desfecho primário, a comparação primária de pon-
tuações da EAV em relação ao tratamento empre-
gado demonstrou que as pacientes que receberam 
acupuntura, as do grupo acuponto não relacionado e 
as do grupo placebo, apresentaram melhoras signifi-
cativas em comparação com nenhum grupo de acu-
puntura. Não houve diferenças significativas entre os 
quatro grupos com relação a desfechos secundários.

A acupuntura mostrou be-
nefícios no alívio da dor 
da dismenorreia, em com-
paração ao grupo sem 
acupuntura, porém, signi-
ficativamente, não houve 
diferenças entre os grupos 
acuponto e acuponto não 
relacionado e entre acupon-
to e grupo placebo.

Mirbagher- 
Ajorpaz, Adib- 
Hajbaghery e 
Mosaebi22

Controlado 
randomizado. 
30 jovens 
estudantes. 

Avaliar o efeito da 
acupressão no 
ponto SP6 sobre a 
DP. 

Realizou-se acupressão no ponto SP6 no grupo tra-
tamento e leve toque no acuponto SP6 no grupo con-
trole. Foram observadas diferenças significativas nos 
escores de dismenorreia entre os dois grupos imedia-
tamente após e também 3 horas após o tratamento.

A acupressão no meridiano 
SP6 pode ser uma interven-
ção de enfermagem não-
-invasiva eficaz para aliviar 
a DP e seus efeitos duram 3 
horas pós-tratamento.

Araújo et al.23 Descritivo, 
experimental, 
com ca-
racterística 
longitudinal 
e abordagem 
quantitativa. 
10 mulheres. 

Comparar a dor em 
mulheres com DP 
antes e após serem 
submetidas ao mé-
todo Pilates.

A dor no período menstrual antes do tratamento 
era 7,89±1,96 e após o tratamento 2,56±0,56 com 
p<0,001, mostrando diferença significativa antes e 
após o tratamento com o método Pilates. Ao avaliar 
a dor com o questionário de Dor de McGill observou-
-se que houve diminuição significativa em todos os 
componentes quando se comparou os valores antes 
e depois do tratamento: sensorial (p<0,001), afetivo 
(p<0,05), avaliativo (p<0,001) e miscelânea (p<0,001)

A utilização do método Pi-
lates, como prática de ati-
vidade física, proporcionou 
melhora dos sintomas as-
sociados à DP, reduzindo 
a dor das pacientes, mos-
trando-se alternativa não 
farmacolóogica promissora.

Nascimento24 Descritivo, 
quase-expe-
rimental com 
abordagem 
quantitativa. 8 
alunas inician-
tes do curso 
de dança do 
ventre.

Avaliar o efeito te-
rapêutico da dança 
do ventre em mu-
lheres com queixas 
sugestivas de DP.

Quanto às queixas de DP, foi registrada por meio da 
EAV uma redução significativa. Ao término da quinta 
avaliação constatou-se que a dança do ventre possui 
efeito terapêutico na redução das queixas de DP.

A dança do ventre surtiu 
efeitos positivos na redu-
ção das cólicas menstruais, 
constituindo-se uma opção 
não farmacológica para 
melhora dessas mulheres.

Yeh et al.25 Simples-
-encoberto, 
controlado por 
placebo. 113 
participantes.

Avaliar os efeitos 
da acupuntura au-
ricular sobre a dor 
menstrual e angús-
tia em adolescen-
tes com dismenor-
reia.

Diferenças entre os grupos foram encontradas na EAV 
e o MDQ após as intervenções. Diferenças dentro do 
grupo foram encontrados nas mudanças de pontua-
ção de EAV, SF-MPQ e MDQ durante as intervenções 
para os dois grupos.

Acupuntura auricular alivia 
a dor menstrual e angústia 
em adolescentes, podendo 
servir como uma base para 
a utilização de acupuntura 
auricular para tratar a dis-
menorreia. Houve redução 
da dor com placebo, bem 
como com o verdadeiro 
ponto de acupuntura, mas o 
último foi significativamente 
maior. O ponto de acupun-
tura placebo não pode ser 
usado como um controle 
para o ponto de acupuntura 
auricular e avaliação quali-
tativa da dismenorreia.

TENS: estimulação elétrica neural transcutânea; QV: qualidade de vida; DP: dismenorreia primária; CMAT: terapia meridiano acupressão colateral; EAV: escala ana-
lógica visual; SF-MPQ: Short-Form Questionário McGill de Dor; MDQ: Questionário da Angústia Menstrual.

Tabela 1. Descrição dos textos selecionados – continuação

te no caso de dismenorreia primária, porém quando se pensa em 
tratamento, os analgésicos são a primeira linha no manuseio da 
dismenorreia primária26. Esses agem pela redução da atividade da 
via da ciclo-oxigenase, inibindo a síntese de prostaglandinas. Há 
estudos que mostram que os AINH melhoram de 17 a 95% das 
queixas de mulheres, sendo seus paraefeitos gastrointestinais geral-

mente toleráveis, devendo ser evitados em mulheres com risco para 
desenvolvimento de úlcera27. Todavia, os AINES atuam somente 
durante a crise álgica, proporcionando alívio imediato da dor com 
conotação paliativa e de emergência, podendo assim, se repetir a 
cada menstruação28 .
Porém, algumas mulheres não podem fazer uso dessa terapia con-
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vencional e outras não respondem (10 a 20%)29. Associado a isso, as 
brasileiras se automedicam, utilizando práticas caseiras ou farmaco-
lógicas, seguindo a prescrição de pessoas não habilitadas como vizi-
nhas, amigas, ou mesmo a mídia escrita, televisiva ou falada30, o que 
pode gerar um problema de saúde pública.
No entanto, outros tratamentos podem ser utilizados ou associados 
ao farmacológico, como a Fisioterapia, que vem mostrando resul-
tados satisfatórios entre as mulheres com essa disfunção. Existem 
recursos fisioterapêuticos para diminuir a gravidade dos sintomas 
da dismenorreia primária ou até mesmo para eliminar a dor. Entre 
eles, destacam-se as terapias mais utilizadas: termoterapia e criotera-
pia; massagem no meridiano abdominal (Kyongrak); cinesioterapia; 
massagem do tecido conjuntivo (MTC); TENS; corrente interfe-
rencial; acupuntura; acupressão; terapia de acupressão meridiano 
colateral (CMAT); pilates; auriculoterapia.
O Pilates tem se mostrado eficaz para os casos de dismenorreia pri-
mária, como demonstra o estudo feito por Araujo et al.23 com 10 
mulheres, com idades entre 18 e 30 anos que foram submetidas ao 
protocolo de 16 exercícios baseados no método Pilates, de solo e 
bola, voltados para a região pélvica. Os autores evidenciaram redu-
ção significativa na intensidade da dor relatada pelas participantes 
devido ao aumento da circulação sanguínea, à correção de desequi-
líbrios musculares e posturais e à recuperação da vitalidade do corpo 
e da mente31.
A termoterapia também foi outro recorrente tratamento para esse 
tipo de disfunção. O frio e o calor são recursos capazes de diminuir 
ou eliminar a dor de maneira prática e econômica, através dos efeitos 
fisiológicos que podem produzir no organismo quando aplicados di-
retamente ao corpo16. A rapidez do efeito do frio sobre a dor sugere 
que a diminuição da temperatura pode agir como outro estímulo 
sensorial no mecanismo de comportamento da dor, e como os estí-
mulos de frio são bastante intensos, podem levar à liberação de en-
dorfinas e encefalinas. À medida que a temperatura da pele diminui, 
o estímulo para a produção de calor intensifica o mecanismo31.
A TENS é uma das modalidades mais simples da eletroterapia, sen-
do um valioso recurso físico para o alívio sintomático da dor, seja 
ela proveniente de lesões agudas ou crônicas32. É um método alter-
nativo, não invasivo, não tóxico, tendo como principal vantagem 
não apresentar efeitos colaterais33. Oliveira et al.34 avaliaram a eficácia 
da TENS de alta e baixa frequência em mulheres com dismenor-
reia primária de intensidade moderada a grave. A dor menstrual foi 
mensurada por meio da Numeric Rating Scale (NRS), variando de 
zero a 10, antes e logo após a intervenção em todos os grupos. Na 
avaliação inicial, os grupos foram homogêneos, não apresentando 
diferença significativa no escore da dor (p=0,875). A partir da análise 
intragrupo dos dados da NRS antes e após a TENS, observou-se, 
nos grupos TENS alta frequência (TAF) e TENS baixa frequência 
(TBF), diferença significativa (p=0,038; p=0,008). Entretanto, no 
grupo TENS placebo (TP) não houve diferença (p=0,346). Na aná-
lise intergrupo, não foi verificada diferença significativa entre os gru-
pos na comparação da primeira com a segunda avaliação (p=0,267). 
Portanto a TAF e TBF foram eficazes para o alívio da dor, sendo de 
facil aplicação, confortável e sem efeitos adversos.
As propostas terapêuticas que vêm cada vez mais sendo utilizadas 
pelos profissionais habilitados derivam da MTC, como a acupuntu-
ra, acupressão e auriculoterapia. Estudos21,25 demonstraram melhora 

do quadro álgico de mulheres que sofrem de dismenorreia primária. 
O estudo de Yu et al.20 relata que o efeito imediato da acupuntura 
do ponto Sanyinjiao (SP6) proporciona melhora imediata do fluxo 
menstrual. A pesquisa de Mirbagher-Ajorpaz, Adib-Hajbaghery e 
Mosaebi22, que utilizou outra técnica (acupressão no ponto SP6), 
também evidenciou efeitos positivos na melhora da dor.
Outro aspecto em abordagem de tratamento dessa doença, a dança 
do ventre, demonstrou aspecto positivo no que diz respeito ao alívio 
da dor. Isso possivelmente está relacionado à semelhança entre os 
exercícios realizados na cinesioterapia como: inclinação anterior e 
posterior da pelve, rotações para frente e para trás, inclinações la-
terais, elevação e depressão da pelve, além de exercícios de alonga-
mento e respiração. Esses exercícios massageiam os órgãos internos, 
havendo assim melhora da circulação sanguínea, regulação do me-
tabolismo, conduzindo à melhoria da saúde, beneficiando pernas e 
órgãos internos24.
Destaca-se também a massagem do tecido conjuntivo, que sugere 
uma redução da dor menstrual, pois consiste na estimulação cutânea 
que visa ativar os receptores mecânicos do tecido conjuntivo. Esse 
estímulo é transmitido pelos nervos sensoriais, por meio dos gân-
glios simpáticos da medula espinhal, e age soltando os opioides tais 
como a encefalina na raiz do nervo posterior da medula espinhal, 
inibindo a transmissão da dor pelas fibras de pequeno diâmetro19.
 
CONCLUSÃO

Os achados expostos na pesquisa indicam que a Fisioterapia pode 
ser indicada para o cuidado da mulher com dismenorreia primária 
por ser uma alternativa de baixo custo e não invasiva. Para isso, se 
vale de inúmeros recursos terapêuticos como termoterapia, criote-
rapia, cinesioterapia, TENS e a massagem do tecido conjuntivo, 
acupuntura, Pilates, dentre outras. As pesquisas revisadas mostram 
resultados satisfatórios quanto à intervenção da Fisioterapia, embora 
nem sempre haja o rigor metodológico devido, apontando para a 
necessidade de mais pesquisas na área.
O número de publicações de técnicas proporcionadas pela Fisiotera-
pia ainda é pequeno, por isso torna-se evidente a necessidade do de-
senvolvimento de estudos quantitativos, qualitativos, randomizados, 
controlados, com maior rigor metodológico, referentes às manobras 
fisioterapêuticas. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Opioid-induced hype-
ralgesia is a topic not yet fully understood in terms of mechanis-
ms, diagnosis, prevention and treatment. Thus, it seems of great 
importance to evaluate this phenomenon that negatively affects 
the treatment of pain. The purpose of this study was to describe 
what tools to use to evaluate perioperative hyperalgesia. 
CONTENTS: Several methods have been suggested to evaluate 
opioid-induced hyperalgesia, such as measure of pain intensity, 
opioid consumption, and evaluation of secondary hyperalgesia 
with algometer and Von Frey monofilaments. The measurement 
of some substances, such as cytokines, glutamate, and dynorphin 
has also been used. 
CONCLUSION: There are several ways to evaluate opioid-
-induced hiperalgesia, easily reproducible tests should be chosen 
and which have also been described in previous studies.
Keywords: Analgesic opioid, Evaluation, Hyperalgesia, Pain.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A hiperalgesia induzida pelo 
opioide é um tema ainda não totalmente esclarecido do ponto 
de vista dos mecanismos, do diagnóstico, da prevenção e do tra-
tamento. Assim, parece de grande importância a avaliação desse 
fenômeno que afeta de maneira negativa o tratamento da dor. O 
objetivo deste estudo foi descrever quais instrumentos utilizar 
para avaliar a hiperalgesia perioperatória. 
CONTEÚDO: Vários métodos têm sido indicados para avaliar 
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hiperalgesia induzida pelo opioide, tais como medida da inten-
sidade da dor, consumo de opioide, e avaliação da hiperalgesia 
secundária com algômetro e monofilamentos de Von Frey. A do-
sagem de certas substâncias, como citocinas, glutamato e dinor-
fina, também tem sido utilizada. 
CONCLUSÃO: Existem diversas maneiras de avaliar a hiperal-
gesia induzida pelo opioide; portanto devem ser escolhidos testes 
de fácil reprodutibilidade e que também foram descritos em es-
tudos anteriores.
Descritores: Analgésico opioide, Avaliação, Dor, Hiperalgesia.

INTRODUÇÃO

A hiperalgesia induzida pelo opioide (HIO) é um tema ainda 
não totalmente esclarecido do ponto de vista dos mecanismos, 
do diagnóstico, da prevenção e do tratamento. Não há relato na 
literatura sobre incidência de HIO, porém, esse efeito pode ocor-
rer em todos os indivíduos que recebem opioides1-3.
Trata-se de um fenômeno que ocorre tanto com a administração 
durante períodos prolongados1,3,4, como durante curto período 
de tempo2.
Vários métodos têm sido indicados para avaliar HIO, tais como 
medida da intensidade da dor, consumo de opioide, e avaliação 
da hiperalgesia secundária se utilizando de algômetro e monofi-
lamentos de Von Frey5. Dessa maneira, é de fundamental impor-
tância conhecer os métodos de avaliação de hiperalgesia, embora 
muitos ainda sejam utilizados apenas em estudos e em pacientes 
de alto risco para desenvolver HIO.
O objetivo deste estudo foi descrever quais instrumentos utilizar 
para avaliar a hiperalgesia perioperatória.

INTENSIDADE DA DOR

A mensuração da dor é um desafio considerando-se a subjetividade e 
a complexidade da experiência dolorosa. A avaliação da intensidade 
da dor pode ser realizada com o uso de escalas uni ou multidimen-
sionais. As unidimensionais são: escala numérica, que utiliza escores 
de zero a 10 ou de zero a 100; escala verbal que utiliza categorias 
como dor ausente, leve, moderada e intensa; e escala analógica vi-
sual, que utiliza uma reta em que uma extremidade representa dor 
ausente e a outra dor mais intensa imaginável e o indivíduo assinala 
onde acredita que seja a intensidade do momento6.
Conforme os conceitos atuais da dor, os estímulos nociceptivos são 
modulados ao nível da medula espinhal antes que alcancem as estru-
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turas suprassegmentares, sendo que a experiência dolorosa deixou de 
ser vista como uma resposta direta e relacionada somente à extensão 
da área de lesão tecidual. Assim, são consideradas diferentes dimen-
sões da dor: sensitivo-discriminativa; afetivo-motivacional; reações 
autonômicas; e avaliativa, sendo essas escalas denominadas multidi-
mensionais, como o questionário de dor McGill7 (MPQ).
O MPQ foi elaborado em 1975 por Melzack, na Universidade Mc-
Gill, em Montreal, Canadá, com o objetivo de fornecer medidas 
qualitativas de dor que possam ser analisadas estatisticamente. Esse 
é um dos questionários mais usados na prática clínica, e avalia qua-
lidades sensoriais, afetivas, temporais e miscelâneas da dor, além de 
avaliar a intensidade de dor; assim, tem índices de validade e con-
fiabilidade bem estabelecidos, além de poder discriminativo entre os 
diversos componentes da dor7.

ANALGESIA COMpLEMENTAR

Para a quantificação mais adequada da dose de analgésico necessária 
após a cirurgia, o mais comum é o consumo de analgésicos reali-
zado por meio de analgesia controlada pelo paciente (ACP), sen-
do o opioide mais utilizado a morfina por via venosa (em bolus de 
1-1,5mg, intervalo de bloqueio de 7-10 min e limite de 30-40mg 
em 4h), evitando o uso de prescrições em doses fixas e se necessário, 
que são de menor eficácia8.

USO DE MONOFILAMENTOS 

A avaliação da hiperalgesia pode ser realizada com o uso de monofi-
lamentos de Von Frey5. Os monofilamentos para avaliar a sensibili-
dade começaram a ser utilizados no final de 1800 por Von Frey, em 
estudos sobre tato e pressão com uso de cabelos e pelos de cavalo de 
diâmetros diferentes. A partir dos estudos desenvolvidos por Von 
Frey, outros pesquisadores tentaram aprimorar a técnica, entre eles 
Weinstein9.
Analisando os trabalhos de Weinstein9, Waylett-Rendall10 e Naafs 
e Dagne11 constataram a possibilidade de utilizar um número re-
duzido de monofilamentos para avaliar a sensibilidade periférica, 
sem que houvesse prejuízo nos resultados obtidos, sendo um dos 
primeiros a introduzir e utilizar os monofilamentos de náilon com 
finalidade diagnóstica e controle da perda da função sensitiva.
Os filamentos de Von Frey têm sido usados para determinar parâ-
metros como limiar tátil, mecânico nociceptivo e “wind-up”5.
Diversas doenças têm sido avaliadas com o uso de monofilamentos, 
como hanseníase12, síndrome do túnel do carpo13, lesão de plexo 
braquial14 e pós-quimioterapia15.
Embora inicialmente descrita para avaliar lesões em nervos periféricos, 
a investigação com uso de monofilamentos tem sido realizada para 
avaliar o limiar de sensibilidade e a dor próxima à incisão cirúrgica.
A resposta de sensibilidade pelos monofilamentos de Von Frey per-
mite a avaliação da pressão sobre a pele. A sua eficácia na detecção 
de efeito anti-hiperalgésico foi testada em animais16 e no homem17. 
Além disso, utilizando monofilamentos, pode-se fazer um mapea-
mento e delimitar a área de hiperalgesia no pós-operatório18.
É padronizada a utilização de filamentos de náilon de comprimento 
constante, mas de diâmetros crescentes que se inclinam ou se cur-
vam quando é atingida uma força de pressão. Esse procedimento de 

avaliação da sensibilidade é sensível e reprodutível na detecção de 
alterações dos nervos periféricos19.
A hiperalgesia pode ser testada com monofilamentos de von Frey, 
constituídos por um conjunto de seis filamentos de nylon, de 38mm 
de comprimento, de diferentes diâmetros e pesos (0,05g; 0,2g; 2g; 
4g; 10g e 300g) (SORRI-BAURU®) (Tabela 1). Cada monofilamen-
to é fixado a uma haste, em ângulo de 90º, e corresponde a um nível 
funcional representado por uma cor. Também pode ser feito teste 
com maior número de filamentos, porém o procedimento é muito 
longo, dificultando sua realização.
Para dor pós-operatória, o limiar de dor mecânica é avaliado antes da 
cirurgia e 24h após o seu término, para se comparar a sensibilidade 
no pré e pós-operatório. O teste começa com o monofilamento mais 
leve (verde) e é solicitado ao paciente de olhos fechados para respon-
der “sim” quando sentir dor ao toque do filamento.
A presença de hiperalgesia é testada na eminência tenar da mão não 
dominante e na região peri-incisional a 2cm da cicatriz cirúrgica. A 
eminência tenar é um local sem relação com o estímulo da cirurgia 
e onde pode ser observado o efeito da hiperalgesia do opioide sem 
influência da hiperalgesia da incisão cirúrgica. Para dor crônica a 
hiperalgesia também pode ser testada na eminência tenar, antes e 
após o início da administração de opioide.
A aplicação dos diferentes monofilamentos é feita com intervalo de 
pelo menos 30 segundos para reduzir respostas antecipadas provo-
cadas pelo estímulo anterior feito nas proximidades do novo. São 
feitas três avaliações com o mesmo monofilamento. Na ausência de 
resposta, é continuado com o próximo filamento mais pesado (azul), 
e assim sucessivamente. As cores dos monofilamentos, em ordem 
progressiva de aplicação, são: verde, azul, violeta, vermelho escuro, 
laranja e vermelho magenta. Ao se aplicar o teste, a percepção do 
paciente ao contato com essas hastes dá a resposta da sensibilidade 
da região estudada. Se o paciente não relata dor, é considerado como 
limiar de dor o filamento mais pesado (300g).
A pressão na pele é feita até se obter a curvatura do filamento e man-
tida durante aproximadamente um segundo e meio, sem permitir 
que o mesmo deslize sobre a pele. O limiar de dor mecânica é aquele 
onde o paciente identifica dois dos três estímulos como dolorosos.

Tabela 1. Monofilamentos 

Tipos de monofilamentos

Verde 0,05g

Azul 0,2g

Violeta 2g

Vermelho escuro 4g

Laranja 10g

Vermelho magenta 300g

ExTENSÃO DA HIpERALGESIA

Para dor pós-operatória, a extensão da hiperalgesia é demarcada pró-
xima à incisão. Utiliza-se um filamento do kit de monofilamentos, 
dependendo do kit escolhido e de quantos gramas tem o mono-
filamento, iniciando o estímulo fora da área de hiperalgesia, onde 
nenhuma sensação de dor é relatada, continuando o estímulo de 
0,5 em 0,5cm até a incisão cirúrgica em quatro pontos (superior, 
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lateral direito, lateral esquerdo e inferior). O primeiro ponto onde o 
paciente queixa-se de dor é marcado. Se nenhuma sensação de dor é 
relatada, o estímulo é terminado a 0,5cm da incisão.
A distância de cada ponto à incisão cirúrgica é medida e a soma das 
distâncias é determinada5.

ALODíNIA DINâMICA

Para dor pós-operatória, a alodínia dinâmica é avaliada utilizando 
uma escova suave na eminência tenar da mão não dominante e na 
região peri-incisional. É considerada alodínia quando o estímulo 
causa clara sensação de dor5.

USO DE ALGôMETRO

O limiar de dor mecânica por pressão na eminência tenar da mão 
não dominante e na região periumbilical também pode ser avalia-
do com algômetro, instrumento que avalia a pressão exercida na 
pele aumentando gradativamente 0,1Kgf.seg-1 5. A avaliação pode 
ser realizada por examinadores diferentes com a mesma capacida-
de de reprodução, porém, deve ser realizada uma média de três 
avaliações20.
O algômetro tem sido utilizado para avaliar o limiar de pressão em 
uma série de doenças. É usado para avaliar síndrome do túnel do 
carpo13 e outras síndromes dolorosas como fibromialgia, lombal-
gia, síndrome miofascial e cefaleia21-23.
A dor durante o trabalho de parto pode ser predita por meio do 
limiar de pressão com uso de algômetro24. O limiar de sensibilida-
de próximo à cicatriz cirúrgica também foi avaliado com uso de 
algômetro5,25.
Embora muito utilizado para avaliação do limiar de sensibilidade 
em várias situações clínicas, deve-se levar em consideração outras 
características, como gênero26, idade e peso27, além de característi-
cas emocionais28.

OUTROS TESTES SENSITIVOS

Outros testes sensitivos (calor, frio, vibração e estimulação elétrica) 
podem ser empregados para observar diferentes limiares de sensi-
bilidade e provar o efeito do fármaco estudado. Porém, esses proce-
dimentos não poderiam ser reproduzidos devido ao longo tempo 
necessário para a realização (>30 minutos), além de serem de difícil 
entendimento pelo paciente29.

DOSAGEM DE CITOCINAS

A dor está relacionada com o sistema imunológico de maneira in-
trínseca, de tal forma que não se sabe ao certo se o bloqueio da 
nocicepção reduz a produção de citocinas pró-inflamatórias, ou se 
a redução da formação de citocinas pró-inflamatórias resulta em 
dor de menor intensidade30.
As citocinas podem exercer seus efeitos localmente ou, quando 
produzidas em excesso, podem agir como hormônios, alcançando 
a corrente sanguínea. Assim, são responsáveis por respostas locais 
ou sistêmicas, gerando alterações imunológicas, metabólicas, he-
modinâmicas, endócrinas e neurais31.

Essas moléculas podem desencadear efeitos em curto e longo pra-
zo, podendo levar a hiperexcitabilidade crônica e alterações na 
expressão dos nociceptores, processamento anormal de estímulos 
dolorosos e exacerbação dos processos de dor32.
Após lesão tecidual, as primeiras citocinas formadas são a IL-1β e 
o TNF-α, as quais atuam diretamente sobre receptores específicos 
dos neurônios sensitivos e levam à síntese de outras citocinas, que, 
por sua vez, causam proliferação de células gliais no sistema ner-
voso central, com a liberação de citocinas pró-inflamatórias30,32,33. 
As citocinas estão relacionadas a HIO e podem funcionar como 
sinalizadores da HIO.
O uso de opioide está associado ao aumento de citocinas pró-infla-
matórias, que modulam indiretamente a dor por meio da liberação 
de substâncias como óxido nítrico, radicais de oxigênio livres, prosta-
glandinas e aminoácidos excitatórios da microglia e astrócitos. Com 
isso, ocorre ativação de receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), 
induzindo sensibilização periférica e central, e hiperalgesia1,3.
A liberação de citocinas ocorre 2 a 4h após lesão tecidual, e a mag-
nitude depende da extensão do trauma33. As primeiras citocinas 
produzidas após a lesão tecidual são o TNF-α e a IL-1. Porém, 
a IL-6 é considerada o marcador mais relevante do grau de lesão 
tecidual durante uma cirurgia34.
Após lesão, concentrações plasmáticas de IL-6 são detectáveis em 
60 minutos, com pico entre 4 e 6h e podem persistir por 10 dias.
A IL-8 tem sua produção estimulada pela IL-6, com pico de ação 
próximo, sendo descrita como um marcador de várias condições 
clínicas, entre as quais a dor pós-operatória35.
As citocinas anti-inflamatórias são moléculas que regulam a pro-
dução de citocinas inflamatórias, atuando, assim, na regulação da 
resposta imune. Existem várias citocinas anti-inflamatórias, como o 
inibidor do receptor IL-1, a IL-4, IL-10 e IL-1335,36. Porém, a IL-10 
é a principal citocina anti-inflamatória, que atua inibindo a produ-
ção de IL-1, IL-6 e TNF-α30. A administração aguda de IL-10 su-
prime a facilitação de dor em diversos modelos animais36 e pacientes 
com dor crônica apresentam baixos níveis de IL-4 e IL-1037.

OUTROS MARCADORES

A ativação de receptores NMDA por glutamato está implicada nos 
mecanismos de HIO1,2. O aumento da liberação de glutamato no 
corno dorsal da medula espinhal e o aumento mantido de resposta 
de receptores NMDA, parecem ser os principais mecanismos im-
plicados na HIO38,39.
A HIO tem sido associada ao aumento de colecistocinina, peptí-
deo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP), substância-P e 
nociceptina na medula rostral ventromedial40.
Outro mecanismo envolve vias descendentes facilitadoras que são 
mediadas via opioides em on cells localizadas na medula rostral 
ventromedial40. A exposição à morfina causa alterações neuroplás-
ticas na medula ventromedial rostral, facilitação descendente via 
on cells, com aumento da dinorfina3.
As prostaglandinas e quimocinas também podem ser relevantes no 
desenvolvimento de HIO1,3. Observa-se aumento de proteína fos-C 
em neurônios sensitivos da medula1,3. O sistema óxido nítrico sinta-
se e hemoxigenase podem estar envolvidos na HIO1. Outro possível 
mecanismo é a redução do controle inibitório glicinérgico1.
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CONCLUSÃO

Existem várias maneiras de avaliar a HIO, porém devem ser esco-
lhidos testes de fácil reprodutibilidade e que também foram des-
critos em estudos anteriores, além de utilizar mais de um método 
de avaliação.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Endometriosis is a gy-
necological condition primarily characterized by chronic pain 
and infertility. To treat endometriosis-induced pain, the focus is 
still based on conventional approaches. However, non-pharma-
cological therapies are new options, but there is still no consen-
sus about the use of such therapies as effective resource for pain 
control. In light of the above, this study aimed at contributing to 
the knowledge in this area and at analyzing the literature about 
the application of such techniques to treat endometriosis pain.
CONTENTS: Pubmed database was queried, without period 
restriction, using the word endometriosis crossed with acupunc-
ture, massage, Pilates and cognitive behavioral therapy. Electronic 
query has identified 61 scientific studies and, according to pre-
-established inclusion and exclusion criteria, seven were selec-
ted for reading. Three of them have used acupuncture, two have 
used massage and two cognitive behavioral therapy to relieve 
endometriosis pain. Pilates method was not applied to control 
endometriosis pain. All studies have shown effectiveness of the 
techniques used to improve endometriosis chronic pain.
CONCLUSION: It was clear that knowledge about this subject 
is scarce, suggesting the need for additional studies. Also, such 
options should be incorporated to traditional approaches offered 
to patients with endometriosis for having low cost, few adverse 
effects and for presenting satisfactory results for pain relief.
Keywords: Chronic pain, Endometriosis, Non-pharmacological 
approach, Psychology, Therapy.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A endometriose é uma con-
dição ginecológica caracterizada principalmente por dor crônica 
e infertilidade. Para tratamento da dor associada à endometriose, 
o foco ainda é baseado no tratamento convencional. No entanto, 
as terapias com abordagem não farmacológica constituem novas 
opções, mas ainda não há consenso sobre a utilização dessas tera-
pias como recurso efetivo no controle da dor. Diante do exposto, 
este estudo teve como objetivo contribuir com os conhecimentos 
nesta área e analisar a produção bibliográfica a respeito da aplica-
ção dessas técnicas no tratamento da dor em endometriose. 
CONTEÚDO: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, no 
Pubmed, sem restrição de período, utilizando o termo endome-
triosis cruzado com acupuncture, massage, Pilates e cognitive beha-
vioral therapy. Foram identificados na busca eletrônica 61 artigos 
científicos e, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão 
pré-estabelecidos, sete foram selecionados para leitura. Três deles 
empregaram acupuntura, dois massagem e dois terapia cognitiva 
comportamental para alívio da dor em endometriose. O método 
Pilates não foi aplicado para controle da dor em endometriose. 
Todos os estudos mostraram eficácia das técnicas empregadas na 
redução da dor crônica nessa doença. 
CONCLUSÃO: Ficou evidente que a produção de conhecimen-
to sobre a temática é escassa, o que sugere a necessidade de estu-
dos adicionais. Ainda, tais opções deveriam ser incorporadas ao 
tratamento convencional oferecido a pacientes com endometrio-
se por serem de baixo custo, exibirem poucos efeitos adversos e 
apresentarem resultados satisfatórios para o alívio da dor.
Descritores: Dor crônica, Endometriose, Psicologia, Terapêuti-
ca, Tratamento não farmacológico.

INTRODUÇÃO

Endometriose é uma condição ginecológica crônica caracterizada 
principalmente por dor crônica e infertilidade que acomete cerca 
de 10% das mulheres em idade reprodutiva. É definida pela pre-
sença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Os sintomas 
incluem dismenorreia, dispareunia, dor pélvica crônica (DPC), di-
suria, disquezia e infertilidade. A dismenorreia, também conheci-
da como cólica menstrual, é uma dor pélvica que ocorre antes ou 
durante o período menstrual. A dispareunia corresponde à dor na 
relação sexual, disuria e disquezia são definidas como dor ao urinar 
e defecar, respectivamente1. Dois estudos independentes mostraram 
que a prevalência de dismenorreia foi de 94,42 e 573; 74,32 e 60%3 
das mulheres relataram dor crônica e a dispareunia esteve presente 

ARTIGO DE REVISÃO

DOI 10.5935/1806-0013.20140065



301

Abordagem não farmacológica da dor em endometriose Rev Dor. São Paulo, 2014 out-dez;15(4):300-3

em 70,12 e 47%3 das pacientes investigadas. Das mulheres com dis-
pareunia, 80% alteraram seu comportamento sexual ao interromper 
ou evitar as relações sexuais devido à dor3. Dentre os sintomas mais 
comuns coexistentes relacionados à dor destacaram-se dores nas 
costas e pernas em 75,7% e tontura/dores de cabeça em 60,7%2. 
Devido aos sintomas da doença, as pacientes exibem redução da 
produtividade no trabalho e taxas elevadas de absenteísmo2-4.
As queixas álgicas constantes relatadas pelas pacientes com endo-
metriose exercem impacto negativo, direto e indireto, na vida das 
portadoras dessa doença. Assim, para controle dessa dor, são empre-
gados tratamentos convencionais à base de hormônios e/ou cirurgia. 
Os tratamentos farmacológicos desencadeiam vários efeitos adversos 
(fogachos, alterações emocionais, diminuição da massa óssea, resse-
camento vaginal, ganho de peso, acne, diminuição da libido, hirsu-
tismo, entre outros) e a cirurgia está associada a risco de recidiva ou 
complicações5. Um estudo recente mostrou que os gastos com cirur-
gia em endometriose corresponderam a 29% e aqueles com fárma-
cos foram responsáveis por 10% dos custos com cuidados à saúde6. 
Para tratamento da dor associada à endometriose, o foco ainda é 
baseado no tratamento convencional. No entanto, as terapias com 
abordagem fisioterapêutica (Pilates e massagem), acupuntura e psi-
cológica (terapia cognitiva comportamental (TCC)) constituem 
novas opções, mas ainda não há consenso sobre a utilização dessas 
terapias como recurso efetivo no controle da dor. 
Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi contribuir com os co-
nhecimentos nesta área e analisar a produção bibliográfica a respeito 
da aplicação dessas técnicas no manuseio da dor em endometriose. 
  
CONTEÚDO

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada no Pubmed, sem 
restrição de período, utilizando o termo endometriosis cruzado com 
acupuncture, massage, pilates e cognitive behavioral therapy.
Os critérios de inclusão dos artigos foram: 1) estar intimamente re-
lacionado ao objetivo deste estudo, sendo a seleção realizada pela 
análise do título e/ou abstract; 2) estar publicado no idioma inglês 

ou português; 3) com disponibilidade gratuita do manuscrito na ín-
tegra; 4) com aplicação do(s) método(s) em humanos; 5) ser artigo 
do tipo original/pesquisa. Foram excluídos artigos de revisão, atuali-
zação, carta ao editor, relato de caso e relato de experiência.
Foram identificados na busca eletrônica 61 artigos científicos e sete 
cumpriram com os critérios estabelecidos e foram incluídos neste 
estudo. Os resultados dessa pesquisa bibliográfica estão resumidos 
na tabela 1. 
Três estudos avaliaram a contribuição da acupuntura no controle 
da dor em endometriose7-9. No estudo de 2002, 67 pacientes com 
endometriose e dismenorreia foram divididas em dois grupos, sen-
do 37 submetidas a acupuntura auricular (EAT) e 30 tratadas com 
fármacos chineses (CD). Os escores para pré e pós-tratamento no 
grupo EAT foram 12,19±2,42 e 5,53±2,17, respectivamente, com-
parados a 11,22±3,11 (pré) e 10,34±3,51 (pós-tratamento) no gru-
po CD. Ao se comparar os efeitos terapêuticos dos dois tratamentos, 
a taxa efetiva total foi de 91,9% para EAT e 60% para CD. Ambos 
os resultados destacaram a superioridade da acupuntura na diminui-
ção da dor em endometriose7. Um estilo japonês de acupuntura foi 
aplicado em 14 mulheres jovens (idade média: 17 anos) com diag-
nóstico de endometriose e DPC8. Nove pacientes foram submetidas 
a acupuntura ativa e cinco a acupuntura sham, em um total de 16 
sessões de acupuntura, duas vezes por semana por oito semanas con-
secutivas. A média (desvio padrão) dos níveis de dor antes do início 
do tratamento foi 7,7 (2,3) e 7,6 (0,9) para acupuntura ativa e sham, 
respectivamente. Após 4 semanas, o declínio foi significativamente 
maior no grupo acupuntura ativa quando comparado ao controle, 
isto é, -4,8 (2,4) versus -1,4 (2,1), respectivamente. Após 8 semanas 
e 6 meses do início do estudo, a redução da dor no grupo ativo per-
maneceu ligeiramente maior, mas a diferença entre os grupos não 
foi estatisticamente significativa [ativa versus sham após 8 semanas: 
-4,3 (3,6) versus -3,8 (1,7); ativa versus sham após 6 meses: -3,6 
(3,0) versus -2,8 (3,8)]8. No estudo conduzido por Rubi-Klein et 
al.9, 83 pacientes foram divididas em dois grupos e cada um recebeu 
duas unidades de 10 sessões de acupuntura, duas vezes por semana 
por um período de cinco semanas. O grupo 1 foi composto por 42 

Tabela 1. Resultados da busca eletrônica no Pubmed

Autores Descritores 
utilizados

Nº. de artigos 
identificados

Nº de artigos excluídos/Motivo Nº. de artigos sele-
cionados para leitura

Xiang et al.7 
Wayne et al.8 
Rubi-Klein et al.9 

Endometriosis 
and acupuncture

35 32 excluídos
12 artigos de revisão

8 estudos em outros idiomas (7 em chinês)
1 carta ao editor

7 não relacionados ao tema
3 artigos de revisão e publicados em outro idioma

1 relato de caso

3

Valiani et al.10 
Missmer e Bove11 

Endometriosis 
and massage

5 3 excluídos
2 relato de caso

1 não relacionado ao objetivo do estudo

2

- Endometriosis 
and Pilates

8 8 excluídos
Nenhum dos artigos mencionou a aplicação do mé-
todo Pilates em endometriose no título e/ou resumo

-

Lorençatto et al.12 
Mendes e Figueiredo13 

Endometriosis and 
cognitive behavio-

ral therapy

13 11 excluídos
3 artigos de revisão

8 não relacionados ao tema

2

Total 61 54 7
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pacientes com endometriose e o grupo 2 por 41. Na unidade 1, o 
grupo 1 realizou acupuntura e o grupo 2 não e na unidade 2 ocorreu 
o inverso, de acordo com delineamento crossover. O grupo 1 exibiu 
uma redução significativa da intensidade da dor após as primeiras 10 
sessões e o grupo 2 apresentou alívio da dor após o crossover. 
Apenas dois estudos empregaram a massagem para controle da dor 
em endometriose10,11. Em um deles a técnica de massagem foi apli-
cada em 23 pacientes com endometriose e dismenorreia e os escores 
da escala analógica visual (EAV) foram medidos em três períodos 
distintos como apresentado na tabela 2. Antes da intervenção, cerca 
de 52% das pacientes referiam dor intensa e seis semanas após a in-
tervenção 65% delas relataram ausência de dor menstrual10. O outro 
estudo empregou massagem e acupuntura para alívio de dores nas 
pernas11. Das 94 pacientes com endometriose avaliadas, 48 (51%) 
revelaram a presença desse sintoma. A dor nas pernas foi bilateral, 
unilateral esquerda e unilateral direita em 59, 24 e 17%, respecti-
vamente, com escore mediano na EAV de 5. Em 46% dos casos, o 
clínico não sugeriu qualquer opção de tratamento para esse sintoma. 
Entretanto, a maioria das mulheres realizou vários tipos de trata-
mento e 2/3 delas referiram benefícios. A massagem e a acupuntura 
foram realizadas por 61 (25) e 31% (12), respectivamente, com rela-
to de melhora da dor em 79 (19) e 67% (8) dos casos11. 
O método Pilates não foi aplicado nas pacientes com endometriose 
para controle da dor.
Dois estudos avaliaram o papel da TCC no controle da dor em en-
dometriose12,13. O segundo estudo propôs a aplicação da TCC em 
mulheres portuguesas com endometriose com a finalidade de me-
lhor conhecer a doença, em uma perspectiva psicológica, na dimen-
são qualitativa e quantitativa. O delineamento da TCC foi baseado 
nos sintomas psicológicos e físicos (ansiedade, estresse, depressão, 
dor, fadiga), relacionamento (parceiro/sexualidade, família e social) e 
trabalho13. O primeiro estudo avaliou 128 mulheres brasileiras com 
endometriose, divididas igualmente em dois grupos, que receberam 
ou não a intervenção do Grupo de Apoio Psicológico e Fisioterapêu-
tico às Mulheres com Endometriose (GAPFAME)12. O GAPFAME 
foi oferecido a todas as mulheres do Ambulatório de Endometriose 
do CAISM/UNICAMP como tratamento complementar aos de-
mais atendimentos e procedimentos usuais (clínico e cirúrgico). Foi 
definido e estruturado com base nos princípios da TCC e também 
nas experiências relatadas de outras intervenções multidisciplinares 
de dor crônica, tendo como principal objetivo transmitir informa-
ções sobre a endometriose e promover a reabilitação do bem-estar fí-
sico, emocional e social das mulheres com a doença. Foi estruturado 
em 10 encontros semanais, com duração de 2h30, sendo a primeira 
hora destinada à fisioterapia e as demais à intervenção psicológica. 
A intensidade da dor foi medida pela EAV no grupo de apoio e 

sem intervenção e os valores obtidos foram 4,2±3,3 e 6,6±2,4, res-
pectivamente, expressos como média±desvio padrão. No grupo de 
apoio, os níveis de dor foram avaliados semanalmente e houve uma 
redução significativa ao longo do tempo da intervenção (da primeira 
à nona semana, p<0,0001), atingindo o valor de 2,6±2,6 na última 
semana. A média de dor encontrada no grupo sem intervenção foi 
maior do que a relatada pelas mulheres no início do grupo de apoio. 
No entanto, não houve nenhum critério específico para a seleção 
dos grupos que justificasse a diferença encontrada referente à EAV. 
Ao final dos grupos, foram frequentes os relatos de melhoras refe-
rentes ao aspecto físico e emocional associados à diminuição da dor. 
Nesse sentido, a intervenção proposta no grupo de apoio atingiu 
plenamente seus objetivos, pois promoveu redução nos escores de 
dor e depressão contribuindo para a melhora da qualidade de vida 
das pacientes12. 

DISCUSSÃO 

Em endometriose, a dor crônica é o sintoma que mais aflige as por-
tadoras, pois ela tem impacto negativo na qualidade de vida das mu-
lheres, afetando os relacionamentos, a capacidade no trabalho e a 
funcionalidade, entre outros aspectos da vida diária. 
Os resultados dos estudos apresentados mostraram que a acupuntu-
ra foi efetiva no tratamento da dor em endometriose, mas dois deles 
reforçaram a necessidade de pesquisas adicionais8,9. Um deles con-
cluiu que o pequeno tamanho da amostra empregada nesse estudo 
piloto limitou a obtenção de conclusões definitivas, mas enfatizou a 
receptividade das pacientes jovens com endometriose ao tratamen-
to8. Uma revisão da literatura publicada em 201114 identificou 24 
estudos que empregaram acupuntura para controle da dor em en-
dometriose. No entanto, apenas um cumpriu com os critérios de in-
clusão e foi considerado nesta revisão. Os autores concluíram que a 
evidência científica que suporta a eficácia da acupuntura para dor na 
endometriose é limitada, com base nos resultados de um único es-
tudo14. A acupuntura tem sido aplicada com sucesso no tratamento 
da dor pélvica, infertilidade e dismenorreia, todos sintomas frequen-
tes em pacientes com endometriose15. Também tem sido utilizada 
como uma terapia complementar satisfatória no tratamento da dor 
em odontologia16. Um achado interessante foi que sete artigos publi-
cados em chinês empregaram a acupuntura para tratamento da dor 
em pacientes com endometriose. Isso ocorreu porque a acupuntura 
é uma das ciências mais antigas e respeitadas do mundo, principal-
mente pelos orientais, em especial na China, onde essa técnica mi-
lenar começou a se difundir como segredo de família16.
A massagem também foi efetiva no manuseio da dor em endome-
triose minimizando os sintomas de dor menstrual e dores nas per-

Tabela 2. Escores da dor menstrual de acordo com escala analógica visual em três períodos distintos 

Intensidade da dor menstrual Antes da intervenção
(n e %)

Imediatamente após a intervenção
(n e %)

Seis semanas após a intervenção
(n e %)

0 (nenhuma dor) 0 (0) 8 (34,8) 15 (65,2)

1-3 (leve) 1 (4,3) 6 (26) 7 (30,5)

4-6 (moderada) 10 (43,4) 5 (21,7) 1 (4,3)

7-10 (intensa) 12 (52,3) 4 (17,3) 0 (0)

Total 23 (100) 23 (100) 23 (100)
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nas, sendo esses considerados relacionados e coexistentes à endome-
triose, respectivamente10,11. 
Apesar de não existirem artigos publicados sobre aplicação de Pi-
lates em endometriose, dois estudos destacaram a eficácia desse 
método na redução da dor crônica da coluna vertebral17 e disme-
norreia primária18. O primeiro estudo identificou diminuição sig-
nificativa de 66% da dor no grupo experimental (20 universitárias 
com idade entre 18 e 25 anos com diagnóstico de escoliose não 
estrutural) (p=0,0002)17. A pesquisa de 2012 submeteu as pacien-
tes com dismenorreia a um protocolo de 16 exercícios, de solo e 
bola, voltados para a região pélvica, baseados no método Pilates. 
O valor médio da dor, de acordo com a EAV, antes do tratamento 
foi de 7,89±1,96 e após 2,56±0,56 (p<0,001)18. Ambos os estu-
dos mostraram que o Pilates proporcionou alívio das dores, com 
ótimos resultados17,18. Nesse sentido, e considerando a ausência de 
artigos científicos aplicando esta técnica no controle da dor endo-
metriótica, sugere-se a utilização do referido método como recurso 
não farmacológico para o tratamento da dor em mulheres com 
endometriose. 
Em relação à TCC, outro estudo confirmou o sucesso dessa es-
tratégia para o manuseio da dor19. Nessa pesquisa, 79 indivíduos 
com dor crônica (72 do gênero feminino) de diferentes etiolo-
gias participaram de um Programa de Controle da Dor Crônica, 
com abordagem psicoeducativa e enfoque cognitivo-compor-
tamental, liderado por uma enfermeira e realizado por equipe 
multidisciplinar (fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, terapeuta 
ocupacional e nutricionista). Ao final do programa (duração: 
oito semanas), observou-se redução significativa na intensidade 
da dor, incapacidade e sintomas depressivos19. Os resultados en-
contrados nesse estudo evidenciaram os benefícios desse tipo de 
tratamento no manuseio da dor crônica e corroboraram aqueles 
publicados previamente por Lorençatto et al.12. Os autores do 
estudo de 2012 sugerem que essa intervenção seja utilizada em 
centros especializados no tratamento da dor, centros de reabilita-
ção ou serviços de medicina preventiva19. Já Lorençatto et al.12 re-
comendam a incorporação dessa abordagem ao tratamento con-
vencional oferecido às pacientes com endometriose. No entanto, 
isso exigiria a participação de uma equipe multiprofissional para 
sua aplicação e efetividade. 
Vale ainda considerar que o impacto econômico dessas técnicas e 
o custo da sessão não são significativos e onerosos ao paciente. O 
tratamento alternativo é seguro, não possui contraindicações e os 
efeitos adversos são praticamente ine xistentes, desde que o paciente 
seja atendido por um profissional habilitado e que os princípios da 
técnica sejam seguidos à risca, considerando as condições sis têmicas 
apresentadas por cada indivíduo.
Os dados evidenciaram que o tratamento não farmacológico/cirúr-
gico da dor em endometriose ainda é pouco explorado e utilizado na 
área da saúde. Nessa direção, mais pesquisas devem ser realizadas para 
que se conheça a real contribuição dessas terapias no alívio da dor. No 
entanto, os escassos trabalhos publicados mostraram resultados pro-
missores dessas técnicas no controle da dor em endometriose. 

CONCLUSÃO

As poucas pesquisas apresentadas neste estudo mostraram que acu-
puntura, Pilates, massagem e TCC proporcionaram redução nos 
escores de dor em pacientes com endometriose. Contudo, mais es-
tudos voltados para essa temática devem ser realizados com amostra 
maior e em outras condições caracterizadas por dor crônica, para 
comprovar os resultados das pesquisas aqui apresentadas. Tais op-
ções deveriam ser incorporadas ao tratamento convencional ofere-
cido a pacientes com endometriose por serem de baixo custo, exibi-
rem poucos efeitos colaterais e apresentarem resultados satisfatórios 
no alívio da dor. Ainda, ficou evidente a importância da inclusão de 
uma equipe multiprofissional no atendimento à endometriose, em 
virtude da complexidade dessa condição ginecológica.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Brain magnetic reso-
nance is a major exam to evaluate thunderclap headache, after 
excluding subarachnoid hemorrhage. This study aimed at repor-
ting a case of brainstem cavernous angioma (cavernoma) where 
clinical presentation and computerized tomography have sugges-
ted intraventricular hemorrhage.
CASE REPORT: Female patient, 55 years, was referred to the 
hospital with a history of new headache 10 days ago. Pain on-
set was sudden, pressure-type, severe, located in the occipital re-
gion with irradiation throughout the head, followed by severe 
photophobia, nauseas, diplopia and blurred vision. Neurologi-
cal evaluation has revealed anisocoria, complete ophthalmople-
gia and right eyelid ptosis. Cranial CT has shown blood in the 
third ventricle. Conventional brain arteriography has not shown 
aneurysm, arteriovenous malformation or venous sinus throm-
bosis. At lumbar puncture, an opening water pressure of 45cm 
was found and liquor analysis was normal. Brain resonance has 
shown oval injury (1.0x1.0x0.6cm) of exophytic aspect in the 
interpeduncular cistern and third ventricle, compatible with 
brainstem cavernoma.
CONCLUSION: In this case, magnetic resonance was essen-
tial for the diagnosis, since routine exams (brain tomography, 
liquor puncture and arteriography) could not define it. Further 
studies are needed to explain how magnetic resonance impacts 
investigation. 
Keywords: Central nervous system cavernous angioma, Disor-
ders secondary to headache, Magnetic resonance.

Investigation of thunderclap headache in cavernous angioma: when 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A ressonância magnética ce-
rebral é um exame importante na investigação da cefaleia em tro-
voada, após a exclusão de hemorragia subaracnoidea. O objetivo 
deste estudo foi relatar um caso de angioma cavernoso (caverno-
ma) no tronco cerebral, em que a apresentação clínica e tomogra-
fia computadorizada sugeriram uma hemorragia intraventricular. 
RELATO DO CASO: Paciente do gênero feminino, 55 anos, 
foi encaminhada ao hospital com uma história de cefaleia nova 
há 10 dias. A dor teve início súbito, do tipo pressão, de forte 
intensidade, localizada na região occipital com irradiação para 
toda a cabeça, acompanhada de fotofobia intensa, náuseas, di-
plopia e visão turva. O exame neurológico revelou anisocoria, 
oftalmoplegia completa e ptose palpebral à direita. Tomografia 
computadorizada de crânio mostrou sangue no terceiro ventrí-
culo. Arteriografia cerebral convencional não apresentou aneu-
risma, malformação arteriovenosa ou trombose de seios venosos. 
Na punção lombar, uma pressão de 45cm de água de abertura foi 
encontrada e a análise do líquido cefalorraquidiano foi normal. 
A ressonância de crânio revelou lesão oval (1,0x1,0x0,6cm) de 
aspecto exofítica na cisterna interpeduncular e terceiro ventrículo 
compatível com cavernoma de tronco cerebral.
CONCLUSÃO: No caso descrito, a ressonância magnética foi 
essencial para o diagnóstico, uma vez que os exames de rotina 
(tomografia de crânio, punção de líquor e arteriografia) não 
conseguiram defini-lo. Maiores estudos são necessários para es-
clarecer como a realização de ressonância magnética impacta a 
investigação.
Descritores: Hemangioma cavernoso do sistema nervoso 
central, Ressonância magnética, Transtornos secundários da 
cefaleia.

INTRODUÇÃO

Cefaleia em trovoada (CT) ou Thunderclap Headache é um tipo 
de dor de cabeça abrupta ou hiperaguda em seu início. O fenótipo 
mais comum dessa cefaleia, acompanhada ou não de déficits neu-
rológicos, é associado à ruptura de um aneurisma intracraniano, a 
hemorragia subaracnoidea (HSA), podendo haver outras causas, tais 
como trombose venosa cerebral, outras hemorragias intracranianas, 
apolexia pituitária ou síndrome da vasoconstrição cerebral reversí-

RELATO DE CASO
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vel1. As hemorragias intracranianas, de um modo geral, apresentam 
elevada morbimortalidade. Dentre elas, a hemorragia intraventricu-
lar (HIV) está associada a um pior prognóstico e a maior necessidade 
de cuidados e assistência2.
Com relação à investigação, o primeiro exame a ser realizado é a to-
mografia computadorizada (TC) de crânio, com objetivo de detec-
tar um possível sangramento intracraniano. Caso esse exame esteja 
normal, uma punção liquórica está indicada, para descartar algum 
sangramento que possa ter passado despercebido na TC. Caso seja 
detectado um sangramento, o próximo passo é uma arteriografia, 
para localizar um possível aneurisma cerebral. Descartada a presença 
de um aneurisma cerebral, a ressonância magnética (RM) de encéfa-
lo torna-se um exame importante na investigação etiológica da cefa-
leia em trovoadas. Ela poderá detectar, por exemplo, alguns tumores 
cerebrais como angiomas cavernosos, que podem não ser visíveis na 
angiografia convencional e possuem achados característicos na RM. 
Assim, partindo-se da evidência de uma HIV primária, a RM seria 
um exame essencial3.
O objetivo deste estudo foi relatar o caso de uma paciente com ce-
faleia em trovoada, causada por pequena hemorragia em terceiro 
ventrículo, secundária a um angioma cavernoso mesencefálico (te-
gumento dorsal), não diagnosticado previamente, bem como rever 
as principais etiologias e exames na investigação.

RELATO DO CASO

Paciente do gênero feminino, 55 anos de idade, branca, apresen-
tou em abril de 2014 um quadro de cefaleia inédita, de caracte-
rística explosiva, occipital com irradiação holocraniana, com foto-
fobia intensa, náuseas, acompanhada de diplopia e embaçamento 
visual. A TC de crânio mostrou pequena imagem hiperdensa em 
terceiro ventrículo, compatível com sangramento. A paciente foi 
admitida na Unidade de Emergência após 10 dias do ictus, com pro-
gramação de realizar angiografia cerebral. Apresentava-se em bom 
estado geral, consciente, orientada, com queixa de cefaleia intensa 
de mesmas características iniciais, causando irritabilidade e descon-
forto. Apresentava como comorbidades, hipertensão arterial sistê-
mica, tabagismo, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e 
transtorno depressivo maior. Negava historia familiar para doenças 
neurológicas. Ao exame físico foram evidenciadas pupilas anisocó-
ricas (D>E) fotorreativas e bradi-reagentes, oftalmoparesia e ptose 
em olho direito, além de desvio ínfero-medial em olho esquerdo. 
A avaliação da movimentação ocular extrínseca e do fundo de olho 
estava prejudicada pela intensa fotofobia que a paciente apresentava. 
O restante do exame neurológico foi normal. Nesse momento, a 
TC de crânio não apresentava evidência de hemorragia. A paciente 
foi submetida a arteriografia, a qual não apresentava evidência de 
aneurisma, malformação vascular ou trombose de seio venoso. No 
dia seguinte à admissão, foi realizado exame de punção lombar L3-L4 
com pressão de abertura de 45cm de água. Líquor límpido, incolor, 
com 2 células e 1,6 hemácias e bioquímica normal. Foi solicitada 
RM de encéfalo, a qual revelou lesão ovalada (1,0x1,0x0,6cm) de 
aspecto exofítico em cisterna interpeduncular e terceiro ventrículo, 
com hipersinal nas sequências T1-T2 e halo hipossinal na sequên-
cia de T2 (Figuras 1 a 4), compatível com angioma cavernoso em 
tronco cerebral. A paciente evoluiu com remissão parcial da cefaleia 

com topiramato (tratamento da hipertensão intracraniana, uma vez 
que havia contraindicação ao uso de acetozolamida – hipercapnia da 
DPOC). Mantinha estrabismo convergente discreto. Encontra-se 
em acompanhamento clínico-imagenológico com a Neurocirurgia.

Figura 1. Ressonância magnética corte axial, sequência flair

Formação ovalada com hiperssinal nas sequencias T1 e T2, localizada 
na região central e anterior do tegumento mesencefálico, de aspecto 
exofítico para a cisterna interpeduncular e terceiro ventrículo, me-
dindo cerca de 1,0x1,0x0,6cm, com halo de hipossinal na sequencia 
T2. Não se observou realce pelo meio de contraste. Nas sequências 
de angioRM não houve opacificação de circulação alterada. 

Figura 2. Ressonância magnética ponderada em T1 axial
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Figura 3. Ressonância magnética ponderada em T1 coronal 

Figura 4. Ressonância magnética ponderada em T1 sagital

DISCUSSÃO

Aproximadamente 30% das HIV são primárias, ou seja, originá-
rias do próprio sistema ventricular. Podem ser advindas de uma 
estrutura intraventricular ou de uma lesão contígua ao ventrícu-
lo. Ocorrem em situações de trauma intraventricular, ruptura de 
aneurisma ou malformação vascular e complicação de tumor, por 
exemplo. Os outros 70% de HIV são secundárias, correspondendo 
a uma extensão de hemorragia intraparenquimatosa ou HSA2.
Cavernomas (sinônimo angiomas cavernosos) são malformações 

capilares de fluxo lento, constituídas por canais vasculares grossei-
ramente dilatados e revestidos por uma única camada de células 
endoteliais, desprovidas de tecido elástico e de músculo liso. No 
parênquima cerebral adjacente, pode ser encontrado produtos de 
degradação do sangue e gliose reacional, descritos como tendo apa-
rência semelhante a amora3.
No presente caso, a suspeita inicial era de uma HSA, de provável causa 
vascular pela evidência de HIV primária. Entretanto, a arteriografia 
cerebral foi normal. Nesse ínterim, a paciente manteve-se sintomática, 
com sinais de hipertensão intracraniana (HIC) – diplopia e embaça-
mento visual – possivelmente associados à degradação dos produtos 
do hemo-ventrículo e à interferência no fluxo liquórico4,5. O líquor hi-
pertensivo corroborou essa hipótese, sendo iniciado topiramato. Visto 
o diagnóstico prévio de DPOC e a hipercapnia associada, decidiu-se 
não considerar acetazolamida no manuseio da HIC. A RM de encéfa-
lo foi essencial para o esclarecimento diagnóstico.
Casos de cavernomas são relatados em 0,1-0,5% da população em 
geral com uma apresentação bimodal, dos 3 aos 11 anos (30%) e 
dos 30 aos 40 anos (60%). Acima dos 40 anos, são feitos apenas 
10% dos diagnósticos5-10. Há sabidamente um predomínio do gê-
nero feminino (1,8:1), além de maior prevalência em pacientes de 
origem caucasiana6.
Angioma cavernoso solitário ocorre em 80% dos casos; e os múl-
tiplos em 20%. Com relação à predisposição genética, 80% são 
esporádicos; 20% familiares7. Neste caso, uma mulher de 55 anos, 
com lesão isolada e esporádica.
Quanto à localização, 70% são supratentoriais (predomínio do lobo 
frontal), 25% infratentoriais e 5% encontram-se na medula espi-
nhal. No tronco encefálico, 57% dos cavernomas localizam-se na 
ponte, 29% no mesencéfalo e 14% no bulbo3,10. A localização, o 
tamanho e a ocorrência de sangramento fazem uma ampla varia-
ção de repercussões neurológicas, desde os assintomáticos até morte 
repentina por hemorragia aguda, identificada em 20% dos casos7.
Na manifestação clínica podem ocorrer náuseas e vômitos, tontu-
ras e crises epilépticas8. Déficits motores focais são vistos em apro-
ximadamente 46% na apresentação. Uma faixa de 10 a 90% com 
relatos de cefaleia deve-se a situações diversas, desde os diagnósti-
cos incidentais, em que se fez associação com enxaquecas comuns, 
até a cefaleia por HIC9. No caso da paciente em questão, represen-
tou uma cefaleia em trovoadas com déficits focais, por uma lesão 
expansiva em mesencéfalo.
Os cavernomas fazem parte de um grupo de malformações vascu-
lares angiograficamente ocultas ou crípticas, tais quais os angiomas 
venosos, telangiectasias capilares e algumas malformações arterio-
venosas. Portanto, a angiografia cerebral é um exame de exclusão3,9.
A TC de crânio pode evidenciar uma lesão isodensa ou de hiperden-
sidade focal inespecífica, devida a hemorragias recentes ou a micro-
calcificações, e de pobre captação de contraste. Tais achados são ines-
pecíficos e o diagnóstico de cavernoma é comumente ignorado3,10.
O aspecto clássico do exame por imagem é descrito como uma 
lesão em “pipoca” na RM. Na sequencia T2 mostra uma imagem 
com núcleo reticulado, circundado por um halo radiolucente (cor-
responde às repetidas hemorragias e deposição de hemossiderina). 
Não há edema perilesional. Além disso, lesões puntiformes podem 
ser visualizadas em gradiente-eco, que tem maior sensibilidade3,10.
Os fatores de risco que predispõem a sangramento são gestação, ca-
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vernomas maiores que 1,0cm, idade menor que 35 anos e, principal-
mente, sangramento prévio. Na média geral baseada em evidências 
da historia natural, a taxa de sangramento por lesão por ano em 
casos de cavernomas supratentoriais é de 3%, aumentando para 5% 
para ressangramento. Já nos cavernomas infratentoriais, as mesmas 
taxas são de 5% e aumentando para 15%, respectivamente3,10.
A opção para o acompanhamento expectante está bem estabeleci-
da em casos de cavernomas assintomáticos, achados acidentais ou 
pacientes sem condições cirúrgicas (devido a inacessibilidade da 
lesão ou por condições clínicas do paciente). Nessa modalidade te-
rapêutica, o controle deverá ser feito regularmente com RM, para 
avaliação de crescimento ou novas hemorragias. Além disso, ges-
tação, exercícios físicos intensos e o uso de anticoagulantes devem 
ser desaconselhados3,7.

CONCLUSÃO

O caso apresentado mostra a importância de RM de encéfalo em 
paciente com cefaleia em trovoada, porém maiores estudos são ne-
cessários nessa área para esclarecer como isso impacta a investigação.
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