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A informação dos pacientes sobre seu quadro e, em especial, sobre a dor persistente, é uma conduta importante na prática clínica. As expec-
tativas de melhora (placebo) ou piora (nocebo) podem influenciar o quadro do paciente durante o tratamento. O interesse sobre esse tópico 
promoveu um aumento das investigações sobre as bases comportamentais e neurofisiológicas dos efeitos placebo e nocebo.
O efeito placebo está relacionado a uma mudança no estado clínico do paciente atribuída a um evento, objeto ou comportamento no am-
biente terapêutico1. De maneira geral, o efeito placebo está sempre presente na prática clínica podendo ser definido pela presença de um efeito 
inerte dentro de um contexto positivo. Caso o contexto seja negativo, desenvolve-se um fenômeno oposto, o efeito nocebo, com a criação 
de expectativas negativas e piora do estado de saúde2. Define-se o efeito nocebo como um conjunto de eventos produzidos por expectativas 
negativas durante o processo terapêutico2,3. O termo nocebo foi criado para definir respostas negativas observadas nos grupos tratados com 
placebo4. Os fatores como o ambiente (consultório, clínica, hospital), relação profissional-paciente, sugestões verbais e o próprio contexto do 
paciente (expectativas, memórias explícitas, crenças, emoções) podem influenciar os resultados clínicos e por isso não podem ser ignorados2,5. 
O efeito nocebo pode provocar um aumento da intensidade da dor (hiperalgesia ou alodínea induzida), estresse, ansiedade, catastrofização, 
além de aumento pela procura dos serviços de saúde, busca por novas abordagens terapêuticas, maior consumo de medicamentos e maior 
realização de cirurgias para tratar os efeitos adversos produzidos pelo próprio efeito nocebo5. Por exemplo, a utilização excessiva de exames 
de imagem para informações sobre diagnóstico e prognóstico em condições musculoesqueléticas crônicas não específicas (como dor lombar, 
dor cervical ou osteoatroses) ou a divulgação dos resultados clínicos fornecida com jargões médicos, termos técnicos e específicos, podem 
contribuir de forma negativa produzindo atitudes e crenças desnecessárias5. A adoção dessas condutas favorece o efeito nocebo e pode ser 
considerada como iatrogenia, favorecendo o aumento da dor, limitação das atividades, desenvolvimento de expectativas negativas, ansiedade, 
catastrofização, evitação e medo relacionado a dor4.
O próprio processo de educação em saúde também pode contribuir para o desenvolvimento do efeito nocebo em pessoas com dor persis-
tente6. As respostas nocebo podem surgir por sugestão verbal negativa do profissional (como na comunicação do diagnóstico, riscos do trata-
mento, prognóstico e interação verbal durante o tratamento), por aprendizagem social (como as campanhas negativas veiculadas pela mídia) 
ou por observação (experiências de outros)3. Modelos de educação baseados exclusivamente em informações biomédicas contribuem para 
o desenvolvimento do efeito nocebo7. As crenças mal adaptativas desenvolvidas pelo paciente podem ser potencializadas pela má interação 
profissional-paciente, baixa qualidade dos serviços de saúde, pela mídia ou mesmo pela experiência individual e incluem especialmente as 
relações causais atribuídas a dor7,8. 
A amplificação da dor, assim como de outros componentes emocionais presentes no efeito nocebo, parece estar relacionada com a ativação de 
vias afetivo-cognitivas do cérebro8. O ritual terapêutico e o contexto psicossocial ao redor do tratamento influenciam a atividade cerebral do 
paciente e podem produzir melhores resultados por meio da satisfação e do efeito percebido1. Sugere-se atenção a fatores como o relaciona-
mento entre profissional-paciente, comunicação, técnicas utilizadas no tratamento e local do tratamento5. Essa atenção aos fatores contextuais 
do processo terapêutico pode auxiliar na ênfase do efeito placebo aliado ao efeito real da terapêutica, além de reduzir o efeito nocebo3.  
A estratégia de ensino-aprendizagem predominante na saúde ainda é representada pela verticalização da relação profissional-paciente, onde 
o paciente é considerado como sujeito passivo e incapaz de dialogar com os profissionais para expor suas crenças e representações sobre seu 
estado de saúde. Essa prática reflete o autoritarismo na relação profissional-paciente, a negação da subjetividade nos processos educativos e a 
ausência de preocupação com a autonomia dos pacientes como sujeitos sociais capazes de reivindicar seus interesses. Cabe ao profissional de 
saúde utilizar estratégias de ensino-aprendizagem refinadas e pautadas nas evidências científicas, dialogar com o paciente sobre seu estado de 
saúde e fornecer subsídios para a adoção de novos hábitos e condutas de saúde6,7. A horizontalização da relação profissional-paciente facilita 
essa interação ao reconhecer o paciente como sendo sujeito ativo no processo de cuidado5.
A qualidade e a forma de apresentação dos conteúdos podem ser um problema no processo de educação em saúde3. Os veículos de comu-
nicação em massa e redes sociais podem ser importantes ferramentas no processo de ensino-aprendizagem, por serem rápidas, baratas e de 
amplo acesso. No entanto, a qualidade do conteúdo e a fonte das informações desses veículos são de difícil controle. As informações externas 
ao contexto terapêutico como as campanhas negativas (avisos de saúde e preocupações modernas) podem contribuir para o efeito nocebo 
desenvolvendo crenças mal adaptativas e favorecendo o desenvolvimento dos sintomas8.
Desta maneira, se faz necessária a adoção de estratégias que busquem maximizar a experiência positiva relacionada ao processo terapêutico 
e minimizar aquelas relacionadas ao efeito nocebo. É importante que o tratamento de pessoas com dor vá além do modelo biomédico (es-
pecialmente, “dor=lesão”). Os profissionais de saúde devem estar atentos e prontos para otimizar a relação profissional-paciente, maximizar 
o conforto e o ambiente em que o tratamento é realizado. É importante que se reveja a necessidade e o momento de solicitar novos exames 
diagnósticos para evitar ansiedades e preocupações desnecessárias. Os profissionais devem estar munidos com informações clínicas alinhadas 
com as evidências científicas atuais e de alta qualidade. Durante o processo terapêutico deve ser dado destaque não aos prejuízos provocados 
pela dor, mas aos aspectos positivos, progressões e conquistas graduais do tratamento, ou seja, dando enfoque a aspectos funcionais e não 

Nocebo and pain: adverse effects of excessive information
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somente à intensidade da dor8,9. Os efeitos placebo e nocebo estarão sempre presentes durante o processo terapêutico e podem impactar po-
sitiva ou negativamente os desfechos clínicos do tratamento (como dor, incapacidade, satisfação etc.)5. Dessa forma, cabe a nós, profissionais 
de saúde, realizar esforços diários em busca de uma melhor experiência terapêutica para os pacientes. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain evaluation at 
emergency unit admission is vital for the establishment of stra-
tegies to manage it and minimize its costs. So, the objective of 
this study was to evaluate acute chest pain intensity in patients 
admitted to a cardiopulmonary emergency unit.
METHODS: This is a quantitative study carried out in two mo-
ments with patients admitted to a chest pain unit of the city 
of Fortaleza, state of Ceará, in the period from March 2007 to 
February 2010. Initial sample was made up of 430 patients and, 
after exclusion, 213 have remained. Visual analog scale was ap-
plied in two moments and Wilcoxon and Mann-Whitney U tests 
were used for analysis of scores, means and standard deviation.
RESULTS: There were significant differences between both mo-
ments, with higher pain intensity scores in the first moment as 
compared to the second, at significance level of 5%. There has 
been no correlation between the presence of cardiac or pulmona-
ry disease and pain intensity.
CONCLUSION: Pain evaluation is a challenge for professionals 
working in emergency units and further studies looking for new 
evaluation methods are necessary.
Keywords: Chest pain, Emergencies, Pain, Pain evaluation, Vi-
sual analog scale.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A mensuração da dor no 
momento do acolhimento em emergência é uma conduta clínica 
vital para criação de estratégias visando o tratamento e minimi-
zando seus custos. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi 
mensurar a intensidade da dor torácica aguda de pacientes aten-
didos em uma unidade de emergência cardiopulmonar. 

Acute chest pain intensity in a cardiopulmonary emergency unit
Intensidade da dor torácica aguda em unidade de emergência cardiopulmonar

Ana Cláudia de Souza Leite1, Luis Gustavo Oliveira Farias1, Amaurilio Oliveira Nogueira1, Edna Maria Camelo Chaves1

1. Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Curso de Graduação em 
Enfermagem, Fortaleza, CE, Brasil.

Apresentado em 16 de junho de 2016.
Aceito para publicação em 22 de agosto de 2016.
Conflito de interesses: não há – Fontes de fomento: Fundação Cearense de Apoio ao Desen-
volvimento Científico e Tecnológico.

Endereço para correspondência:
Av. Dr. Silas Muguba, 1700 - Campus do Itaperi
60740-000 Fortaleza, CE, Brasil.
E-mail: aclaudiasleite@gmail.com 

© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

MÉTODOS: Pesquisa de natureza quantitativa realizada em 
dois momentos com pacientes atendidos em uma unidade de 
dor torácica do município de Fortaleza no estado do Ceará no 
período de março de 2007 a fevereiro de 2010. População com-
posta de 430 pacientes que após exclusão formou-se amostra de 
213. Aplicou-se a escala analógica visual em dois momentos e a 
análise dos escores obtidos, das médias e desvio padrão ocorreu 
por meio do teste de Wilcoxon e U de Mann-Whitney. 
RESULTADOS: Encontraram-se diferenças significativas entre 
os valores dos escores obtidos nos dois momentos, apresentando-
-se maiores escores de intensidade da dor no primeiro momento 
em relação ao segundo, ao nível de significância de 5%. A in-
tensidade da dor quando associada com a presença de doença 
cardíaca ou pulmonar demonstrou não haver correlação. 
CONCLUSÃO: A mensuração da dor é um desafio para os pro-
fissionais nas emergências e são necessários estudos que busquem 
novos métodos para avaliação da dor.
Descritores: Dor, Dor no peito, Emergências, Escala analógica 
visual, Mensuração da dor.

INTRODUÇÃO

A dor torácica aguda é uma importante queixa de usuários atendi-
dos em unidades de saúde no Brasil, especialmente em serviços de 
emergência onde são estimados quatro milhões de atendimentos por 
ano1; além disso, as manifestações da síndrome coronariana aguda 
são complexas e de difícil triagem, o que exige preparo de médicos 
e enfermeiros em relação à avaliação, mensuração e identificação da 
dor e suas possíveis causas2. 
Esses profissionais precisam verificar a presença de quadro angino-
so ou doença coronariana pelo exame físico minucioso e exames 
complementares, e isso exige raciocínio rápido e conciso devido aos 
fatores emocionais e culturais que influenciam a percepção da dor 
do paciente, bem como às diversas causas de origem cardíaca e não 
cardíaca com características clínicas associadas aos sistemas vascular, 
pulmonar, gastrointestinal, musculoesquelético e psicológico3. 
A dor torácica aguda necessita de uma avaliação clínica acurada por 
meio de vários indicadores comuns também a outros tipos de dores 
como localização, forma de início, intensidade, irradiação, tipo, du-
ração, recorrência, fatores precipitantes, de melhora e piora, sinais e 
sintomas associados, comorbidades, fatores de risco e antecedentes 
mórbidos pessoais e familiares4.
Nesse quadro alarmante, o índice de mortalidade por doenças do 
aparelho circulatório é elevado no Brasil. Os dados estatísticos do 
DATASUS apontam a maior taxa de mortalidade de 11,32% para a 
região sudeste e a terceira maior taxa (6,86%) para a região nordeste 
no período de janeiro a dezembro de 20155. 
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O uso de protocolos assistenciais hospitalares encontra resistência 
por parte de muitos profissionais que atuam nas emergências, apesar 
de ser amplamente difundido e recomendado pela I Diretriz Brasi-
leira de Dor Torácica na Sala de Emergência. Nesse sentido, a Agên-
cia Americana de Pesquisa e Qualidade em Saúde Pública e a Socie-
dade Americana de Dor estabeleceram diretrizes considerando a dor 
como o quinto sinal vital, exigindo assim, avaliação, mensuração e 
atendimento adequados ao mesmo tempo em que são avaliados os 
demais sinais vitais6,7. Além dessas instituições, o Ministério da Saú-
de recomenda que os profissionais de saúde nas situações comuns 
de acolhimento à demanda espontânea de usuários com queixa de 
dor torácica aguda, utilizem os saberes clínicos, epidemiológicos e a 
subjetividade para identificar riscos e vulnerabilidades8.
A intensidade da dor é o grau de dor experimentado pelo pacien-
te e a forma de expressão está diretamente relacionada com a sua 
subjetividade, o que torna difícil o controle da dor. Diante dessa 
dificuldade, instrumentos para a quantificação ou mensuração da 
dor foram criados permitindo, assim, maior planejamento da tera-
pêutica analgésica e alívio eficaz da dor9. 
Os instrumentos utilizados para a mensuração da intensidade da dor 
podem ser divididos em uni e multidimensionais. Os instrumentos 
multidimensionais de mensuração da dor englobam questionários e 
prontuários sobre percepção da dor, enquanto os instrumentos uni-
dimensionais referem-se às escalas verbais e numéricas, destacando-
-se a escala analógica visual (EAV) que permite o acompanhamento 
do quadro doloroso e a avaliação periódica da terapêutica proposta10.
As escalas numéricas funcionam através de uma pontuação de zero 
a 10 que representam a intensidade da dor do paciente naquele mo-
mento. Na EAV, a avaliação pode ser realizada por meio de uma 
linha com 10cm ou 100mm, onde uma extremidade representa 
“ausência de dor” e a outra indica “maior dor imaginável”. A EAV 
possui vantagem em relação às outras escalas, pois não há valores 
pré-estabelecidos entre as extremidades e proporciona diferenças 
porcentuais nas avaliações de dor de um indivíduo ou entre eles11.
A mensuração da dor ainda pode ser complementada com o uso de 
diagramas corporais, nos quais o paciente demonstra pontos doloro-
sos. Os diagramas permitem correlacionar informações como locais 
dolorosos, distribuição nervosa, músculos envolvidos resultando em 
uma melhor compreensão da dor e norteando uma terapêutica mais 
adequada12.
Pesquisadores identificaram poucas investigações científicas sobre 
a temática dor nas emergências e alertam quanto ao grande quan-
titativo de usuários atendidos, o tempo de permanência nesse setor 
e o volume de variáveis a serem pesquisadas. Desse modo, objeti-
vou-se mensurar a intensidade da dor torácica aguda de pacientes 
atendidos em uma unidade de emergência cardiopulmonar de re-
ferência no estado do Ceará em dois momentos, no acolhimento 
e após administração de terapêutica analgésica, com o intuito de 
fornecer dados necessários para o controle e alívio da dor de forma 
satisfatória e individual de acordo com o perfil traçado por cada 
entrevistado. 
 
MÉTODOS

Estudo categorizado como uma pesquisa exploratória com aborda-
gem quantitativa, no qual foi avaliada a intensidade da dor torácica 

aguda em dois momentos. O “primeiro momento” diz respeito à 
intensidade da dor referida por pacientes ao chegar à unidade de 
atendimento de emergência e o “segundo momento” ocorre após a 
administração de terapêutica analgésica. 
A população constou de 430 pacientes atendidos em uma unidade 
de emergência cardiopulmonar de referência no estado do Ceará, 
Brasil durante o período de março de 2007 a fevereiro de 2010, 
onde foram incluídos pacientes com idade de 18 a 60 anos de ambos 
os gêneros, e excluídos os que haviam ingerido fármacos analgési-
cos previamente ao atendimento, relatado transtornos psiquiátricos, 
incongruência verbal, auditiva e irritação. Os critérios de exclusão 
foram assim estabelecidos devido à necessidade do comparativo en-
tre a intensidade da dor nos dois momentos com o uso da EAV. Os 
dados do primeiro momento dos pacientes que desistiram ou não 
foram encontrados no segundo momento permaneceram inaltera-
dos na pesquisa. 
Esta pesquisa faz parte dos Projetos de Pesquisa para o Sistema Úni-
co de Saúde (PPSUS), sendo fomentada pela Fundação Cearense de 
Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (FUNCAP). 
Os aspectos éticos presentes nas diretrizes e normas regulamenta-
doras de pesquisa envolvendo seres humanos contidos na resolução 
nº 466/12 também foram respeitados. Para tal, os pacientes foram 
informados sobre a possibilidade de risco à saúde, durante a entre-
vista e mensuração da dor pela EAV, com garantia de atendimento 
imediato caso ocorresse algum evento agravante. Além disso, foi ga-
rantido tanto o sigilo da sua identidade quanto a recusa em partici-
par da pesquisa a qualquer momento. 
A amostra foi composta de 213 pacientes, não probabilística, não 
intencional e por conveniência de acesso dos usuários à unidade. Os 
pacientes foram informados e reiterados no Termo de Compromisso 
Livre e Esclarecido (TCLE) e as entrevistas ocorreram em horários 
convenientes para o (a) entrevistador (a) após assinatura do TCLE. 
No primeiro momento, os pacientes foram abordados e um questio-
nário contendo perguntas sobre dados de identificação e morbida-
des prévias foi aplicado. Logo em seguida, os pacientes foram apre-
sentados à EAV e solicitados que marcassem um risco perpendicular 
em uma linha estendida horizontalmente de 10cm com um lápis no 
ponto que melhor representasse a intensidade da dor percebida no 
momento da avaliação sendo estabelecido o extremo esquerdo como 
“ausência de dor” e o extremo direito como “maior dor imaginável”. 
No segundo momento, o paciente teve acesso à sua avaliação inicial 
e o procedimento foi repetido. O valor numérico da EAV foi extra-
ído pela medida da distância em centímetros do extremo esquerdo 
“ausência de dor” até o ponto sinalizado pelo paciente, obtendo-se o 
escore absoluto de intensidade da dor quando comparado com uma 
régua de 10cm. A intensidade da dor foi classificada em dor leve (0 
a 3,9cm), dor moderada (4,0 a 7,9cm) e dor intensa (8,0 a 10,0cm) 
de acordo com os escores obtidos pela EAV.

Análise estatística
Os dados foram organizados em planilhas e analisados no programa 
Estatistica® 6.0. Para a análise das variáveis quantitativas, foi realiza-
do o cálculo dos valores mínimos e máximos, das médias, desvio 
padrão e mediana. As médias dos escores atribuídos na EAV foram 
analisadas utilizando-se o teste de Wilcoxon e U de Mann-Whitney, 
considerando-se diferenças significativas valores de p<0,05.
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As hipóteses avaliadas foram: primeira hipótese – a média dos es-
cores de intensidade da dor no primeiro momento será diferente 
da média dos escores do segundo momento, sendo a média do 
primeiro momento maior do que a do segundo; segunda hipótese 
– a média dos escores de intensidade da dor no primeiro momento 
não será diferente da média dos escores do segundo momento, 
quando correlacionadas com a presença ou não de doença cardíaca 
e/ou pulmonar. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Univer-
sidade Estadual do Ceará (Processo nº431/2007).
 
RESULTADOS

A tabela 1 exibe média, desvio padrão, mediana, valor mínimo e 
valor máximo dos escores de intensidade da dor utilizados nos box-
-plots sendo obtidos nos dois momentos por meio da EAV. A média 
da intensidade da dor no primeiro momento foi de 5,30±3,75cm e 
no segundo 1,68±3,02cm. 

Tabela 1. Intensidade da dor nos dois momentos. Fortaleza/CE, Bra-
sil, 2007-2010 

Intensidade da 
dor

Média Desvio 
padrão

Mediada Mínimo Máximo

Primeiro 
momento (n=183)

5,30 3,75 5,00 0,00 10,00

Segundo 
momento (n=163)

1,68 3,02 0,00 0,00 10,00

A figura 1 apresenta o box-plot de intensidade da dor nos dois mo-
mentos. No primeiro momento, os escores de dor concentraram-se 
entre 2 e 9, enquanto no segundo momento, os escores foram de 
0 a 2. Em ambos os momentos, os valores mínimos e máximos fo-
ram 0 e 10. Conforme o teste de Wilcoxon (Tabela 2) verificaram-se 
diferenças significativas entre os escores de intensidade da dor do 
paciente no primeiro momento em relação ao segundo existindo 
um maior valor da escala de dor no primeiro momento com signi-
ficância de 5%. 
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Figura 1. Box plot da intensidade de dor nos dois momentos. Fortaleza/
CE, Brasil, 2007  2010

Figura 2. Box-plot da intensidade da dor segundo a presença de do-
ença cardíaca e/ou pulmonar nos dois momentos. Fortaleza/CE, Brasil, 
2007-2010
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Tabela 2. Teste de Wilcoxon para a intensidade da dor nos dois mo-
mentos. Fortaleza/CE, Brasil, 2007-2010 

Nº de casos W Z Valor de p

156 5,00 8,9214 0,0000

A figura 2 apresenta box-plots de intensidade da dor nos dois mo-
mentos relacionada à presença de doença cardíaca e/ou pulmonar. 
A intensidade da dor relacionada à presença de doença cardíaca e/
ou pulmonar no primeiro momento esteve por volta de 2 a 9 esco-
res, os pacientes sem doença cardíaca e/ou pulmonar apresentaram 
escores semelhantes. No segundo momento, pacientes com ou 
sem doença cardíaca e/ou pulmonar exibiram valores aproximados 
de 0 a 2 escores de dor. Por meio do teste U de Mann-Whitney 
(Tabela 3), não se verificaram diferenças significativas entre os es-
cores de intensidade da dor dos pacientes que informaram possuir 
ou não doença cardíaca e/ou pulmonar no primeiro momento em 
relação ao segundo com significância de 5%.
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Tabela 3. Teste U de Mann-Whitney para a intensidade da dor nos 
dois momentos segundo presença de doença cardíaca e/ou pulmo-
nar. Fortaleza/CE, Brasil, 2007-2010 

Nº de casos 
– Sim

Nº de casos 
– Não

U Z Valor de p

111 52 2782,5 -0,3685 0,7125

96 48 2200,00 -0,4407 0,6594

 
DISCUSSÃO

Este estudo buscou avaliar a intensidade da dor torácica aguda por 
meio da EAV em diferentes momentos da assistência nas emergên-
cias como no pré-atendimento e no pós-atendimento.  Além disso, 
a intensidade da dor foi relacionada com doença cardíaca e/ou pul-
monar.  A trajetória do estudo ocorreu dessa forma a fim de discutir 
duas ideias relevantes para a assistência ao paciente com dor toráci-
ca aguda: os pacientes permanecem com alto índice de dor mesmo 
após o atendimento; a intensidade da dor torácica não se relaciona 
com doença cardíaca e/ou pulmonar.
Um estudo de intervenção avaliou a eficácia da implementação da 
escala visual numérica (EVN) em pacientes no pós-operatório de 
cirurgia cardíaca. Os pesquisadores treinaram a equipe de enferma-
gem para o uso e observaram uma grande aceitação da escala, além 
de ampliarem o conhecimento sobre dor e adequação da analgesia 
para cada tipo de dor13. As escalas numéricas devem ser implemen-
tadas nos serviços de atenção à saúde, pois são úteis como instru-
mentos norteadores da terapêutica analgésica como demonstrado no 
presente estudo e possuem uma baixa resistência apresentada por 
profissionais de saúde.
Outro estudo avaliou a aplicabilidade de três instrumentos de avalia-
ção da dor em diferentes unidades de atendimento. Os instrumen-
tos de avaliação da dor avaliados foram o inventário breve de dor e o 
questionário McGill de dor como instrumentos multidimensionais 
e a EAV como unidimensional. As unidades selecionadas foram 
ambulatório, enfermaria e urgência. Os pesquisadores observaram 
que os instrumentos multidimensionais são limitados em relação ao 
tempo que levam para ser aplicados, o que dificulta sua aplicabili-
dade em unidades de urgência, enquanto os instrumentos unidi-
mensionais são recomendados devido à sua aplicação rápida e não 
invasiva14. O uso de instrumentos de avaliação da dor parece não 
apresentar desvantagens, contudo a sua implementação deve ocorrer 
de maneira adequada assim como no presente estudo onde se utili-
zou a EAV em uma unidade de emergência. Dessa forma colheram-
-se informações relevantes com o mínimo de desconforto possível 
ao paciente; em contrapartida o uso de instrumentos extensos como 
o questionário McGill na emergência pode gerar transtornos ao 
paciente e uma interpretação equivocada da dor percebida naquele 
momento.
Um estudo randomizado desenvolvido na Turquia investigou os efei-
tos da analgesia peridural e paravertebral torácica sobre diversos parâ-
metros inclusive a intensidade da dor após toracotomia. Não houve 
diferenças significativas entre a intensidade da dor sob analgesia peri-
dural ou paravertebral quando mensurada pela EAV, demonstrando 
que a analgesia paravertebral pode ser uma alternativa para o alívio da 
dor após toracotomia. Nesse estudo, a EAV foi essencial para definir 
que não há diferença entre dois métodos de analgesia no que concerne 

à intensidade da dor, no entanto,  houve  menos complicações  com 
a analgesia paravertebral torácica do que com a peridural tornando-se 
uma opção mais segura para o paciente15,16.
Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram que a maioria 
dos pacientes apresentou redução da intensidade da dor torácica 
aguda após administração de terapêutica analgésica, contudo al-
guns pacientes ainda permaneceram com dor intensa evidenciada 
mediante o uso da EAV. Isso ilustra que o modelo de terapêutica 
atual é precário não sendo capaz de promover analgesia a todos os 
pacientes. Para tal, a terapêutica analgésica deve ser flexível de modo 
que sempre alcance a analgesia e o conforto do paciente.
Por seu caráter inespecífico, a dor torácica aguda pode estar rela-
cionada com doença coronariana ou não, e a EAV é utilizada para 
mensurar a intensidade da dor e adequar a terapêutica analgésica, 
contudo, há limitações no tocante ao envolvimento das variáveis afe-
tivas e culturais e às múltiplas dimensões envolvidas no fenômeno 
álgico, o que torna a busca por marcadores bioquímicos da dor uma 
opção relevante17. 
Um estudo analisou o escore de cálcio coronário para descartar a 
possibilidade de síndrome coronariana aguda, e mostrou-se como 
uma boa alternativa para afastar a maioria dos casos de doença co-
ronária, entretanto,  é imprescindível a avaliação dessa informação 
frente às outras como o exame clínico e o histórico do paciente18. 
Outro estudo sugere a avaliação da dor torácica aguda por métodos 
mais objetivos como a angiotomografia coronariana, por exemplo. 
Com base na literatura, autores levantaram dados consistentes sobre 
o uso dessa técnica, a qual se apresentou como eficaz, de baixo custo 
e permite aperfeiçoar o tratamento nas salas de emergência, bem 
como reduzir o tempo de internação dos pacientes19. 
Estudos internacionais buscam uma avaliação mais rápida e eficaz 
da dor torácica aguda por meio de parâmetros bioquímicos e esco-
res de riscos. Os autores recomendam o uso de escores do coração 
(histórico, eletrocardiograma, idade, fatores de risco e troponina) as-
sociados a testes seriados de troponina ultrassensível na 0 e 3h após a 
manifestação dos sintomas ao invés de 6 ou 12h como é preconizado 
pelas diretrizes20.
Diante da dificuldade de avaliação da dor torácica aguda e da limi-
tação das escalas de avaliação da dor, novos marcadores bioquímicos 
que anunciem precocemente o quadro anginoso e mimetizem a in-
tensidade da dor são necessários, bem como a busca por fármacos 
analgésicos mais eficazes e com baixa capacidade de induzir tole-
rância.
Um estudo transversal desenvolvido na sala de emergência de um 
hospital cardiológico do sul brasileiro comparou a intensidade da 
dor entre pacientes diabéticos e não diabéticos. Seus resultados de-
monstraram que a intensidade da dor de pacientes diabéticos e não 
diabéticos é semelhante quando mensurada pela EVN21. Da mes-
ma forma, este estudo encontrou que a mensuração da intensidade 
da dor pela EAV é semelhante nos dois momentos do atendimento 
não se correlacionando com a presença de doença cardíaca e/ou 
pulmonar. 
Um estudo de caso com uma paciente do gênero feminino de 59 
anos com antecedentes de síndrome depressiva, dislipidemia, hér-
nia de hiato e doença de Parkinson que apresentava dor torácica 
aguda em intensidade crescente iniciada pelo esforço físico e com 
alívio após repouso, mostrou que apesar dos sintomas direcionarem 
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à hipótese diagnóstica de síndrome coronariana, a paciente sofria 
de um recidiva de hérnia de hiato22. Por conseguinte, uma revisão 
de literatura buscou possíveis causas para a dor torácica de origem 
não cardíaca, e dentre as causas estão a doença do refluxo gastroe-
sofágico, hipersensibilidade visceral, distúrbios motores esofágicos e 
comorbidades de natureza psicológica23.
Os resultados deste estudo demonstraram que a intensidade da dor 
torácica aguda não se relaciona com doença cardíaca e/ou pulmo-
nar tanto no primeiro momento como no segundo momento. Esses 
resultados juntamente com os estudos já citados corroboram que 
a dor torácica aguda pode ter origens distintas e não se relacionar 
com diversos fatores até mesmo os esperados como fatores referentes 
ao sistema cardiopulmonar. Dessa forma, a dor torácica aguda de 
origem cardíaca deve ser detectada precocemente e ter atendimento 
priorizado, contudo a dor torácica de origem não cardíaca não pode 
ser subestimada devendo receber atenção e tratamento adequados.
 
CONCLUSÃO

A mensuração da dor constitui-se um desafio para os pesquisadores 
e profissionais de saúde devido à sua subjetividade e a complexida-
de da experiência dolorosa vivenciada. A avaliação da intensidade 
da dor no momento da admissão e durante a evolução clínica é es-
sencial para nortear a terapêutica analgésica mais adequada e o uso 
das escalas deve ser implementados pela gestão em virtude de seus 
inúmeros benefícios para o paciente e o serviço. Novos estudos são 
necessários de maneira que sejam explorados novos métodos para 
sistematização e eficiência da avaliação.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: To observe chronic 
pain prevalence and location, to evaluate psychosocial factors 
and to investigate the association between psychosocial job as-
pects and chronic pain.
METHODS: Crossover study carried out with 23 professors of 
two schools of the city of Serrana/SP. Chronic pain prevalence, 
intensity, duration and anatomic location were evaluated. Job 
Content Questionnaire was used to evaluate psychosocial fac-
tors. Data were submitted to descriptive analysis with absolute 
and relative frequency measurements, Mann-Whitney test and 
Spearman correlation coefficient.
RESULTS: Musculoskeletal pain was reported by 69.6% (16) 
of professors, with mean symptom duration of 96.13 months 
(SD=104.84) and mean intensity of 6.37 (SD=2.41). There 
has been significant association between chronic pain and sleep 
hours. With regard to psychosocial factors, 52.2% (12) of pro-
fessors had poor job control and 52.2% (12) have referred poor 
social support.
CONCLUSION: Chronic pain prevalence was high among pro-
fessors and worrying psychosocial factors were observed, such as 
highly demanding job and poor social support.
Keywords: Chronic pain, Education, Employees’ health, Profes-
sors, Psychosocial factors.

Psychosocial job factors and chronic pain: analysis in two municipal 
schools in Serrana/SP
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RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Verificar a prevalência e lo-
calização da dor crônica, avaliar os fatores psicossociais e inves-
tigar a associação entre aspectos psicossociais do trabalho e dor 
crônica. 
MÉTODOS: Estudo transversal realizado com 23 docentes de 
duas escolas da cidade de Serrana/SP. Foi avaliada a prevalência, 
intensidade, tempo e localização anatômica da dor crônica. Para 
avaliar os fatores psicossociais utilizou-se o Job Content Questio-
nnaire. Os dados foram submetidos à análise descritiva com me-
didas de frequência absoluta e frequência relativa, teste Mann-
-Whitney e o coeficiente de correlação de Spearman. 
RESULTADOS: 69,6% (16) professores relataram presença de 
dor musculoesquelética, com tempo médio de sintoma de 96,13 
meses (DP=104,84) e intensidade média de 6,37 (DP= 2,41). 
Observou-se associação significativa entre dor crônica e horas de 
sono. Em relação aos fatores psicossociais 52,2% (12) dos pro-
fessores possuíam baixo controle sobre o trabalho, e 52,2% (12) 
referiu baixo suporte social. 
CONCLUSÃO: A prevalência de dor crônica foi alta entre os 
professores e encontrou-se presença de fatores psicossociais pre-
ocupantes, como um trabalho de alta exigência e baixo suporte 
social. 
Descritores: Docentes, Dor crônica, Educação, Fatores psicosso-
ciais, Saúde do trabalhador.

INTRODUÇÃO

A dor é considerada crônica quando persiste após o tempo razoável 
para a cura de uma lesão, e se apresenta com mais de três meses de 
duração, podendo se manifestar de modo contínuo ou recorrente1,2. 
A transição da dor aguda para crônica ainda não é clara, bem como 
os fatores que desencadeiam e levam a essa cronificação.
Estudos estimam que a dor crônica é o sintoma mais prevalente na 
população brasileira que recorre a serviços de saúde, sendo que sua 
incidência pode variar de 7 a 40% na população mundial3. A dor 
crônica pode provocar mudanças no estilo de vida do indivíduo, de-
pendência de fármacos, isolamento social, comprometimento de sua 
identidade e autoestima. Nesse processo, alguns papéis ocupacionais 
são comprometidos, e o indivíduo pode desenvolver um sentimento 
de inutilidade4. Também se destacam como consequências da dor 
crônica, alterações emocionais, dificuldades na realização de ativi-
dades de vida diária5, dificuldades no trabalho que podem levar ao 
afastamento, desemprego ou aposentadoria e, como consequência, 
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sofrimento proveniente da perda do papel de trabalhador4,6. Um 
estudo realizado em Salvador demonstrou que 41,4% de sua po-
pulação sofrem de dor crônica e que a maior prevalência ocorre em 
adultos de meia-idade (40 a 49 anos)7. Esses mesmos pesquisadores 
discutem que a presença de dor nessa faixa etária pode estar asso-
ciada ao trabalho e às condições de trabalho nas quais essas pessoas 
estão inseridas7. Estudos apontam para a relação entre a incidência 
de dor crônica e fatores ergonômicos presentes no trabalho como 
repetitividade, manuseio manual de peso e posturas inadequadas8-10. 
Também existem evidências de que o surgimento ou manutenção 
da dor estão associados a fatores organizacionais e psicossociais, 
como períodos prolongados de trabalho, alta demanda, pressão por 
tempo e produtividade, e ambiente social de trabalho10-12. Assim, no 
ambiente de trabalho, os processos de adoecimento são determina-
dos em boa parte pelo tipo de trabalho e pela forma como ele está 
organizado, expondo alguns grupos de trabalhadores ao maior risco 
de desenvolver dor crônica14.
No Brasil, observa-se um aumento, a partir da década de 1990, do 
número de estudos que investigam as condições de trabalho e saúde 
de professores. Cardoso et al.15, em um estudo censitário com 4.496 
professores da cidade de Salvador, identificaram que a sobrecarga 
de trabalho para o docente, em conjunto com os aspectos psicos-
sociais desfavoráveis presentes no ambiente de trabalho, pode levar 
ao desenvolvimento ou agravamento de condições crônicas, como a 
dor. Neste estudo, a dor crônica foi um relevante problema de saú-
de entre os professores, estando associado ao comprometimento da 
atividade laborativa com redução do desempenho ou afastamento 
das atividades do trabalho15. Analisando taxas epidemiológicas, esse 
grupo de docentes apresentou elevada prevalência de dor musculoes-
quelética crônica, com percentuais de 41% em membros inferiores, 
23,7% em membros superiores e 41,1% no dorso16.
Um estudo realizado em Natal/RN encontrou prevalência de 63% 
de sintomas osteomusculares em docentes da rede municipal e uma 
associação negativa desses sintomas com a qualidade de vida dos 
participantes13. Carvalho e Alexandre17 mostraram prevalência de 
sintomas osteomusculares em 90,4% dos docentes da rede pública 
de uma cidade do interior do Estado de São Paulo. Já em Vitória da 
Conquista/BA, 55% dos professores da rede particular de ensino 
básico apresentavam dor musculoesquelética10.
Fontana18 destaca que, associadas à dor crônica, os professores po-
dem apresentar importantes complicações como sofrimento psíqui-
co, cansaço mental, insônia, ansiedade, depressão e estresse. Este au-
tor destaca que fatores inerentes ao próprio processo e à organização 
do trabalho docente podem funcionar como estressores, precipitar 
doenças e/ou gerar insatisfações, tais como a pressão do tempo de-
corrente das metas de produtividade, constante demanda de cursos 
e atualizações, conflitos nas relações hierárquicas, ausência de auto-
nomia decisória, dificuldades de contato com os colegas durantes a 
jornada de trabalho e falta de apoio social, bem como desvalorização 
e desrespeito por parte dos alunos, interferindo na qualidade de vida 
e de trabalho do docente18.
Neste contexto, os objetivos desta pesquisa foram verificar a preva-
lência e localização da dor crônica em professores do ensino funda-
mental de duas escolas municipais em Serrana/SP, avaliar os fatores 
psicossociais do trabalho, e analisar a associação entre dor crônica e 
fatores psicossociais nesse grupo de professores.

MÉTODOS 

Estudo quantitativo com delineamento observacional de corte 
transversal. A amostra foi composta por docentes de duas Escolas 
Municipais escolhidas pela Secretária Municipal de Educação da ci-
dade de Serrana, município de pequeno porte, no interior do estado 
de São Paulo. Segundo o Censo, Serrana possui uma população esti-
mada de 41.728 habitantes contando com um Índice de Desenvol-
vimento Humano Municipal (IDHM) de 0,72919. Quanto às esta-
tísticas do Censo Educacional de 2012 realizado pelo Ministério da 
Educação, Serrana possui 29 escolas divididas em nível pré-escolar, 
fundamental e médio, sendo 13 destas de ensino fundamental aten-
dendo 6.106 discentes matriculados. A Escola 1 “Professora Dalzira 
Barros Martins” atende alunos do ensino pré-escolar e fundamental 
do 1º ao 5º ano e apresenta um quadro de 22 professores. Já a escola 
2 “Elizabeth Sahão” é composta por 20 professores e atende alunos 
do ensino fundamental do 1º ao 5º ano.
Foram convidados todos os professores que estavam ativos no perí-
odo da pesquisa, com tempo de docência de no mínimo um ano, 
e que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa. Foram ex-
cluídos os docentes que não estavam exercendo atividade de ensino 
no período da pesquisa e que trabalhavam há menos de 6 meses nas 
escolas selecionadas. As escolas que participaram deste estudo foram 
indicadas pela Secretária Municipal de Educação por apresentarem 
um maior quadro de professores com tempo de docência de no mí-
nimo um ano. A coleta foi realizada entre julho de 2014 e janeiro de 
2015. Dos 42 professores das escolas participantes do estudo, apenas 
23 preencheram os critérios de inclusão.
 
Instrumentação e procedimentos
Inicialmente a direção das escolas indicadas foi contatada para agen-
dar e organizar a forma de coleta de dados. Os questionários fo-
ram entregues aos professores nos intervalos das aulas e nas reuniões 
semanais (reunião de professores). Durante o período de coleta de 
dados, uma das autoras estava presente para esclarecimento de pos-
síveis dúvidas que poderiam surgir enquanto os professores preen-
chiam os instrumentos.
Para coleta de informações sócio-demográficas e ocupacionais foi 
elaborado um questionário contendo informações sobre: gênero, 
idade, estado civil, número de filhos, nível de escolaridade, prática 
de atividade física (definida como pelo menos três vezes por semana 
durante 30 minutos), tempo de docência, tempo de trabalho na es-
cola, número de escolas em que trabalha, número de turnos, núme-
ro de alunos e número de classes e carga horária semanal de trabalho.
A mensuração da variável dor foi realizada em três perspectivas: 
intensidade, tempo e localização anatômica da dor. No mesmo 
questionário para informações sócio-demográficas, o professor res-
pondia a pergunta sobre presença ou não de dor. Em caso positivo, 
o participante identificava o tempo de sintoma e a(s) região(ões) 
anatômica(s) acometida(s). Os professores que relataram tempo de 
dor acima de três meses foram classificados com dor crônica1. Para 
avaliar a intensidade da dor foi utilizada a escala analógica visual 
(EAV) que consiste em uma escala semelhante a uma régua, nume-
rada de zero a 10, onde zero significa que a pessoa não sente dor; e 
10 indica uma dor insuportável20.
Para avaliar os fatores psicossociais utilizou-se o questionário Job 
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Content Questionnaire (JCQ) ou modelo demanda-controle, um 
instrumento com 49 questões relacionadas a controle sobre o tra-
balho, demanda psicológica, demanda física, suporte social no 
trabalho, insegurança no trabalho e uma questão sobre nível de 
qualificação exigida para o trabalho que é executado21,22. Segundo 
Araújo e Karasek23, os escores nas diferentes áreas são calculados 
em uma escala de likert que varia de 1 a 4 pontos, sendo 1 = dis-
cordo fortemente; 2 = discordo; 3 = concordo; 4 = concordo for-
temente. O escore final é agrupado em três grandes áreas: controle 
sobre o trabalho, demanda psicológica e suporte social. Assim, 
combinam-se essas variáveis e classificam-se os participantes em 
níveis de demanda psicológica e controle, resultando nas classi-
ficações de trabalho ativo, trabalho passivo, trabalho com baixa 
exigência e trabalho com alta exigência. Este instrumento de ava-
liação dos fatores psicossociais do trabalho é amplamente utilizado 
na literatura e foi traduzido para o português por Araújo21 e vali-
dado por Araújo e Karasek24.
 
Análise estatística
As variáveis investigadas foram descritas para caracterização da 
amostra, sendo utilizadas medidas descritivas para as variáveis quan-
titativas e medidas de frequência absoluta e frequência relativa para 
as variáveis categóricas. Para comparar fatores psicossociais (deman-
da, controle e suporte) entre professores que não sentiam dor e os 
que apresentavam dor crônica foi utilizado o teste Mann-Whitney 
U. Para avaliar a associação entre fatores psicossociais (demanda, 
controle e suporte) e intensidade da dor foi utilizado o coeficiente 
de correlação de Spearman. Em todos os testes estatísticos, utilizou-
-se nível de significância igual a 5% e as análises foram realizadas no 
software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
versão 20.0.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
versidade Federal do Triângulo Mineiro (CEP/UFTM), protocolo 
nº 986.830/2014. 
 
RESULTADOS 

A amostra foi composta por 23 professores, com média de idade 
de 42±8,3 anos, todos do gênero feminino (100%), e a maioria era 
casada (78,3%) com média de 1,23 filhos. Em relação aos hábitos de 
vida, 52,2% (12) eram sedentárias e, quando analisado o período de 
descanso, a média de horas de sono foi de 6,86±1,08 horas. 
Quanto à formação, 43,5% (10) relataram ter realizado alguma es-
pecialização. O tempo médio de exercício da atividade como do-
cente foi de 18,52±7,31 anos, e o tempo de trabalho nas escolas 
participantes foi 11,39±7,95 anos. Ao todo, a média do número de 
alunos por sala de aula relatada pelas professoras foi 40,81 alunos, e 
cada professora lecionava em média para 2,30 classes. A maioria das 
docentes trabalhava em dois turnos (60,9%) e tinha uma jornada 
semanal de trabalho de 34,68±13,61 horas, com mínimo de nove 
horas e máximo de 60 horas. A tabela 1 apresenta a descrição com-
pleta das características sócio-demográficas, ocupacionais e hábitos 
de vida das participantes deste estudo.
Em relação à prevalência de dor crônica, 69,6% (16) professores 
relataram presença de dor musculoesquelética variando de dois a 
300 meses (25 anos). De forma geral, o tempo médio do sintoma 

foi 96,13±104,84 meses (oito anos), com intensidade média de 
6,37±2,41 pontos na EAV (mínimo de zero e máximo de 10). A 
localização dos sintomas dolorosos foi mais frequente nas regiões 
da coluna lombar, seguida da coluna cervical, ombro e pescoço. No 
momento da avaliação, alguns professores também relataram dor 
não relacionada com fatores musculoesqueléticos, como cefaleia e 
dor nas regiões do abdômen, ouvido e garganta, como pode ser ob-
servado na tabela 2.

Tabela 1.  Dados demográficos (n=23), Uberaba, MG, 2015

Variáveis Frequência (%)

Gênero

   Masculino 0 -

   Feminino 23 100,0

Idade (anos)

   20 – 29 3 13,04

   30 – 39 4 17,39

   40 – 49 13 56,52

   50 – 59 3 13,04

Estado civil

   Solteiro (a) 4 17,4

   Casado (a) 18 78,3

   Separado (a) ou divorciado (a) 1 4,3

   Viúvo (a) 0 -

Escolaridade

   Graduação 13 56,5

   Especialização 10 43,5

Atividade física regular

   Sim 11 47,8

   Não 12 52,2

Turnos trabalhados

   Manhã ou tarde 9 39,1

   Manhã e tarde 14 60,9

Presença de dor crônica musculoesquelética

   Sim 16 69,6

   Não 7 30,4

 

Tabela 2. Distribuição anatômica de sintomas dolorosos em profes-
sores da rede municipal de Serrana, SP (n=23)

Localização anatômica Frequência (%)

Dor 
Musculoesquelética

Pescoço                4,34

Ombro                  8,69

Coluna (Cervical) 17,39

Coluna (Lombar) 30,43

Coluna                 8,69

Joelho                 4,34

Outras Cabeça            21,73

Abdominal          4,34

Ouvido               4,34

Garganta            4,34
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Ao analisar os aspectos psicossociais do trabalho dos professores, 
verificou-se que 47,82% (11) possuíam baixo controle sobre o 
trabalho; 47,8% (11) sofriam alta demanda e 52,2% (12) referi-
ram baixo suporte social. Considerando os subgrupos do Modelo 
Demanda-Controle (Figura 1), foi possível observar no quadrante 
1 que 30,43% (sete) das participantes estavam submetidas a um tra-
balho de alta exigência (alta demanda e baixo controle). No segundo 
quadrante, quatro (17,39 %) participantes foram classificadas como 
um trabalho ativo (alta demanda e alto controle). Sete professoras 
(30,43%) foram categorizadas com um trabalho de baixa exigência 
(baixa demanda e alto controle) representado no terceiro quadrante. 
Por fim, 21,73% (5) professoras foram classificadas em um trabalho 
passivo (baixa demanda e baixo controle). Foi possível observar que 
9 professoras (39,1%) possuíam trabalho com “alto risco de adoeci-
mento” e para 14 docentes (60,9%), o trabalho foi classificado como 
“motivador e que causava bem-estar”.

30,43% 17,39%

21,73% 30,43%

3

4

2

1

DEMANDA

Baixa Alta
Diagonal B
Motivação para 
desenvolver 
novos tipos de 
comportamentos

Diagonal A
Riscos de 
exigência psico-
lógica e adoeci-
mento psíquicos

Alto

Controle

Baixo

Baixa exigência Trabalho ativo

Trabalho passivo Alta exigência

 
Figura 1. Representação do modelo demanda-controle.

Dor crônica e características sócio-demográficas e do trabalho
Não houve associação entre a presença de dor crônica e a carga ho-
rária de trabalho (p=0,730), mas observou-se associação significativa 
entre dor crônica e horas de sono, indicando que os professores que 
sentiam dor crônica, eram os que relatavam menos horas de sono 
por noite (p=0,024). Não se observou correlação entre intensidade 
da dor e tempo de sono (p=0,833; r=-0,048); e entre intensidade da 
dor e carga horária de trabalho (p=0,696; r=-0,088). 
 
Fatores psicossociais do trabalho e características sócio-demo-
gráficas e do trabalho
A comparação entre demanda e horas de sono apontou que as do-
centes com alta demanda eram as que dormiam menos horas de 
sono por noite (r=-0,580; p=0,005). Menor demanda de trabalho 
se correlacionou significativamente com maior idade entre as pro-
fessoras (r=-0,534, p=0,009). Ao analisar o suporte e carga horária 
observou-se associação significativa entre carga horária semanal e 
suporte, apontando que professoras com maior apoio social no tra-
balho são as que apresentaram maior jornada semanal de trabalho 
(r=0,507, p=0,016). Quando comparadas as variáveis de organi-
zação do trabalho (número de alunos, número de classes e carga 
horária), houve diferença estatisticamente significativa entre risco 
de adoecimento e número de alunos, indicando que professoras 
que dão aulas para um número maior de alunos têm mais risco de 
adoecer (p=0,032).

Dor crônica e fatores psicossociais do trabalho
Quando comparados os fatores psicossociais entre os professores que 
não sentiam dor e os que relatavam sintomas de dor crônica, não 
houve diferença estatisticamente significativa. Este resultado aponta 
que não há diferença na demanda (p=0,871), no controle (p=0,871) 
ou no suporte social (p=0,175) percebido pelos dois grupos de pro-
fessores. A análise da correlação entre intensidade da dor e fatores 
psicossociais também não apontou associação significativa sugerin-
do que a intensidade da dor nesse grupo de professores não está as-
sociada a controle (p=0,053), demanda (p=0,693) ou suporte social 
no trabalho (p=0,336). No entanto, a intensidade da dor se associou 
significativamente com o suporte social específico dos colegas de tra-
balho, indicando que as professoras com maior suporte dos colegas 
eram as que relatavam dor menos intensa (p=0,044; r= -0,423).

DISCUSSÃO

No presente estudo, observou-se predominância do gênero femini-
no exercendo a prática da docência, como encontrado em outros 
estudos que indicam prevalência das mulheres no trabalho como 
professores7,10,11,13,17,21,25. A feminilização da docência, referente ao 
peso relativo do gênero feminino na composição de uma profissão 
ou ocupação, pode ser explicada pelo processo histórico de entra-
da da mulher no mercado de trabalho, sendo a prática da docência 
rotulada como uma atividade do “cuidado” e como continuidade 
do trabalho doméstico13,14. Dessa forma, atualmente, a educação é 
um campo profissional desempenhado predominantemente pelas 
mulheres. No Brasil, segundo pesquisa realizada pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNES-
CO)26 sobre o perfil do docente, 81,3% dos professores são do gê-
nero feminino.
A idade das participantes, média acima de 40 anos, também se 
enquadra no perfil de docentes do Brasil, cuja maior proporção 
(35,6%) encontra-se na faixa etária dos 36 aos 45 anos25. Consi-
derando um panorama internacional, o perfil etário das professoras 
deste estudo também é equivalente com a maioria dos docentes dos 
países pertencentes à Organização de Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE) e de alguns países da União Europeia, que 
têm mais de 40 anos de idade26. Considerando que a idade é um 
fator que pode estar associado com a prevalência de dor crônica, 
mais da metade da amostra (69,6%) relatou presença de dor mus-
culoesquelética. Kreling, da Cruz DA e Pimenta27 apontaram para o 
aumento da prevalência de dor crônica conforme a idade, atingindo 
seu pico de prevalência entre os 30 e 50 anos e tendência de maior 
frequência da dor conforme o aumento da idade. Em relação à fre-
quência e intensidade, as participantes deste estudo relataram pre-
sença de dor com tempo médio de duração de 8 anos, e intensidade 
média de 6,37 pontos na EAV. 
Outro aspecto associado com a presença de dor é o sedentarismo, ou 
o não envolvimento regular em atividades físicas. Neste estudo, mais 
da metade das participantes não realizava nenhum tipo de atividade 
física. Fernandes, Da Rocha e Costa-Oliveira28 elencaram em seu 
estudo o sedentarismo como gradiente positivo para o surgimento 
de distúrbios musculoesqueléticos, mostrando como a prática de ati-
vidade física pode ser um fator protetor para evitar dor. No entanto, 
Mango11, ao avaliar 126 professores do ensino fundamental de uma 
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cidade do interior do Paraná, não encontrou associação entre a pre-
sença de sintomas osteomusculares e prática de atividade física. 
Todos os professores que participaram deste estudo possuíam nível 
superior conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB)16,29 e pouco menos da metade (43,5%) relatou ter 
realizado alguma especialização. Na literatura, o estudo de Fernan-
des13 apontou para um percentual parecido de professores (42,4%) 
que continuaram o processo de formação após a graduação. Quanto 
ao tempo de atuação profissional (18,52 anos), os participantes des-
te estudo apresentaram anos de trabalho na docência relativamente 
superiores ao tempo encontrado na maioria dos estudos anterio-
res a este, em que o tempo médio de atuação variou entre 10 a 14 
anos9-11,24,29. No entanto, o tempo de docência medido neste estudo 
é similar aos dados encontrados por Fernandes13 entre professores 
da rede municipal de Natal/RN, em que o tempo médio da ativi-
dade docente foi de 18,25 anos. Também próximo a esses achados, 
Carvalho e Alexandre17, em sua pesquisa com professores da rede 
pública de ensino de uma cidade do interior do estado de São Paulo, 
encontrou um tempo de trabalho como docente de 16,4 anos. Já o 
tempo médio de trabalho das docentes nas escolas investigadas foi de 
11,39 anos, caracterizando um trabalho estável. Em um estudo que 
também descreve o tempo de trabalho do professor em uma mesma 
escola, 60,5% dos professores trabalhavam a menos de cinco anos na 
mesma escola e apenas 39,4% a mais de cinco anos15.
A jornada semanal e diária de trabalho também foi outra variável 
analisada. As professoras realizavam em média 34,69 horas sema-
nais, mais da metade (60,9%) das participantes trabalhavam em 
dois turnos, a média de alunos por sala foi 40,81, e cada professora 
lecionava para, em média, 2,30 classes. Essas características laborais 
configuram desempenho profissional marcado por intensa jornada 
de trabalho, semelhante ao encontrado em outros estudos com a ca-
tegoria docente. Ribeiro et al.10 descreve professores trabalhando em 
dois turnos, com mais de 30 alunos por sala e durante 40 horas ou 
mais semanais. No estudo de Calixto et al.29, a carga horária média 
foi de 40,03 horas por semana e média de 38,07 alunos por sala. 
Cardoso15 aponta o número de alunos como um fator de risco para 
sintomas osteomusculares em MMSS. A hipótese para isso é que o 
maior número de alunos gera maior esforço por parte dos professo-
res, em atividades na sala de aula e em atividades extraclasse. Mango 
et al.11 encontraram associação significativa entre o número de clas-
ses (1,9 salas por professor) e presença de sintomas osteomusculares 
há mais de três meses.
De forma geral, é difícil mensurar o tempo do trabalho docente. Co-
mumente, seu cálculo é feito em relação ao tempo de ensino medido 
em horas de presença diante dos alunos. No entanto, atividades e 
tarefas, como preparação e correção de exercícios, provas e trabalhos 
escolares, contatos com pais e alunos, entre outras, são realizadas fora 
do estabelecimento escolar, frequentemente em domicílio. Seabra e 
Silva e Dutra12, analisando a distribuição do tempo nas atividades 
cotidianas de docentes, identificaram um aumento da média das ho-
ras dedicadas às atividades de trabalho aos finais de semana. Aliada 
à intensificação do trabalho docente, deve-se ter em mente que, em 
relação às mulheres, a extensa jornada de trabalho não se limita a 
atividades laborais, mas também a atividades com o cuidado da casa 
e dos filhos, constituindo, assim, uma dupla jornada de trabalho13,14.
É possível encontrar na literatura as consequências da extensa jor-

nada de trabalho e da prática laboral como professor. Segundo Reis 
et al.30, uma jornada de trabalho superior a 35 horas semanais pode 
estar associada ao cansaço mental e ao nervosismo; enquanto que a 
dedicação de 40 horas semanais, com intervalos mínimos de descan-
so, caracteriza-se como um fator de risco para complicações na saúde 
dos professores31. Branco e Jansen25 relacionaram o surgimento de 
quadros álgicos intensos, doenças musculoesqueléticas e alterações 
na qualidade de vida e no estado emocional de professores com a 
intensificação do trabalho e a realização de atividades de trabalho no 
domicilio. Diante desse contexto de substituição das atividades de 
descanso e lazer e maior uso do tempo voltado ao trabalho, Seabra e 
Silva e Dutra12 destacaram a importância de manter um equilíbrio 
entre as atividades laborais e a participação em atividades de cuidado 
pessoal, recreativas e de lazer que promovem bem-estar e saúde. Um 
quadro preocupante relacionado à saúde e ao bem-estar das docen-
tes entrevistadas são as horas de sono autorrelatadas. A média de 
sono foi de 6,86 horas e estava associada à presença de dor crônica, 
indicando que os professores que sentiam dor crônica eram os que 
relatavam dormir menos horas de sono por noite. 
Discutindo especificamente a percepção de dor, a região lombar 
(30,43%), seguida da coluna cervical (17,39%), ombro (8,69%) 
e pescoço (4,34%) foram os locais do corpo com mais alta preva-
lência de dor musculoesquelética. Esses resultados são consistentes 
com outros estudos com professores que indicam a região lombar, 
cervical, a cabeça, membros inferiores e superiores como as regiões 
mais prevalentes7,13,25. Kreling et al.27, descreveram como regiões 
mais acometidas a cabeça, região lombar, sacral e cóccix, seguidas 
de membros inferiores, ombros e membros superiores. Em outro 
estudo, com professores da rede municipal de ensino de Salvador, 
a prevalência de dor musculoesquelética foi de 41% para membros 
inferiores e dorso, e 23,7% em membros superiores15.
Fatores relacionados especificamente à prática docente e como 
esse trabalho se organiza, podem ter relação com o surgimento e 
manutenção da dor dos distúrbios musculoesqueléticos, como fi-
car muito tempo de pé, escrever no quadro, subir e descer escadas, 
materiais, equipamentos e mobiliário escolar inadequados, carre-
gamento de materiais didáticos, correção de provas e exercícios, e 
deslocamento de uma escola para outra em professores que realizam 
dois turnos10,14. Ribeiro10 descreve uma associação da lombalgia com 
movimento de flexão de tronco e manutenção da postura em pé, 
comumente realizada no cotidiano de professores, principalmente 
ao ir à carteira para tirar dúvida de alunos. Além dos fatores biome-
cânicos, outros estudos apontam para associação da dor crônica com 
insatisfação no trabalho, tempo de profissão e desgaste nas relações 
professor-aluno11,15,30,32.
Considerando as características psicossociais do trabalho, avaliadas 
pelo JCQ, verificou-se que metade dos professores possui baixo 
controle sobre seu trabalho e a outra parcela revela baixo suporte 
social. A ausência do controle sobre o trabalho traz consequências 
negativas à saúde e contribui para o aumento do estresse30. Apenas 
o suporte social específico dos colegas se associou significativamente 
com intensidade da dor crônica. As professoras com maior supor-
te oferecido pelos colegas relataram dor em menor intensidade. Os 
demais aspectos psicossociais do trabalho não indicaram associação 
significativa com a percepção e intensidade da dor crônica. No en-
tanto, apenas o quadro apresentado pelas participantes já é relevante 



169

Fatores psicossociais do trabalho e dor crônica: análise em duas 
escolas da rede municipal de educação em Serrana/SP

Rev Dor. São Paulo, 2016 jul-set;17(3):164-70

e deve ser analisado com cuidado. Araújo21 relaciona a prevalência de 
problemas de saúde associada ao baixo controle sobre o trabalho, à 
alta demanda psicológica na execução do trabalho, e a aspectos rela-
tivos ao ambiente e organização do trabalho como professor. Outro 
estudo encontrou maior prevalência de nervosismo e cansaço men-
tal entre os professores que relatavam baixo suporte social30.
Ainda entre os grupos do modelo demanda-controle, metade das 
professoras se encontra exposta a alta exigência. Cardoso15 aponta 
que a exposição a trabalhos de alta exigência é um fator de risco 
para o desenvolvimento de dor musculoesquelética, quando com-
parados aos trabalhos caracterizados como de baixa exigência. A 
combinação da exposição à alta demanda/exigência e baixo controle 
se relacionam com os percentuais mais elevados de efeitos negati-
vos à saúde, como risco de adoecer21. Cardoso15 descreve associação 
encontrada entre professores expostos a alta exigência no trabalho e 
ao trabalho ativo com a maior prevalência de dor musculoesqueléti-
ca. Também é possível encontrar a associação entre trabalho de alta 
exigência e baixo apoio social à prevalência de transtornos mentais 
comuns14,21,30,32,33.
Neste estudo, menor demanda de trabalho apresentou correlação 
significativa com maior idade. Isso se deve, segundo alguns estudos, 
ao tempo de prática da atividade como docente. Comumente, os 
trabalhadores mais jovens são suscetíveis a maior demanda de tra-
balho devido ao início da carreira, assumindo diversas atividades e 
tarefas, e exposto à maior nível de estresse; como consequência, esses 
professores mais jovens ficam suscetíveis a quadros álgicos precoce-
mente9,17,30. Reis et al.30 discutem que professores com mais experi-
ência profissional, como os que possuem maior idade, são os que 
apresentam menos efeitos negativos do trabalho em sua saúde. A 
média do tempo de trabalho na mesmo escola foi grande, compon-
do assim um grupo de trabalhadores com um vínculo empregatí-
cio estável. Na literatura encontrou-se a desvantagem do tempo de 
trabalho na mesma escola, com associação entre a prevalência de 
cansaço e o vínculo empregatício estável30, contestando a hipótese 
de que o tempo de trabalho na mesma escola poderia ser um fator 
protetivo. 
Quanto à jornada de trabalho, aquelas que apresentaram maior 
jornada semanal foram as professoras com maior suporte social no 
trabalho. Poucos estudos discutem o apoio social e suas relações en-
tre docentes. Porto et al.33 apontam que trabalhadores com baixo 
suporte social têm até duas vezes mais risco de apresentar distúrbios 
psíquicos. Já Delcor et al.14 destacam como fator positivo no am-
biente de trabalho a área afetiva e relacional dos professores, sendo o 
suporte dos colegas valorizado pelos participantes da pesquisa.
Os resultados também apontam que alta demanda e grande número 
de alunos por professor foram fatores do trabalho associados a indi-
cadores ruins de saúde, isto é, maior risco de adoecimento e menor 
média de sono por noite. Ribeiro et al.10, em estudo realizado com 
professores da rede municipal de ensino fundamental de Salvador, 
Bahia, encontrou associação entre dor nos membros superiores e 
número elevado de alunos por turma. Já Cardoso et al.9, em seu 
estudo com professores da rede municipal de ensino infantil e fun-
damental de Salvador, Bahia, relata o número de alunos como um 
fator de risco para dor musculoesquelética em membros superiores, 
uma vez que leva o professor a ter mais atividades, como correções e 
planejamento de atividades escolares, além de maior quantidade de 

materiais carregados para sala de aula10. Além dos agravos à saúde 
dos professores, há influência no aprendizado dos alunos, sendo re-
comendado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) que 
o número não ultrapasse 25 alunos por sala29.
É importante considerar algumas limitações deste estudo. Por causa 
do número de escolas disponíveis para investigação e de alguns crité-
rios de inclusão como tempo mínimo de trabalho na escola, a amos-
tra se restringiu a 23 professores. Esse tamanho amostral pode expli-
car a falta de associação entre dor crônica e os fatores psicossociais do 
trabalho nesse grupo de professores. Outra possível explicação pode 
ser o grande tempo de trabalho dos professores na mesma escola que 
propicia mais chances de o trabalhador desenvolver estratégias para 
lidar com os fatores psicossociais. Entretanto, apesar da amostra ser 
considerada pequena, a mesma apresenta as mesmas características 
da população brasileira de docentes em termos sócio-demográficos 
(idade, gênero e escolaridade), o que permite generalizações e repre-
senta uma qualidade da amostra. 
O caráter transversal desta pesquisa também limita a análise de rela-
ções causais. No entanto, este estudo ganha relevância quando pro-
duz uma imagem que retrata a situação de saúde e de trabalho es-
pecífica de um grupo de trabalhadores, facilitando assim a aplicação 
prática dos resultados pela proximidade com o poder público local. 
Diante desse cenário, salienta-se a importância de se avançar com 
estudos acerca da articulação entre saúde, condições de trabalho e 
capacidade para o trabalho. Sugere-se ampliar esta investigação para 
as demais escolas do município incorporando análise das condições 
de trabalho, análise ergonômica do trabalho docente e avaliação de 
outros aspectos de saúde importantes entre professores, além da dor 
crônica. Com isso, é de fundamental importância a implantação de 
ações voltadas para melhoria da saúde e das condições de trabalho 
dos trabalhadores da educação, assim como medidas para evitar o 
agravamento do quadro exposto pelos resultados do presente estudo. 
 
CONCLUSÃO

As professoras das escolas analisadas apresentaram dor crônica com 
intensidade média, sendo as regiões da coluna lombar, seguida da 
coluna cervical, ombro e pescoço as mais acometidas. Também hou-
ve associação entre presença de dor crônica e horas de sono e obser-
vou-se intensa jornada de trabalho. A análise dos fatores psicossociais 
indicou grande percentual de professores com baixo controle sobre o 
trabalho, alta demanda e baixo suporte social. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Temporomandibular di-
sorder and Burnout syndrome are influenced by emotional factors. 
This study aimed at prospectively evaluating Burnout syndrome di-
mensions and their relationship with temporomandibular disorder 
signs and symptoms in a sample of dentistry graduating students.
METHODS: Sample was made up of dentistry graduating students 
(23±2.5 years), who have answered the Maslach Burnout Inventory 
questionnaire, students version, and the ProDTMMulti. Questio-
nnaires were answered once a year, considering first, second and 
third year of the course (2013/2014/2015). Statistical analysis has 
compared Burnout syndrome dimensions between genders and has 
tested their correlation with total ProDTMMulti score, as well as 
variations between scores of this syndrome dimensions along the 
years by gender.
RESULTS: Considering total sample, there has been increase in risk 
zone frequency for Burnout syndrome as years went by. There has 
been significant difference between males and females for emotional 
exhaustion in the three evaluated years (p=0.002, p=0.003, p=0.01, 
respectively) and also for disbelief in the last year (p=0.02), being 
higher for females. There has been significant correlation of Pro-
TDMMulti scores and emotional exhaustion among females in the 
first and second evaluated years (p=0.0004, p=0.04).
CONCLUSION: It seems to be correlation between emotional 
exhaustion and perception of temporomandibular signs and symp-
toms among females, and a trend to Burnout syndrome dimensions 
scores increase as course progressed.
Keywords: Burnout syndrome, Comorbidity, Temporomandibular 
disorder syndrome.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A disfunção temporomandi-
bular e a síndrome de Burnout são influenciadas por fatores emo-
cionais. O objetivo deste estudo foi analisar de forma prospectiva 
as dimensões da síndrome de Burnout, e sua relação com a per-
cepção dos sinais e sintomas de disfunção temporomandibular 
em uma amostra de estudantes de graduação em Odontologia. 
MÉTODOS: A amostra foi composta por alunos de graduação 
em odontologia (23±2.5 anos), os quais responderam aos ques-
tionários Inventário de Burnout de Maslach - versão estudantes 
e o ProDTMMulti. Os questionários foram respondidos anual-
mente, considerando-se o primeiro, segundo e terceiro ano do 
curso (2013/2014/2015). A análise estatística comparou as di-
mensões da síndrome de Burnout entre os gêneros e testou a sua 
correlação com o escore total do ProDTMMulti, bem como a 
variação entre os escores das dimensões dessa síndrome ao longo 
dos anos por gênero. 
RESULTADOS: Considerando a amostra total houve aumento 
na frequência da zona de risco para a síndrome de Burnout com 
o passar dos anos. Observou-se diferença significativa entre ho-
mens e mulheres para exaustão emocional nos três anos avaliados 
(p=0,002, p=0,003, p=0,01, respectivamente) e ainda para a des-
crença no último ano (p=0,02), sendo mais altos para as mulhe-
res. Houve correlação significativa dos escores do ProDTMMulti 
com a exaustão emocional nas mulheres no primeiro e segundo 
ano avaliados (p=0,0004, p=0,04). 
CONCLUSÃO: Parece existir uma correlação entre a exaustão 
emocional e a percepção de sinais e sintomas de disfunção tem-
poromandibular no gênero feminino e uma tendência de aumen-
to dos escores das dimensões da síndrome de Burnout com a 
progressão do curso.
Descritores: Comorbidade, Esgotamento profissional, Síndro-
me da disfunção da articulação temporomandibular.

INTRODUÇÃO

Disfunção temporomandibular (DTM) é um termo coletivo que 
designa uma síndrome dolorosa musculoesquelética que acomete os 
músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular (ATM) 
e estruturas associadas, orofaciais e outras. Estudos epidemiológicos 
apontam que 75% da população já apresentou pelo menos um sinal 
de DTM e 33% pelo menos um sintoma1,2. O estresse e as excessivas 
cargas de trabalho podem atuar como fatores de risco no desenvolvi-
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mento da DTM, que apresenta alta prevalência de sinais e sintomas 
na população brasileira3. Os principais sinais e sintomas associados 
a essa condição são: restrição dos movimentos mandibulares, sons 
articulares e dor nos músculos da face e/ou na região pré-auricular4.
Pacientes com DTM também podem apresentar desordens relacio-
nadas ao estresse caracterizadas por alterações somáticas e psicológi-
cas como fadiga, distúrbios do sono, ansiedade e depressão5,6. Assim, 
estudos prévios demonstram que pacientes com DTM apresentam 
maior grau de estresse, depressão e ansiedade quando comparados 
com os grupos controle saudáveis, e que alguns sintomas de DTM 
e dor orofacial podem ser apenas manifestações somáticas de estresse 
emocional7-10. Ainda, os pacientes portadores dessa disfunção parecem 
apresentar altos níveis de cortisol/creatinina plasmáticos e do 17-hi-
droxiesteróide na urina, demonstrando alto grau de ansiedade11.
A DTM tem grande impacto na qualidade de vida dos indivíduos 
e deve ser tratada de maneira multidisciplinar. Para tanto é de extre-
ma importância um bom planejamento, associado a uma anamnese 
completa, incluindo história médica e dental do paciente, exame 
físico intra e extraoral. Por se tratar de uma condição com mani-
festações clínicas gerais, deve ser tratada com um olhar ampliado e, 
se necessário, incluir investigações adicionais que ajudem no diag-
nóstico e prognóstico2,4. Sua etiologia multifatorial é influenciada 
por aspectos biopsicossociais, e para tanto é importante quantificar a 
frequência e a gravidade dos sinais e sintomas com base na percepção 
dos pacientes. De Felicio, Melchior e Da Silva13 desenvolveram um 
protocolo denominado Protocolo para Centros Multiprofissionais 
para Determinação de Sinais e Sintomas de Desordens Temporo-
mandibulares (ProDTMMulti) baseando-se nos sinais e sintomas 
mais frequentemente encontrados na literatura e nas situações que 
produzem maior desconforto12. Esse protocolo foi validado com 
base no Índice de Disfunção Clínica de Helkimo, e tem como ob-
jetivo complementar o exame clínico com informações dadas pelo 
próprio paciente, de maneira mensurável.
Segundo Maslach et al., a síndrome de Burnout (SB) é caracterizada 
por um esgotamento psicológico resultante de estressores interpes-
soais crônicos no ambiente de trabalho/estudo, e é caracterizada por 
uma tríade: exaustão emocional, despersonalização (ou descrença) e 
diminuição da realização pessoal (ou eficácia profissional)14. A rea-
ção emocional advinda das situações estressoras leva a uma redução 
da motivação, do interesse, e das habilidades para com a atividade 
profissional, ocasionando graves consequências negativas nos âmbi-
tos individual, social, profissional e familiar. A prevalência da SB em 
profissionais da saúde é alta, variando entre 30 e 47%15,16. No Bra-
sil, a prevalência geral, considerando-se diversas áreas de trabalho, 
encontra-se na faixa de 10%17.
Existem diversos instrumentos que se propõem a identificar a síndro-
me, dentre eles o mais utilizado é o Inventário de Burnout de Maslach 
(MBI), que se trata de um questionário autoaplicável, validado para 
pesquisas clínicas, padrão-ouro para o rastreio dos sinais e sintomas e 
que engloba critérios clínicos de manifestação das três dimensões que 
compõem a SB (exaustão emocional, descrença e eficácia profissio-
nal). Schaufeli et al. expandiram o conceito de SB para todos os gru-
pos ocupacionais, incluindo estudantes. As cargas de estudo excessivas 
em associação com as cobranças individuais levam a um quadro clíni-
co que envolve desânimo, apatia, exclusão social e esgotamento18. Essa 
síndrome está associada a modificações fisiológicas relacionadas com 

estados de estresse crônico, em especial a alterações neuroendócrinas 
do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal, sendo frequente, portanto, 
o aparecimento concomitante de outras condições de saúde mental, 
como depressão, abuso de álcool e outras substâncias, risco de suicídio 
e transtornos obsessivos e de ansiedade19-21. Os critérios diagnósticos 
da SB são bem estabelecidos e devem englobar as três dimensões cita-
das anteriormente: elevada exaustão emocional e descrença e baixa efi-
cácia profissional, avaliadas por meio do MBI e de avaliação profissio-
nal especializada. Quando há a sobreposição da síndrome com outras 
comorbidades psiquiátricas, são necessárias investigações e condutas 
médicas que possam atuar em ambas as condições21.
Campos e Maroco realizaram a adaptação transcultural na versão em 
português para estudantes e concluíram que essa versão apresentou 
elevada validade e confiabilidade22. O interesse que essa síndrome vem 
despertando na atualidade tem ocasionado uma ampliação de seu 
campo de estudo. Das primeiras investigações centradas em profissio-
nais da área da saúde, tem-se passado a outros âmbitos profissionais, e, 
mais recentemente, têm surgido estudos com estudantes. A SB nessa 
população refere-se ao sentimento de exaustão devido às demandas 
do estudo, ocorrendo uma atitude de descrença em relação à sua ati-
vidade e à sua capacidade de desempenhar essa função, que leva ao 
sentimento de ineficácia profissional, isto é, de que o ensino não lhe 
propicia aprendizagem útil para sua formação profissional18,22.
Diversos estudos têm sido realizados buscando avaliar a SB em estu-
dantes universitários, em especial aqueles da área da saúde23-25. Cam-
pos et al. realizaram um estudo no qual concluíram que a prevalência 
da SB em estudantes de Odontologia foi grande na amostra estuda-
da, sendo significativa a relação da síndrome com o desempenho do 
aluno, consumo de fármaco devido aos estudos e o pensamento de 
desistir do curso23. Humphris et al. encontraram alto nível de exaustão 
emocional em graduandos do primeiro ano de odontologia de sete fa-
culdades europeias24. Pöhlmann et al. investigaram a SB em estudan-
tes de odontologia de faculdades da Alemanha e Suíça e encontraram 
que um terço deles apresentavam características da síndrome25.
O objetivo deste estudo foi analisar de forma prospectiva as dimen-
sões da SB, bem como sua relação com a percepção dos sinais e 
sintomas de DTM em uma amostra de estudantes de graduação em 
Odontologia.

MÉTODOS

O desenho do estudo tem caráter observacional, prospectivo, longi-
tudinal, tipo coorte.
A amostra de conveniência foi composta por alunos de graduação 
em odontologia, com idade entre 17 e 28 anos e média de idade de 
23±2,5 anos, independentemente do gênero. As avaliações foram 
realizadas anualmente, considerando-se o primeiro, segundo e ter-
ceiro ano do curso (2013, 2014 e 2015). O curso de odontologia 
avaliado é composto por cinco anos, portanto os resultados apresen-
tados neste estudo são preliminares e englobam os dados coletados 
nas primeiras três etapas. Os critérios de inclusão foram: ser aluno 
de graduação em odontologia, ingressante no ano de 2013, estar 
na faixa etária descrita. Foram excluídos: portadores de distúrbios 
neurológicos, alunos com diagnóstico prévio de doenças psiquiátri-
cas. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE).
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Os alunos foram submetidos à aplicação dos questionários MBI - 
versão estudantes (MBI-SS) e ProDTMMulti, sendo que houve ca-
libração prévia dos pesquisadores para a aplicação dos instrumentos 
de avaliação13,22. O primeiro questionário é composto por três itens 
de investigação: exaustão emocional (EE), descrença (DE) e eficácia 
profissional (EP). Cada um desses itens é composto por perguntas 
que representam o estado emocional, o interesse/ânimo e a capaci-
dade de desempenhar suas atividades estudantis com competência, 
respectivamente. Cada resposta recebe uma pontuação com base em 
uma escala Likert, que é uma escala psicométrica frequentemente 
utilizada em questionários de opinião ou auto percepção, que varia 
de zero a seis, sendo: 0 – nunca, 1 – quase nunca, 2 – algumas vezes, 
3 – regularmente, 4 – muitas vezes, 5 – quase sempre e 6 – sempre. 
A pontuação total da EE acima de 4,8, da DE acima de 2,5 e da EP 
abaixo de 4,17 segundo parâmetros estabelecidos por Loretto, Mar-
tins e Abatayguara26 é indicativa da presença da SB26. Esses autores 
utilizam a seguinte nomenclatura: presença, risco e ausência da SB. 
É relevante ressaltar que “indicativo de presença” não representa o 
diagnóstico da doença. Portanto durante o texto do presente artigo 
será utilizada essa nomenclatura, já que foi o artigo de referência 
utilizado para a análise dos resultados.
O ProDTMMulti é um questionário que investiga a autopercepção 
dos sujeitos com relação aos sinais e sintomas de DTM em 4 situa-
ções diferentes: ao acordar, ao mastigar, ao falar e em repouso. Em 
cada situação os sujeitos devem responder a 10 questões que inves-
tigam os sinais e sintomas comumente observados nos quadros de 
DTM, com base em uma escala numérica de zero (ausência do sinal 
ou sintoma) a 10 (o mais grave possível). Os escores podem variar, 
considerando-se a soma de cada sinal e sintoma nas quatro situações, 
de zero a 40012,13.
A abordagem dos sujeitos foi realizada da seguinte forma: os estu-
dantes foram reunidos em uma sala, onde foram dadas as explica-
ções sobre o objetivo da pesquisa e sobre a forma como deveriam 
responder aos questionários. Foi dado um tempo de 15 minutos 
para responderem aos questionários e em caso de dúvida, elas foram 
sanadas no mesmo momento. Os pesquisadores responsáveis pela 
aplicação estiveram presentes na sala durante todo o processo.
Ao MBI-SS foram incluídas questões relativas aos critérios de exclu-
são, sendo que os questionários foram numerados de acordo com o 
número de estudantes que aceitaram participar da pesquisa, portan-
to não houve qualquer identificação dos sujeitos. Os estudantes que 
se enquadraram nos critérios de exclusão tiveram seus questionários 
retirados da amostra após a aplicação dos mesmos, não havendo ex-
posição pública de seu histórico de saúde, evitando qualquer cons-
trangimento.

Análise estatística
Foi inicialmente realizada uma análise estatística descritiva dos esco-
res do ProDTMMulti e do MBI-SS. Para comparação das dimen-
sões da SB entre gêneros foi empregada estatística não-paramétrica 
(Teste de Mann-Whitney). Para avaliar a correlação entre os sinais 
e sintomas de DTM e as dimensões da SB foi utilizado o Teste de 
Correlação de Spearman. Foi também empregada ANOVA One 
Way com o objetivo de identificar a variação entre os escores das 
dimensões da SB ao longo dos anos por gênero. O nível de signifi-
cância adotado foi de 5%.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
FORP/USP sob protocolo 24347113.7.0000.5419.

RESULTADOS

No início do estudo, foram incluídos 72 estudantes, que compu-
nham o primeiro ano do curso ingressante em 2013. Na segunda 
aplicação dos questionários houve desistência da participação de 12 
estudantes, sendo assim em 2014, 60 estudantes participaram do 
estudo. E em 2015 houve desistência de mais 12 estudantes, ou seja, 
58 responderam aos questionários. A figura 1 representa o fluxogra-
ma que descreve a progressão de composição da amostra ao longo 
do estudo. 

2013: n=72

Desistência: n=12

Desistência: n=12

2014: n=60

2015: n=58

Figura 1. Fluxograma que representa a progressão de participação 
dos estudantes na pesquisa ao longo dos anos de 2013, 2014 e 2015

De acordo com os critérios estabelecidos/descritos por Loretto, Mar-
tins e Abatayguara26, foi analisado o indicativo de presença, de risco 
e de ausência da SB (Tabela 1). A análise dos dados coletados na 
presente amostra demonstrou aumento na frequência de indicativo 
de presença da síndrome com o passar dos anos e flutuação quanto 
ao risco e quanto sua ausência. A porcentagem de mulheres na zona 
de risco para o desenvolvimento da SB foi maior que de homens 
para todos os anos avaliados, sendo que para ambos os gêneros no 
primeiro e no terceiro ano do curso houve maior porcentagem de 
risco quando comparados ao segundo ano (mulheres - 2013: 31%, 
2014: 24%, 2015: 37%; homens - 18%, 2014: 9%, 2015:18%). É 
relevante também ressaltar que para as mulheres houve um leve au-
mento da porcentagem de risco comparando-se primeiro e terceiro 
ano, enquanto que para os homens esses valores se mantiveram. A 
frequência de ausência da síndrome apresentou queda para ambos os 
gêneros no último ano de avaliação.

Tabela 1. Valor absoluto e porcentagem de indivíduos com presença, 
risco ou ausência da síndrome de Burnout segundo pontos de corte 
estabelecidos por Loretto, Martins e Abatayguara26

Ano Mulheres Homens Total

2013 Presença 2 (5%) 0 2 (3%)

Risco 12 (31%) 4 (18%) 16 (27%)

Ausência 24 (64%) 18 (82%) 42 (70%)

2014 Presença 3 (8%) 1 (5%) 4 (7%)

Risco 9 (24%) 2 (9%) 11 (18%)

Ausência 26 (68%) 19 (86%) 45 (75%)

2015 Presença 4 (11%) 2 (9%) 6 (10%)

Risco 14 (37%) 4 (18%) 18 (30%)

Ausência 20 (52%) 16 (73%) 36 (60%)
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A presença de indicativo da síndrome e de risco para desenvolvê-
-la foi mais elevada nas mulheres em todos os anos de avaliação. A 
ausência da SB foi mais frequente nos homens da amostra, em todos 
os anos de avaliação. Considerando a amostra total houve aumento 
na frequência da presença da síndrome de ano em ano; diminuição 
na frequência do risco e da ausência apenas no último ano. Foi reali-
zada também a análise descritiva das três dimensões que compõem a 
SB, por gênero, em cada ano de aplicação da avaliação. Observou-se 
diferença significativa entre homens e mulheres para exaustão emo-
cional nos três anos avaliados (p=0,002, p=0,003, p=0,01, respecti-
vamente) e ainda para a descrença no último ano (p=0,02), sendo 
mais elevadas para as mulheres (Tabela 2).
Para cada dimensão avaliada houve variações nos escores obtidos ao 
longo dos anos, para homens e mulheres. Observou-se diminuição 
na DE e aumento na eficácia profissional para as mulheres entre os 
anos de 2013 e 2014; aumento na eficácia profissional de 2013 para 
2015 e aumento na EE e da DE, voltando para o patamar inicial, 

de 2014 para 2015; aumento na eficácia profissional entre 2013 e 
2015 e entre 2014 e 2015 para os homens, além de diminuição da 
DE de 2014 para 2015. A eficácia profissional aumentou entre 2013 
e 2014 e entre 2013 e 2015 (Tabela 3).
As correlações entre as dimensões da SB e o escore total do Pro-
DTMMulti, representando a autopercepção dos sujeitos quanto 
aos sinais e sintomas de DTM, foram testadas pelo teste de cor-
relação de Spearman. Foram encontradas correlações com a EE 
nas mulheres no primeiro e segundo ano avaliados (p=0,0004, 
p=0,04, respectivamente). Não houve correlação do ProDTM-
Multi com as dimensões da SB em nenhum outro momento ou 
dimensão, para as mulheres ou para os homens (Tabela 4). A 
figura 2 representa gráficos de tendência anual para as dimensões 
da SB e o escore total do ProDTMMulti, evidenciando um au-
mento dessas variáveis ao longo dos anos estudados, sendo que 
em 2014 houve uma pequena queda, com aumento significativo 
em 2015. 

Tabela 4. Análise de correlação entre a percepção de sinais e sintomas de disfunção temporomandibular (ProDTMMulti) e as dimensões que 
compõem a síndrome de Burnout (MBI-SS) 

ProDTMMulti EE DE EP

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

2013 0.11 (0.34) 0.0004* (0.54) 0.57 (0.12) 0.46 (0.12) 0.6 (-0.09) 0.64 (0.07)

2014 0.89 (0.03) 0.04* (0.32) 0.46 (0.16) 0.36 (0.15) 0.38 (0.19) 0.27 (-0.18)

2015 0.49 (0.15) 0.69 (0.06) 0.56 (-0.12) 0.88 (0.02) 0.90 (0.02) 0.31 (-0.17)

Teste de Correlação de Pearson. *Significância estatística. EE = exaustão emocional; DE = descrença; EP = eficácia profissional.

Tabela 3. Variação das dimensões exaustão emocional, descrença e 
eficácia profissional do MBI-SS, na comparação dos anos para ho-
mens e mulheres

EE DE EP

Mulheres 2013 vs 2014 ns <0.05* <0,01*

2013 vs 2015 ns ns <0,05*

2014 vs 2015 <0,05* ns ns

Homens 2013 vs 2014 ns ns <0,01*

2013 vs 2015 <0,01* ns <0,01*

2014 vs 2015 <0,01* <0,05* ns

Teste estatístico: ANOVA One Way. *Significância estatística. EE = exaustão 
emocional; DE = descrença; EP = eficácia profissional.

Tabela 2. Mediana, desvio-padrão e comparação entre gênero das 
dimensões da síndrome de Burnout ao longo dos anos de 2013, 2014 
e 2015 do curso de Odontologia

Mulheres Homens p-valor*

2013 EE 3,5 (±1,2) 2.7 (±0,9) **0,002

DE 2 (±1,8) 1,8 (±1,7) 0,65

EP 3 (±0,8) 2,8 (±0,7) 0,5

2014 EE 4 (±1,2) 2,8 (±1,1) **0,003

DE 1 (±1,2) 1,1 (±1,1) 0,32

EP 4,3 (±0,8) 3,9 (±0,9) 0,14

2015 EE 4,6 (±1,1) 3,8 (±1) **0,01

DE 2 (±1,3) 1,3 (±1,3) **0,02

EP 4,1 (±1) 3,9 (±1) 0,51

*Teste de Mann-Whitney (Wilcoxon Rank-Sum Test).**Significância estatística 
na comparação entre gêneros. EE = exaustão emocional; DE = descrença; EP 
= eficácia profissional.
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DISCUSSÃO 

A presença da SB em estudantes tem sido cada vez mais investiga-
da na literatura científica devido ao grande comprometimento da 
qualidade de vida e do rendimento acadêmico23-25. Dentre os cursos 
mais avaliados, os da área da saúde destacam-se devido à necessida-
de de desenvolvimento de responsabilidades relacionadas à vida de 
terceiros, com cobranças por partes institucionais e pessoais. Assim, 
é possível que haja um desenvolvimento precoce da SB ainda nessa 
fase de formação acadêmica, com sérias consequências emocionais, 
como por exemplo, falta de energia e entusiasmo, sensação de es-
gotamento, falta de confiança, insatisfação pessoal e mudanças no 
humor, principalmente nos primeiros anos27. 
Estudos prévios demonstraram altas prevalências da SB entre os gra-
duandos de odontologia e associaram as dimensões do MBI-SS com a 
possibilidade de desistir do curso22,25,28. Esse fato pode estar associado 
à tentativa de lidar com pressões impostas pelo estudo, principalmente 
nos primeiros anos quando ocorre a transição do ensino médio para 
uma realidade repleta de desafios que exigem autonomia e indepen-
dência com maturidade/responsabilidade. Os presentes resultados não 
apontaram para uma elevada porcentagem de estudantes com indi-
cativo da síndrome, porém é possível afirmar que um número con-
siderável de alunos se encontra na faixa de risco. É relevante ressaltar 
também que houve um aumento no número de estudantes nas faixas 
de “presença” e de “risco” ao longo dos anos investigados, principal-
mente de mulheres. Carlotto et al. avaliaram estudantes da área da 

saúde em geral e obtiveram resultados semelhantes ao presente estudo, 
com escores elevados para EE, o que pode ser considerado o primeiro 
indicativo de desenvolvimento da SB28.
Apesar dessa dimensão não ter atingido os valores de corte estabe-
lecido por Loretto et al.26, observou-se aumento em seus escores ao 
longo dos anos para ambos os gêneros, com valores superiores para 
as mulheres e diferindo significativamente dos valores encontrados 
para os homens. O fato de ser homem ou mulher não é necessaria-
mente fator determinante para exaustão emocional. Porém, partin-
do da premissa de que as mulheres são condicionadas socialmente 
para cuidar e que são mais emotivas, pode-se entender que essa con-
dição predisponha mais o gênero feminino ao desenvolvimento da 
exaustão emocional, dimensão de natureza afetiva29,30. 
Da mesma forma, há uma predisposição feminina às DTM, cujas 
explicações também se baseiam em fatores emocionais semelhan-
tes, além dos hormonais23. Os resultados deste estudo demonstra-
ram queda nos escores do ProDTMMulti ao longo dos anos para 
as mulheres, porém apresentaram-se sempre mais elevados quando 
comparadas aos homens, o que indica de fato maior percepção de 
sinais e sintomas de DTM por elas3,31.
O ProDTMMulti aponta para a autopercepção do sujeito em re-
lação aos sinais e sintomas de DTM12,13, sendo relevante para o 
profissional no momento da tomada de conduta. Nesse sentido, foi 
encontrada correlação entre o escore total do ProDTMMulti e a EE 
somente para as mulheres nos anos de 2013 e 2014, quando a per-
cepção dos sinais e sintomas foi mais acentuada, reforçando a ideia 

Figura 2. Tendência anual para as dimensões da síndrome de Burnout, Exaustão Emocional, Descrença, Eficácia Profissional e escore total do Pro-
DTMMulti ao longo dos anos de 2013, 2014 e 2015

Exaustão emocional Descrença

Eficácia profissional Escore total do ProDTMMulti

Feminino Masculino

Feminino Masculino

Feminino Masculino

Feminino Masculino
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de que esses fatores se associam. Talvez, a maior carga de matérias 
teóricas nos primeiros anos do curso, somada à ansiedade e preo-
cupação com as novas responsabilidades frente à demanda de um 
curso de odontologia, possa ter exercido influência sobre aspectos 
emocionais dessas estudantes. Nas demais dimensões da SB com o 
gênero masculino não foram constatadas correlações significativas.
Outros trabalhos associaram os estados emocionais negativos como 
fator predisponente à DTM, porém uma relação direta de causali-
dade ainda não foi confirmada cientificamente. Foi demonstrado 
por pesquisadores por meio de modelos de indução de estresse em 
animais, que os fatores psicológicos podem desempenhar papel im-
portante no desenvolvimento da DTM, por alterações nos níveis 
de cortisol, alterações ultra e microestruturais da ATM observadas 
por microscopia eletrônica, por aumento da expressão dos níveis de 
citocinas inflamatórias, substância P e calcitonina (CGRP), além do 
aumento na atividade mioelétrica dos músculos mastigatórios32,33. 
Porém, na amostra estudada, o desgaste emocional frente aos estu-
dos não refletiu aumento da percepção de sintomatologia de DTM 
com o passar dos anos. Talvez a liberação das tensões emocionais 
possa estar presente quando se considera essa fase da vida de intenso 
convívio social, pois comprovadamente o isolamento social contri-
bui para o aumento dos níveis de estresse e consequentemente o 
desenvolvimento de doenças crônicas associadas a esta condição34. 
Portanto, a convivência entre amigos, a descontração, a descober-
ta da independência da vida, a prática de atividades físicas, menos 
sedentarismo, dentre outros, podem ter contribuído com a menor 
percepção de sinais e sintomas de DTM. Um estudo com uma po-
pulação de dentistas formados, que compreenda outras fases da vida 
como convívio conjugal, criação de filhos e compromissos financei-
ros, poderá demonstrar resultados diferentes, como por exemplo, 
escores mais elevados para sinais e sintomas de DTM e maior pre-
valência da SB.
Com relação à eficácia profissional, houve tendência de aumento 
nos escores, o que é positivo, pois indica que o estudante se percebe 
como mais eficaz em suas atribuições acadêmicas. Porém, a exaustão 
emocional também aumentou, demonstrando que esta não dimi-
nui pelo fato de o estudante sentir-se mais eficaz, permanecendo 
assim o fator de risco para o desenvolvimento da SB. Isso indica 
que a progressão do curso gera uma sobrecarga emocional diante 
das cobranças impostas, mas os estudantes se sentem mais capazes 
no desempenho de suas tarefas, o que em contrapartida pode frear o 
desenvolvimento da SB, juntamente com baixos níveis de descren-
ça18,27,28. Tal fato coincide também com o início das atividades clíni-
cas, que colocam o estudante em contato com a prática profissional 
e gera maturidade e sentimento de produtividade por prestação de 
serviço à comunidade. Estudantes de pós-graduação, por exemplo, 
demonstraram acreditar serem eficazes na realização de suas tarefas 
e não apresentaram descrença com relação aos estudos (ausência de 
credibilidade na atividade exercida, no caso estudar)35.
É interessante observar a evolução das dimensões durante o período 
avaliado: os valores de eficácia profissional aumentaram tanto para 
as mulheres quanto para os homens, sendo que a descrença para as 
mulheres permanece estável e a EE aumenta. E para os homens a 
DE diminui e a EE aumenta também, porém menos do que para 
as mulheres, havendo diferença significativa dessa dimensão entre 
os gêneros nos 3 anos avaliados. Portanto, parece que as mulheres 

encaram as pressões e responsabilidades impostas pelo curso com 
maior desgaste emocional que os homens.
A principal limitação do estudo relaciona-se à não realização de exa-
mes clínicos na população estudada, a fim de estabelecer diagnós-
ticos das duas condições, DTM e SB, ambas baseadas em critérios 
clínicos. Os instrumentos de avaliação utilizados são baseados na 
percepção subjetiva de cada sujeito em relação à presença de sinais 
e sintomas, que devem ser complementados com avaliações mais 
objetivas. Todavia, é relevante ressaltar o caráter observacional deste 
estudo, que a princípio teve como proposição realizar uma análise 
preliminar que pudesse relacionar a percepção subjetiva dos sinais e 
sintomas das duas condições avaliadas, até então não descrita na li-
teratura científica, em uma população de estudantes de odontologia 
que não estão em busca de tratamento. O próximo passo para con-
firmação desses resultados será a investigação por meio de protocolos 
clínicos/pesquisas, que possam efetivamente apontar para a presença 
ou ausência das doenças estudadas em populações de estudantes e 
trabalhadores.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, dentre as dimensões do MBI-SS, a EE foi a 
mais relatada por estudantes de graduação em odontologia, sendo 
que parece existir uma correlação entre essa dimensão e a percepção 
subjetiva de sinais e sintomas de disfunção temporomandibular no 
gênero feminino e uma flutuação dos escores para a SB com a pro-
gressão do curso. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: It is understood that in 
light of the increasing number of cancer diagnoses, one should 
intensify the quality of assistance offered to those patients, ai-
ming at improving quality of life and minimizing suffering of 
patients and their relatives. Nursing assistance should be enhan-
ced and focused on cancer patients’ pain evaluation, to help pain 
characterization and, as a consequence, to improve multiprofes-
sional assistance. This study aimed at characterizing onco-hema-
tologic patients’ pain and at associating it to offered analgesia.
METHODS: This is a descriptive, prospective and longitudinal 
study developed with 20 patients with onco-hematologic disease 
admitted to the hematology unit, Hospital Universitário Walter 
Cantídeo. Visual analog scale and pain numerical scale were ap-
plied, in addition to multidimensional pain evaluation scale and 
McGil questionnaire.
RESULTS: Primary cause of pain was intestinal infection. Acute 
pain lasting the whole day has prevailed. According to multidi-
mensional pain evaluation scale, most commonly reported acute 
descriptor was deep, and of chronic persistent. Most commonly 
mentioned word of McGill questionnaire was unbearable, being 
the evaluative category the most commonly used. When eva-
luating analgesia, it was noted that 12 out of 20 medical pres-
criptions were incompatible with World Health Organization 
recommendations.
CONCLUSION: Scales are extremely important to measure and 
characterize pain. The nursing team should be at the front for its 
implementation and use in hospital units, especially in cancer 
units due to the high incidence of this symptom.
Keywords: Analgesia, Nursing, Oncology, Pain, Scales.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Entende-se que diante da 
crescente incidência no diagnóstico de câncer, deve-se intensifi-
car a qualidade da assistência oferecida a esses pacientes, com o 
intuito de melhorar a qualidade de vida e amenizar o sofrimento 
dos pacientes e dos familiares. A assistência de enfermagem deve 
ser aprimorada e focada na avaliação da dor do paciente oncoló-
gico, para facilitar a caracterização da dor e, consequentemente, 
melhorar o tratamento multiprofissional. O objetivo deste es-
tudo foi caracterizar a dor dos pacientes onco-hematológicos e 
associar com a analgesia ofertada. 
MÉTODOS: Estudo descritivo, prospectivo, longitudinal, de-
senvolvido com 20 pacientes que apresentaram diagnóstico de 
doença onco-hematológica e que estivesse internado na unidade 
de hematologia do Hospital Universitário Walter Cantídeo. Fo-
ram aplicadas as escalas analógicas visual e numérica da dor, mul-
tidimensional de avaliação de dor e o questionário de McGill. 
RESULTADOS: A principal causa de dor foi por infecção in-
testinal. Prevaleceu a dor aguda e que durava o dia todo. Pela 
escala multidimensional de avaliação de dor o descritor agudo 
mais relatado foi profundo e do crônico persistente. A palavra 
mais citada no McGill foi insuportável, com a categoria avaliati-
va sendo a mais utilizada. Na avaliação da analgesia, percebeu-se 
que 13 das 20 prescrições médicas estavam incompatíveis com as 
recomendações da Organização Mundial da Saúde.
CONCLUSÃO: As escalas são de extrema importância na men-
suração e caracterização da dor. A enfermagem deve estar à frente 
na sua implantação e utilização nas unidades hospitalares, de ma-
neira especial nas oncológicas pela alta incidência desse sintoma. 
Descritores: Analgesia, Dor, Enfermagem, Escalas, Oncologia.

INTRODUÇÃO

Dor é uma experiência sensorial e emocional indesejada associada 
com lesão real ou potencial do tecido, ou descrita em termos de tal 
lesão. Tem características subjetivas, pois aquilo que a pessoa que a 
sente diz que é, e existindo sempre que a pessoa assim afirmar. No 
entanto, a impossibilidade de o individuo expressar-se verbalmente 
não nega a possibilidade de estar vivenciando a dor e necessitar de 
tratamento e alívio1.
Uma das maiores causas de incapacidade e sofrimento para pacientes 
com câncer em progressão é a dor, constatando que cerca de 80% 
desses casos experimentarão algum tipo de dor. Em aproximada-
mente 20% de pacientes com doença oncológica a dor pode ser 
relacionada ao tratamento, sendo este cirúrgico, quimioterápico ou 
radioterápico, mas também pode ser causada diretamente pelo tu-
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mor, ou por motivos não relacionados ao câncer como as alterações 
metabólicas, infecciosas, carenciais e degenerativas2. 
A dor do câncer tem características de aguda e crônica. Como dor 
aguda, a dor de câncer está diretamente relacionada com lesão de 
tecido. A dor crônica também está associada a estimulações nocicep-
tivas repetitivas que causam uma variedade de alterações no sistema 
nervoso central (SNC)3.
A experiência dolorosa e a sua interpretação são resultado da inter-
relação entre os componentes sensitivos, com os afetivos, cognitivos, 
neurovegetativos, neuroendócrinos e neuroimunológicos que se ex-
pressa frente à estimulação ou disfunção do sistema nociceptivo4. 
Dessa forma, todos os pacientes oncológicos devem ser avaliados 
quanto à presença e intensidade da dor pela equipe de enfermagem 
devido à sua proximidade com o paciente2. Pois, na prática clínica 
a ausência de instrumentos para aferir a dor pode comprometer a 
qualidade da assistência, dificultando, assim, o diagnóstico e a con-
duta terapêutica corretos, além dos erros que podem advir de uma 
subavaliação5.
Atualmente tem-se a escala analógica visual (EAV) ou numérica 
(EVN) da dor, na qual o paciente deve marcar a posição mais apro-
ximada da intensidade da sua dor 6. Também, o questionário de Mc-
Gill é um instrumento com padrão internacionalmente reconhecido 
e adaptado para o uso na língua portuguesa7.
Existem outras maneiras tanto de avaliar, como de acompanhar o 
padrão da dor, para subsidiar, até mesmo a analgesia. Com essa fina-
lidade, foi elaborada a escala multidimensional de avaliação de dor 
(EMADOR). A EMADOR é composta pela EVN, por descritores 
agudos (10) e descritores de dor crônica (10) e pela localização da 
dor do paciente3. 
O enfermeiro tem papel fundamental na avaliação da dor aguda 
e crônica, em especial, no paciente oncológico. Normalmente é o 
primeiro profissional a perceber a dor do paciente, devendo ser o 
primeiro a buscar solução, junto à equipe multiprofissional. Para a 
enfermagem, a avaliação e a mensuração da dor são indispensáveis e 
úteis em todas as etapas do cuidado e da produção do conhecimento 
que, dentre outros objetivos, além de manuseio e monitoramento 
do paciente, possa determinar as características metrológicas apro-
priadas para os diferentes tipos de dor8.
Diante da crescente incidência do diagnóstico de câncer, deve-se 
intensificar a qualidade da assistência, com o intuito de melhorar 
a qualidade de vida (QV) e amenizar o sofrimento dos pacientes e 
dos familiares. 
Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi caracterizar a dor dos pa-
cientes onco-hematológicos e associá-la com a analgesia ofertada.
 
MÉTODOS

Estudo descritivo, prospectivo desenvolvido com 20 pacientes que 
apresentaram diagnóstico de doença onco-hematológica e que es-
tivessem internados na unidade de hematologia do Hospital Uni-
versitário Walter Cantídio (HUWC), da Universidade Federal do 
Ceará, no período de agosto a novembro de 2013. A amostra foi de 
conveniência baseada na média mensal de 7 pacientes internados, 
dando um total de 28 pacientes no período de 4 meses de coleta. 
Destes apenas 20 pacientes foram os que se incluíram nos critérios 
de inclusão e exclusão da pesquisa.

Para inclusão no estudo foram selecionados pacientes adultos ad-
mitidos no setor de hematologia e que apresentassem relato verbal 
de dor, durante o período da coleta dos dados. Foram excluídos os 
pacientes com diagnóstico não conclusivo de doença onco-hemato-
lógica; os que abandonaram o tratamento durante a coleta dos dados 
ou os que foram transferidos para outro setor ou outro hospital; e 
aqueles que não possibilitaram ao menos quatro dias de acompanha-
mento pelas pesquisadoras.
Foi aplicado um instrumento composto por três partes: 1) carac-
terização da amostra quanto aos dados referentes à identificação, 
fatores sociais, aspectos clínicos da doença e ocorrência ou não de 
dor no dia da entrevista; 2) caracterização da dor foi realizada por 
meio de questionamentos como possível etiologia, quando iniciou 
a dor, a duração da dor, quais os fatores agravantes e se há in-
terferência nas atividades habituais, além da aplicação da EVN6, 
EMADOR3 e do questionário de dor McGill9; 3) controle da dor: 
analgésicos prescritos. 
Para avaliação da dor utilizou-se a EVN. A dor é considerada leve 
quando a intensidade varia de 1 a 3; a intensidade de 4 a 7 é consi-
derada dor moderada; e de 8 a 10, dor intensa6.
Os pacientes foram avaliados diariamente até o dia da alta hospitalar, 
transferência ou óbito para verificar se havia mudança no escore da 
escala aplicada e na analgesia ofertada, visto a disponibilidade na 
unidade e por ser preconizada uma avaliação contínua. Posterior-
mente, foi realizada uma comparação entre os índices de dor e a 
analgesia ofertada.
A EMADOR é composta pela EVN da dor, por descritores agudos 
(10) e descritores de dor crônica (10) e pela localização da dor do 
paciente3.
O questionário de dor McGill é um instrumento que compreende 
quatro categorias, sendo elas: sensitiva, com propriedades mecânicas, 
térmicas e espaciais da dor; afetiva, dimensão afetivo-psicogênica nos 
aspectos de tensão, medo, emoções; avaliativa, expressa a avalição 
global da experiência dolorosa; e miscelânea, uma mistura de di-
versos fatores. Essas categorias estão divididas em 20 subcategorias 
que descrevem diferentes qualidades da dor. Cada palavra representa 
um descritor e receberá uma pontuação, variando de 1 até 6, em 
algumas subcategorias9.
O instrumento foi aplicado em sua totalidade no primeiro dia de re-
lato de dor do paciente, dando início ao acompanhamento do caso. 
As avaliações subsequentes foram realizadas diariamente até a alta 
hospitalar, transferência ou óbito, para verificar se houve mudanças 
nas características e controle da dor. Os pacientes foram acompa-
nhados com uma média geral de 8,45 dias. Durante esse período, 
diariamente, foram avaliadas as características da dor por meio do 
instrumento.
A EMADOR foi aplicada diariamente, sendo solicitado que o pa-
ciente escolhesse um descritor que mais definisse sua dor naquele 
momento, sendo corroborado com a intensidade de dor encontrada 
com a aplicação da EVN. A dor do paciente foi classificada em agu-
da (menos de seis meses) ou crônica (mais de seis meses) e a partir 
dessa divisão, eram mostrados os descritores para que o mesmo pu-
desse escolher. Ao final, os pacientes foram divididos naqueles com 
dor aguda e nos que apresentam dor crônica e foram identificadas as 
palavras mais escolhidas. 
Em relação ao questionário de dor de McGill, foi solicitado que o 
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paciente escolhesse as palavras que mais caracterizassem sua dor, po-
dendo escolher nenhuma ou apenas uma palavra por subgrupo. Ao 
final, foram identificadas as palavras mais escolhidas pelos pacientes, 
o número de descritores e o índice de dor. 
Todos os participantes do estudo assinaram o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido (TCLE), mediante prévia explicação dos 
objetivos do estudo, antes do início da coleta dos dados, de acordo 
com a Resolução 466/2012.  

Análise estatística 
Após a coleta, os dados foram tabulados em planilhas do Excel e 
analisados estatisticamente utilizando o programa estatístico SPSS, 
versão 20.0. Foram calculadas frequências absolutas e médias para 
as variáveis descritivas. Os resultados foram apresentados em formas 
de tabelas. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
HUWC, com parecer favorável de número 216.276.  

RESULTADOS

Com relação à caracterização geral dos 20 pacientes acompanhados, 
11 eram do gênero feminino e 9 do masculino. A faixa etária mais 
prevalente foi entre 18 e 29 anos, com 35% (n=7), seguida por aqueles 
com idade igual ou maior que 60 anos, com 25% (n=5) e posterior-
mente com 20% em cada intervalo dos 30 anos aos 49, com 20% 
(n=4) e pelo intervalo dos 50 anos aos 59 anos. 
Quanto ao estado civil, 45% (n=9) eram casados, seguidos por 
40% (n=8) solteiros, 10% (n=2) eram viúvos e 5% (n=1) eram 
divorciados. Com relação à quantidade de filhos, 40% (n=8) não 
tinham filhos; 35% (n=7) dois filhos e 25% (n=5) três ou mais 
filhos.
A partir da avaliação do nível instrucional, 55% (n=11) haviam con-
cluído o segundo grau, 35% (n=7) tinham terminado o primeiro 
grau, e alfabetizado e com superior completo foram evidenciados 
com 5% (n=1) cada.
Quanto aos aspectos clínicos da doença, realizou-se uma avaliação 
do tipo de diagnóstico onco-hematológico e do tempo de diagnós-
tico, tendo sido verificado que o diagnóstico mais prevalente foi a 
leucemia mieloide aguda (LMA), com 30% dos casos, seguida pelo 
linfoma Não-Hodgkin (LNH) e mieloma múltiplo com 15% cada. 
Quanto ao tempo de diagnóstico, percebeu-se que os pacientes 
acompanhados, predominantemente, apresentavam tempo de diag-
nóstico inferior a um ano (70%). Todos os pacientes relataram dor 
no primeiro dia da coleta dos dados, sendo esse um critério para 
traçar o perfil da dor.
Na caracterização da dor as perguntas feitas foram: possível etiolo-
gia, quando iniciou a dor, a sua duração, quais os fatores agravan-
tes e se há interferência nas atividades habituais como observado 
na tabela 1.
Com relação à etiologia da dor, notou-se que a infecção intestinal 
(30%) e a mucosite (20%) foram as mais relatadas. Os pacientes 
relataram em sua maioria que permaneciam com dor a maior parte 
do dia (70%). Apresentaram como fatores agravantes para a dor, 
principalmente a alimentação (40%) e a movimentação (30%). A 
dor interferiu para a deambulação (35%) e ter uma alimentação 
adequada (30%).

A intensidade da dor foi avaliada a partir da aplicação da EVN de 
avaliação da dor. Identificou-se, a partir da EAV inicial, que 15% 
dos pacientes apresentaram intensidade na faixa entre 1 a 3 (dor 
leve), 10% no intervalo de 4 a 7 (dor moderada) e 75% no intervalo 
de 8 a 10 (dor intensa). A média geral de intensidade da dor durante 
o acompanhamento foi de 6,5. 
A avaliação pela EMADOR foi realizada diariamente, sendo solici-
tado que o paciente escolhesse um descritor que mais caracterizasse 
sua dor naquele momento. Na tabela 2, encontram-se os descritores 
mais citados durante o acompanhamento dos pacientes.
Houve mais pacientes com relatos de dor aguda, com 80% (n=16), 
do que pacientes com dor crônica. Para os pacientes com dor aguda, 
o descritor mais citado foi profundo (35,7%). Para os pacientes com 
dor crônica, o descritor mais citado foi persistente (31,4%). Obser-
vou-se que dentre os descritores para dor aguda, apenas um não foi 
citado, aniquiladora. Já nos descritores para dor crônica, quatro não 
foram citados: deprimente, desastrosa, prejudicial, assustadora.
Na aplicação do questionário de McGill, quando solicitado que os 
pacientes escolhessem as palavras que mais caracterizavam sua dor, 

Tabela 1. Caracterização da dor de pacientes onco-hematológicos. 
Fortaleza – CE

Etiologia da dor Início da dor

Causas % (n) Tempo % (n)

Infecção intestinal 30 (6) > 6 meses 20 (4)

Mucosite 20 (4) < 6 meses 80 (16)

Úlcera por pressão 10 (2)

Cefaleia 10 (2) Duração % (n)

Hemorroida 10 (2) Intermitente 30 (6)

Demais causas 20 (4) Dia todo 70 (14)

Fatores agravantes Interferência nas AH

% (n) Atividades % (n)

Alimentação 40 (8) Deambulação 35 (7)

Movimentação 30 (6) Alimentação 30 (6)

Evacuação 15 (3) Sono/Repouso 20 (4)

Barulho 10 (2) Eliminação 10 (2)

Respiração 5 (1) Sem alteração 5 (1)
AH = atividades habituais

Tabela 2. Descritores identificados a partir da escala multidimensio-
nal de avaliação de dor. Fortaleza – CE

Dor aguda Dor crônica

Descritores % (n) Descritores % (n)

Profunda 35,7 (45) Persistente 31,4 (11)

Intensa 27,8 (35) Insuportável 22,8 (8)

Insuportável 13,5 (17) Dolorosa 20 (7)

Desesperadora 7,1 (9) Angustiante 14,3 (5)

Enlouquecedora 5,5 (7) Desconfortável 8,6 (3)

Monstruosa 4,8 (6) Cruel 2,9 (1)

Fulminante 4 (5)

Terrível 0,8 (1)

Tremenda 0,8 (1)
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as mais escolhidas foram: pontada (80%), que incômoda (75%), 
forte (75%), desgastante (70%) e penetrante (70%). Dezenove pa-
lavras não foram citadas por nenhum dos pacientes, como: vibração, 
tremor, como batida, como pancada, tiro, em lança, mordida, esma-
gamento, fervente, em brasa, formigamento, coceira, machucada, 
dentre outras. 
Dos 20 subgrupos, apenas um não teve nenhuma de suas palavras 
citadas, sendo ele do grupo miscelânea, subgrupo 19, com as pala-
vras: fria, gelada e congelamento.
A partir da aplicação do questionário de McGill, pode ser identifi-
cado tanto o número máximo de subcategorias escolhidas, seja por 
categoria ou no total, como o índice de dor, por categoria ou total, 
como explicitado na tabela 3. 
Na avaliação pelo descritor escolhido em cada categoria, identificou-se 
que na sensitiva, os mais prevalentes foram: pontada (11,5%), fisga-
da (8,6%) e latejante (6,5%). Na categoria afetiva, as mais escolhidas 
foram: exaustiva (25,4%), castigante (16,9%) e cruel (13,5%). Na 
avaliativa as mais encontradas foram: que incomoda (27,8%), forte 
(27,8%) e desgastante (25,9%). Na miscelânea as mais evidenciadas 
foram: penetra (20,3%), aperta (13%) e pavorosa (11,6%).
A avaliação do número de subcategorias pode ser realizada em cada 
grupo, individualmente, ou pelo total. Na tabela 3, encontra-se o 
número máximo de subcategorias escolhidas por grupo e o total evi-
denciado. Optou-se por evidenciar o máximo valor encontrado em 
cada categoria. 
Notou-se que dos 10 subgrupos da categoria sensitiva, o máximo 
escolhido foram 5 subgrupos para caracterizar a dor, em 35% dos 
participantes. Na categoria afetiva, o máximo escolhido foram 3 de 
5 subgrupos, em 45% dos participantes. Na avaliativa, foi unânime 
a escolha desse grupo, que é composto por apenas um subgrupo. Na 
miscelânea, quase todos os subgrupos foram escolhidos, 3 de 4, em 
60% dos participantes.
O índice de dor é obtido pela soma do valor correspondente a cada 
palavra escolhida em cada categoria. Esse índice pode ser obtido por 
cada categoria ou pela soma total. Na tabela 3, encontra-se o índice 
máximo de dor verificado em cada categoria individualmente e a 
máxima pontuação total evidenciada.
Na categoria sensitiva, o máximo índice de dor obtido foi de 13, em 
15% dos pacientes. Na categoria afetiva, 5 foi o máximo índice de 
dor, em 25% dos participantes da pesquisa. Na avaliativa, obteve-se 
a máxima pontuação (5), em 40% dos participantes. Na miscelâ-
nea, encontrou-se 10 como o índice máximo, em 15% dos pacientes 
onco-hematológicos acompanhados. A pontuação máxima eviden-
ciada foi de 34, em 15% dos pacientes.
A analgesia dos pacientes acompanhados foi avaliada diariamente 
a partir da prescrição médica. Foi comparada com a intensidade de 

dor obtida por meio da aplicação da EAV. As prescrições de analgesia 
foram comparadas de acordo com a escada analgésica preconizada 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS)6, que possui quatro de-
graus, tendo o último sido incluído mais recentemente.
Percebeu-se que dos 20 pacientes acompanhados, 13 não apresen-
taram analgesia conforme esquema indicado pela OMS. Todas as 
dores de intensidade leve foram medicadas com analgesia mais forte 
do que a necessária para o controle da dor. A dor de intensidade 
moderada foi a que mais seguiu o que é preconizado pela OMS. Já a 
dor intensa teve tratamento inadequado em sua maioria. Para a dor 
refratária, não foi ofertado nenhum tratamento invasivo. 
O único analgésico adjuvante identificado foi hioscina associada a 
um opioide fraco. Não foi observada a utilização de outros anal-
gésicos adjuvantes, como os antidepressivos, anticonvulsivantes e 
anestésicos locais.
Verificou-se prevalência na utilização de opioides fracos, de horário 
ou se necessário, independentemente de ser dor de intensidade leve, 
moderada ou intensa. Outra prática comum é a utilização de anal-
gésicos se necessário, em 45% (n=9) dos pacientes acompanhados.
 
DISCUSSÃO

No presente estudo, foram evidenciadas como principais causas a 
infecção intestinal e a mucosite, podendo ser relacionadas como 
causas associadas ao tratamento antitumoral, pós-quimioterapia 
antineoplásica. Quando se avaliam os principais efeitos adversos 
pós-tratamento antineoplásico, a mucosite destaca-se como efeito 
agudo de maior frequência, sendo uma das principais responsáveis 
por sintomas como inapetência e infecção do trato gastrointestinal10. 
O envolvimento direto pelo tumor é a causa mais frequente de dor 
nos pacientes oncológicos (70%), porém em 17% dos pacientes a 
dor está relacionada ao próprio tratamento antitumoral11.
Evidenciou-se que 75% dos pacientes apresentaram dor intensa 
(entre 8 e 10), resultado semelhante ao encontrado no estudo de 
Silva et al.12 no qual foi evidenciado que 63% dos pacientes adultos 
oncológicos, no primeiro dia da pesquisa, apresentaram relatos de 
dor moderada. 
Na EMADOR em relação à dor aguda, os descritores mais citados 
foram profunda, intensa, insuportável, desesperadora e enlouque-
cedora. E na dor crônica foram: persistente, insuportável, dolorosa, 
angustiante e desconfortável. Outro estudo3 constatou que os mais 
prevalentes para dor crônica foram deprimente, persistente, angus-
tiante, desastrosa e prejudicial. Para a dor crônica só houve seme-
lhança em dois descritores (persistente e angustiante). Nota-se que a 
dor crônica gera desespero no paciente pela sua persistência13.
A revisão narrativa de Sallum, Garcia e Sanches5 consolida que a dor 

Tabela 3. Número máximo de descritores e índice máximo de dor evidenciado na população onco-hematológica por meio do questionário de 
McGill. Fortaleza – CE

Categorias Máximo de subcategorias % Categorias Índice máximo de dor %

Sensitiva (n=10) 5 35 Sensitiva (n=42) 13 15

Afetiva (n=5) 3 45 Afetiva (n=14) 5 25

Avaliativa (n=1) 1 100 Avaliativa (n=5) 5 40

Miscelânea (n=4) 3 60 Miscelânea (n=17) 10 15

Total (n=20) 12 35 Total (n=78) 34 15
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crônica é mais que um sintoma, mas uma doença que persiste, e não 
desaparece mesmo com a cura da lesão. Sendo uma presença cons-
tante e prolongada, pode ser perturbadora e proporcionar alterações 
em atividades da vida diária, além de modificações no humor, na 
autoestima, pensamentos negativos ou suicidas, apreciação desespe-
rançada da vida e alterar as relações familiares, de trabalho e de lazer, 
justificando os descritores da dor encontrados nesse trabalho. 
E no questionário de McGill dentre as palavras mais citadas no pre-
sente estudo, tem-se pontada, que incomoda, forte, desgastante e 
penetrante. No estudo de Costa e Chaves7, no qual também utiliza-
ram a escala de McGill para caracterizar a dor de pacientes oncoló-
gicos, foi evidenciado que as palavras mais citadas foram: enjoada, 
cansativa, fina, pontada e sensível.
A comparação dos resultados obtidos neste estudo por categoria da 
escala de McGill foi realizada com o estudo de Silva et al.14, realizado 
também com pacientes oncológicos. Na categoria sensitiva os descri-
tores mais escolhidos foram pontada, fisgada e latejante, diferindo do 
encontrado no estudo de base para comparação, no qual as mais en-
contradas foram lateja, cólica e ferroa, coincidindo apenas a latejante. 
As diferenças podem estar associadas ao local da dor, e nesse contexto 
ao tipo de câncer, pois em pontadas, agulhadas e choques estão bem 
presentes quando a dor é de origem neuropática.  E ao mencionar 
latejantes podem ser descritas em casos de cefaleia, como exemplo. 
As dores em fisgadas são comuns na região abdominal e podem ter 
vários diagnósticos possíveis dependendo da localização. 
Na afetiva, as mais prevalentes diferiram em ambos os estudos, sen-
do os descritores: exaustivo, castigante e cruel os mais encontrados 
no presente estudo, diferente das encontradas no estudo de base para 
comparação, que foram incomoda, cansativa e desgastante. O im-
portante nessa categoria é identificar o aspecto emocional da dor e 
como o paciente se sente diante dela.
Pode-se utilizar o questionário de McGill para encontrar um índice 
de dor por categoria ou geral e ter um noção de qual categoria é 
mais acometida em cada paciente ou comparar o índice geral com o 
valor máximo possível e perceber se a dor do paciente envolve vários 
aspectos desde físico, psicológico ou comportamental.
Dentre as categorias, a que mais foi selecionada pelos pacientes 
acompanhados, foi a avaliativa, em sua totalidade, mostrando que 
eles utilizaram palavras para relatar sua experiência dolorosa. As ca-
tegorias sensitiva e afetiva foram, proporcionalmente, pouco esco-
lhidas, apresentando ambas, baixos índice de dor, mostrando que 
os pacientes utilizam pouco os aspectos sensitivo e emocional para 
caracterizar suas dores. Esse resultado contrariou o encontrado no 
estudo de Costa e Chaves7, no qual o maior número de descritores 
escolhidos foi na categoria sensitiva e os com maior índice foi na 
categoria afetiva. 
O presente estudo realizou uma comparação entre a analgesia oferta-
da para os pacientes com queixas verbais de dor e a preconizada pela 
OMS. Essa mesma comparação foi realizada no estudo de Barbosa 
et al.15. Em ambos os estudos, observou-se prevalência de não segui-
mento das normas da OMS. Alguns fatores podem estar envolvidos, 
como: não utilização da EAV da dor para quantificar esse sintoma 
e aplicação da escala de maneira inadequada; desconhecimento das 
técnicas de analgesia indicadas pela OMS. No caso dos pacientes 

onco-hematológicos, outra limitação encontrada é a restrição quan-
to ao uso de anti-inflamatório não esteroide para dor, pois poderá 
inibir uma possível febre e mascarar um sinal indicativo de infecção, 
ainda mais em pacientes leucopênicos. 
A utilização dos analgésicos adjuvantes ainda é muito limitada, 
sendo os antiespasmódicos a classe mais prescrita15. A OMS tenta 
divulgar e incentivar a utilização das demais classes dos adjuvantes 
como importantes para o controle eficaz da dor, como, por exemplo, 
os antidepressivos (amitriptilina), os anticonvulsivantes (fenitoína, 
fenobarbital) e os hipnóticos (midazolam).
Observou-se, também, uma prática de analgesia se necessário, não 
sendo indicada pela OMS. Recomenda-se que na prescrição de 
analgésicos deve-se conhecer a sua faixa terapêutica, ou seja, o nível 
de concentração se mantém constante para permanecer na zona de 
analgesia, pois a dor crônica exige tratamento preventivo, portanto 
os analgésicos devem ser prescritos em intervalos regulares6. O II 
Consenso Nacional de Dor Oncológica afirma que no Brasil 24,5 
a 46,6% dos pacientes com dor oncológica não têm controle ade-
quado da dor16.

CONCLUSÃO

As escalas são de extrema importância na mensuração e caracteriza-
ção da dor. A enfermagem deve estar à frente na sua implantação e 
utilização nas unidades hospitalares, de maneira especial nas oncoló-
gicas pela alta incidência desse sintoma. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: In light of the social 
and economic impact caused by pain and the evidences of be-
nefits provided by physical activity to individuals affected by 
this unpleasant sensation, this study aimed at evaluating the 
prevalence of self-reported musculoskeletal pain and at deter-
mining its association with the level of physical activity of ma-
les aged 40 years or above, dwellers of the urban zone of the 
city of Pelotas-RS.
METHODS: This is an observational, cross-sectional and popu-
lation-based study. The level of physical activity was measured by 
means of leisure and communting sections of the International 
Physical Activities Questionnaire, being classified as insufficien-
tly active those with scores below 150 minutes/week. To evaluate 
pain self-perception, a question of the Aging Male’s Symptoms 
Scale was used. Those reporting moderate, severe and intense 
pain were classified as having pain.
RESULTS: The prevalence of pain self-perception was 27.0% 
(CI95% 22.7 – 31.3) and was significantly associated to the level 
of physical activity (p<0.001). Males performing 150 minutes/
week or more of physical activity had 60% protection against 
pain report as compared to those not reaching this cutoff point, 
being that this result was maintained significant even after ad-
justment for confounding factors (p=0.02).
CONCLUSION: This study has shown that reaching physical 
activity recommendations may be a protection against muscu-
loskeletal pain perception among studied males.
Keywords: Epidemiology, Males, Musculoskeletal pain, Pain, 
Physical activity, 
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RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Frente ao impacto social e 
econômico que a dor causa e aos indícios dos benefícios propor-
cionados pela prática de atividade física em indivíduos acome-
tidos por essa sensação desagradável, o objetivo deste estudo foi 
avaliar a prevalência de dor musculoesquelética autorrelatada e 
determinar a associação dessa variável com o nível de atividade 
física em homens de 40 anos de idade ou mais, residentes na zona 
urbana da cidade de Pelotas-RS.
MÉTODOS: O estudo caracteriza-se como observacional, trans-
versal de base populacional. O nível de atividade física foi men-
surado por meio das sessões de lazer e deslocamento do Ques-
tionário Internacional de Atividades Físicas, sendo classificados 
como insuficientemente ativos aqueles com escore inferior a 150 
minutos/semana. Para avaliar a autopercepção da dor utilizou-se 
uma questão da escala The Aging Male´s Symptoms Scale. Foram 
classificados como tendo dores aqueles que relataram sentir dores 
moderadas, graves e intensas. 
RESULTADOS: A prevalência de autopercepção de dor foi de 
27,0% (IC95% 22,7 - 31,3) e esteve significativamente associada 
ao nível de atividade física (p<0,001). Os homens que realizaram 
150 minutos/semana ou mais de atividade física apresentaram 
uma proteção de 60% contra o relato de dor quando compa-
rados aos que não atingiam esse ponto de corte, sendo que esse 
resultado se manteve significativo após ajuste para os fatores de 
confusão (p=0,02). 
CONCLUSÃO: O presente estudo demonstrou que atingir as 
recomendações de atividade física pode representar proteção 
contra a percepção da dor musculoesquelética nos homens es-
tudados. 
Descritores: Atividade física, Dor, Dor musculoesquelética, Epi-
demiologia, Homens.

INTRODUÇÃO

A dor é considerada um importante problema clínico, social e eco-
nômico em comunidades ao redor do mundo1. Segundo a Associa-
ção Internacional para Estudo da Dor (IASP), é uma experiência 
sensitiva e emocional desagradável associada com atual ou potencial 
lesão tecidual ou descrita nos termos da própria lesão2.
As dores musculoesqueléticas, principalmente as lombalgias e algias 
dos membros superiores (MMSS), ocupavam os primeiros lugares 
entre as doenças crônico-degenerativas no que diz respeito ao perfil 
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de morbidade em diversos países3. Vários fatores, tais como condi-
ções sócio-demográficas, psicossociais, físicas e organizacionais têm 
sido relacionados ao desencadeamento, desenvolvimento e manu-
tenção desse tipo de dor4. 
Segundo Leveille et al.5 a prevalência de dor musculoesquelética em 
adultos de meia idade e idosos atinge até 60% dessa população, sen-
do mais prevalente entre as mulheres6. Além disso, essa morbidade 
apresenta muitas implicações na saúde pública visto que é uma das 
causas mais comuns de deficiência e incapacidade, especialmente em 
pessoas mais velhas7.
Há evidência de que a prática de atividade física possa influenciar 
diretamente no mecanismo de liberação de opioides endógenos e 
seja capaz de induzir a analgesia8, havendo também indicativo de 
que essa prática possa agir como modulador da sensação desagra-
dável da dor por meio da dopamina9. Nesse sentido, a atividade fí-
sica pode ser considerada um tratamento não farmacológico para a 
dor musculoesquelética, pois quando realizada de forma adequada e 
respeitando-se as características individuais, pode reduzir a dor e os 
sintomas a ela associados10.
Alguns estudos têm demonstrado associação inversa da prática de 
atividades físicas e redução das dores musculoesqueléticas. Bruce et 
al.11 demonstraram redução de 25% na dor musculoesquelética em 
praticantes de exercícios aeróbios em comparação a indivíduos se-
dentários. Já Stubbs et al.12 verificaram que adultos mais velhos sem 
dor eram significativamente mais ativos em comparação a seus pares 
com dor musculoesquelética crônica. 
Frente ao impacto social e econômico que a dor causa e aos indícios 
dos benefícios proporcionados pela prática de atividade física em 
indivíduos acometidos por essa sensação desagradável, percebe-se a 
importância de determinar a associação dessas variáveis. Soma-se a 
isso o fato que investigações epidemiológicas com amostras repre-
sentativas são menos frequentes entre homens, provavelmente por 
serem menos acometidos por dores musculoesqueléticas do que as 
mulheres6. 
Assim, o objetivo do estudo foi medir a prevalência de dor muscu-
loesquelética autorrelatada e determinar a associação dessa variável 
com o nível de atividade física em homens de 40 anos de idade ou 
mais, residentes na zona urbana da cidade de Pelotas-RS. 
 
MÉTODOS

Este estudo caracteriza-se como observacional com delineamento 
transversal e de base populacional e foi realizado no município de 
Pelotas/RS, sendo a coleta de dados realizada no decorrer de um ano. 
Pelotas situa-se no extremo sul do Rio Grande do Sul e na época da 
coleta de dados a população era de aproximadamente 323.034 ha-
bitantes, dos quais aproximadamente 153.180 (47% da população) 
eram do gênero masculino.
O município é dividido em 408 setores censitários urbanos pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No presente 
estudo, a seleção dos setores que compuseram a amostra foi probabi-
lística por conglomerado, onde foram sorteados 45 dos 404 setores 
censitários que contêm domicílios para serem incluídos no estudo. 
Em cada setor censitário sorteado foi identificado um ponto de par-
tida do estudo, a partir do qual foram selecionados sistematicamente 
os domicílios a serem visitados.

Após a seleção do primeiro domicílio a ser incluído no estudo, os 
próximos foram selecionados de forma sistemática, respeitando-se o 
intervalo estipulado de cinco domicílios, até atingir 20 residências em 
cada setor. No total foram selecionadas 900 residências onde todos os 
homens que apresentassem idade igual ou superior a 40 anos foram 
inicialmente considerados elegíveis para o estudo. Foram excluídos do 
estudo indivíduos institucionalizados (asilos, hospitais, prisões e quar-
téis), indivíduos com incapacidade motora grave (tetraplégicos, parali-
sia cerebral, entre outras) e indivíduos que não tivessem capacidade de 
responder e/ou compreender as perguntas do questionário.
As características demográficas, socioeconômicas e de saúde dos in-
divíduos envolvidos no estudo foram avaliadas pela aplicação de um 
questionário padronizado pré-testado.
Para avaliar o desfecho - autopercepção da dor - utilizou-se a se-
guinte questão: “Você tem sentido dores nas articulações/juntas e/ou 
nos músculos? (Você tem sentido dor na parte de baixo das costas, dor 
nas articulações, dor no(s) braço(s) ou na(s) perna(s), dores nas costas 
em geral)”. Essa questão faz parte da The aging males symptoms scale 
(AMS), escala utilizada para acessar os sintomas do envelhecimento 
masculino que foi validada por Heineman et al.13. 
Foram lidas aos entrevistados as seguintes opções de resposta: “Não 
tenho sentido dores”; “Tenho sentido dores leves”; “Tenho sentido dores 
moderadas”; “Tenho sentido dores graves”; “Tenho sentido dores inten-
sas”, onde os entrevistados apontavam uma das alternativas para in-
dicarem como estavam se sentindo em relação a essa sensação na 
última semana. Foram classificados como tendo dores aqueles que 
relataram sentir dores moderadas, graves e intensas.
Para definir o nível de atividade física (NAF) dos homens entre-
vistados, utilizou-se a versão longa do International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ)14, considerando-se apenas as práticas de ati-
vidade física do lazer e deslocamento que foram avaliadas em con-
junto. Considerou-se como atingindo as recomendações os que re-
latavam o mínimo de 150 min/sem de atividades físicas, de acordo 
com as recomendações do ACSM15; esse escore mínimo deveria ser 
atingido no somatório das atividades de lazer e deslocamento. 
As variáveis independentes foram idade (em anos completos), cor da 
pele (divididos em brancos; não brancos, conforme percepção do en-
trevistador), situação conjugal (com companheiro; sem companhei-
ro), nível econômico - determinado segundo classificação da Associa-
ção Brasileira de Empresas de Pesquisa (A- mais elevada; B; C; D/E)16, 
escolaridade (em anos completos de estudo), tabagismo (fumante atu-
al; ex-fumante; nunca fumou) e autopercepção de saúde (excelente; 
muito boa; boa; regular; ruim). O estado nutricional foi determinado 
pelo índice de massa corporal (IMC), calculado pelo peso e altura refe-
ridos e classificado segundo critérios da Organização Mundial da Saú-
de (OMS)17. A variável trabalho fora de casa (todo tipo de trabalho, 
regulamentado ou não) foi coletada de forma dicotômica (sim/não) e 
a autopercepção da redução da força foi investigada por meio de uma 
questão da escala dos sintomas do envelhecimento masculino13 e a 
classificação foi de forma dicotômica (normal/diminuída).
O instrumento foi aplicado face a face por entrevistadores de ambos 
os gêneros com, pelo menos, ensino médio completo, que recebe-
ram treinamento de 40h para aplicação do instrumento sem estarem 
informados dos objetivos nem das hipóteses do estudo. Os entrevis-
tadores realizaram as entrevistas individualmente. Os supervisores 
do trabalho de campo refizeram as entrevistas em 10% da amostra, 
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selecionados ao acaso, com um questionário reduzido, contendo 
questões-chave selecionadas do instrumento para controle de qua-
lidade do estudo. O questionário foi testado em um estudo piloto 
realizado em um setor censitário não incluído na amostra final.

Análise estatística
O banco de dados foi construído no programa Epi Info 6.0, sendo 
realizada dupla digitação de cada questionário. Para análise dos da-
dos utilizou-se o programa STATA 14.0. Foi feita uma análise des-
critiva dos sujeitos da amostra em termos de autopercepção da dor 
e das variáveis socioeconômicas, demográficas, comportamentais, 
nutricionais e de saúde. Na análise bivariada foi verificada a relação 
entre o desfecho e o nível de atividade física no lazer e deslocamen-
to através dos testes de Qui-quadrado para heterogeneidade e para 
tendência linear. A análise multivariável controlada para fatores de 
confusão (nível socioeconômico, trabalho, redução da força, auto-
percepção de saúde) foi realizada por meio de regressão de Poisson 
com variância robusta, e as variáveis mantidas nessa análise foram 
as que apresentaram valor p<0,2 na análise bivariada. O nível de 
significância estabelecido foi 5%.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Es-
cola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas 
sob o protocolo 005/2008. Os participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

RESULTADOS

Participaram do estudo 415 homens com média de idade de 
54,5±10,5 anos variando entre 40 e 86 anos, sendo que 28,5% ti-
nham 60 anos ou mais, a maioria (85,2%) era de cor da pele branca, 
29,9% tinham entre zero e quatro anos de estudo, 41,9% pertencen-
tes às classes socioeconômicas A e B, 67,1% apresentaram sobrepeso 
ou obesidade, 28,0% eram fumantes na época da coleta dos dados, 
66,9% trabalhavam fora, 25,1% percebiam a saúde como regular ou 
ruim e 82,9% não atingiram as recomendações de atividade física.
Em relação ao desfecho em estudo (prevalência de dor musculoes-
quelética autorrelatada), 27,0% (IC95% 22,7-31,3) dos respondentes 
relataram esse tipo de dor. A tabela 1 apresenta a associação do relato 
da presença de dor conforme as variáveis estudadas. Quanto à inten-
sidade da dor, 17,4% relataram sentir dores moderadas, 8,0% gra-
ves e 1,6% intensas, o que representa, respectivamente, 64,4, 29,6 e 
6,0% da prevalência total nos homens que foram classificadas como 
tendo dores. 
Quando analisada a percepção de dor e o nível de atividade físi-
ca, notou-se associação entre o desfecho e essa variável, sendo que 
30,5% daqueles que não atingiam as recomendações de atividade 
física para benefícios à saúde (150 min/sem) relataram dor, enquan-
to o percentual dos que atingiam as recomendações foi de 9,9% 
(p<0,001). A percepção da dor também esteve associada com escola-
ridade, nível socioeconômico, IMC, redução da força, trabalho fora 
de casa e autopercepção de saúde. 
No que diz respeito à associação entre a intensidade da dor e o nível 
de atividade física, verificou-se uma tendência (p=0,004) de aumen-
to da percepção de dores mais intensas entre aqueles que não atin-
giam as recomendações de atividade física para benefícios à saúde 
em comparação aos que atingiam (Figura 1). 

Tabela 1. Análise bivariada da autopercepção da dor com as variá-
veis independentes estudadas (n=415)

Variáveis Com dor Sem dor

n % n % Valor 
de p

Idade (anos) 0,43

   40-49 37 23,0 124 77,0

   50-59 37 27,6 97 72,4

   60-69 25 32,5 52 67,5

   70 ou mais 13 30,2 30 69,8

Cor da pele 0,66

   Branco 96 27,3 256 75,4

   Não branco 15 24,6 46 24,6

Escolaridade (anos completos) 0,04**

   0 3 21,4 11 78,6

   1 a 4 41 36,9 70 63,1

   5 a 8 28 19,3 117 80,7

   9 a 11 20 26,7 55 73,3

   12 ou mais 20 28,6 50 71,4

Nível socioeconômico (ABEP) 0,04**

   A (mais elevado) 3 9,4 29 90,6

   B 45 32,9 92 67,2

   C 52 27,2 139 72,8

   D/E 10 21,3 37 78,7

Situação conjugal 0,86

   Casado ou morando com 
   companheira

86 26,8 235 73,2

   Sem companheira 26 27,7 68 72,3

   IMC (kg/m²)# 0,02**

   Normal 36 27,5 95 72,5

   Sobrepeso 40 22,4 139 77,7

   Obesidade 34 38,6 54 61,4

Tabagismo 0,46

   Nunca fumou 31 24,8 94 75,2

   Ex-fumante 52 30,2 120 69,8

   Fumante atual 29 24,6 89 75,4

Autopercepção da força <0,001*

   Normal 77 22,9 259 77,1

   Diminuída 35 44,3 44 55,7

Trabalho fora de casa 0,01*

   Não 48 35,0 89 65,0

   Sim 64 23,0 214 77,0

Autopercepção de saúde <0,001**

   Excelente 5 12,5 35 87,5

   Muito boa 10 17,5 47 82,5

   Boa 54 25,4 159 74,7

   Regular 32 38,1 52 61,9

   Ruim 11 55,0 9 45,0

Nível de atividade física 
(min/sem)

<0,001*

   Não atinge as recomendações 105 30,5 239 69,5

   Atinge as recomendações 7 9,9 64 90,1

ABEP = Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa; ; IMC = Índice de 
massa corporal; # Variável com maior número de ausência (17); *Qui-quadrado 
para heterogeneidade; **Qui-quadrado para tendência linear.
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Figura 1. Intensidade relatada de dor de acordo com o nível de ativi-
dade física no lazer e deslocamento dos homens estudados (n=415)

Esse tipo de associação também foi verificado quando a atividade 
física foi considerada por meio de um escore categorizado do quanto 
os participantes realizavam em minutos por semana (min/sem) ati-
vidades físicas, sendo que menos de 10% dos que faziam 500 min/
sem ou mais relataram sentir dor contra 32,4% dos que não faziam 
atividade física alguma ao longo da semana (p=0,005) (Figura 2).
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Figura 2. Presença de dor nos homens estudados de acordo com o tem-
po despendido em atividades físicas no lazer e deslocamento (n=415)

Na análise multivariável, quando se controlou no mesmo nível os fa-
tores de confusão (escolaridade, nível socioeconômico, IMC, hábito 
tabagista, redução da força, trabalho fora de casa e autopercepção de 
saúde), a associação entre a percepção de dor e o nível de atividade 
física foi mantida (p=0,02), sendo que os indivíduos suficientemen-
te ativos apresentaram proteção de 60% para o relato de dor em 
comparação àqueles que não atingiam as recomendações. Também 
nessa análise, sujeitos que perceberam redução na força e sua saúde 
como ruim, apresentaram riscos maiores de percepção de dor (60% 
e 180%, respectivamente) quando comparados aos grupos de refe-
rência (força normal e saúde excelente) (Tabela 2).

Tabela 2.  Análise multivariável da autopercepção da dor e variáveis 
independentes em estudo (n=415)

Análise ajustada*

Variáveis RP (IC 95%) Valor de p

Escolaridade (em anos completos) 0,8

   0 1,0

   1 a 4 2,7 (0,9 – 8,2)

   5 a 8 1,5 (0,5 – 4,8)

   9 a 11 2,1 (0,7 – 6,6)

   12 ou mais 2,6 (0,8 – 8,4)

Nível socioeconômico (ABEP) 0,3

   A (mais elevado) 1,0

   B 3,4 (1,1 – 10,3)

   C 2,5 (0,9 – 7,3)

   D/E 1,9 (0,6 – 6,2)

   IMC (kg/m²))# 0,3

   Normal 1,0

   Sobrepeso 1,0 (0,6 – 1,3)

   Obesidade 1,4 (0,9 – 2,2)

Tabagismo 0,7

   Nunca fumou 1,0

   Ex-fumante 0,9 (0,6 – 1,3)

   Fumante atual 1,0 (0,7 – 1,5)

Autopercepção da força 0,02**

   Normal 1,0

   Diminuída 1,6 (1,1 – 2,3)

Trabalho fora de casa 0,1

   Não 1,0

   Sim 0,8 (0,6 – 1,1)

Autopercepção de saúde 0,01***

   Excelente 1,0

   Muito boa 1,3 (0,5 – 3,6)

   Boa 1,6 (0,6 – 4,1)

   Regular 1,9 (0,7 – 5,2)

   Ruim 2,8 (1,1 – 7,2)

Nível de atividade física (min/sem) 0,02**

   Não atinge as recomendações 1,0

   Atinge as recomendações 0,4 (0,2 – 0,9)

ABEP = Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa; IMC = Índice de massa 
corporal; # Variável com maior número de ausência (17); * Ajustada para escolari-
dade, nível socioeconômico, tabagismo, redução da força, trabalho fora de casa 
e autopercepção de saúde, mantidas na análise por apresentarem valor p≤0,2; 
** Teste de Wald para heterogeneidade; *** Teste de Wald para tendência linear.

DISCUSSÃO

Os principais achados do presente estudo apontaram a associação da 
autopercepção de dor musculoesquelética, de redução da força e de 
saúde ruim com a prática de atividades físicas nos domínios do lazer 
e deslocamento.
Estudos realizados nessa mesma região do Brasil também verifica-
ram os fatores associados a distúrbios osteomusculares ou à dor lom-
bar crônica e não identificaram nenhuma associação dessas variáveis 
com a prática de atividades físicas, mas sim com outros desfechos 
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como IMC, idade, situação conjugal, tabagismo, carregar peso e es-
forço repetitivo18,19.
Outros autores constataram que a prevalência de dor musculoes-
quelética aumenta com a idade20. Não há ainda consenso de que a 
atividade física seja fator protetor para esse tipo de morbidade21,22. 
No entanto, no presente estudo percebeu-se que aqueles homens 
que relataram apresentar diminuição da força tiveram um risco 60% 
maior de apresentar dor musculoesquelética em comparação aos 
que não apresentaram redução. Estudo de coorte23 também realiza-
do com homens, porém mais jovens, demonstrou que aqueles que 
apresentaram pouca força muscular já apresentavam redução no ris-
co de autorreferir dor musculoesquelética (RR 0,93; IC 95% 0,87 a 
0,99), porém, o mesmo resultado não se manteve para aqueles com 
bastante força (RR 0,99; IC95% 0,93 a 1,05). Os autores aponta-
ram que os resultados não fortaleceram a hipótese de que a pouca 
força seja um fator de risco para dor musculoesquelética futura23. A 
relação entre atividade física e dor musculoesquelética na presente 
pesquisa deve ser avaliada com restrições visto que se trata de um 
estudo transversal, passível de viés de causalidade reversa.
Em relação à associação da percepção de dor com o principal des-
fecho em estudo (nível de atividade física), o resultado encontrado 
diverge de estudo de coorte realizado no Japão22, com 4.559 adultos 
entre 40 e 79 anos (46% do gênero masculino), onde não se verificou 
tal associação. Cabe ressaltar que o presente estudo avaliou a presen-
ça de dor musculoesquelética em várias regiões do corpo enquanto o 
estudo japonês mensurou a presença de dor apenas em dois pontos 
específicos: na região lombar (onde a prevalência de dor relatada pelos 
homens foi de 49,9%) e nos joelhos (prevalência de 39,5%)22. Por 
outro lado, Stubbs et al.12, em metanálise, identificaram que pessoas 
mais velhas, com dor crônica, eram menos ativas que aquelas que não 
apresentavam esse sintoma. Embora com uma diferença pequena, os 
autores sugeriram que a prática de atividades físicas para essa popula-
ção pode ser clinicamente relevante, podendo servir como estratégia 
não farmacológica. 
Na mesma direção que Stubbs et al.12, o estudo de coorte realiza-
do por Bruce, Fries e Lubeck11 acompanhou por 14 anos homens 
e mulheres de uma associação de corredores comparando-os com 
indivíduos de uma comunidade dos Estados Unidos. Os resultados 
apontaram que aqueles que sempre foram fisicamente ativos tiveram 
25% menos dores esqueléticas em comparação com os que reporta-
ram ser mais sedentários. Esse resultado apresentado pelos autores11 
também corrobora os encontrados no presente estudo onde se veri-
ficou que os homens que atingiram as recomendações de atividade 
física relataram apresentar dores menos intensas em comparação 
àqueles que não atingiram as recomendações, bem como aqueles 
que fizeram 150 minutos/semana ou mais relataram menor intensi-
dade de dor que aqueles que não atingiam este ponto de corte. Tais 
motivos ajudam a reiterar a importância da prática de atividades físi-
cas para redução da ocorrência de dor bem como de sua intensidade.
Limitações e pontos positivos deste estudo devem ser descritos. As 
questões utilizadas para verificação da dor e de sua intensidade apesar 
de fazer parte de um questionário validado para a população adulta 
masculina brasileira limitam-se a um único período de tempo e não 
definem qual a região específica. Além disso, deve-se salientar que 
o nível de atividade física foi autorrelatado e a transversalidade do 
delineamento não permitiu apontar a relação de causa-efeito (causa-

lidade reversa). Por outro lado, a aplicação do questionário por en-
trevistadores bem treinados, a logística de realização da pesquisa e o 
baixo percentual de perdas e recusas são pontos a serem destacados.
 
CONCLUSÃO

Na amostra estudada, a intensidade da dor foi significativamente su-
perior entre aqueles que não atingiram as recomendações de atividade 
física e realizar pelo menos 150 minutos de atividades semanais esteve 
associado estatisticamente à redução no relato de dor. Nesse sentido, o 
presente estudo sugere que atingir as recomendações de atividade física 
pode representar fator de proteção contra a percepção da dor muscu-
loesquelética. Ainda, a percepção de força reduzida e a pior percepção 
de saúde podem ser fatores de risco para percepção da dor.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Fear of movement and 
re/injury (kinesiophobia) is factor associated to chronic pain and 
incapacity. Since elderly population is highly affected by chro-
nic health problems followed by pain, especially musculoskeletal 
problems, it is important to understand the impact of pain-re-
lated fear on elderly females’ health. This study aimed at deter-
mining the incidence of kinesiophobia in elderly females assisted 
in a geriatrics and gerontology ambulatory, as well as at investi-
gating possible correlations with physical performance and other 
health and socio-demographic variables.
METHODS: This is a crossover exploratory study with non-
-probabilistic convenience sample of 30 elderly females, carried 
out with interviews, physical tests and medical charts review. Pa-
tients were evaluated for the presence of kinesiophobia, physical 
performance and other variables related to chronic musculoske-
letal pain, in addition to socio-demographic information.
RESULTS: There has been kinesiophobia in 80% of the sample. 
There has been significant moderate correlation between physi-
cal performance and kinesiophobia (r=541; p=0.002). No other 
correlations were found.
CONCLUSION: Data have shown high incidence of kinesio-
phobia among evaluated elderly females, in addition to physical 
performance impairment associated to it. 
Keywords: Chronic pain, Elderly females, Incapacity, Kinesio-
phobia, Performance.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O medo de movimento e 
reincidência de lesão (cinesiofobia) é um fator associado à dor 
crônica e incapacidade. Visto que a população idosa é altamen-
te atingida por problemas crônicos de saúde acompanhados por 
dor, especialmente musculoesqueléticos, faz-se relevante a com-
preensão dos impactos do medo relacionado à dor sobre a saúde 
das idosas. O objetivo deste estudo foi determinar a ocorrência 
de cinesiofobia em idosas atendidas em um ambulatório geriá-
trico e gerontológico, bem como investigar possíveis correlações 
com desempenho físico e outras variáveis de saúde e sócio-de-
mográficas. 
MÉTODOS: Estudo transversal exploratório com amostra por 
conveniência não probabilística de 30 idosas, realizado por meio 
de entrevista, teste físico e revisão de prontuário. Foram avalia-
das quanto à presença de cinesiofobia, ao desempenho físico e a 
outras variáveis relacionadas à saúde e à dor crônica musculoes-
quelética, além de informações sócio-demográficas. 
RESULTADOS: A amostra estudada revelou ocorrência de cine-
siofobia de 80%. Houve correlação significativa moderada entre 
desempenho físico e cinesiofobia (r=541; p=0,002). Não foram 
encontradas demais correlações. 
CONCLUSÃO: Os dados revelam alta ocorrência de cinesio-
fobia nas idosas avaliadas e comprometimento do desempenho 
físico associado à mesma.
Descritores: Cinesiofobia, Desempenho, Dor crônica, Idosas, 
Incapacidade.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que desa-
fia os sistemas de saúde, pois está associado ao aumento de doenças 
crônicas e limitações funcionais1, muitas vezes acompanhadas de 
dor crônica2. No Brasil, estima-se alta prevalência de dor crônica em 
idosas da comunidade (51 a 67%), especialmente dores musculoes-
queléticas (14 a 47%)2.
Segundo a International Association for the Study of Pain (IASP), dor 
é uma sensação ou experiência emocional desagradável, associada a 
lesão tecidual real ou potencial3, e dor crônica é aquela sem aparente 
valor biológico que persiste além do tempo esperado para a recu-
peração tecidual, usualmente considerado como 3 meses4. Fatores 
cognitivos, afetivos, ambientais e sociais apresentam influência sobre 
a persistência da dor. Estudo propôs um “modelo cognitivo de medo 
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de movimento e reincidência de lesão”, no qual se espera dois extre-
mos de respostas à dor: a crença de que movimentos e atividades 
poderiam agravar a dor e por isso são evitados; e a confrontação, 
associada a melhores desfechos5.
O termo cinesiofobia foi, então, introduzido para denominar o 
“medo irracional, excessivo e limitante aos movimentos e atividades 
físicas, resultante de uma sensação de vulnerabilidade a uma possível 
lesão física”5. Em médio prazo, medo e evitação de movimento em 
antecipação à dor podem trazer consequências físicas (perda de mo-
bilidade, força e condicionamento até desuso) e psicossociais (perda 
de autoestima, depressão, isolamento)6. Adequados processos de ava-
liação, mensuração e tratamento da dor devem ser dispensados aos 
idosos, identificando possíveis fatores associados à deterioração de 
sua capacidade funcional e qualidade de vida (QV)7.
Sendo assim, foi realizado este estudo piloto com 30 idosas com dor 
crônica musculoesquelética atendidas em um ambulatório geronto-
lógico na cidade do Rio de Janeiro com os objetivos de identificar 
a ocorrência de cinesiofobia entre elas e avaliar possíveis correlações 
entre desempenho físico e outras variáveis de saúde e sócio-demo-
gráficas.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, exploratório, com amostra por 
conveniência, não probabilística.
O estudo foi composto de idosas com idade igual ou superior a 60 
anos, que realizam acompanhamento multidisciplinar de saúde em 
um ambulatório de gerontologia de uma universidade pública na 
cidade do Rio de Janeiro, Brasil. 
A seleção dos pacientes ocorreu entre outubro e dezembro de 2014, 
dentro dos horários de atendimento do ambulatório geral ou em 
horários previamente marcados para a realização da avaliação. Dessa 
forma, obteve-se um total de 36 participantes, sendo 33 mulheres e 
3 homens. Para não comprometer a homogeneidade da amostra, os 
participantes do gênero masculino foram excluídos do estudo. 
Os critérios de inclusão foram idosas com queixa de dor musculoes-
quelética; de acordo com a descrição do documento do ano mundial 
contra a dor musculoesquelética da IASP, de 2009: “variedade de dis-
túrbios que causam dor em ossos, articulações, músculos e estruturas 
adjacentes”; por 3 meses ou mais e com pontuação normal no mini-
-exame do estado mental (MEEM). Os critérios de exclusão consisti-
ram em diagnóstico ou investigação de síndrome demencial ou do-
enças mentais que dificultassem a compreensão; deficiência visual e/
ou auditiva grave não corrigida; incapacidades físicas que impedissem 
a locomoção; dor crônica de outras causas e pós-operatórios recentes.
A variável dependente do estudo foi a cinesiofobia. As variáveis inde-
pendentes quantitativas foram: número de regiões do corpo acome-
tidas por dor, intensidade da dor, número de comorbidades (físicas), 
anos de escolaridade, idade, número de quedas no último ano e de-
sempenho físico (resultado do teste em segundos). Estado conjugal, 
região de maior intensidade de dor, depressão e fisioterapia foram as 
variáveis independentes qualitativas. 
As características sócio-demográficas foram representadas pelas vari-
áveis: idade, escolaridade, e estado conjugal. O número de comorbi-
dades, de quedas no último ano e a depressão consistiu nas variáveis 
do estado de saúde. Quanto ao quadro doloroso, foram obtidos o 

número de regiões dolorosas e a região mais dolorosa, intensidade 
da dor, e fisioterapia. 
O medo de movimento e reincidência de lesão foi avaliado por meio 
da versão brasileira da Escala Tampa para Cinesiofobia (ETC). Tra-
ta-se de um questionário com 17 afirmativas pontuadas de 1 a 4. A 
pontuação total é calculada após a inversão dos itens 4, 8, 12 e 16, e 
varia entre 17 e 68 pontos. Quanto maior a pontuação total, maior 
a cinesiofobia5. Um total de 37 pontos ou menos sugere baixos ní-
veis de cinesiofobia, enquanto que pontuações acima de 37 sugerem 
altos níveis de cinesiofobia6,8. Como descrito pela versão brasileira 
da escala, as afirmativas foram lidas e, quando necessário, explicadas 
aos participantes5. É amplamente empregada na mensuração da ci-
nesiofobia, com alta consistência interna e adequada confiabilidade 
teste-reteste5.
O desempenho físico foi avaliado pelo teste “Timed Up and Go” 
(TUG). O idoso deve partir da posição inicial com as costas apoia-
das no encosto da cadeira, levantar, caminhar 3 metros, virar, voltar 
e sentar novamente. A cronometragem inicia com o comando de 
partida e finaliza quando o participante volta à posição inicial do 
teste. Um desempenho de até 12 segundos pode ser considerado 
normal para idosos comunitários; acima de 20 segundos sugere défi-
cit importante da mobilidade física e risco de quedas9.
Para rastreio cognitivo das participantes foi utilizado o MEEM, ins-
trumento composto de questões agrupadas em 7 categorias de fun-
ções cognitivas e escore total de 0 a 30 pontos, amplamente utilizado 
como avaliação cognitiva. No Brasil foram estabelecidos pontos de 
corte compatíveis com a escolaridade: 19-20 para analfabetos e 23-
24 para indivíduos com um ano ou mais de estudo10. Aquelas que 
obtiveram pontuação abaixo do corte foram excluídas do estudo 
para evitar problemas de compreensão das escalas.
O mapa corporal para localização da dor foi empregado como meio 
de estabelecer a quantidade de regiões acometidas por dor há mais de 
3 meses. Dentre os locais nele assinalados, as idosas foram solicitadas 
a identificar aquele de maior intensidade dolorosa (pior local de dor) 
de acordo com a escala visual numérica (EVN) de 11 pontos. O 
ponto zero equivale à ausência de dor e 10 à pior dor possível. Essa 
escala mostrou-se fidedigna para a mensuração da dor em idosas7.
O número de quedas nos últimos 12 meses foi obtido por meio 
do autorrelato, considerando-as “um evento inesperado no qual o 
sujeito venha a se posicionar no solo ou nível inferior ao seu”11. As 
participantes também foram questionadas a respeito de estarem em 
tratamento fisioterapêutico para alívio da dor. Número de comorbi-
dades, estado conjugal e os anos de escolaridade foram obtidos na 
entrevista e/ou por revisão dos prontuários. A presença de depressão 
foi constatada em relato de prontuário clínico, feito pelos geriatras e/
ou psicólogos da equipe do ambulatório.
 
Análise estatística
Para o cálculo amostral foi utilizada a análise para estimativa de uma 
proporção, a qual leva em consideração a prevalência do evento no 
estudo, a precisão relativa de 5% e o nível de significância de 5%. 
Dessa forma, o tamanho da amostra calculado foi de 384. A ocor-
rência de cinesiofobia foi calculada considerando pontuações acima 
de 37 na ETC. 
As variáveis estado conjugal e pior local de dor foram reagrupadas 
em dicotômicas: união estável ou união não estável (esta incluindo 
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viúvas) e tronco ou não tronco, respectivamente, para realizar análise 
bivariada. 
A normalidade de distribuição dos dados foi avaliada pelo teste de 
Shapiro-Wilk. Obedeceram aos padrões de normalidade as variáveis 
quantitativas cinesiofobia, número de comorbidades e idade, e todas 
as variáveis qualitativas. O coeficiente de correlação de Pearson foi 
empregado para verificar as variáveis quantitativas com distribuição 
normal e o de Spearman para as que não atenderam aos critérios de 
normalidade. O teste t de Student para amostras independentes foi 
usado para avaliar as diferenças entre as médias das variáveis quanti-
tativas e qualitativas. Um nível de significância de 0,05 foi conside-
rado em todas as análises estatísticas.
Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE).
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hos-
pital Universitário Pedro Ernesto/UERJ sob o protocolo de pesquisa 
nº 32966914.7.0000.5259, em 20 de agosto de 2014.
 
RESULTADOS 

Três idosas foram excluídas pelo MEEM, assim, a amostra foi com-
posta de 30 participantes do gênero feminino com idade média de 
79,4±7,03 anos. Quanto ao estado conjugal, houve predominância 
de viúvas (60%). A escolaridade média do grupo foi de aproxima-
damente 8 anos. O número de comorbidades do grupo variou de 1 
a 7. A ocorrência de quedas variou de nenhum a 14 episódios, com 
média de 1,2 episódios no último ano. As idosas apontaram presen-

ça de dor crônica musculoesquelética em 1 a 12 regiões do corpo no 
mapa corporal de localização da dor. Dentre elas, a coluna lombar 
foi marcada como o local de maior intensidade de dor por 40% das 
participantes. A intensidade da dor teve média de 8 pontos. Quanto 
à depressão, 9 idosas (30%) apresentavam diagnóstico de depressão 
em prontuário. Vinte e duas (73,3%) não estavam em tratamento 
fisioterapêutico no momento da avaliação. A frequência das variáveis 
qualitativas e a análise descritiva das variáveis quantitativas estão de-
monstradas nas tabelas 1 e 2, respectivamente.
A pontuação na ETC variou de 29 a 62 pontos, com média de 
45,8±8,9 pontos. Vinte e quatro idosas obtiveram mais de 37 pon-
tos na ETC, e apenas 6 fizeram 37 ou menos pontos. Sendo assim, 
a ocorrência de cinesiofobia no grupo foi de 80%.
O grupo apresentou desempenho médio no teste TUG de 15,2±4,5 
segundos, variando de 9,96 a 28 segundos para sua execução. 
Foi observada correlação positiva moderada e estatisticamente sig-
nificativa entre a cinesiofobia e o resultado no teste TUG (r=,541; 
p=0,002). A figura 1 ilustra essa correlação. Não houve correlação 
significativa com as demais variáveis. Não foi encontrada diferença 
significativa entre as médias das variáveis qualitativas (p>0,05).

Tabela 1. Frequência das variáveis qualitativas. Rio de Janeiro - RJ, 
2014-2015

Variáveis Frequência Porcentagem

Estado civil nº %

   Casada 5 16,7

   Solteira 2 6,7

   Divorciada/separada 5 16,7

   Viúva 18 60,0

   Total 30 100,0

Depressão

   Sim 9 30

   Não 21 70

   Total 30 100,0

Pior local da dor

   Coluna cervical 2 6,7

   Coluna lombar 12 40,0

   Coluna torácica 1 3,3

   MMSS 4 13,3

   MMII 11 36,7

   Total 30 100,0

Fisioterapia

   Sim 8 26,7

   Não 22 73,3

   Total 30 100,0
MMSS = membros superiores; MMII = membros inferiores.

Tabela 2. Análise descritiva das variáveis quantitativas (n=30). Rio de 
Janeiro - RJ, 2014-2015 

Variáveis Mínimo Máximo Média DP

ETC 29,0 62,0 45,833 8,967

Idade 65,00 92,00 79,400 7,039

TUG 9,96 28,00 15,286 4,592

Escolaridade 0 16,0 8,167 5,052

Número de comorbidades 1,0 7,0 3,333 1,667

Quedas ,0 14,0 1,233 3,059

EVN 2,0 10,0 8,000 2,334

Locais de dor 1,0 12,0 3,700 2,781
ETC = escala tampa para cinesiofobia; TUG= timed up and go; EVN = escala 
visual numérica.

Figura 1. Correlação entre cinesiofobia e o teste timed up and go. Rio 
de Janeiro, RJ, 2014-2015
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DISCUSSÃO

O presente estudo incluiu 30 idosas com queixa de dor crônica mus-
culoesquelética, e evidenciou altos níveis de cinesiofobia em 80% 
delas. O medo de movimento e reincidência de lesão tem sido visto 
como preditor de dor crônica e incapacidade. Desuso, incapacidade 
e sintomas depressivos são morbidades associadas a esse comporta-
mento5,12,13. A alta ocorrência de cinesiofobia encontrada neste estu-
do ressalta a importância de se estudar esse fenômeno, especialmente 
na população idosa, que estaria mais sujeita às perdas relacionadas 
à presença de dor e medo de movimento. Há evidências de que a 
incapacidade por dor aumenta com a idade e está associada ao maior 
risco de quedas e fragilidade14. 

Pesquisas sobre dor, cinesiofobia e outros fatores associados costu-
mam excluir sujeitos acima de 65 anos. Dessa forma, um grupo 
amplamente acometido por dor crônica associada a desordens mus-
culoesqueléticas7 permanece pouco estudado.
A dor crônica é vista como um fator de piora do desempenho físi-
co14, e o medo de movimento é associado à incapacidade, com redu-
ção da força muscular e da mobilidade, além de piores resultados em 
testes físicos5. Corroborando essas evidências, foi encontrada corre-
lação moderada, porém significativa, entre cinesiofobia e o desempe-
nho físico no presente estudo. Esse resultado sugere que quanto mais 
cinesiofobia, pior o desempenho físico das idosas com dor crônica. 
Contudo, deve ser interpretado com cautela, devido à possibilidade 
de alterações associadas ao envelhecimento terem também influen-
ciado o desempenho no teste.
A média de intensidade da dor dentre as participantes foi de 8 pon-
tos, considerada intensa de acordo com a EVN, porém não houve 
correlação significativa com a pontuação na ETC. Outros autores 
também não evidenciaram em seus estudos correlação significativa 
entre a intensidade da dor e o grau de cinesiofobia5,12.
No estudo de Dellaroza et al.2, 25,4% das idosas entrevistadas re-
lataram dor mais intensa na região lombar, seguida de 21,9%, nos 
membros inferiores. Evidenciou-se o mesmo padrão no presente es-
tudo, onde 40% citaram a lombar como pior local de dor, seguida 
dos MMII, por 36,7%.
A resposta de evitar atividades físicas e até sociais em antecipação à 
dor está associada à depressão5,6,12,13, a qual já foi correlacionada com 
maiores escores na ETC12. Contudo, não foi encontrada diferença 
significativa entre a presença de depressão e a pontuação na ETC no 
presente estudo.
Em relação a quedas nos últimos 12 meses, houve grande variação 
no número de episódios relatados, porém a média foi de 1,2 quedas 
no ano. A presença de dor e medo tem sido observada como fator de 
comprometimento do desempenho físico, levando ao maior risco de 
quedas em idosas que relatam dor ou incapacidade por dor14. 

A ETC foi testada em várias línguas, inclusive o português5, e em 
diferentes desordens musculoesqueléticas e foi encontrada boa vali-
dade de construto12. No entanto, há versões diferentes com possibi-
lidade de exclusão dos itens com pontuação invertida, e não há um 
ponto de corte estabelecido12. Dessa forma, o seu uso em pesquisa 

e na clínica é dificultado. Atualmente a escala apresenta adaptação 
transcultural no Brasil (ETC - Brasil)5, mas ainda não foi validada. 
Mostra alta consistência interna dos itens e adequada confiabilidade 
teste-reteste, mas há itens que podem comprometer a validade de 
construto5. O ponto de corte utilizado aqui não é validado no Brasil, 
e por isso pode representar uma limitação do estudo.
Não foi encontrada evidência de avaliação da escala para uso em 
população acima de 65 anos. Portanto, é importante que a ETC seja 
mais bem estudada para que se estabeleça a versão apropriada a ser 
utilizada, um possível ponto de corte para dividir os sujeitos em gru-
pos de intensidade de cinesiofobia, além do seu estudo com idosos. 
Acredita-se que mais resultados significativos podem ser encontra-
dos utilizando o “n” total obtido pelo cálculo amostral.

CONCLUSÃO

O presente estudo evidenciou alta ocorrência de cinesiofobia entre 
as idosas avaliadas. Houve correlação estatisticamente significativa 
entre a cinesiofobia e o resultado no teste de velocidade de marcha, 
sugerindo que o desempenho físico das participantes estaria prejudi-
cado pela presença de medo de movimento. Mais estudos são neces-
sários a fim de compreender melhor a ocorrência do medo de mo-
vimento e suas consequências no idoso, além de estabelecer padrões 
para a utilização dos instrumentos disponíveis para a sua avaliação.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Low back pain is a pu-
blic health problem affecting population regardless of social and 
economic class. Segmental stabilization is a kinesiotherapeutic 
technique being considered treatment option for this disorder. 
Primary objective of this study was to evaluate the effects of a 
treatment schedule for low back pain based on segmental stabili-
ty principles. The secondary objective was to propose and adap-
tation of Nottingham Health Profile, which is a tool to evaluate 
quality of life. 
METHODS: This is a pre-experimental study involving 25 
chronic low back pain patients of both genders, mean age of 
50.5 years. The study consisted of 16 sessions of a segmental sta-
bilization exercises program, carried out twice a week during six 
months. Measurement tools were: visual analog scale, Roland-
-Morris questionnaire and two versions of Nottingham Health 
Profile, namely translated and modified.
RESULTS: At treatment completion, all patients had significant 
improvement in variables controlled by the study. Modified Not-
tingham Health Profile version had strong and significant corre-
lation with the translated version (r 0.88) and with functional in-
capacity level evaluated by Roland Morris questionnaire (r 0.85).
CONCLUSION: Proposed treatment schedule was beneficial 
for patients involved in the study. Modified version of Nottin-
gham Health Profile may be used to evaluate quality of life per-
ception especially of chronic low back pain patients.
Keywords: Chronic low back pain, Functional capacity, Physio-
therapy, Quality of life.

Physiotherapeutic treatment Schedule for chronic low back pain: 
influence on pain, quality of life and functional capacity
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor lombar é um pro-
blema de saúde pública que afeta a população independente-
mente da sua classe social e econômica, indiscriminadamente. 
A estabilização segmentar é uma técnica cinesioterapêutica que 
tem se destacado como opção de tratamento para esse distúrbio. 
O objetivo principal deste estudo foi avaliar os efeitos de um 
programa de tratamento para dor lombar crônica baseado nos 
princípios da estabilidade segmentar. O objetivo secundário foi 
propor uma adaptação do Perfil de Saúde de Nottingham, um 
instrumento para avaliar a qualidade de vida.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo pré-experimental envolven-
do 25 pacientes com dor lombar crônica, de ambos os gêneros 
com idade média 50,5 anos. Foram realizadas 16 sessões de um 
programa de exercícios de estabilização segmentar, com frequên-
cia de duas vezes por semana durante dois meses. Os instrumen-
tos de medida foram: a escala analógica visual, o questionário de 
Roland-Morris e duas versões do Perfil de Saúde Nottingtham 
traduzida e a modificada. 
RESULTADOS: Ao final do tratamento todos os pacientes apre-
sentaram melhora significativa nas variáveis controladas no estu-
do. A versão modificada do Perfil de Saúde Nottingtham apre-
sentou forte e significativa correlação com o da versão traduzida 
(r 0,88) e com o nível de incapacidade funcional avaliado pelo 
questionário de Roland Morris (r 0,85). 
CONCLUSÃO: O programa de tratamento proposto mostrou-
-se benéfico para os pacientes envolvidos no estudo. A versão 
modificada do Perfil de Saúde Nottingtham pode ser utilizada 
para avaliar a percepção da qualidade de vida direcionada espe-
cialmente para pacientes com dor lombar crônica.
Descritores: Capacidade funcional, Dor lombar crônica, Fisio-
terapia, Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO

Nos países industrializados a incidência e prevalência de casos de 
dor lombar (DL) são alarmantes. Estima-se que pelo menos 70 a 
80% da população tem ou terá esse tipo de dor em alguma fase de 
sua vida1,2.
É um problema de saúde pública que afeta a população, indepen-
dentemente da sua classe social e econômica3,4.
No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas tornam-se incapacitadas 
por esse estado patológico5,  que é considerado a primeira causa de 
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auxílio-doença e a terceira causa de aposentadoria por invalidez6. A 
DL crônica pode ser gerada por doenças inflamatórias, degenera-
tivas, neoplásicas, defeitos congênitos, debilidade muscular, predis-
posição reumática, sinais de degeneração da coluna ou dos discos 
intervertebrais e outras1.
Muitas são as possibilidades de tratamento dessa condição incapa-
citante, e a fisioterapia conta com diversas técnicas para amenizar a 
DL, incluindo acupuntura, hidroterapia, eletroterapia, e os exercí-
cios terapêuticos7-9. Diante desses tipos de intervenções, a fisiotera-
pia busca elaborar formas que amenizem o quadro de dor, melhore 
a capacidade funcional e a qualidade de vida (QV) do paciente dan-
do-lhe uma nova alternativa de tratamento que engloba toda estru-
tura comprometida10,11. Diante das técnicas utilizadas nos exercícios 
terapêuticos, encontra-se o conceito de estabilização segmentar (ES) 
lombar, caracterizado por isometria de baixa intensidade e sincronia 
dos músculos profundos do tronco, com o objetivo de estabilizar 
a coluna lombar, protegendo sua estrutura do desgaste excessivo12.
A técnica de ES é uma das modernas abordagens de tratamento com 
base cinesiológica que age diretamente na musculatura do tronco 
inferior, especificamente nos estabilizadores anterolaterais e poste-
riores da coluna vertebral. Outros dois músculos que trabalham em 
sincronia são o transverso do abdômen e o diafragma, sendo capazes 
de gerar aumento da pressão intra-abdominal.  Também, o diafrag-
ma controla e evita o deslocamento das vísceras. O recrutamento 
adequado desses músculos visa a melhorar a estabilidade biomecâni-
ca do segmento lombar e proteger as estruturas articulares, como os 
discos e ligamentos, das tensões excessivas e lesões13,14. 
Sendo assim, o objetivo deste estudo foi analisar os efeitos de um 
programa de tratamento baseado nos exercícios de ES associado 
à Escola de Coluna, enfatizando os aspectos da influência da dor, 
capacidade funcional e da QV. Este estudo também teve como ob-
jetivo secundário propor uma adaptação de um instrumento de me-
dida para avaliação da QV, o Perfil de Saúde de Nottingham (PSN). 
Tal instrumento já existe em versão traduzida para o Brasil, e serviu 
como base para estudar a população de interesse, ou seja, pacientes 
com dor lombar crônica (DLC).
 
MÉTODOS

A primeira fase da pesquisa caracterizou-se como um estudo expe-
rimental com intervenção terapêutica (estabilização segmentar asso-
ciado à Escola de Coluna) com medidas de pré e pós-testes. A segun-
da fase da pesquisa foi caracterizada como um estudo descritivo tipo 
correlacional, utilizando-se o PSN modificado versus PSN e Roland 
Morris (RM). Foram envolvidos no estudo pacientes da Unidade de 
Saúde Básica (UBS) do bairro Floresta, (Joinville-SC), com diagnós-
tico de lombalgia crônica inespecífica. 
Inicialmente 40 pacientes foram triados sequencialmente da lista 
de espera da UBS para o estudo, constituindo uma amostra de 
conveniência. Desses, 25 participaram, pois estavam dentro dos 
critérios de inclusão, sendo 19 mulheres e 6 homens com idade 
média de 50,5±10,4 anos. Os critérios de inclusão foram pacientes 
de ambos os gêneros com idade ≥18 anos com diagnóstico de DL 
idiopática há mais de três meses; os de exclusão foram: DL espe-
cifica (p. ex.: hérnia discal, estenose de canal, pós-operatório de 
tumores), e pacientes com frequência inferior a 75% no programa 

de tratamento.
Utilizou-se uma ficha cadastral com dados pessoais e históricos do 
paciente. Em seguida foram utilizados os instrumentos de mensu-
ração específicos: 
• Para avaliação da intensidade da dor foi utilizada a escala analógica 
visual (EAV). Este instrumento caracteriza-se por uma escala ordinal 
numérica que varia de zero a 10 pontos, sendo que zero significa 
ausência de dor, cinco é classificado como grau intermediário e 10 
significa dor intensa15; 
• Em seguida, foram utilizados para avaliação autoperceptiva da 
QV, o PSN, na sua versão original traduzida e a versão modificada 
(Anexo 1) para pacientes com dor lombar crônica. O PSN é um 
questionário com 38 perguntas, e seu o escore pode variar de pon-
tuação zero (mínima) chegando até 38 (máxima). Sendo que a res-
posta NÃO sempre pontuará zero, e a cada resposta SIM, terá como 
pontuação 116. No PSN modificado aplicado neste estudo, foram 
incluídas quatro perguntas, totalizando 42 perguntas relacionadas 
com a percepção do paciente sobre a sua QV. Nos itens apresentados 
o escore pode variar de pontuação zero (mínima) chegando até 84 
(máxima). Sendo que a resposta NÃO sempre pontuará zero, e a 
resposta, ÀS VEZES será 1, e a para cada resposta SIM, terá como 
pontuação 2.
Tanto o PSN traduzido quanto o PSN modificado, apontam que 
quanto maior a pontuação, maior é o comprometimento na sua 
QV. Os questionários avaliam o nível de energia, dor, sono, in-
teração social e habilidades físicas e reações emocionais. O PSN 
modificado inclui mais quatro perguntas específicas quanto ao 
quadro de dor, sendo às de número (7, 18, 20, 30); as demais 
perguntas do questionário foram mantidas de acordo com PSN 
original. Essa versão modificada foi avaliada por três especialistas 
com experiência no manuseio de pacientes com dores na coluna 
vertebral, especialmente DL17,18.

Procedimentos
Após receberem todas as orientações sobre os procedimentos de ava-
liação e de tratamento os participantes assinaram o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Durante a aplicação do pré-teste, os pacientes selecionados eram 
entrevistados com o intuito de coletar seus dados por meio de uma 
ficha de anamnese, incluindo dados sócio-demográficos e clínicos; 
queixa principal, avaliação de dor (EAV), história de doença atual, 
pregressa e familiar, doenças associadas e uso de fármacos e hábitos 
de vida.
A coleta de dados ocorreu em dois momentos, no pré-teste antes do 
inicio do programa de tratamento, e no pós-teste, sempre realizados 
pela fisioterapeuta da UBS. 
Os exercícios de fortalecimento da musculatura profunda são aplica-
dos por meio das contrações isométricas da musculatura do tronco, 
exigindo maior recrutamento das fibras tônicas do sistema muscular, 
situadas ao longo da coluna, mantendo-se, assim, uma boa susten-
tação da posição ereta19,20. O fortalecimento muscular foi desenvol-
vido em decorrência da prática contínua, recrutando cada vez mais 
um número maior de fibras, em decorrência da contração estática21.
A intervenção fisioterapêutica selecionada para os pacientes foi base-
ada na técnica de ES. Ao longo do tratamento foram realizados 11 
exercícios, sendo esses divididos em três níveis, de acordo com a evolu-
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ção dos pacientes. Esses níveis eram classificados em fácil, totalizando 
7 exercícios, moderado sendo 2 e difícil sendo também 2. Durante 16 
sessões (2 vezes por semana, sessões de aproximadamente 60 minutos) 
foram realizados exercícios terapêuticos, visando ao alongamento dos 
músculos isquiotibiais e alongamento dos músculos paravertebrais. 
Ambos foram realizados 3 vezes de 30 segundos no inicio de cada 
sessão e 2 vezes de 30 segundos ao término da sessão.
Em seguida foram realizados exercícios baseados nos princípios de 
ES com fortalecimento isométrico: 1a etapa (6 primeiras sessões) fo-
ram realizados os sete exercícios fáceis. Já na 2a etapa (7a até a 12a 
sessão) foram realizados todos os exercícios fáceis incluindo mais 2 
exercícios moderados. E finalmente na 3a etapa (13a até a 16a ses-
são), concluíram com os 11 exercícios, exigindo da musculatura ab-
dominal, multífidos, eretores da coluna, e transverso do abdômen, 
incluindo ponte, quatro apoios e elevação de tronco22,23. Foram re-
alizados, de forma simétrica, 10 repetições, e assimétrica, 5 repeti-
ções. A postura foi iniciada com inspiração prolongada, mantendo 
a contração durante 5 segundos. O exercício finalizava com uma 
expiração, retornando à posição inicial13,24.

Análise estatística
Foi utilizado o programa GraphPad Prism 5® para tabulação e análise 
dados. Foram obtidos dados de estatística descritiva como média e 
desvio padrão. Para testar as diferenças entre as medidas de pré e 
pós-teste foi utilizado o Teste t de Student pareado com nível de sig-
nificância de 95% (p<0,05). Para verificar a relação entre as variáveis 
do estudo (PSN Modificado versus PSN Traduzido, questionário de 
Roland-Morris e EAV) foi utilizado o Teste de Correlação de Pear-
son com nível de significância de 95% (p<0,05).
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas em 
Seres Humanos da Associação Educacional Luterana Bom Jesus/IE-
LUSC sob o número 427.648.

RESULTADOS

No grupo de pacientes envolvidos no estudo observou-se predomi-
nância do gênero feminino (76%). Onze pacientes estavam ativos e 
trabalhando regularmente e 14 afastados e/ou aposentados. Vinte 
pacientes faziam uso de fármaco antes do tratamento e 5 não utili-
zavam qualquer fármaco analgésico. Após o período de tratamento 
apenas 2 continuaram fazendo uso regular de fármacos, 18 inter-
romperam ou diminuíram o seu uso.
Os resultados encontrados no estudo são apresentados na tabela 1 
por meio de análise estatística descritiva e nível de significância entre 
os pré e pós-testes de todas as variáveis controladas.
A tabela 1 demonstra que os pacientes melhoraram em todas as me-
didas realizadas no estudo.

A tabela 2 apresenta a análise de correlação entre o PSN modificado 
e os outros instrumentos de medida do estudo. 
 
Tabela 2. Correlação do Perfil de Saúde de Nottingtham modificado 
versus outras medidas do estudo

PSNM PSN RM EAV

r 0,88* 0,85* 0,31*

Valor de p <0,0001 <0,0001 0,0296
PSNM = Perfil de Saúde de Nottingtham Modificado (0-84); PSN = Perfil de 
Saúde de Nottingtham (0-38); RM = Roland Morris (0-24); EAV = escala analógi-
ca visual (0-10); * Coeficiente de correlação significativo (p<0,05)

Na tabela 2 observou-se que o PSN Modificado se correlacionou 
com todos os outros instrumentos de medida do estudo. Destaca-se 
a correlação muito forte e positiva com o PSN traduzido e com o 
RM. Com a EAV a correlação é fraca, embora significativa.
Observou-se que a versão modificada do PSN possui boa aplicação 
na população de interesse. A possibilidade de graduar a resposta do 
paciente em SIM, ÀS VEZES E NÃO, permite maior sensibilida-
de do instrumento para avaliar a autopercepção de qualidade nesses 
pacientes. Esta versão foi avaliada e validada por 3 especialistas, com 
experiência na prática clínica em distúrbios na coluna vertebral. Por 
unanimidade julgou adequada para aplicação em pacientes com dor 
lombar. 

DISCUSSÃO

Os pacientes envolvidos neste estudo apresentaram melhora signifi-
cativa em todos os instrumentos de medida utilizados para o con-
trole de variáveis.
Conforme detalhamento do grupo de participantes do estudo ob-
servou-se maior incidência do gênero feminino. Isso é compatível 
com resultados de outros estudos já realizados no Brasil1. Esta pre-
dominância pode ser explicada por meio de questões culturais, que 
envolvem as mulheres em tarefas domiciliares e responsabilidades 
no trabalho, sendo mais suscetíveis a doenças crônicas e devido às 
suas diferenças biomecânicas, quando comparadas aos homens1,25,26.
Diante dos resultados do estudo clínico randomizado de Korelo et 
al.14, onde foram realizadas 12 sessões, os pacientes apresentaram 
melhora do quadro álgico já no primeiro dia de atendimento com 
ES, e também durante a intervenção, mantendo um nível de dor 
estável. Dessa forma, o atendimento fez com que ao término do 
tratamento não houvesse grandes mudanças na EAV. Mesmo assim, 
houve redução no quadro álgico. Já no presente estudo, os pacien-
tes submetidos a ES demonstraram uma melhora da EAV, quando 
comparadas as avaliação pré e pós-intervenção.
Segundo Sakamoto et al.27 observou-se melhora na dor e no nível 

Tabela 1. Estatística descritiva das variáveis do estudo

EAV
Pré

EAV
Pós

RM
Pré

RM
Pós

PSN
Pré

PSN
Pós

PSNM
Pré

PSNM
Pós

Média 3 0,7 7,4 3,4 14 8,5 23 11

DP 2,3 1 5,2 3,5 6,9 8,2 14 10

Valor de p < 0,000 < 0,000 < 0,000 < 0,000
EAV = escala analógica visual (0-10); RM = Roland Morris (0-24); PSN = Perfil de Saúde de Nottingtham (0-38); PSNM = Perfil de Saúde de Nottingtham Modificado 
(0-84); DP = desvio padrão.
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de funcionalidade em um grupo de 13 indivíduos (3 homens e 10 
mulheres), que foram submetidos a exercícios de ES após 12 sessões 
de intervenção, que aconteciam 3 vezes por semana. Já no estudo de 
Pereira, Ferreira e Pereira28 a amostra foi de 10 pacientes, sendo todas 
do gênero feminino, a intervenção foi composta de 12 sessões de 
tratamento, 2 vezes por semana, também foi baseado na ES sobre a 
dor e a capacidade funcional em indivíduos com lombalgia crônica. 
Estes resultados estão de acordo com o presente estudo, onde foram 
realizadas 16 sessões, 2 vezes por semana com 25 pacientes sendo 
19 mulheres e 6 homens. No presente estudo apesar de apresentar 
maior quantidade de pacientes, e boa parte ser formada por mulhe-
res, é possível observar a diminuição da dor em pacientes com DLC, 
mesmo contendo uma discreta diferença na frequência das sessões.
Quanto à avaliação dos aspectos relativos a QV sabe-se que não é 
possível mensurá-los precisamente, mesmo assim, é importante co-
letar informações de como o paciente a percebe. Dessa forma, um 
instrumento de medida como o PSN, que é um instrumento ge-
nérico para avaliar a percepção da QV, pode ser útil29. O presente 

estudo apresenta uma versão adaptada para pacientes com DL. Esta 
adaptação do PSN incluiu uma ampliação nas opções de resposta, e 
ainda, algumas questões específicas para detectar a influências deste 
quadro na QV dessa população especial. De fato, a DL é um distúr-
bio muito comum e geralmente incapacitante. Os efeitos deletérios 
desse quadro são expressos pela forte relação do grau de incapacida-
de e a percepção negativa da QV dos pacientes30.
 
CONCLUSÃO

O programa de exercícios baseado nos princípios da ES resultou em 
benefícios significativos aos pacientes envolvidos. Houve redução da 
dor, melhora da capacidade funcional e da percepção da QV. A mo-
dificação proposta no PSN foi sensível para detectar alterações na 
percepção da QV destes pacientes. As questões específicas inseridas 
no instrumento sobre o aspecto dor, e uma mudança na faixa de res-
postas quanto à frequência das alterações decorrentes da DL crônica 
devem ter contribuído para os bons resultados encontrados.

Anexo 1. Avaliação autopercebida da qualidade de vida na dor lombar crônica. Modificado16

Dados pessoais Data: 

Nome: Idade: Gênero Tempo diag. Peso: Altura:

Ocupação: Tempo de trabalho: Empresa:

Tipo e tempo de tratamento: Avaliação da dor (escala analógica visual)

Fármacos: Intensidade da dor: (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

Respostas

Perguntas Sim
(2)

As vezes
(1)

Não
(0)

Domínio

1. Eu fico cansado o tempo todo NE

2. Eu sinto dor à noite D

3. As coisas estão me deixando desanimado/deprimido(a) RE

4. A dor que eu sinto é insuportável D

5. Eu tomo remédios para dormir S

6. Eu esqueci como fazer coisas que me divertem RE

7. Eu sinto dor durante os exercícios (andar, correr, pedalar, outros) D

8. Eu me sinto extremamente irritado (“com os nervos a flor da pele”) RE

9. Eu sinto dor para mudar de posição D

10. Eu me sinto sozinho IS

11. Eu só consigo andar dentro de casa HF

12. Eu tenho dificuldade para abaixar HF

13. Eu sinto dor para abaixar e pegar objetos do chão D

14. Tudo para mim requer muito esforço NE

15. Eu acordo de madrugada e não pego mais no sono S

16. Eu não consigo andar fora de casa HF

17. Eu acho difícil fazer contato com as pessoas IS

18. A dor dificulta nas minhas atividades de lazer D

19. Eu tenho dificuldade em subir e descer escadas ou degraus HF

20. Eu sinto dor durante a atividade sexual D

21. Eu tenho dificuldade para pegar coisas no alto HF

22. Eu sinto dor quando ando D
Continua...
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23. Ultimamente eu perco a paciência muito facilmente RE

24. Eu sinto que não há ninguém próximo que eu possa confiar IS

25. Eu fico acordado (a) a maior parte da noite S

26. Eu sinto como se estivesse perdendo o controle RE

27. Eu sinto dor quando fico de pé D

28. Eu acho difícil me vestir HF

29. Eu perco minha energia facilmente NE

30. Eu sinto dor quando urino ou defeco D

31. Eu tenho dificuldade de permanecer de pé por muito tempo HF

32. Eu levo muito tempo para pegar no sono S

33. Eu me sinto como um peso para as pessoas IS

34. As preocupações estão me mantendo acordado (a) à noite RE

35. Eu sinto que a vida não vale a pena ser vivida RE

36. Eu durmo mal à noite S

37. Eu estou tendo dificuldade em me relacionar com as pessoas HF

38. Eu preciso de ajuda para andar fora de casa (muleta, bengala ou alguém apoiando) HF

39. Eu sinto dor para subir e descer escadas ou rampas D

40. Eu acordo me sentindo deprimido RE

41. Os dias parecem muito longos RE

42. Eu sinto dor quando estou sentado D
NE = nível de energia; D = dor; RE = reações emocionais; S = sono; IS = interação social; HF = Habilidades físicas.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Neonates do not ver-
balize pain, so it is up to health professionals involved with their 
assistance to be qualified to evaluate pain during invasive proce-
dures to plan relief strategies. This study aimed at evaluating pain 
in neonates admitted to a neonatal intensive care unit during 
invasive procedures. 
METHODS: Crossover investigation with 34 neonates admit-
ted to the intensive care unit of a general hospital, from De-
cember/2012 to February/2013. Data were collected with the 
Neonatal Infant Pain Scale and analyzed by descriptive statistics.
RESULTS: Procedures triggering more pain were tracheal tube 
aspiration, airways and venous puncture. Babies had severe pain 
during tracheal intubation and passage of peripheral insertion 
central catheter.
CONCLUSION: Evaluating pain as the fifth vital sign with vali-
dated scale during invasive procedures is critical for planning and 
implementing ethic and humanized nursing assistance.
Keywords: Intensive care unit, Neonate, Pain measurement.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Recém-nascidos não verba-
lizam a dor, desse modo, cabe aos profissionais de saúde envol-
vidos com o seu cuidado estarem aptos a avaliar a dor, diante 
de procedimentos invasivos para planejar estratégias de alívio. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a dor de recém-nascidos interna-
dos em unidade de terapia intensiva neonatal durante a realiza-
ção de procedimentos invasivos.
MÉTODOS: Investigação transversal, com 34 recém-nascidos 
internados na respectiva unidade de um hospital geral, de dezem-
bro/2012 a fevereiro/2013. Os dados foram coletados por meio 
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de Escala de Avaliação da Dor para recém-nascidos, analisados 
com estatística descritiva. 
RESULTADOS: Os procedimentos que mais desencadearam 
dor foram aspiração de tubo orotraqueal, vias aéreas e punção 
venosa. Os bebês apresentaram dor forte durante intubação oro-
traqueal e passagem de cateter central de inserção periférica. 
CONCLUSÃO: Avaliar a dor como quinto sinal vital, com escala 
validada, durante procedimentos invasivos é importante para plane-
jar e implementar a assistência de enfermagem ética e humanizada. 
Descritores: Mensuração da dor, Recém-nascido, Unidade de 
terapia intensiva.
 
INTRODUÇÃO

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) define a 
dor como uma experiência emocional e sensorial desagradável asso-
ciada a uma lesão tecidual real ou potencial. A sensação dolorosa tem 
papel fisiológico e funciona como um sinal de alerta para percepção 
de algo que ameaça a integridade física do organismo1. 
O manuseio da dor na criança e no recém-nascido (RN) é comple-
xo. Compreende elementos referentes à própria criança, aos profis-
sionais de saúde e aos seus familiares. Também, é fundamental a 
participação dos pais no processo de avaliação e intervenção para 
alívio da dor, pois conhecem seus filhos2.
O recém-nascido prematuro (RNPT) em média, recebe cerca de 
130 a 234 manipulações nas primeiras 24h, muitas delas dolorosas. 
Os estímulos dolorosos agudos no RN desencadeiam uma resposta 
ao estresse que inclui modificação em nível cardiovascular, respirató-
rio, imunológico, hormonal e comportamental, entre outros. Essas 
respostas fisiológicas são acompanhadas por uma reação endócrino-
-metabólica de estresse, com liberação de hormônios como adrena-
lina, noradrenalina e cortisol, podendo resultar em hiperglicemia e 
catabolismo proteico lipídico, o que interfere no equilíbrio homeos-
tático que já é precário no RNPT3.
Nesse sentido, a medição da condutividade da pele como um instru-
mento para mensurar a dor e desconforto durante procedimentos in-
vasivos nas unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN) mostra que, 
apesar da utilização de sedação e analgesia, os RN sentem dor e descon-
forto associados a procedimentos terapêuticos e de diagnóstico4.
Os profissionais têm conhecimento do quanto a internação do 
RNPT na UTIN está associada a inúmeros procedimentos, tais 
como punções venosas, sondagens orogástricas e vesicais, glicemia 
capilar, curativos, aspiração de vias áreas e intubação orotraqueal, 
que podem desencadear desconforto, estresse e dor. Além disso, 
existem ruídos, luzes fortes, contínuas e manuseio constante. Nesse 
sentido, a equipe de enfermagem avalia a dor do RNPT por meio de 
mudanças fisiológicas e comportamentais. As fisiológicas compre-
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endem: taquipnéia, taquicardia, diminuição na saturação de oxigê-
nio, aumento da pressão arterial, da pressão intracraniana e sudorese 
palmar; as mudanças comportamentais incluem: movimentos cor-
porais, expressão facial, padrão de sono, vigília e choro5. Considera-
-se importante que a equipe multiprofissional avalie a dor do RN 
embasada em evidências científicas, aliadas à criação de políticas 
institucionais sobre controle da dor, uso de instrumentos de mensu-
ração validados, bem como protocolos de analgesia e atividades de 
educação permanente em serviço.
Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar a dor de RN 
submetidos a procedimentos invasivos por meio da aplicação de 
uma escala validada.
 
METODOS

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva, transversal, re-
alizada em uma UTIN de uma Instituição hospitalar filantrópica, 
porte IV, do noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. A referida 
unidade disponibiliza 8 leitos neonatais para o Sistema Único de 
Saúde (SUS). A equipe compreende nove médicos pediatras, um 
enfermeiro coordenador, seis enfermeiros assistenciais, 28 técnicos 
de enfermagem, três fisioterapeutas e uma escriturária.
Participaram do estudo 34 RN internados na referida unidade nos 
meses de dezembro de 2012, janeiro e fevereiro de 2013. A avaliação 
da dor foi realizada associada aos seguintes procedimentos invasivos: 
punção venosa, aspiração orotraqueal, teste de glicemia capilar pe-
riférico, intubação, sondagem orogástrica, passagem de cateter cen-

tral de inserção periférica (PICC), drenagem de tórax. A partir dessa 
avaliação, intensidade da dor dos RN pesquisados foi relacionada ao 
procedimento técnico realizado. 
O instrumento de coleta de dados foi a Neonatal Infant Pain Scale 
(NIPS) que avalia a dor da criança, com base nos seguintes parâme-
tros comportamentais e fisiológicos: expressão facial, choro, respira-
ção, braços, pernas e estado de alerta6.
Conforme evidenciado na tabela 1 que integra a avaliação da dor 
pela NIPS.
Participaram da pesquisa todos os RN pré-termo, termo, pós-termo 
e lactentes, internados na UTIN, no período de coleta de dados. A 
avaliação da dor dos RN foi realizada por profissionais de enferma-
gem, enfermeiros e técnicos de enfermagem, durante a realização de 
procedimento invasivo.
Ressalta-se que esses profissionais tiveram capacitação para avaliação 
da dor com a NIPS, e foi realizado um teste piloto, em que a pes-
quisadora acompanhou e avaliou a dor em conjunto, com vistas à 
capacitação para sanar dúvidas e evitar erros de avaliação.
A análise dos dados foi realizada com estatística descritiva e o softwa-
re SPSS 17.0. Os resultados são apresentados em tabelas cruzadas.
Foram respeitados todos os preceitos éticos de uma pesquisa com 
seres humanos, conforme Resolução 466/2012 do Conselho Na-
cional de Saúde. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
juí, Parecer Consubstanciado nº 177.690 de 19/12/2012.

RESULTADOS

Dos 34 RN participantes da pesquisa, 35,3% (12) eram do gênero 
feminino e 64,7% (22) do gênero masculino. Quanto à idade ges-
tacional, a maioria, 70,6% (24) era de pré-termos, os demais 29,4 
(10) a termo.
Na tabela 2 está apresentada a avaliação da dor dos RN no decorrer 
da realização de procedimentos técnicos, conforme a idade gesta-
cional. Nela, os RN foram classificados em pré-termo e a termo. 
Evidencia-se que o procedimento de aspiração de tubo orotraqueal 
e/ou vias aéreas foi o que mais causou dor nos RN. No entanto, o 
procedimento de punção venosa foi o que teve maior percentual de 
dor moderada e intensa.
Ainda em relação aos dados da tabela 2, observou-se que o teste 

Tabela 2. Avaliação da dor de recém-nascidos durante procedimentos invasivos, segundo a idade 

Idade Procedimentos Dor Leve n(%) Dor moderada n(%) Dor intensa n(%) Total n(%)

RN
Pré-termo

Aspiração de TOT e/ou VAS 1(4,4) 9(39,1) 13(56,5) 23(100)

Punção venosa - 6(28,5) 15(71,4) 21(100)

Teste de glicemia capilar periférica 3(15,8) 7(36,84) 9(47) 19(100)

Intubação - 1(50) 1(50) 2(100)

Sondagem orogástrica - 1(11,1) 8(88,8) 9(100)

Passagem de PICC - 1(100) - 1(100)

RN
A termo

Aspiração de TOT e/ou VAS 3(30) 6(60) 1(10) 10(100)

Punção venosa - 2(50) 2(50) 4(100)

Teste de glicemia capilar periférica - 2(66,6) 1(33,3) 3(100)

Intubação - - 1(100) 1(100)
RN = recém-nascido; TOT = tubo orotraqueal; VAS = vias aéreas; PICC = cateter central de inserção periférica.

Tabela 1. Avaliação da dor com a Neonatal Infant Pain Scale 

Parâmetros 0 ponto 1 ponto 2 pontos

Expressão facial Relaxada Contraída –

Choro Ausente “Resmungos” Vigoroso

Respiração Relaxada Diferente do basal –

Braços Relaxados Flexão ou 
extensão

–

Pernas Relaxadas Flexão ou 
extensão

–

Estado de alerta Dormindo 
ou calmo

Desconfortável –
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de glicemia capilar periférica nos RN pré-termo causou dor leve, 
moderada e intensa, com percentuais elevados para dor moderada e 
intensa; já os RN a termo apresentaram percentual elevado de dor 
moderada diante desse procedimento. Durante a intubação e sonda-
gem orogástrica, o tipo de dor predominante nos RN pesquisados 
foi classificada como intensa.
Sequencialmente, na tabela 3, é explicitada a avaliação da dor nos 
procedimentos realizados no RN, segundo o gênero. Nesta constata-
-se que quando submetidos aos procedimentos de aspiração de TOT 
e/ou VAS, punção venosa, teste de glicemia capilar periférica, sonda-
gem orogástrica e intubação, os RN do gênero masculino apresen-
taram maior percentual de dor intensa quando comparados aos RN 
do gênero feminino. 
 
DISCUSSÃO

Os resultados obtidos vêm ao encontro da literatura, a qual mostra 
que a incidência de prematuros é maior do que a de RN a termo7. 
Desse modo, o tratamento terapêutico nessa fase inicial da vida in-
fluencia significativamente a qualidade de vida desses bebês. Na sua 
grande maioria, os RNPT necessitam de suporte ventilatório, e a 
aspiração de secreções traqueais e de vias aéreas se faz necessária para 
manutenção da sua permeabilidade. 
Estudo que utilizou a escala do perfil de dor do prematuro (PIPP) 
em RN submetidos à aspiração traqueal8 mostrou que apresentaram 
dor durante aspiração da cânula traqueal, identificada por reações 
comportamentais e fisiológicas: testa franzida, olhos espremidos, 
sulco nasolabial aprofundado, alteração da frequência cardíaca e sa-
turação de oxigênio. Assim, a aspiração traqueal além de ser doloro-
sa, é invasiva, portanto, exige avaliação da necessidade da realização 
do respectivo procedimento.
Pesquisa9 avaliou a dor de RN prematuros e a termo em hospitais na 
China quando expostos a procedimentos dolorosos. A maior parte 
dos procedimentos foi realizada nos primeiros três dias. RN prema-
turos com idade gestacional de 28 e 29 semanas, tiveram mais dor 
do que os nascidos de gestação de 30 semanas ou mais (p<0,001). 
A aspiração traqueal foi a mais realizada em prematuros e a punção 
venosa foi a mais comum em RN a termo. Além disso, intubações 
traqueais e punção venosa femoral foram os procedimentos mais 

dolorosos. No entanto, nenhum dos procedimentos dolorosos foi 
acompanhado de analgesia. 
A punção venosa é um procedimento essencial e realizado frequen-
temente na assistência ao RN em UTIN10, e foi o procedimento que 
mais desencadeou dor moderada e intensa nos pesquisados. Consi-
dera-se essa uma das práticas mais difíceis e rotineiras no RN9. Desse 
modo, a agilidade do profissional de enfermagem no momento da 
punção venosa, a organização, o preparo do material e a preocupação 
com o número de tentativas de punções no RN prematuro são medi-
das que podem otimizar o procedimento e dessa forma reduzir a dor.
Estudo comparativo para avaliar a intensidade da dor de 24 RN 
prematuros na UTIN, durante coleta de sangue arterial, com o uso 
da NIPS11, onde cada um foi seu próprio controle, utilizou glicose 
a 25% e água destilada em bebês, dois minutos antes da coleta. Os 
autores descreveram que essa estratégia possibilitou que o RN ficasse 
mais tranquilo durante o estímulo doloroso, e as alterações fisioló-
gicas não variaram nos dois grupos e as comportamentais estavam 
ligadas diretamente à intensidade da dor durante o procedimento 
doloroso.
Outra investigação, na qual foi avaliada a dor em RN prematuros 
durante o procedimento de punção venosa com a NIPS, os auto-
res constataram que 31% tiveram dor12.  Esse resultado vem ao en-
contro da pesquisa ora analisada. Os autores demonstraram que a 
avaliação e o manuseio da dor no RN prematuro necessitam de um 
cuidado integral da enfermagem durante a realização de procedi-
mentos, independentemente da complexidade; além disso, deve-se 
valorizar esse processo como um sinal vital de importância clínica. 
Estudo avaliou 49 RN nas diferentes faixas etárias quanto às ha-
bilidades de autorregulação em resposta a um estímulo doloroso e 
associações entre respostas comportamentais e cardiovasculares du-
rante punção de calcâneo para coleta de sangue13. Foram compara-
das crianças de 28-31 e de 32-34 semanas de idade gestacional ao 
nascimento. Os autores afirmaram que ambos os grupos tiveram in-
dicações comportamentais e cardiovasculares de estresse em resposta 
à coleta de sangue, porém os RN com idade gestacional mais jovem 
(28-31 semanas) foram fisiologicamente mais reativos.
Os resultados obtidos com a presente pesquisa no que tange à ava-
liação da dor durante procedimentos invasivos apontam para a im-
portância de o enfermeiro que atua na respectiva unidade preparar 

Tabela 3. Avaliação da dor de recém-nascidos durante procedimentos invasivos, segundo o gênero 

Procedimentos Dor Leve n(%) Dor Moderada n(%) Dor Intensa n(%) Total n(%)

Feminino Aspiração de TOT e/ou VAS 4(21) 11(58) 4(21) 19(100)

Punção venosa - 5(45,4) 6(54,5) 11(100)

Teste de glicemia capilar periférica 1(8,3) 7(58,3) 4(33,3) 12(100)

Intubação - - 2(100) 2(100)

Sondagem orogástrica - - 2(100) 2(100)

Masculino Aspiração de TOT e/ou VAS - 4(28,6) 10(71,4) 14(100)

Punção venosa - 3(21,4) 11(78,6) 14(100)

Teste de glicemia capilar periférica 2(22,2) 2(22,2) 5(55,5) 9(100)

Intubação - 1(100) - 1(100)

Sondagem orogástrica - 1(50) 1(50) 2(100)

Passagem de PICC - 1(100) - 1(100)
TOT = tubo orotraqueal; VAS = vias aéreas; PICC = cateter central de inserção periférica.
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adequadamente a equipe de enfermagem. Esse preparo inclui fun-
damentação teórica sobre dor aliada à atualização técnica dos pro-
cedimentos realizados nos RN. O resultado de uma pesquisa que 
caracterizou uma equipe de enfermagem e identificou formas de 
avaliação e manuseio da dor de RN prematuro, com 42 profissionais 
de enfermagem, contribui com essa reflexão. A equipe pesquisada 
demonstrou conhecimento acerca da dor no neonato e da capacida-
de do RNPT de sentir dor até mais que o RN a termo. Referiram 
utilizar escalas para avaliação de dor, dentre elas, a NIPS14. Os au-
tores enfatizaram que a equipe, ao diagnosticar a dor, deve adotar 
medidas não farmacológicas de posicionamento/manuseio e sucção 
não nutritiva para o alívio da dor e a organização do RNPT. E, após 
as respectivas intervenções, reavaliou o RNPT para verificar a eficá-
cia da intervenção. E ainda, a equipe pesquisada avaliou a punção 
venosa e a manipulação excessiva/reposicionamento como os proce-
dimentos mais dolorosos realizados nos RN e esses resultados vão ao 
encontro da presente pesquisa.
No que se refere à dor durante a inserção do PICC, os resultados da 
presente pesquisa revelam que desencadeia dor forte nos pesquisados 
e esse resultado vai ao encontro do estudo em que autores dimen-
sionaram a dor durante a inserção do cateter e compararam desde a 
punção venosa até sua progressão15. A dor variou de moderada a in-
tensa nos neonatos. A partir desses resultados, considera-se que dian-
te da impossibilidade de evitar procedimentos invasivos dolorosos, é 
importante prevenir os efeitos negativos do procedimento, aliado a 
estratégias para controlar a dor, em especial não farmacológicas, para 
reduzir o agravamento do estado clínico do RN. 
Na presente pesquisa, a dor dos RN no decorrer de sondagem oro-
gástrica foi avaliada como forte. Nesse sentido, estudo16 encontrou 
resultado semelhante. Diante desses resultados, destaca-se a necessi-
dade de os profissionais serem criteriosos ao avaliar a indicação desse 
e de outros procedimentos, bem como de utilizar estratégias para 
amenizar ou aliviar a dor. 
Um trabalho17 realizado com 32 enfermeiros de uma unidade neo-
natal de um hospital particular do município de São Paulo buscou 
identificar como avaliam a dor no RN. Mostrou que os parâmetros 
mais utilizados pelos enfermeiros para avaliação da dor foram: ex-
pressão facial e choro, seguido de alteração de sinais vitais, agitação 
e os parâmetros utilizados na NIPS. Citaram como métodos farma-
cológicos usados para alívio da dor analgésico anti-inflamatório não 
esteroide, opioide potente e sedativo. E como métodos não farmaco-
lógicos mudança de decúbito, massagem local, sucção não nutritiva/
chupeta ou dedo enluvado e banho de imersão. 
Assim, é importante refletir sobre o diagnóstico de dor no RN que 
não consegue verbalizar a dor. Sugere-se conhecer e implantar nos 
serviços de saúde escalas de avaliação da dor validadas de acordo com 
a especificidade e individualidade de cada paciente. E ainda, que 
esses profissionais sejam capazes de aplicar métodos não farmaco-

lógicos para o manuseio da dor, e desse modo promover assistência 
humanizada.
 
CONCLUSÃO

Avaliar a dor juntamente com os demais sinais vitais, bem como 
durante a realização de procedimentos invasivos no neonato é deter-
minante em UTIN para proporcionar um cuidado individualizado 
e humanizado. Nesse sentido, o enfermeiro é um dos profissionais 
habilitados para a construção de protocolos de avalição e manuseio 
da dor no neonato concomitante às ações de educação permanente. 
Esses resultados igualmente são importantes no sentido de desenca-
dear reflexões e ações de enfermeiros com vistas à implantação de 
escalas de avalição da dor em terapia intensiva.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic pain is a pro-
blem for the elderly, eliciting physical and psychological limita-
tions. Few are the studies primarily focusing on evaluating pain 
in men. This study aimed at identifying the prevalence of chro-
nic pain in male elderly people of a city of Northern Rio Grande 
do Sul. 
METHODS: Crossover, population-based study carried out 
with people aged 60 years or above, from the city of Coxilha, sta-
te of Rio Grande do Sul. Data were collected by home interviews 
with validated tool from June to July 2010. Descriptive statistics 
was used for analysis.
RESULTS: Mean age was 68.7 years. Chronic pain prevalence 
was 43.7%, primarily located in lower limbs and lumbar spine.
CONCLUSION: There has been high prevalence of chronic 
pain in the studied population. Results point to the need for in-
tervention strategies to prevent and control pain in elderly males 
in different health care levels.
Keywords: Chronic pain, Daily activities, Elderly, Epidemiolo-
gy, Pain perception.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor crônica é um proble-
ma presente na vida dos idosos, provocando limitações físicas e 
psicológicas. São poucas as análises que têm como foco principal 
a avaliação da dor no homem. O objetivo deste estudo foi identi-
ficar a prevalência de dor crônica em idosos do gênero masculino 
em um município do norte do Rio Grande do Sul. 
MÉTODOS: Estudo transversal de base populacional, realiza-
do com pessoas de 60 anos ou mais, do município de Coxilha, 
estado do Rio Grande do Sul. A coleta dos dados foi realizada 
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por inquérito domiciliar com instrumento validado entre junho 
e julho de 2010. Na análise, empregou-se a estatística descritiva. 
RESULTADOS: A média de idade foi de 68,7 anos. A prevalên-
cia de dor crônica foi de 43,7%, localizada principalmente nos 
membros inferiores e na região lombar. 
CONCLUSÃO: Identificou-se alta prevalência de dor crônica na 
população estudada. Os resultados apontam para a necessidade 
de se estabelecerem estratégias de intervenção para a prevenção 
e o controle da dor em homens idosos nos diferentes níveis de 
atenção à saúde. 
Descritores: Atividades diárias, Dor crônica, Epidemiologia, 
Idoso, Percepção da dor.
 
INTRODUÇÃO

Com o envelhecimento da população mundial, tornam-se mais fre-
quentes as doenças crônicas e as queixas de dor. O aumento da ex-
pectativa de vida ocorre de modo pronunciado, sobretudo nos países 
em desenvolvimento. Essa realidade inquestionável traz implicações 
à sociedade e ao sistema de saúde, a exemplo do aumento das co-
morbidades associadas às queixas álgicas1.
A transição demográfica e a longevidade implicam a incidência de 
doenças crônicas e incapacitantes cujas repercussões podem incidir 
em aumento da dependência, queixas de dor, maior propensão aos 
agravos e em cronicidade2. A dor crônica (DC) é uma queixa fre-
quente entre os idosos e pode provocar comprometimento na fun-
cionalidade3.
A tipologia da condição álgica crônica pode se diferenciar quanto 
à localização e à intensidade. No que diz respeito à manifestação, 
pode ser persistente ou recorrente por um período de três meses ou 
mais2-4. Tal condição constitui-se um dos principais fatores incapaci-
tantes para a qualidade de vida do indivíduo idoso, pois limita suas 
atividades, aumenta a agitação, o risco para estresse e o isolamento 
social5. Pode estar relacionada a processos patológicos crônicos que 
se prolongam por meses ou anos e, em muitos desses quadros, a dor 
é a principal queixa e a causa da limitação funcional. A DC pode du-
rar além do tempo de cura, persistindo por meses ou anos, associada 
ou não a outras doenças crônicas3,6.
A dor é uma experiência presumível a todos os indivíduos e fatí-
vel de se vivenciar em algum momento da vida7. É considerada um 
problema de saúde pública, atinge importante parcela do segmento 
idoso, acarreta repercussões de ordem pessoal e econômica à popu-
lação e compromete a qualidade de vida6,8. Assim, é importante que 
se invista em estudos acerca da epidemiologia da DC em diferentes 
contextos. 
A condição de cronicidade pode interferir em diversos aspectos da 
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vida e, por vezes, compromete a saúde mental em decorrência do so-
frimento psíquico. Para alguns indivíduos, a extensão da interferên-
cia atinge as atividades laborais, para outros, o prejuízo recai sobre 
o desempenho das atividades do cotidiano, e, ainda, há os casos de 
afastamento do convívio social e das atividades de lazer9.
A prevalência de DC no gênero masculino tem pouca expressão na 
literatura científica, haja vista que muitas pesquisas se ocupam em 
estudar essa condição nas mulheres com a indicação de que o nú-
mero de homens que referem dor é inferior ao de mulheres10, o que 
justifica uma investigação nesse segmento populacional.
A relevância do estudo centra-se no fato de que o crescimento da po-
pulação idosa provoca demandas de diversas ordens. No que confere 
às condições crônicas, os custos incidem sobre os idosos, as famílias 
e o sistema de saúde. 
Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi identificar a prevalên-
cia de dor crônica em idosos do gênero masculino em um município 
do norte do Rio Grande do Sul.
 
MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal de base populacional, recorte de 
uma pesquisa maior intitulada “Condições de vida e saúde dos ido-
sos no município de Coxilha-RS”, realizado em 2011. Coxilha é 
considerada um município de pequeno porte localizado ao norte 
do Rio Grande do Sul. A população, conforme dados do último 
Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), era 
de 2.826 habitantes. Para rastreamento do segmento idoso, foi con-
sultado o Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB) do mu-
nicípio, tomando por base o mês de fevereiro de 2010, que apontou 
352 indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos11. 
A população do estudo foi composta por todos os idosos residen-
tes no município, tendo como critérios de inclusão residir há pelo 
menos seis meses no município e capacidade de compreensão e ver-
balização para responder o questionário e/ou ter a presença de um 
familiar ou cuidador para auxiliar ou efetuar as respostas.
Houve perda de 8,5% por recusa em participar da pesquisa ou por 
não terem sido encontrados após três tentativas de visitas em dias e 
horários alternados. Com isso, se formou um grupo composto por 
331 participantes. Destes, 158 eram do gênero masculino, os quais 
compõem a população deste estudo. A coleta dos dados foi realiza-
da por meio de inquérito domiciliar, utilizando-se uma adaptação 
do questionário estruturado da pesquisa “Saúde, bem-estar e enve-
lhecimento” (SABE)12, no período de junho e julho de 2010. Tal 
instrumento é validado no Brasil para pessoas com 60 anos ou mais, 
de fácil aplicabilidade e fidedignidade. O instrumento inclui sete 
seções: a) informações pessoais e familiares, b) avaliação cognitiva, 
c) condições de moradia, d) condições de saúde e hábitos de vida, e) 
avaliação funcional, f) uso e acesso aos serviços de saúde e g) apoio 
familiar e social. 
Considerou-se como variável dependente dor crônica autorreferida. 
As variáveis independentes analisadas incluíram partes da seção A 
(gênero, situação conjugal, escolaridade, renda, local de moradia e 
trabalho); da seção D (local da dor, histórico de queda no último 
ano, prática de atividade física, autoavaliação de saúde, uso de fár-
macos) e da seção E (atividades básicas de vida diária - ABVD). 
Os dados foram analisados empregando-se a estatística descritiva. 

Para verificar a associação entre as variáveis categóricas, foi aplicado 
o teste Qui-quadrado a um nível de significância de 5%. 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
versidade de Passo Fundo, nº de protocolo 148/2010 com anuência 
do representante legal do município de Coxilha-RS. Todos os parti-
cipantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE).
 
RESULTADOS

Participaram do estudo 158 homens com idade ≥ 60 anos. A média 
de idade foi de 68,7±7,1 anos. Entre os entrevistados, houve predo-
minância da raça branca (69,6%). Residiam na zona urbana 53,8% 
dos idosos. O estado marital predominante foi casado (87,3%). 
Quanto à escolaridade, 40,5% das pessoas tinham de 4 a 7 anos de 
estudo. A prevalência de DC foi de 43,7% (Tabela 1).
Quanto à localização, a maioria dos idosos referiu que a dor se con-
centra na região lombar; seguida pelos membros inferiores e ombros 
(Tabela 2).
Houve associação significativa entre DC, prática de atividade físi-
ca, autoavaliação de saúde e ABVD. Dos idosos que referiram DC, 
62,3% não praticavam atividade física (p=0,006), 68,1% autoava-
liaram sua saúde como regular, ruim ou muito ruim (p<0,001), e 
42% referiram ter dificuldades para as ABVD (p=0,001) (Tabela 
3). Não houve associação entre DC, zona de moradia, trabalho 
atual, escolaridade, uso de fármaco, quedas no último ano e renda 
(p>0,05).
 

Tabela 1. Variáveis sócio-demográficas

 Dor crônica Valor de p

Sim Não

n (%) n (%)

Situação conjugal

   Separado 2 (28,5) 5 (71,5) 0,355

   Viúvo 4 (40) 6 (60)

   Casado 63 (45,6) 75 (55,34)

   Solteiro 0 (0) 3 (100)

Escolaridade (anos)

   Analfabeto 11 (30,5) 25 (69,5) 0,513

   1 a 3 29 (47) 32 (53)

   4 ou + 18 (36) 32 (74)

Renda (SM)

   Até 1 21 (45,6) 25 (54,4) 0,441

   Entre 1 e 2 29 (47,5) 32 (52,5)

   4 ou mais 18 (36) 32 (74)

Zona de moradia

   Urbana 36 (42,3) 49 (57,7) 0,719

   Rural 33 (45,2) 40 (54,8)

Trabalha atualmente

   Sim 37 (42) 51 (58) 0,644

   Não 32 (45,7) 38 (54,3)
SM = salário mínimo.



203

Prevalência de dor crônica em homens idosos de um 
município do norte do Rio Grande do Sul

Rev Dor. São Paulo, 2016 jul-set;17(3):201-4

DISCUSSÃO

A percepção da dor é um conjunto de combinações e interpretação 
de fatores individuais como o humor, autoavaliação de saúde, expe-
riências anteriores, crenças, atitudes, conhecimento e sinais simbóli-
cos atribuídos à dor13,14.
A prevalência de DC encontrada neste estudo foi similar aos resul-
tados do estudo transversal realizado na cidade de Londrina/PR15, 
no qual, dos 71 idosos do gênero masculino, 52% relataram dor 
crônica, com indicação de local de dor semelhante para os membros 
inferiores (31,4%), todavia, menores na região lombar (30,2%).
Celich e Galon16 em estudo transversal com idosos residentes na ci-
dade de Cruzaltense/RS apresentaram resultados semelhantes, com 
prevalência de 40,7% de DC entre os homens. Quanto aos locais 
de dor, assim como no presente estudo, a região lombar foi a mais 
acometida (44%)16.
Observou-se relação entre DC e não praticar atividade física. 

Esse resultados corrobora estudo realizado por Souza17 sobre 
o efeito da atividade física sobre a DC. O autor conclui que é 
possível reduzir a intensidade da dor, pois o exercício físico ae-
róbico de intensidade moderada mantido por mais de 10 mi-
nutos pode ativar mecanismos endógenos de controle da dor, 
pode melhorar a sua força e resistência muscular, o bem-estar e 
a qualidade de vida, potencializando a capacidade para realizar 
ABVD17. Do mesmo modo, estudos apontaram que idosos pra-
ticantes de atividades físicas tiveram menor prevalência de DC, 
além de melhor qualidade de vida13,18. Em estudo realizado na 
cidade de Florianópolis10 com 1.656 idosos, constatou-se que ser 
fisicamente ativo no lazer teve associação com menor prevalência 
de dor crônica10. 
Neste estudo, houve associação entre a DC e a dificuldade para re-
alizar as ABVD entre os idosos. A dor crônica é uma condição in-
capacitante que interfere de forma direta nas ABVD16. Dellaroza et 
al.3, em estudo realizado na cidade de São Paulo, constataram que 
a presença da DC mostrou-se associada à pior capacidade funcional 
avaliada por meio das ABVD e instrumentais3.
Os resultados deste estudo mostraram associação entre autoavaliação 
de saúde regular, ruim e muito ruim e DC. A autopercepção de 
saúde é um importante indicador da saúde do indivíduo, e abrange 
uma série de fatores como aspectos físicos, cognitivos e emocionais7. 
Estudos7,19 mostraram que a DC pode estar associada a depressão, 
incapacidade física e funcional, dependência, afastamento social e 
desesperança19. Tais fatores podem levar os idosos a uma autopercep-
ção de saúde negativa13,19.
O delineamento transversal não permite estabelecer uma prova causal 
para a DC, o que resulta em uma limitação do estudo. Por outro lado, 
investigar a DC no gênero masculino constitui-se na relevância do 
estudo, pois esse segmento é pouco explorado na literatura brasileira. 
 
CONCLUSÃO

Observou-se alta prevalência de idosos do gênero masculino com 
DC, a qual esteve associada à não realização de atividade física, difi-
culdade para a realização de ABVD e à autoavaliação de saúde nega-
tiva. Ainda, os locais de dor mais acometidos foram a região lombar 
e os membros.
Os achados do estudo promovem visibilidade para a problemática 
da DC no segmento idoso masculino. Ações voltadas à prevenção e 
à redução da dor crônica no homem são possíveis de serem estabele-
cidas quando a equipe de saúde reconhece os fatores predisponentes. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Fibromyalgia has mul-
tivariate symptoms, also affecting temporomandibular region. 
This study aimed at comparing facial signs and symptoms of fe-
males with fibromyalgia and females with temporomandibular 
disorder.
METHODS: This is a crossover study with 61 females divided 
in two groups: fibromyalgia group (31) and temporomandibular 
disorder group (30). Evaluated variables in all patients were: pain 
intensity in temporomandibular joint by means of visual analog 
scale, report of pain or discomfort during daily activities (mouth 
opening/closing, during meals, when talking), presence of joint 
noises (clicking and popping), dizziness, tinnitus, headache and 
mouth opening capacity. Variables were compared by unpaired t 
and Chi-square tests.
RESULTS: Facial pain was reported by 100% of studied patients 
with no difference in intensity among fibromyalgia and tempo-
romandibular disorder groups (p=0.2170). Fibromyalgia group 
has reported more pain during daily life activities as compared to 
temporomandibular disorder group (p<0.0001). With regard to 
joint noises, there has been more right temporomandibular joint 
clicking (p=0.006) in the temporomandibular disorder group. 
Fibromyalgia group patients have higher percentage of signs and 
symptoms associated to temporomandibular disorder, such as di-
zziness, tinnitus and headache (p<0.000).
CONCLUSION: Fibromyalgia patients have clinical signs and 
symptoms similar to those found in temporomandibular disorder 
patients, being pain, discomfort during daily activities, tinnitus, 
hum and headache more exacerbated in the fibromyalgia group.
Keywords: Fibromyalgia, Pain, Temporomandibular disorder.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A fibromialgia apresenta 
sintomas multivariados acometendo também a região tempo-
romandibular. O objetivo deste estudo foi comparar os sinais e 
sintomas faciais de mulheres com fibromialgia e mulheres com 
disfunção temporomandibular. 
MÉTODOS: Foi realizado um estudo de corte transversal com 
61 mulheres, divididas em dois grupos: grupo fibromialgia (31) e 
grupo disfunção temporomandibular (30). As variáveis avaliadas 
em todas as pacientes foram: intensidade da dor na articulação 
temporomandibular por meio da escala visual analógica, relato 
de dor ou desconforto nas atividades diárias (abrir/fechar a boca, 
durante a alimentação, ao falar), presença de ruídos articulares 
(estalo e crepitação), tontura, zumbido, cefaleia e capacidade na 
abertura de boca. As variáveis foram comparadas pelos testes t 
não pareado e Qui-quadrado. 
RESULTADOS: Dor na região facial foi relatada por 100% 
das pacientes do estudo, não havendo diferença da intensidade 
entre os grupos fibromialgia e disfunção temporomandibular 
(p=0,2170). O grupo fibromialgia relatou maior percentual de 
dor nas atividades de vida diária quando comparado ao grupo 
disfunção temporomandibular (p<0,0001). Quanto aos ruídos 
articulares observou-se maior percentual para crepitação da ar-
ticulação temporomandibular direita (p=0,006) do grupo dis-
função temporomandibular. As pacientes do grupo fibromialgia 
apresentaram maior percentual dos sinais e sintomas associados à 
disfunção temporomandibular como tontura, zumbido e cefaleia 
(p<0,000). 
CONCLUSÃO: Pacientes com fibromialgia possuem sinais e 
sintomas clínicos semelhantes aos encontrados em pacientes com 
disfunção temporomandibular, sendo a dor, desconforto nas ati-
vidades diárias, tontura, zumbido e cefaleia mais exacerbada no 
grupo fibromialgia.
Descritores: Disfunção temporomandibular, Dor, Fibromialgia.

INTRODUÇÃO

A disfunção temporomandibular (DTM) é um problema de saúde 
coletiva afetando 5 a 12% da população1. DTM é um termo cole-
tivo, usado para designar diversas condições clínicas que afetam os 
músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular (ATM) e 
estruturas associadas, levando em consideração a inter-relação artro-
gênica e miogênica, assim como a influência do sistema nervoso, e a 
interação biopsicossocial1,2.
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Essas desordens tipicamente apresentam um curso recorrente e crô-
nico, sendo caracterizadas por dor facial na região da ATM e/ou 
músculos da mastigação, sons durante o movimento de abertura e/
ou fechamento da boca, limitação ou desvio dos movimentos man-
dibulares, travamento mandibular, espasmo da musculatura facial, 
cefaleias e distúrbios auditivos3,4. Alguns pacientes podem ainda 
apresentar distúrbios no humor como ansiedade, depressão e soma-
tização5,6.
A dor facial, em alguns casos, pode ser expressão de outra doença 
musculoesquelética como a fibromialgia (FM), em que a dor loca-
lizada na face é somente um aspecto da desordem que envolve toda 
a musculatura do corpo7,8. Estudos prévios demonstraram elevada 
frequência de DTM em pacientes com FM, o que deve ter influen-
ciado a revisão dos critérios para diagnóstico da doença9-13. Os cri-
térios propostos em 2010 pelo American College of Rheumatology 
(ACR) levam em consideração outros sintomas além da dor difusa 
em detrimento da palpação dos pontos dolorosos14. Utilizando esse 
novo critério, faz-se necessária a pesquisa de áreas dolorosas para for-
mulação do índice de dor generalizada, que leva em consideração a 
presença de dor na região mandibular.
A DTM pode provocar potencialização do impacto negativo da 
FM, pois tais disfunções frequentemente levam a alterações na qua-
lidade do sono e estado emocional com consequente diminuição da 
capacidade funcional e qualidade de vida dos pacientes15-18.
Embora existam relatos da alta frequência de DTM em pacientes 
com FM, pequeno número de estudos compararam a gravidade des-
sas manifestações em pacientes com DTM sem FM. Portanto, o ob-
jetivo deste estudo foi verificar e comparar a frequência e gravidade 
de sinais e sintomas característicos de DTM em mulheres com FM 
e mulheres com DTM sem FM.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo transversal, em mulheres com FM com ida-
de variando entre 35 e 65 anos, no período de janeiro a junho de 
2010, na Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Potiguar 
(UNP), Natal, Brasil. 
A amostra do estudo foi composta por 61 mulheres com queixa 
dolorosa na face, das quais 31 foram encaminhadas por reumato-
logistas e tinham diagnóstico de FM segundo os critérios de clas-
sificação de 1990 do American College of Rheumatology (ACR)19 e 
passaram a compor o grupo FM. O grupo DTM foi composto por 
30 indivíduos encaminhados por dentistas, e que possuíam os Cri-
térios Diagnósticos de Pesquisa em Disfunção Temporomandibular 
(RDC-TMD Eixo I)20,21. Os critérios de exclusão para ambos os 
grupos foram: ser analfabeta, ter sofrido acidente e/ou intervenção 
cirúrgica na face, ter realizado cirurgia otológica, ter sofrido luxação 
na ATM, presença de doença reumatológica autoimune, apresentar 
otite crônica ou ter deficiência mental que afetasse o processo de 
avaliação.
Cada participante, inicialmente, foi informada sobre o propósito do 
estudo, e as que aceitaram participar assinaram o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta de dados foi realizada 
na sala de avaliação da Clínica Escola de Fisioterapia da UNP. Todas 
as avaliações foram realizadas de forma individual, com duração mé-
dia de 40 minutos. Inicialmente as participantes responderam a uma 

ficha de avaliação, contendo dados sócio-demográficos (idade, gêne-
ro, estado civil e escolaridade) e clínicos. Os dados clínicos coletados 
foram: tempo de doença; presença de dor e intensidade da dor na 
ATM, que foi medida pela escala analógica visual (EAV), variando 
de zero a 10, sendo zero ausência de dor e 10 dor insuportável; pre-
sença de dor ao abrir e fechar a boca, durante alimentação e ao falar. 
No exame físico da ATM foi avaliada a abertura máxima (forçada) e 
normal de boca; a presença ou não de ruídos articulares (estalos ou 
crepitação) na abertura e fechamento da boca, avaliada através da 
ausculta com estetoscópio posicionado na região das ATM. As par-
ticipantes foram ainda questionadas quanto à presença de tontura, 
zumbido e cefaleia.

Análise estatística 
Realizou-se a interpretação descritiva dos dados, sendo as variáveis 
quantitativas descritas em valores de tendência central e variabilida-
de e as variáveis categóricas demonstradas em frequência absoluta e 
relativa. A normalidade dos valores amostrais das pacientes foi veri-
ficada através do teste de Shapiro-Wilk. Para análise intergrupo foi 
utilizado o teste t de Student não pareado. Para todas as análises foi 
considerada significância estatística, p<0,05. Os dados foram anali-
sados utilizando-se o software estatístico SPSS (versão 19.0).
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNP 
número 306/2009 (CAAE 0285.0.052.000-09).
 
RESULTADOS

Foram avaliadas 61 mulheres, sendo 31 do grupo FM e 30 do grupo 
DTM. A média de idade do grupo FM foi de 53,6±9,7 anos e do 
grupo DTM 47,30±9,1 anos, havendo diferença estatisticamente sig-
nificativa entre os grupos (p=0,0194). Tanto no grupo FM quanto no 
grupo DTM a maioria era casada com 45,2 e 66,7%, respectivamen-
te. Entretanto, na avaliação do nível de escolaridade verificou-se que 
as pacientes do grupo FM tinham maior nível de escolaridade quando 
comparadas às pacientes do grupo DTM (Tabela 1).
Quanto aos dados clínicos, observou-se que todas as pacientes re-
lataram dor em pelo menos uma ATM. Em relação à intensidade 
da dor facial, foi verificado que as pacientes do grupo FM apresen-

Tabela 1. Distribuição dos dados sócio-demográficos dos grupos 
estudados

Variáveis FM
(n=31)

DTM
(n=30)

Valor de p

Idade (média+DP, anos) 53,6±9,7 47,3±9,1 0,0194*

Estado Civil, n (%)

   Solteiro 10 (32,3) 5 (16,7) -

   Casado 14(45,2) 20 (66,7) -

   Divorciado 6 (19,4) 3 (10,0) -

   Viúvo 1 (3,2) 2 (6,7) -

Escolaridade, n (%)

   Ensino fundamental 6 (19,4) 17 (56,7) -

   Ensino médio 21 (67,7) 7 (23,3) -

   Ensino superior 4 (12,9) 6(20,0) -
*Valor de p no teste t de Student não pareado.

FM = grupo fibromialgia, DTM = grupo disfunção temporomandibular.
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taram maior intensidade que as do grupo DTM, com valores de 
6,2±2,4 e 5,4±2,4, respectivamente, no entanto, sem diferença entre 
os grupos (p=0,2170). Quanto à presença de dor durante as ativida-
des diárias o grupo FM apresentou percentuais mais elevados que o 
grupo DTM em todos os itens avaliados: abrir/fechar a boca 45,2% 
e 23,3%; durante a alimentação 54,8% e 40%; e ao falar 80,6% e 
60,0% respectivamente. Quanto à amplitude da abertura da boca, 
foi verificado que as pacientes do grupo FM apresentaram menor 
abertura que as do grupo DTM, sem, no entanto, diferença entre 
os grupos (p=0,2595). Também, na avaliação da abertura máxima 
da boca as participantes do grupo FM apresentaram maior abertura 
que as do grupo DTM, novamente sem diferença estatisticamente 
significativa na comparação intergrupos (p=0,2072) (Tabela 2).
Na ausculta das ATM foi observado que o grupo DTM apresentou 
maior prevalência de todos os ruídos articulares avaliados (crepitação 
e estalos), com exceção do estalo ao fechamento da ATM esquerda, 
no qual o grupo FM apresentou maior prevalência. Entretanto, so-
mente foi observada diferença estatisticamente significativa na crepi-
tação da ATM direita (p<0,006).
Quanto aos sinais e sintomas associados a disfunções da ATM, veri-
ficou-se que as pacientes do grupo FM apresentam maior percentual 
que as pacientes do grupo DTM em todos os sintomas avaliados 
(tontura, zumbido e cefaleia), com diferença estatisticamente signi-
ficativa entre os grupos avaliados (Tabela 2).
 
DISCUSSÃO

Estudos prévios foram realizados na tentativa de entender a liga-
ção entre DTM e FM, sendo observado na maioria,  que gran-

de parte dos pacientes com FM apresentaram sinais e sintomas 
característicos de DTM. Contudo, poucos pacientes com DTM 
foram diagnosticados com fibromialgia9,10,12,22. Diante dos resulta-
dos, quatro modelos teóricos tentam explicar a ligação entre FM 
e DTM; (1) a diminuição do limiar de dor na FM é responsável 
pela dor musculoesquelética da face e, nesse caso, a FM é o pro-
blema predominante que predispõe à DTM; (2) a FM e a DTM 
estão associadas a alterações comportamentais (psicológicas ou psi-
quiátricas) primárias, ou seja, não têm relação causal direta, mas 
surgem em decorrência de alguma anormalidade de saúde mental; 
(3) o sentimento de angústia e ansiedade em pacientes com FM 
levam ao aumento de consultas médicas facilitando o diagnóstico; 
(4) todas as disfunções dolorosas estão associadas a um aumento 
na prevalência da FM23. 
No presente estudo foi observado que as pacientes do grupo FM 
relataram quadro doloroso facial mais intenso que as pacientes do 
grupo DTM, bem como uma quantidade maior de mulheres com 
FM relataram dor para abertura e fechamento da boca, durante a 
alimentação e ao falar. Sugere-se que a dor mais intensa no grupo 
FM, bem como os percentuais mais elevados de relato de dor facial 
nas atividades do cotidiano, podem ser devidos à própria fisiopato-
logia da doença, na qual ocorre amplificação central e aumento na 
sensibilidade geral à dor, podendo a paciente apresentar hiperalgesia 
(resposta elevada à dor a estímulos normalmente dolorosos) e/ou 
alodínea (resposta dolorosa a estímulos não dolorosos)24. Estudos 
prévios demonstraram que em pacientes com FM, a resposta do-
lorosa pode ser atingida com estímulo doloroso muito inferior ao 
necessário25,26.
Todas as pacientes de ambos os grupos apresentaram diminuição na 

Tabela 2. Distribuição e análise dos valores das variáveis clínicas na articulação temporomandibular em ambos os grupos

Variáveis FM
(31 pacientes)

DTM
(30 pacientes)

Valor de p

Intensidade da dor na ATM (média±DP) 6,2 (±6,4) 5,5 (±2,4) 0,2170

Abertura máxima da boca (média±DP) 44,9 (±7,34) 42,6 (±-6,52) 0,2072

Abertura normal da boca (média±DP, mm) 30,2 (±11,1) 33,2 (±9,2) 0,2595

Dor ou desconforto nas atividades diárias (n, %)

   Abrir/fechar a boca 14 (45,2) 7 (23,3) 0,0001Ŧ

   Durante a alimentação 17 (54,8) 12 (40,0) 0,0001Ŧ

   Ao falar 25 (80,6) 18 (60,0) 0,0001Ŧ

Ruído articular (ausculta) (n %)

   Estalo abertura ATM direita 20 (64,5) 24 (80,0) 0,178

   Estalo abertura ATM esquerda 19 (61,3) 20 (66,7) 0,662

   Estalo fechamento ATM direita 18 (51,1) 16 (53,3) 0,710

   Estalo fechamento ATM esquerda 19 (61,3) 15 (50,0) 0,375

   Crepitação ATM direita 3 (9,7) 12 (40,0) 0,006Ŧ

   Crepitação ATM esquerda 6 (19,4%) 11 (36,7%) 0,132

Sinais e sintomas associados, (n, %)

   Tontura 24 (77,4%) 19 (63,3%) 0,0001Ŧ

   Zumbido 27 (87,1%) 20 (66,7%) 0,0001Ŧ

   Cefaleia 25 (80,6%) 20 (66,7%) 0,0001Ŧ

Ŧ p < 0,05 no teste Qui-quadrado.

ATM = articulação temporomandibular; FM = grupo fibromialgia; DTM = grupo disfunção temporomandibular.
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abertura normal da boca sem diferença significativa entre os grupos. 
Entretanto, as pacientes do grupo FM apresentaram menor aber-
tura da boca quando comparadas com o grupo DTM, fato tam-
bém descrito por García-Moya et al.27. No entanto, na avaliação da 
abertura forçada da boca foi verificada no grupo FM maior abertura 
comparada ao grupo DTM. Sugere-se que nesse tipo de avaliação, 
as disfunções biomecânicas encontradas na FM não afetem a ampli-
tude de movimento. O que não ocorre com o grupo DTM onde os 
distúrbios artrocinemáticos e osteocinemáticos impedem a abertura 
da boca28. 
Esse resultado pode ter relação direta com a origem da dor dos gru-
pos. No grupo DTM sem coexistência com FM a dor pode ser pro-
veniente de processos de desgaste articular, processo inflamatório, 
alterações oclusais, traumas faciais e deslocamento de disco. Esses 
fatores associados a espasmos na musculatura facial, principalmente 
do músculo masseter, podem contribuir com a dificuldade na aber-
tura de boca11,29. Por outro lado, estudos revelaram que o diagnósti-
co mais comum de DTM na fibromialgia é o miofascial (subgrupo I 
do RDC/TMD Eixo I) e que os sinais mais frequentes são: limitação 
da abertura de boca, ruídos ao abrir e fechar a boca, dor nos múscu-
los masseter e digástrico posterior, dor na ATM e dor de cabeça10,30.
Neste estudo foram verificado na ausculta da ATM, estalos ou estali-
dos durante a abertura e/ou fechamento da boca, com maior percen-
tual de pacientes do grupo DTM apresentando ruídos articulares, 
sendo o estalo ou estalido o ruído mais observado. Ruídos articulares 
podem ser causados por alterações na posição condilar o que pode 
induzir a um deslocamento do disco e gerar um assincronismo fun-
cional entre côndilo e o disco31. 
Em relação aos outros sinais e sintomas frequentemente relatados 
tanto por pacientes com FM quanto DTM, tais como: cefaleia, 
tonturas e zumbidos, as pacientes do grupo FM apresentaram 
maior frequência em todos os sintomas avaliados, quando com-
paradas com as pacientes do grupo DTM. Estudos prévios de-
monstraram que tanto as pacientes com FM quanto com DTM 
apresentam alto índice dessas manifestações, contudo, no presente 
estudo encontramos percentuais maiores que os relatados pela li-
teratura32. Em estudo prévio a cefaleia foi o sintoma mais relatado 
no paciente com DTM, (34,39%)33. Sugere-se que a alta prevalên-
cia de cefaleia em ambos os grupos esteja relacionado à conexão 
da ATM com músculos, ligamentos e fáscias da região cervical e 
temporal, formando um complexo funcional denominado sistema 
crânio-cérvico-mandibular. Autores relataram que o músculo mas-
seter encontra-se hiperativado tanto em pacientes com FM quanto 
em pacientes com DTM34.

CONCLUSÃO

O grupo FM possui sinais e sintomas clínicos semelhantes aos en-
contrados no grupo DTM, sendo a dor, desconforto nas atividades 
diárias, tontura, zumbido e cefaleia mais exacerbados no grupo FM. 
Apesar de serem entidades clínicas distintas, a FM e a DTM podem 
apresentar sinais e sintomas comuns, ou estarem associadas. No en-
tanto a causa do comprometimento álgico se torna distinta pelas 
peculiaridades fisiopatológicas de casa doença. Enfatizamos a im-
portância da investigação clínica e da ação multiprofissional, visando 
a prevenir e/ou minimizar os sintomas das DTM. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Considering the scar-
city of studies addressing cryotherapy to treat peripheral nervous 
injuries, this study aimed at evaluating nociception and edema 
in an experimental sciatic nerve compression model with Wistar 
rats treated with cryotherapy.
METHODS: Forty-two rats were randomly distributed in 
groups: G1 – control, euthanized in the 15th postoperative day; 
G2, G3 and G4 – submitted to sciatic nerve compression and 
euthanized in the 3rd, 8th and 15th postoperative day, respectively; 
G5, G6 and G7 – submitted to sciatic nerve compression and 
treated with cryotherapy, euthanized in the 3rd, 8th and 15th pos-
toperative day, respectively. Nociception evaluation at injury site 
and plantar region, and observation of edema were performed 
before injury, in the 2nd postoperative day and in the day corres-
ponding to euthanasia of each injured group. Mixed ANOVA 
was used for statistical analysis, considering significant 5%.
RESULTS: There has been decreased pain threshold at injury 
site in injured groups, however there has been increase in the 
same groups with regard to evaluations in the 8th and 15th pos-
toperative days. Nociception in the plantar region was similar to 
previous one, however threshold has not increased. With regard 
to edema, there has been significant difference in evaluations in 
the 3rd and 2nd postoperative days corresponding to G1, G4 and 
G7, which had higher values as compared to pre-injury.
CONCLUSION: Cryotherapy has not increased nociceptive 
threshold or decreased the edema.
Keywords: Cold therapy, Edema, Immersion, Nociception, Pe-
ripheral nerve trauma.

Evaluation of nociception and edema in experimental sciatic nerve 
compression model in Wistar rats treated with cryotherapy
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Considerando a carência de 
estudos a respeito da crioterapia como tratamento de lesão nervosa 
periférica, este estudo teve como objetivo avaliar a nocicepção e o 
edema em modelo experimental de compressão do nervo isquiático 
em ratos Wistar, tratados com crioterapia. 
MÉTODOS: Foram utilizados 42 ratos separados aleatoriamente 
nos grupos: G1 - controle, eutanasiado no 15º de pós-operatório; 
G2, G3 e G4 - submetidos à compressão do nervo isquiático, eu-
tanasiados no 3º, 8º e 15º de pós-operatório, respectivamente; G5, 
G6 e G7 - submetidos à compressão do nervo isquiático e tratados 
com crioterapia, eutanasiados no 3º, 8º e 15º de pós-operatório, 
respectivamente. As avaliações da nocicepção no local da lesão e na 
região plantar, e a verificação do edema aconteceram nos momentos 
pré-lesão, 2º dia de pós-operatório e no dia correspondente a euta-
násia de cada grupo lesionado. A análise estatística foi pela ANOVA 
mista, com nível de significância de 5%. 
RESULTADOS: No local da lesão houve diminuição do limiar do-
loroso nos grupos lesionados, entretanto, apresentou aumento do 
mesmo nos grupos relacionados às avaliações do 8º e 15º de pós-
-operatório. Já a nocicepção realizada na região plantar foi semelhan-
te à anterior, porém o limar não aumentou. Com relação ao edema, 
houve diferença significativa na avaliação realizada no 3º e no 2º dias 
de pós-operatório correspondentes ao G1, G4 e G7, que apresenta-
ram valores maiores comparadas com a pré-lesão. 
CONCLUSÃO: A crioterapia não auxiliou no aumento do limiar 
nociceptivo e redução de edema.
Descritores: Edema, Imersão, Nociceptividade, Terapia por frio, 
Traumatismo do nervo periférico.

INTRODUÇÃO

Os nervos periféricos são alvo de lesões por esmagamento, compres-
são e transecção. Dentre as lesões nervosas mais comuns nos mem-
bros inferiores está a do nervo isquiático, o que acarreta perda fun-
cional, sensitiva e motora, causando um impacto permanente sobre 
o paciente e sua capacidade de realizar atividades da vida diária1–3. 
Além disso, logo após a lesão nervosa ocorre uma resposta inflama-
tória, quimiotaxia para o local de células do sistema imune e produ-
ção de substâncias químicas que contribuem para as alterações na 
permeabilidade vascular, aumento do fluxo sanguíneo local, edema 
e hiperalgesia4,5. 
No intuito de acelerar a recuperação dos nervos periféricos lesiona-
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dos, diversas formas de tratamento têm sido propostas. A criotera-
pia é a aplicação terapêutica do frio que promove redução do fluxo 
sanguíneo, do metabolismo e da velocidade de condução nervosa, 
resultando na diminuição da reação inflamatória, da dor e retardo 
na formação de edema6,7. 
A crioterapia pode ser aplicada por meio de pacotes de gelo, massa-
gem com gelo, sprays e pela imersão. A técnica de imersão, no entan-
to, esfria uma área maior em comparação com outras modalidades. 
A crioterapia realizada por aproximadamente 20 minutos é eficaz 
para se atingir efeitos terapêuticos7. 
A crioterapia, entretanto, aplicada em áreas nas quais o nervo é su-
perficial, pode causar lesões temporárias6. Por outro lado, também 
existe carência de estudos sobre o emprego da crioterapia como tra-
tamento de lesões nervosas periféricas. 
Diante do exposto, o objetivo foi avaliar a nocicepção e o edema em 
modelo experimental de compressão do nervo isquiático em ratos 
Wistar, tratados com crioterapia. 
 
MÉTODOS

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa, 
experimental e randomizada. A amostra foi composta por 42 ratos 
da linhagem Wistar, machos, com peso médio de 327±24,84g e ida-
de média de 10 semanas, os quais foram obtidos do Biotério Cen-
tral da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), e 
mantidos no Biotério setorial do Laboratório de Estudo das Lesões 
e Recursos Fisioterapêuticos (LELRF), em caixas padrão de polipro-
pileno, em ambiente com temperatura de 23±1ºC, com fotoperíodo 
de 12h, recebendo água e ração ad libitum.  
Os animais foram separados aleatoriamente em sete grupos:
• Grupo 1 (G1, n=6) – controle, composto por animais que não 
foram submetidos a compressão nervosa e crioterapia, eutanasiados 
no 15º dia após início do experimento;
• Grupo 2 (G2, n=6) – submetidos a compressão nervosa, sem nenhu-
ma forma de tratamento, eutanasiados no 3º pós-operatório (PO);
• Grupo 3 (G3, n=6) – submetidos a compressão nervosa, sem ne-
nhuma forma de tratamento, eutanasiados no 8º PO;
• Grupo 4 (G4, n=6) – submetidos a compressão nervosa, sem ne-
nhuma forma de tratamento, eutanasiados no 15º PO; 
• Grupo 5 (G5, n=6) – submetidos a compressão nervosa e trata-
mento com crioterapia, eutanasiados no 3º PO; 
• Grupo 6 (G6, n=6) – submetidos a compressão nervosa e trata-
mento com crioterapia, eutanasiados no 8º PO; 
• Grupo 7 (G7, n=6) – submetidos a compressão nervosa e trata-
mento com crioterapia, eutanasiados no 15º PO.
 
Modelo experimental de compressão do nervo isquiático
Inicialmente os animais foram mantidos no LELRF durante duas 
semanas para adaptação ao local de estudo. Previamente ao pro-
cedimento cirúrgico os animais foram pesados e anestesiados com 
cloridrato de cetamina (95mg/kg) e cloridrato de xilazina (12mg/
kg) por via intraperitoneal. Após a aplicação da anestesia e a verifica-
ção do estado de consciência do animal (observado pela ausência de 
resposta motora ao pinçamento da cauda e das pregas interdigitais), 
os animais foram posicionados em decúbito ventral e foi realizada a 
tricotomia no local do procedimento cirúrgico. 

Em seguida foi realizada uma incisão paralela às fibras do músculo bí-
ceps femoral, expondo o nervo isquiático do membro pélvico direito, 
com subsequente compressão, com o auxílio de pinça hemostática, 
por 30 segundos. A pressão de pinçamento foi padronizada para to-
dos os animais, e realizada pelo mesmo indivíduo, utilizando-se como 
referência o fechamento do segundo dente da cremalheira8. Por fim, 
foi realizada a sutura externa com fio Catgut 4.0, aplicado iodo sobre 
a incisão e os animais foram alojados nas mesmas condições pré-cirúr-
gicas, separados de acordo com o seu grupo experimental. 
 
Protocolo de tratamento
Para a realização do tratamento, os animais foram contidos manu-
almente e o membro pélvico direito colocado imerso em recipiente 
de 1.440cm3 (20cmx12cmx6cm), contendo água e gelo, em tempe-
ratura de 5±2ºC, durante 20 minutos9. Nos grupos G5, G6 e G7 o 
tratamento ocorreu logo após término do procedimento cirúrgico. 
Assim, em G5 foi realizada uma única sessão de tratamento e, para 
G6 e G7, o tratamento continuou do 3º dia de PO e terminou no 
7º dia PO. Os animais de G2, G3 e G4 também foram posiciona-
dos de acordo com o protocolo de tratamento, embora o recipiente 
não contivesse água e gelo. 
 
Avaliação da nocicepção
A avaliação da nocicepção foi por meio do filamento de Von Frey 
digital10. O teste foi realizado com o animal contido manualmente e a 
ponteira do equipamento aplicada na região do procedimento cirúrgi-
co no membro pélvico direito. A ponta de polipropileno 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. O estímulo foi aplicado também na região plantar 
do membro acometido e, para isso, o animal foi mantido em caixa 
elevada com piso de tela. Assim o filamento foi posicionado e realizada 
pressão local até a retirada do membro pélvico direito. 
Essa avaliação foi realizada nos seguintes momentos: pré-lesão, no 
2º PO e no dia correspondente à eutanásia de cada grupo lesionado, 
sendo que o G1 foi avaliado nos mesmos momentos que os grupos 
submetidos à lesão, porém com eutanásia no 15º dia após início 
do experimento. Os dados do limiar de retirada foram apresentados 
baseados na média dos animais do grupo.
 
Avaliação do edema
O edema foi avaliado pela alteração volumétrica de líquidos por 
meio do hidropletismômetro de pata da marca Insight®. Nesse teste, 
o membro pélvico direito foi colocado em um recipiente com água, 
até a imersão completa da articulação do tornozelo, sendo o deslo-
camento de água graduado. Essa avaliação ocorreu imediatamente 
após a avaliação da nocicepção, nos mesmos momentos.
 
Análise estatística
Os resultados foram analisados com auxílio do programa SPSS 18.0 
(Statistical Package for the Social Sciences). A comparação entre os 
grupos e avaliações foi realizada entre o GC, lesão e lesão com crio-
terapia, eutanasiados no mesmo PO. Para a normalidade dos dados 
foi utilizado o teste Shapiro-Wilk e, constatando-se esta, foi aplicado 
o teste estatístico ANOVA modelo misto, com nível de significativo 
aceito de α=0,05.
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O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Uso de Animais 
(CEUA) da UNIOESTE (15/07/2014).

RESULTADOS

Nocicepção no local da lesão
A análise da nocicepção realizada no local da lesão, mostra que 
houve diferença significativa entre os grupos G1, G2 e G5 
[F(2;30)=40,2;p<0,001], sendo o valor do limiar de retirada em G2 
e G5 menor que G1, e também houve diferença entre as avaliações, 
em que as realizadas no 2º e 3º PO apresentaram limiares menores 
comparados com a pré-lesão (Figura 1A). 
G1, G3 e G6 também apresentaram diferença estatística 
[F(2;30)=18,8;p<0,001], sendo que G3 e G6 mostraram valores 
menores comparados a G1.  Além disso, a avaliação pré-lesão apre-
sentou limiar maior que a realizada no 2º PO, enquanto esta teve 
limiar menor que a do dia da eutanásia (8ºPO) (Figura 1B). 
Com relação a G1, G4 e G7, houve diferença estatística 
[F(2;30)=33,7;p<0,001], sendo que G4 e G7 apresentaram limiares 
menores comparados com G1.  Houve diferença significativa entre 

a avaliação pré-lesão que obteve valores maiores que a do 2º PO e 
esta com valores menores que a avaliação do dia da eutanásia (15º 
PO) (Figura 1C). Tais resultados apresentaram ausência de efeitos 
antinociceptivos para os grupos tratados.

Nocicepção na região plantar
De acordo com o resultado da nocicepção realizada na pata, G1, G2 
e G5, apresentaram diferença [F(2;30)=22,6;p<0,001]. O limiar de 
G2 e G5 foi estatisticamente menor que G1, o mesmo ocorreu com 
a avaliação do 2º e 3º PO comparada à pré-lesão (Figura 2A). 
Ao comparar os valores de G1, G3 e G6, também houve diferença 
[F(2;30)=43,4;p<0,001]. Em que G3 e G6 apresentaram limiares 
menores que G1, e as avaliações do 2º e 8º PO obtiveram limiar 
menor comparadas com a pré-lesão (Figura 2B). 
Ao analisar G1, G4, G7 e as avaliações pré-lesão, 2º PO e do 
dia da eutanásia (15º PO), observou-se que G4 e G7 obtive-
ram limiares menores que G1, assim como as avaliações do 2º e 
15º PO apresentaram limiares menores comparados à pré-lesão 
[F(2;30)=23,6;p<0,001] (Figura 2C). Novamente, observou-se 
ausência de efeitos da crioterapia.
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Figura 1.  Avaliação do limiar de retirada no local da lesão, pelo uso 
do filamento de von Frey digital
*diferença significativa comparada com G1, • diferença significativa comparada 
com avaliação pré-lesão e • diferença comparada com avaliação no 2º PO.

Figura 2. Avaliação do limiar de retirada na região plantar, pelo uso do 
filamento de von Frey digital 
*diferença significativa comparada com G1, • diferença comparada com ava-
liação pré-lesão.
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Edema
De acordo com a avaliação do edema, realizada em G1, G2 e G5, 
houve diferença significativa [F(2;30)=4,3;p=0,023] entre a avalia-
ção do 3º PO, que apresentou valores maiores, comparada com a 
pré-lesão (Figura 3A). 
Ao analisar o resultado de G1, G3 e G6, verificou-se que não houve 
diferença significativa, tanto entre os grupos como entre as avalia-
ções, apresentando estatística [F(1,7;30)=3,3;p>0,05] (Figura 3B). 
Já ao observar os dados relacionados ao G1, G4 e G7, houve dife-
rença estatística entre a avaliação do 2º PO, que apresentou valores 
maiores comparado com a avaliação pré-lesão [F(2;30)=8,5;p=0,01] 
(Figura 3C), sem efeitos da crioterapia para a redução do edema 
(Figura 3).

contradas em nervos humanos11.
Com relação à nocicepção, a crioterapia poderia ter auxiliado na 
analgesia, devido à diminuição da velocidade de condução nervosa, 
inibindo a transmissão dos sinais de dor ao corno posterior da me-
dula espinal, além de atuar como um mecanismo contra irritante, 
pelo qual a transmissão de dor ao sistema nervoso central é bloquea-
da12-14, contudo, tais resultados não foram observados neste estudo.  
Com relação à avaliação do edema, estudos mostram que a criote-
rapia pode diminuir o mesmo em caso de lesão. Em um trabalho 
experimental, com ratos submetidos a sinovite no joelho direito e 
tratados com crioterapia de imersão durante 20 minutos a 5ºC, foi 
avaliado o edema por meio de paquímetro metálico e a nocicepção 
pelo tempo de elevação da pata, sendo que o tratamento foi eficaz 
para minimizar o edema e a nocicepção dos animais9. Em outro 
estudo o edema foi induzido na pata de ratas e foi tratado tanto por 
correntes diadinâmicas de Bernard (CDB) como por crioterapia. Na 
avaliação por hidropletismografia verificou-se que ambas as formas 
de tratamento foram significativamente eficazes para reduzir o ede-
ma, sendo que não houve diferença entre elas15. Todavia, as lesões 
descritas não foram causadas por compressão de nervos periféricos, 
conforme o realizado no presente estudo. 
Neste estudo, o modelo de compressão nervosa produziu edema nos 
grupos avaliados no 3º PO, mostrando que G2 e G5 apresentaram 
alteração no volume de líquido maior que a avaliação realizada na 
pré-lesão, e a crioterapia não foi eficaz para minimizar o edema. 
Além disso, os grupos relacionados ao 15º PO também apresen-
taram edema na avaliação do 2º PO, sendo que G4 e G7 se com-
portaram de maneira semelhante durante as avaliações. Entretanto, 
sugere-se que houve redução com relação à última avaliação, pois os 
valores diminuíram mesmo não sendo significativos o que também 
pode ter auxiliado no aumento do limiar nociceptivo no local da le-
são, visto que a analgesia pode ocorrer pela redução do edema6. Com 
relação aos grupos G3 e G6, eles se comportaram de maneira pare-
cida em todos os momentos, sem diferença significativa. Salienta-se 
que inicialmente, apesar de não existirem diferenças entre os grupos, 
G1 mostrou médias superiores às dos outros grupos, mas tal varia-
ção foi ocasional, podendo ter ocorrido por diferenças do volume 
dos membros dos animais apenas, ou por dificuldades técnicas para 
realização da avaliação, visto que os animais (exceto no momento da 
lesão e prévio à eutanásia) não eram anestesiados, ou seja, movimen-
tavam-se apenas sendo levemente restritos pelo manuseio, inclusive 
durante o tratamento com crioterapia.
Contudo, apesar de este estudo apresentar que o tratamento com 
crioterapia não teve efeito sobre a lesão nervosa periférica, na busca 
da literatura não foram encontrados estudos semelhantes, visando a 
auxiliar na discussão. Dessa maneira, sugere-se a realização de novas 
pesquisas, abordando análises histológicas e moleculares, para veri-
ficar a eficácia da crioterapia sobre a lesão nervosa, dando base para 
pesquisas e tratamentos com humanos.
 
CONCLUSÃO

A compressão nervosa diminuiu o limiar nociceptivo e gerou au-
mento no volume das patas dos animais momentaneamente, sendo 
que o tratamento com a crioterapia não produziu efeitos tanto para 
a nocicepção quanto para o edema. 
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Figura 3. Avaliação do edema, pelo uso da hidropletismometria 
• diferença significativa comparada com avaliação pré-lesão.

DISCUSSÃO

O presente estudo avaliou a nocicepção e o edema de ratos subme-
tidos ao modelo de compressão do nervo isquiático, tratados com 
crioterapia, objetivando auxiliar na diminuição da nocicepção e do 
edema. A escolha do rato como animal de experimentação foi pelo 
fato de apresentar estrutura e resposta de lesões semelhantes às en-
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The study aimed at 
providing further visibility to discussions about obstetric violen-
ce suffered by Brazilian women in public health institutions.
CONTENTS: This was an integrative review of the last decade, 
where 100 articles were evaluated to identify how Obstetric Vio-
lence is in Brazilian public health units.
CONCLUSION: Identified obstetric violences were: institutio-
nal violence, moral violence, physical violence, sexual violence, 
psychological and verbal violence. 
Keywords: Healthcare personnel, Humanized delivery, Materni-
ty, Women’s rights, Violence against women.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O estudo visou proporcionar 
maior visibilidade às discussões acerca da violência obstétrica so-
frida por mulheres brasileiras nas instituições de saúde públicas.
CONTEÚDO: Foi feita uma revisão integrativa da última déca-
da, onde foram analisados 100 artigos, para identificar como a 
Violência Obstétrica vem se apresentando nas unidades de saúde 
públicas brasileiras. 
CONCLUSÃO: Os tipos de violências obstétricas identificadas 
foram: violência institucional, violência moral, violência física, 
violência sexual, violência psicológica e verbal.
Descritores: Direitos da mulher, Maternidade, Parto humaniza-
do, Pessoal de saúde, Violência contra a mulher.

Will you give birth in pain? Integrative review of obstetric violence in 
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INTRODUÇÃO

Com os avanços tecnológicos na saúde, observa-se a desqualificação 
do saber popular e a desconsideração das necessidades dos sujeitos 
em prol de um saber científico. Possibilidades de diálogos horizon-
tais e decisões partilhadas entre profissionais e usuários do serviço, 
ficam submetidas ao conhecimento técnico e à utilização da tecno-
logia como sinônimo de cuidado qualificado.
Posições como essas vêm sendo questionadas no âmbito das políti-
cas públicas, por grupos de profissionais e usuários que procuram 
ampliar a percepção das necessidades dos sujeitos para além das 
questões biológicas, reafirmando a integralidade, os princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e a cidadania como premissas cons-
titutivas dos bons cuidados de saúde.
Essas questões se apresentam de maneira mais intensa nos grupos 
sociais com indicadores mais adversos e piores condições de fazer 
valer os seus direitos. No âmbito desse debate se coloca a discussão 
das questões que envolvem a violência contra as mulheres. A vio-
lência velada ou explícita vem se apresentando como uma prática 
comum em estabelecimentos de saúde. Momentos relacionados aos 
cuidados obstétricos (pré-natal, parto, aborto e puerpério), são mais 
propícios à prática da violência por estarem diretamente relaciona-
dos ao gênero feminino. 
Trata-se de um modelo de atenção que muitas vezes afasta a mulher 
do cerne da questão e impede o seu papel de protagonista. Nega-se 
que o parto, assim como a gestação e o nascimento, são aspectos 
fisiológicos que devem ser entendidos por parte dos profissionais 
envolvidos na assistência à mulher e à sua família como um evento 
natural da vida humana. A mulher grávida, em trabalho de parto, de 
risco habitual, procura uma maternidade para parir um bebê e não 
para curar uma doença. Em muitos casos, a partir do momento que 
acessa uma instituição de saúde, a mulher passa a ser tratada como 
uma pessoa com necessidade de múltiplas intervenções para que esse 
nascimento possa ocorrer. Se essas questões perpassam o parto, a 
mulher que vivencia um aborto, especialmente um aborto provoca-
do, tem muitas vezes negado, nos serviços de saúde, o seu direito de 
ser respeitada e acolhida sob o paradigma do direito e da integrali-
dade. Nesses casos, a violência tende a ser ainda mais intensificada.
As mulheres que procuram assistência obstétrica estão expostas a di-
ferentes modalidades de violência e de desrespeito ao seu corpo; seja 
pela manipulação excessiva, pela negligência na dor ou pelos abusos 
verbais. Nos serviços públicos, essa realidade torna-se ainda mais 
agravada, à medida que, no Brasil, o cuidado em serviços públicos 
de saúde está relacionado aos segmentos mais pobres da sociedade.
Essas práticas vêm sendo apresentadas e questionadas desde os anos 
de 1980, através das lutas do movimento feminista para assegurar os 
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direitos das mulheres através de denúncias e debates sobre a violên-
cia institucional no parto1 e abortamento.
Com o intuito de dar visibilidade a essa questão, realizou-se este 
estudo integrativo com o objetivo de responder à seguinte pergunta: 
quais os tipos de violência obstétrica as mulheres vêm sofrendo nas 
unidades públicas brasileiras?

CONTEÚDO

Foi realizado um levantamento bibliográfico2, em março de 2016, 
a partir dos estudos disponíveis nas bases de dados que integram 
a Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME), escolhida pelo fato de 
agregar diferentes bases de dados, nacionais e internacionais3. Fo-
ram considerados como critérios de inclusão pesquisas publicadas 
entre os anos de 2006 e 2016 que tratassem diretamente do tema 
da violência obstétrica.
Com base no termo “Violência Obstétrica” foram elencados 100 
estudos para compor esta revisão. Os textos foram oriundos das 
bases de dados LILACS, BDENF e Medline, nos idiomas portu-
guês e inglês. Quando adicionamos o filtro de país/região ao termo 
“Brasil”, os estudos se reduziram a 22. Desses, nove eram repetidos 
e 13 foram submetidos aos critérios de exclusão para seleção desta 
revisão integrativa. Os critérios de exclusão aplicados foram: estu-
dos que abordem violência não relacionada à questão obstétrica e 
pesquisas desvinculadas de unidades de saúde públicas brasileiras. 
A amostra final foi composta por cinco trabalhos científicos: qua-
tro artigos e um trabalho não convencional (vídeo)4-8.
Os trabalhos selecionados foram impressos na íntegra para que se 
realizasse a coleta de dados e o vídeo foi visto por duas vezes. Cons-
tituiu-se um instrumento para otimizar a extração das informações 
analisadas. A análise dos estudos foi permeada por uma abordagem 
organizada para ponderar o rigor e as características de cada estudo 
e após empreendeu-se a discussão e interpretação dos resultados. 
Construiu-se uma categoria analítica e elaborou-se um resumo das 
evidências encontradas na literatura, para que o leitor tenha base 
para avaliar criticamente os resultados apresentados.

Conhecendo os estudos
A temática da violência obstétrica no meio acadêmico brasileiro é 
recente. Embora para o estudo se tivesse delimitado o período dos 
últimos 10 anos como marco temporal da seleção, ao se efetivar a 
busca contatou-se que não havia estudos anteriores que contem-
plassem os critérios de inclusão estabelecidos.
Todos os textos que tratavam de violência obstétrica em unidades 
públicas de saúde se referiam ao momento do parto, e nenhum 
artigo filtrado pela terminologia “violência obstétrica” fazia refe-
rência à questão do aborto, embora este seja um momento sabida-
mente atravessado pela violência no campo da saúde pública brasi-
leira, em especial nos casos de abortamento provocado. A literatura 
parece incorporar a dificuldade presente no imaginário social, que 
identifica as mulheres que praticam o aborto como criminosas, 
que não deveriam ser tratadas em condição de igualdade com as 
mulheres que vão ter seus filhos e sofrem violência.
Para a presente análise, cabe destacar que dos cinco artigos sele-
cionados, foram identificadas 18 autores que compunham 8 ca-
tegorias profissionais distintas, sendo elas: pedagogia, psicologia, 

direito, ciências biológicas, obstetrícia, comunicação social, enfer-
magem e medicina. Dessas, mais da metade dos estudos possuem 
como autores profissionais graduadas em enfermagem e medicina, 
sendo a enfermagem responsável por 38,88% do total das auto-
rias. Pode-se inferir que os profissionais de saúde que se encontram 
mais diretamente relacionados à assistência à mulher no trabalho 
de parto, parto e pós-parto imediato (enfermagem e medicina) são 
os que mais dissertaram sobre a temática do estudo. No entanto, 
cabe ressaltar que há outras categorias profissionais envolvidas na 
assistência obstétrica, principalmente se a abordagem à mulher es-
tiver pautada no paradigma da integralidade. A violência é multi-
fatorial e, como tal, necessita de articulação e interação por parte 
das diversas categorias profissionais para seu enfrentamento.
Outro destaque é a questão de gênero que envolve a violência 
obstétrica, pois além ser a mulher quem a sofre, muitas vezes a 
violência é praticada também por profissionais do sexo feminino, 
pois representam a maioria dos profissionais que trabalham em 
unidades de saúde que prestam assistência à mulher no ciclo gra-
vídico e puerperal. Daí a importância de se discutir as ações de 
poder que permeiam a relação entre profissionais e usuários do 
SUS, bem como seus modelos de atenção. Nenhum estudo teve 
como coautor um homem, o que revela o distanciamento mascu-
lino desse debate. De fato, o parto acontece no corpo feminino e a 
violência que se dá nesse espaço parece ser vista socialmente como 
um problema das mulheres.
Uma característica positiva encontrada foi a natureza coletiva des-
sas discussões. Parece um indicador positivo que essa discussão es-
teja mobilizando grupos de pessoas, revelando assim, uma maior 
amplitude do tema nos serviços de saúde.
Chama atenção o fato de ser uma questão vivenciada no cotidia-
no dos trabalhadores e pensada por eles, demonstrando com isso 
a conscientização e interesse por parte dos profissionais em com-
bater a violência. Os estudos vêm se pautando pela revisão da 
literatura4, pela experiência profissional5,7, e pela voz das próprias 
mulheres6,8. Embora seja inegável a pertinência dos estudos e o 
comprometimento dos profissionais envolvidos, o fato de mais 
da metade dos estudos não analisar diretamente os sujeitos que 
sofrem violência, mostra a necessidade de se realizar pesquisas 
que busquem dar voz a essas mulheres e com isso lhes garantir 
também a autonomia e protagonismo no combate a esse tipo de 
violação de direitos.
Esse processo pode estar ocorrendo à medida que o tema da vio-
lência obstétrica nem sempre tem reconhecimento pelas próprias 
mulheres. A questão apresenta-se atrelada às demandas dos pro-
fissionais que conseguem reconhecer a violência obstétrica no seu 
cotidiano profissional. Embora se identifiquem mobilizações nos 
meios de comunicação, promovidas pelo movimento feminista, 
profissionais, academia e também pelas próprias mulheres para fa-
zer com que as práticas de violência obstétrica sejam identificadas 
e sua superação reivindicada, esse é um movimento ainda inicial.
Um panorama geral das pesquisas analisadas:

Os tipos de violência obstétrica apontados pela literatura
As pesquisas mostram que a violência obstétrica não atinge todos 
os sujeitos igualmente. Mulheres pobres4,7, negras7, menos esco-
larizadas7,8, queixosas ou pouco colaborativas6,7 e sem acesso aos 
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serviços essenciais de saúde, incluindo o pré-natal4, estão mais ex-
postas a comportamentos violentos por parte dos profissionais de 
saúde.
Nem todos os estudos se voltavam para realizar uma classificação 
ou agrupamento dos mesmos. Entretanto, avaliou-se como im-
portante categorizar os tipos violência sofridos, à medida que é 
preciso dar visibilidade para a questão e que a categorização pode 
ser uma ferramenta importante para fins didáticos. Com base na 
literatura identificam-se as seguintes categorias: violência institu-
cional, violência moral, violência física, violência sexual, violência 
psicológica e verbal.
Essas questões nem sempre se apresentam nos serviços de forma 
clara e visível. Muitas vezes nem os profissionais conseguem identi-
ficar uma dada conduta como violenta (ou não querem reconhecer 
como tal). A utilização de condutas violentas por parte dos pro-
fissionais de saúde  muitas vezes é apresentada e defendida como 
um cuidado necessário para lidar com as mulheres consideradas 
queixosas, demandantes ou pouco colaborativas7. Nesse contexto, 
a violência se traveste de boa prática, já que pretensamente teria 
como interesse maior o bem estar da paciente7. Essa é uma estraté-
gia para garantir invisibilidade institucional da violência7.
No SUS a violência obstétrica se inicia em nível institucional. 
Como violência institucional a literatura aponta: falta de aces-
so das mulheres pobres a serviços essenciais4 e a peregrinação das 
mulheres em diferentes maternidades para receber atendimentos. 
Quando se consegue a garantia do atendimento na unidade de 
saúde, as mulheres podem se deparar com a ausência de estrutu-
ra adequada, recursos físicos e humanos precários, sendo vítimas 
dos processos institucionais, que muitas vezes não conseguem lhes 
garantir a presença de um anestesista no plantão para realização 
de analgesias de parto7, a proibição de acompanhantes no parto, 
embora este seja um direito garantido pela lei 11.108 de 20056, ou 
a proibição de homens na sala de pré-parto, sob a alegação de falta 
de espaço físico que garanta a privacidade para as demais pacien-
tes7, ou a falta de condições para o cuidado privativo4.
Se o espaço institucional já é violador de direitos, os procedimentos 
desnecessários e sem evidências científicas de benefícios realizados 
pelos profissionais tenderão a agudizar esta situação. O momento 
do parto vem sendo especialmente violador de direitos. Nesse perí-
odo, as mulheres estão particularmente expostas à violência moral.
Por violência moral, identifica-se a violência menos vinculada às 
normas institucionais, espaços físicos e equipamentos e mais asso-
ciada às condutas profissionais. São exemplos dessa forma de vio-
lência: o não reconhecimento da mulher como sujeito do parto5,6 e 
a colocação do médico nesse lugar, cabendo a ele a autoridade, res-
ponsabilidade e a condução ativa desse processo5, controlando e se 
apropriando desse evento5, reforçando o nascimento não como uma 
experiência fisiológica, mas como um evento de riscos iminentes6.
Esse processo desvaloriza a autonomia e o saber das parturientes 
sobre o seu corpo7, supervaloriza a utilização de tecnologia5,6 e 
direciona o sistema para o lucro5. A valorização da técnica e da 
intervenção como um valor em si se desdobra na medicalização 
excessiva, na assistência ao trabalho de parto e ao parto, principal-
mente para as gestantes de baixo risco e seus bebês5 e na utilização 
de terminologias técnicas, ininteligíveis para a clientela, reforçando 
assim o sistema de dominação e de sujeição dessas mulheres8.

Em virtude disso, mulheres são alienadas5, despersonalizadas4,8, 
desumanizadas3, anuladas em suas identidades4 e transformadas 
em um número da ficha hospitalar; em um caso a ser estudado, 
diagnosticado e tratado4, cujos desdobramentos mais comuns são 
a quebra de sigilo e invasão de privacidade4,7.
Atitudes discriminatórias e desumanas na assistência ao parto ba-
seadas na diferença de classe, gênero e raça4,6,7, farão com que as 
mulheres sejam escolhidas para o treinamento de procedimentos 
como episiotomia, fórceps ou cesarianas conforme o ordenamento 
hierárquico do valor social delas4.
Para aquelas com menor reconhecimento social, existem práticas 
de violência moral como abandono, desrespeito, negligência em 
sua dor, ou recusa de assistência4,6,7, a proibição de se expressar4,6 e 
retaliações ou maus tratos velados quando exigem seus direitos, so-
licitam determinados serviços4,6, ou são consideradas queixosas4,6,7. 
Estudos observaram que funcionários tinham posturas agressivas e 
intimidadoras4 para com esses grupos de mulheres.
Como violência física, foram encontradas principalmente a uti-
lização inadequada da tecnologia na atenção ao parto5: litotomia 
(posição desfavorável para o nascimento), manobra de Kristeller, 
toques violentos5,6 ou excessivos, realização de uma episiotomia 
para fins de treino4-6, amniotomia, o uso de ocitocina sintética5.6 e 
a negação da analgesia6. Também constituem violência física o re-
cebimento de autorização para intervenções com base em informa-
ções parciais ou distorcidas, como mentir para a paciente quanto 
à sua dilatação ou vitalidade fetal, forjando indicações que não são 
reais tais como macrossomia fetal, mecônio, circulares cervicais, 
bacia materna estreita, para indicar cesariana devido a interesses 
pessoais4,5, a negação de informações à mulher sobre sua condição 
e sobre a evolução do parto e a manipulação da mulher sem orien-
tação prévia dos cuidados realizados3,6-8 ou mesmo a realização de 
procedimentos sem o consentimento da mulher4.
A violência sexual não é muito descrita na literatura. A ocorrência 
de toques excessivos e episiotomia apareceram na literatura como 
questões recorrentes no parto, mas sem vinculação direta com a 
questão da violência sexual. Uma referência para violência sexual 
presente na literatura, são as falas coercitivas e moralistas de conte-
údo sexual no momento do parto7.
Violência psicológica e verbal: estão associados a esse tipo de vio-
lência comentários utilizados com o intuito de denegrir a mulher 
e de negar o reconhecimento de seu estado particular durante o 
período do parto. Foi identificado o não reconhecimento como 
legítimas das situações nas quais o ambiente externo e o estado 
emocional da mulher atuam dificultando o trabalho de parto e 
o parto5, julgamento e culpabilização da mulher6, xingamentos, 
hostilidades e gritos7,8, abuso verbal, humilhação das mulheres grá-
vidas4, palavras, expressões de ironia5,7, comentários desrespeito-
sos6-8, reprimendas e ameaças de abandono7,8.

CONCLUSÃO

As instituições estão implicadas no enfrentamento desse tema e 
devem dar visibilidade à questão da violação de direitos, respon-
sabilizando-se por sua erradicação, pela confecção de protocolos 
institucionais baseados nas evidências científicas, pelo treinamento 
profissional, por recursos humanos e materiais disponíveis.



218

Martins AC e Barros GMRev Dor. São Paulo, 2016 jul-set;17(3):215-8

REFERÊNCIAS

1. Venturi Jr G, Aguiar JM, Hotimsky SN. A violência institucional no parto em mater-
nidades brasileiras: uma análise preliminar de dados da pesquisa de opinião pública 
Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado – 2010. Trabalho apre-
sentado em VII Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal (COBE-
ON), Belo Horizonte, ABENFO-MG, 2011. Disponível em http://www.redesindical.
com.br/abenfo/viicobeon_icieon/mesas/13_02.pdf. Acesso em 22 de abril de 2016.

2. Souza MT, Silva MD, Raquel C. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein. 
2010;8(1 Pt 1):102-6. 

3. Guia da BVS 2011. / BIREME / OPAS / OMS (org.). São Paulo: BIREME / OPAS / 
OMS, Março 2011.

4. Diniz SG, Salgado HO, Andrezzo HF, Carvalho PG, Carvalho PC, Aguiar CA, et al. 

Violência obstétrica como questão para a saúde pública no Brasil: origens, definições, 
tipologia, impactos sobre a saúde materna, e propostas para sua prevenção. Rev Bras 
Crescimento Desenvolv Hum. 2015;25(3):377-84.

5. Sanfelice CF, Abbud FS, Pregnolatto OS, Silva MG, Shimo AK. Do parto institucio-
nalizado ao parto domiciliar. Rev Rene. 2014;15(2):362-70.

6. Oliveira GD. Nascer no Brasil: o retrato do nascimento na voz das mulheres. RECIIS – Rev. 
Eletron Comun Inf Inov Saúde. 2015 abr.-jun.; 9(2) |www.reciis.icict.fiocruz.br] e-ISSN 
1981-6278. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Q9G5uyRKsykacesso 
em 21 de março de 2016. Acesso em 20 de abril de 2016.

7. Aguiar JM. d’Oliveira AF. Schraiber LB. [Institutional violence, medical authority, 
and power relations in maternity hospitals from the perspective of healthy workers]. 
Cad Saude Publica, 2013;29(11):2287-96. Portuguese.

8. Teixeira NZ, Pereira WR. [Hospital delivery--women’s experience from the suburbs of 
Cuiabá-MT]. Rev Bras Enferm. 2006;59(6):740-4. Portuguese.



219

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Cancer patients’ pain 
is related to the tumor, to diagnostic and therapeutic procedures 
and to the terminality of the disease; however health professio-
nals, especially nursing teams, still have difficulties in evaluating 
and managing pain. As from experience in hospitals, it was noti-
ced that nursing teams face barriers, which is intensified in case 
of cancer patients, marked by the “incurable” cancer pain stigma. 
This study aimed at identifying in the literature, how nursing 
teams manage chronic cancer pain.
CONTENTS: We have found 710 articles being 194 in LI-
LACS and 516 in Scielo, being included 14 articles by means 
of the descriptors “Nursing Care”, “Nursing”, Chronic pain”, 
“Pain management”, “Oncology”. In the category “Cancer pain 
management by the nursing team”, studies have reinforced the 
importance of pain evaluation by the nursing team and pre-
sent resources and strategies to make it effective. In the cate-
gory “Pharmacological methods for pain management”, drugs 
appear as the first method of choice with the three steps stair of 
the World Health Organization and opiophobia is discussed. In 
the category “Non-pharmacological methods for pain manage-
ment”, there are interventions such as therapeutic massage, spi-
ritual support and comfort measures, such as changing position.
CONCLUSION: Assisting painful cancer patients goes beyond 
performing procedures; it is necessary to think about scientific 
knowledge acquisition and professional-patient link for a safe 
assistance when managing cancer pain.
Keywords: Chronic pain, Nurse-patient relationships, Nursing, 
Nursing care, Oncology, Pain management.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor no paciente oncoló-
gico se relaciona à presença do tumor, aos procedimentos diag-
nósticos e terapêuticos e à terminalidade da doença, porém os 
profissionais de saúde, particularmente a equipe de enfermagem, 
ainda apresentam dificuldades na avaliação e manuseio da dor. 
A partir da vivência nos hospitais, percebeu-se que a equipe de 
enfermagem enfrenta barreiras, o que se intensifica ao se tratar 
de um paciente oncológico, marcado pelo estigma da dor “in-
curável” do câncer. O objetivo deste estudo foi identificar, na 
literatura, como a equipe de enfermagem manuseia a dor crônica 
nos pacientes oncológicos. 
CONTEÚDO: Foram encontrados 710 artigos, sendo 194 no 
LILACS e 516 no Scielo; aproveitando-se 14 artigos, com uso 
dos descritores “Cuidados de Enfermagem”, “Enfermagem”, 
“Dor crônica”, “Manejo da dor”, “Oncologia”. Na categoria 
“Manejo da dor oncológica pela equipe de enfermagem”, os es-
tudos reforçam a importância da avaliação da dor pela equipe de 
enfermagem e apresentam recursos e estratégias utilizados para 
efetivá-la. Na categoria “Métodos farmacológicos para o manu-
seio da dor”, o fármaco aparece como primeiro método de es-
colha com a escada de três degraus da Organização Mundial da 
Saúde e discute-se a opiofobia. Na categoria “Métodos não far-
macológicos para o manuseio da dor”, tem-se intervenções como 
massagem terapêutica, apoio espiritual e medidas de conforto, 
como mudança de decúbito. 
CONCLUSÃO: Cuidar do paciente oncológico com dor ultra-
passa a execução de procedimentos; é preciso pensar na aquisição 
de conhecimento científico e vínculo profissional/paciente para 
uma assistência segura no manuseio da dor oncológica. 
Descritores: Cuidados de enfermagem, Dor crônica,  Enferma-
gem, Manuseio da dor, Oncologia, Relações enfermeiro-paciente. 

INTRODUÇÃO

A dor é uma experiência subjetiva e individual associada a mani-
festações físicas, cognitivas, culturais e psicológicas. Em 1979, a 
Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) uniformi-
zou e internacionalizou o conceito de dor, e definiu a dor como 
“uma experiência sensorial e emocional desagradável associada 
a lesão real ou potencial de tecidos ou descrita em termos de tal 
lesão”1.
Na oncologia, o conceito de dor foi introduzido por Cicely 
Saunders, conhecido como “Dor Total”, segundo o qual a dor 
é constituída por vários componentes: físico, social, mental e es-
piritual2.
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A dor no paciente com câncer se relaciona com o tumor e com 
a presença de metástases; pode ser causada pelos procedimen-
tos diagnósticos e terapêuticos, que podem ser desconfortáveis; e 
ainda pode ser ocasionada pela terminalidade da doença2-4. 
A prevalência de dor nos pacientes com câncer é estimada entre 
25 e 50% para pacientes recém-diagnosticados, entre 33 e 80% 
para os pacientes que estão em tratamento e em torno de 75 a 
100% para aqueles em estado avançado e terminal5.
Ainda que as estatísticas sejam alarmantes em relação à ocorrên-
cia de dor em pacientes com câncer, estudos têm demonstrado 
que a adoção de estratégias terapêuticas reduz a dor em 80 a 
90%2,6,7.
Apesar de a dor no paciente oncológico fazer parte da rotina de 
cuidados, seja durante a internação ou no tratamento ambulato-
rial, os profissionais de saúde ainda apresentam dificuldades em 
relação à avaliação e manuseio da dor5,8,9.
A insegurança quanto ao uso regular da morfina e as dificuldades 
em relação à administração de fármacos quando solicitados versus 
analgesia regular intensificou a inquietação a respeito do tema.
Assim, com base no pressuposto de que a compreensão dos even-
tos álgicos em pacientes com câncer é de extrema importância, o 
objetivo deste estudo foi avaliar como ocorre o manuseio da dor 
crônica em pacientes oncológicos pela equipe de Enfermagem. 
 
CONTEÚDO

Trata-se de estudo de revisão bibliográfica narrativa, realizado a 
partir da busca nas bases de dados Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electro-
nic Library Online (Scielo). Utilizou-se os descritores Cuidados 
de Enfermagem, Enfermagem, Dor crônica, Manejo da dor, Onco-
logia, Câncer, Relações Enfermeiro-Paciente.
Os critérios de inclusão foram artigos escritos no idioma português 
e publicados no período de 2010 a 2015. Os critérios de exclusão 
foram artigos que não foram publicados pela Enfermagem. 
Foram encontrados 710 artigos, sendo 194 no LILACS e 516 no 
Scielo. Após análise inicial com leitura dos resumos e adequação 
ao tema, foram selecionados 23 artigos, 8 do LILACS e 13 do 
Scielo.
Por meio de análise subsequente e aplicação dos critérios de ex-
clusão, foram aproveitados 14 artigos e a partir da leitura crite-
riosa chegou-se aos resultados organizados em categorias.
Para a categoria “Manejo da dor oncológica pela equipe de en-
fermagem”, os artigos apresentam a dor descrita como o 5º sinal 
vital, sendo assim, acredita-se que a equipe de enfermagem está 
ligada às possíveis intervenções para seu alívio10, contudo, há re-
lato de dificuldades no manuseio da dor vivenciada pelo paciente 
e na implementação da terapêutica adequada11. 
Pode haver dificuldade em ouvir a queixa de dor do paciente, 
embora os enfermeiros compreendam a complexidade da experi-
ência e sejam sensíveis ao tema12. 
Dois princípios básicos são cruciais no manuseio da dor no pa-
ciente com câncer, a dor total que envolve fatores físicos, am-
bientais, emocionais, sociais e espirituais e a identificação dos 
mecanismos determinantes e intensificadores dessa dor13. 
A maioria dos estudos que citou o manuseio da dor oncológica 

pela equipe de enfermagem apresentou ainda os recursos e estra-
tégias que podem ser utilizados para efetivá-la13.
Todo enfermeiro precisa conhecer os instrumentos usados para 
medir a intensidade da dor, o que exige competências e habilida-
des específicas focadas na redução da dor14.
Lima et al.5 enfatizaram a importância do uso das escalas de dor, 
pois podem atribuir objetividade ao subjetivo da experiência 
dolorosa. Cunha e Rêgo11 apresentaram a escala analógica visual 
(EAV) e a escala verbal numérica (EVN) como as mais utilizadas.
Para a categoria “Métodos farmacológicos para o manejo da dor 
oncológica pela equipe de enfermagem”, foram encontrados 
poucos estudos que abordassem o assunto. 
O estudo de Chotolli e Luize10 relatou que o emprego de fár-
macos parece ser o primeiro método de escolha para o alívio da 
dor. Entre esses fármacos, os anti-inflamatórios, os opioides, os 
antide pressivos, os anticonvulsivantes, dentre outros, foram os 
mais citados15.
O tratamento farmacológico segundo a escada de três degraus 
preconizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) aparece 
como a base do controle da dor no câncer7,16.
A OMS afirma haver uma subutilização de morfina e derivados 
no mundo e no Brasil. Tal fato pode estar relacionado ao medo 
(opiofobia) e/ou à falta de conhecimentos em relação à farma-
cologia e ao emprego clínico de opioides. Essa situação, embora 
seja bastante comum na prática da enfermagem, ainda não foi 
estudada adequadamente7.
A única abordagem a esse respeito foi citada por Simões17, que 
adverte que o não tratamento da dor por “falta de conhecimento”, 
por “medo das rea ções adversas” ou por negligência leva à violação 
gra ve de princípios bioéticos perfeitamente estabelecidos.
Os fármacos podem tratar a dor, mas não todo o contexto que 
envolve o paciente com câncer.  Nesse sentido, tem-se a categoria 
“Métodos não farmacológicos para o manejo da dor oncológica 
pela equipe de enfermagem”, na qual os estudos trazem inter-
venções como a massagem terapêutica, o apoio espiritual, e as 
medidas de conforto, como a mudança de decúbito. Ainda, há 
um artigo que cita os procedimentos intervencionistas16. 
A massagem parece ser útil no alívio da dor e na melhoria da 
saúde mental, embora permaneçam dúvidas quanto à eficácia 
desse protocolo. No entanto, pode contribuir para a pro moção 
do bem-estar e melhoria da qualidade de vida18,19.
Em relação aos métodos pensados pelos profissionais de enfer-
magem diante da dor, a frequência com que cada método apa-
receu foi: 10 (38,4%) para fármaco, 9 (34,2%) para distração, 2 
(7,6%) para colo, 2 (7,6%) para carinho, 1 (3,8%) para diminuir 
ruídos, e 1 (3,8%) para toque terapêutico10. 
Importante ressaltar, que mesmo com a utilização dos fármacos e 
de terapias comple mentares, nem sempre há sucesso na supressão 
da dor7,15.
Os enfermeiros, como elementos de uma equipe multidiscipli-
nar, intervêm ativamente no controle e alívio da dor total por 
meio de intervenções não farmacológicas e devem conhecer os 
tratamentos farmacológicos, assim como as indicações, as con-
traindicações e os efeitos adversos19,20.
A tabela 1 apresenta os artigos organizados neste estudo, por 
categorias.
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Tabela 1. Artigos incluídos no estudo, de acordo com a categoria 

Categoria 1. Manuseio da dor pela equipe de enfermagem

Artigo Ano Tipo de estudo Objetivo Conclusão

Enfermagem diante da dor 
oncológica.

2015 Revisão inte-
grativa de lite-
ratura 

Identificar na produção científica brasileira 
como está a assistência e o conhecimento da 
equipe de enfermagem frente à dor oncológica.

Os resultados contribuíram para a bagagem científica 
da equipe de enfermagem, dando-lhe suporte para me-
lhor gerenciamento da dor no que diz respeito à sua 
adequada mensuração, principais aspectos da inter-
venção e aos empecilhos predominantes da assistência 
no combate à dor.

Cuidados paliativos: a ava-
liação da dor na percepção 
dos enfermeiros.

2010 Pesquisa qua-
litativa do tipo 
convergente-
-assistencial

Revelar as concepções e contribuições de en-
fermeiras que atuam em cuidados paliativos 
sobre a avaliação da dor em pacientes com 
câncer.

A implantação de condutas sistematizadas de cuidado 
à dor englobadas na sistematização da assistência de 
enfermagem possibilita redirecionar as ações e dessa 
forma um manuseio da dor mais completo e eficaz.

Gerenciamento da dor no 
pós-operatório de pacien-
tes com câncer pela enfer-
magem.

2013 Estudo descriti-
vo com aborda-
gem qualitativa.

Descrever o gerenciamento da dor no pós-
-operatório imediato de pacientes com câncer 
pela equipe de Enfermagem.

A equipe de enfermagem deve ser preparada para o 
gerenciamento da dor pós-operatória de pacientes com 
câncer, mediante a utilização dos instrumentos disponí-
veis e identificação das intervenções farmacológicas e 
complementares necessárias para cada paciente.

Dimensão espiritual no 
controle da dor e sofrimen-
to do paciente com câncer 
em estágio avançado. 

2015 Relato de caso Demonstrar a integração dos aspectos espiri-
tuais na manifestação da sensação dolorosa e 
sua influência no controle da dor e do sofrimen-
to de uma paciente com câncer avançado,

Importância do reconhecimento da dimensão espiritual 
na avaliação adequada da dor total.

Dialogando com enfermei-
ras sobre a avaliação da 
dor oncológica do paciente 
sob cuidados paliativos.

2010 Relato de expe-
riência

Relatar a experiência do desenvolvimento de 
um processo de educação no trabalho, tendo 
como foco a conscientização dos enfermei-
ros sobre a avaliação da dor do paciente com 
câncer em cuidados paliativos.

Os enfermeiros destacam que há necessidade de cons-
truir uma sistematização da avaliação da dor para que 
o enfermeiro possa reforçar a importância do seu con-
trole, fundamentar a prática e a educação continuada.

Categoria 2. Métodos farmacológicos para o manuseio da dor oncológica pela equipe de Enfermagem

A dor irruptiva na doença 
oncológica avançada.

2011 Revisão biblio-
gráfica

Sistematizar conceitos e definições de dor 
associados à doença oncológica, entender o 
mecanismo do aparecimento da dor irruptiva 
e conhecer as melhores formas para o seu 
alívio.

Uma dor intensa que não é aliviada acarreta consequ-
ências físicas, psicológicas e sociais adversas. O pa-
ciente tem direito a um tratamento adequado.
O não tratamento da dor por “medo das reações adver-
sas” ou por negligência leva à violação grave de prin-
cípios bioéticos

Avaliação da dor em pa-
cientes oncológicos inter-
nados em um hospital es-
cola do Nordeste do Brasil.

2013 Estudo pros-
pectivo do tipo 
corte transver-
sal,

Descrever a avaliação e tratamento da dor nos 
pacientes oncológicos internados na Enferma-
ria da Oncologia Clínica.

A dor mais encontrada foi a nociceptiva, de caráter 
visceral e a dor neuropática foi de mais difícil controle. 
Houve um controle adequado da dor nos pacientes in-
ternados na enfermaria de oncologia.

Dor em pacientes oncológi-
cos sob tratamento quimio-
terápico.

2012 Estudo quanti-
tativo, descri-
tivo, de corte 
transversal. 

Avaliar a intensidade da dor do paciente on-
cológico por meio de escalas padronizadas e 
validadas para a língua portuguesa.

A dor de moderada intensidade e de caráter sensorial 
está presente na maioria dos pacientes oncológicos 
levando-os à perda de energia para executar atividades 
diárias

Categoria 3. Métodos não farmacológicos para o manuseio da dor oncológica

A massagem na criança 
com câncer: eficácia de um 
protocolo.

2013 Estudo pros-
pectivo, longi-
tudinal, rando-
mizado, contro-
lado. 

Avaliar a eficácia da implementação de um 
protocolo de massagem no alívio da dor da 
criança internada com patologia oncológica.

A massagem parece ser uma intervenção útil no alí-
vio da dor da criança com câncer, apesar das dúvidas 
quanto à eficácia desse protocolo. 
Os autores recomendam o seu uso pela sua contribuição 
na promoção do bem-estar e qualidade de vida da criança. 

O efeito da massagem te-
rapêutica na saúde mental 
das pessoas com patologia 
oncológica.

2015 Revisão siste-
mática da lite-
ratura.

Avaliar o efeito da intervenção da massagem 
terapêutica na saúde mental das pessoas com 
patologia oncológica. 

A massagem terapêutica tem efeitos benéficos no curto 
prazo em nível do bem- estar emocional, desconforto fí-
sico e emocional, humor deprimido, padrão de sono, rela-
xamento e estresse nas pessoas com doença oncológica.

Técnicas complementares 
para controle de sintomas 
oncológicos.

2014 Revisão de lite-
ratura

Identificar evidências na literatura científica 
sobre o uso de técnicas complementares para 
controle de sinais e sintomas em pacientes 
com câncer.

As evidências científicas demonstram o benefício do 
uso de tratamento não farmacológico no controle de 
sinais e sintomas, tal como a dor, na oncologia.

Métodos não farmacológi-
cos no controle da dor on-
cológica pediátrica: visão 
da equipe de enfermagem

2015 Estudo descriti-
vo exploratório 
quali-quantita-
tivo

Identificar métodos não farmacológicos no 
controle da dor utilizados pela equipe de en-
fermagem em crianças internadas, verificar 
escalas de dor mais utilizadas na caracteri-
zação da dor e avaliar a visão da equipe de 
enfermagem no manuseio da dor a partir dos 
métodos não farmacológicos.

Identificou-se a necessidade de treinamentos sobre 
escalas de mensuração de dor conforme a idade, 
possíveis métodos não farmacológicos utilizados pela 
enfermagem e sua associação com o processo de en-
fermagem. 

Ocorrência de dor nos pa-
cientes oncológicos em 
cuidados paliativos.

2014 Estudo trans-
versal

Avaliar a ocorrência de dor e qualidade de 
vida entre pacientes oncológicos em cuidado 
paliativo.

Os resultados mostraram a ocorrência de dor, afetando 
a qualidade de vida e comprometendo as atividades 
diárias de vida.

Procedimentos intervencio-
nistas para o manuseio da 
dor no câncer.

2012 Estudo quan-
titativo e des-
critivo de corte 
transversal

Descrever o número e os tipos de procedi-
mentos realizados no Serviço de Medicina 
Intervencionista da Dor de um hospital privado 
de São Paulo.

Os resultados estão de acordo com a literatura e con-
firmam a eficácia dos procedimentos intervencionistas 
para diversos tipos de dor oncológica. 
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CONCLUSÃO

Na dimensão assistencial, a enfermagem dispõe de recursos, estra-
tégias de cuidados e instrumentos capazes de potencializar a assis-
tência aos pacientes oncológicos com dor, tais como aplicação das 
escalas de avaliação da dor, valorização individualizada da queixa 
álgica, administração de analgésicos de uso contínuo e de fármacos 
de resgate, conforme prescrição médica, de forma a contribuir com 
os ajustes da titulação das doses e elaboração e execução de prescri-
ções de enfermagem ao paciente oncológico com dor.
Ainda que sejam necessários todos os recursos e aparatos, cuidar 
do paciente oncológico com dor ultrapassa a administração de 
fármacos analgésicos, a realização de técnicas e procedimentos 
e a execução de protocolos; é preciso, sobretudo, estabelecer na 
relação profissional/paciente a empatia, o interesse e o vínculo 
afetivo com intenção de aliviar, confortar, apoiar, promover, res-
tabelecer e torná-lo satisfeito, de modo que a vida não se torne 
limitada à dor oncológica.
É preciso pensar na formação do enfermeiro para o manuseio 
da dor, em relação ao ensino da graduação, trazendo contempo-
raneidade à formação e melhor preparo dos graduandos para a 
realidade da área e excelência no fazer da Enfermagem.

AGRADECIMENTOS

À Sônia Regina de Souza, professora doutora associada I da Uni-
versidade Federal do Estado do Rio de Janeiro que colaborou na 
interpretação dos resultados, revisão e formatação final.
À Andrea dos Santos Garcia, enfermeira especialista em Enfer-
magem Médico-Cirúrgica, que contribuiu na formatação final 
do artigo.

REFERÊNCIAS

1. International Association for the Study of Pain (Associação Internacional para o Estu-
do da Dor)- IASP. Guia para o Tratamento da Dor em Contextos de Poucos Recursos. 
USA: IASP; 2010. 418p.

2. Ministério da Saúde (Brasil), Instituto Nacional de Câncer. Cuidados paliativos onco-
lógicos: controle da dor. Rio de Janeiro: INCA; 2001.

3. Pollock RE. Manual de Oncologia Clínica da UICC. 8ª ed. São Paulo: Fundação 
Oncocentro de São Paulo; 2006.

4. Infante AC. Dor iatrogênica em oncologia e sua prevenção. Rev Dor. 2011;12(1):35-8.
5. Lima AD, Maia IO, Costa Júnior I, Lima JT, Lima LC. Avaliação da dor em pacien-

tes oncológicos internados em um hospital escola do Nordeste do Brasil. Rev Dor. 
2013;14(4):267-71.

6. Thomaz A. Dor oncológica: conceitualização e tratamento farmacológico. Rev 
Onco&.  2010;24-9. 

7. Mendes TR, Boaventura RP, Castro MC, Mendonça MA. Ocorrência de dor nos pa-
cientes oncológicos em cuidados paliativos. Acta Paul Enferm. 2014;27(4):356-61.

8. Miceli AV. Dor crônica e subjetividade em oncologia. Rev Bras Cancerol. 
2002;48(3):363-73.

9. Waterkemper R, Reibnitz KS, Monticelli M. [Dialogues with nurses about oncologic 
pain assessment of patients under palliative care]. Rev Bras Enferm. 2010;63(2):334-
9. Portuguese.

10. Chotolli MR, Luize PB. Métodos não farmacológicos no controle da dor oncológica 
pediátrica: visão da equipe de enfermagem. Rev Dor. 2015;16(2):109-13.

11. Cunha FF, Rêgo LP. Enfermagem diante da dor oncológica. Rev Dor. 2015;16(2):142-5.
12. Waterkemper R, Reibnitz KS. Cuidados paliativos: a avaliação da dor na percepção de 

enfermeiras. Rev Gaúcha Enferm. 2010;31(1):84-91.
13. Silva JO, Araújo VM, Cardoso BG. Dimensão espiritual no controle da dor e so-

frimento do paciente com câncer em estágio avançado. Relato de caso. Rev Dor. 
2015;16(1):71-4.

14. Macedo AC, Romanek FA, Avelar MC. Gerenciamento da dor no pós-operatório de 
pacientes com câncer pela enfermagem. Rev Dor. 2013;14(2):133-6.

15. Costa AI, Chaves MD. Dor em pacientes oncológicos sob tratamento quimioterápico. 
Rev Dor. 2012;13(1):45-9.

16. Minson FP, Assis FD, Vanetti TK, Sardá Júnior J, Mateus WP, Giglio AD. Procedi-
mentos intervencionistas para o manejo da dor no câncer. Einstein. 2012;10(3):292-5.

17. Simões AS. A dor irruptiva na doença oncológica avançada. Rev Dor. 2011;12(2):166-71.
18. Batalha LM, Mota AA. [Massage in children with cancer: effectiveness of a protocol]. 

J Pediatr. 2013;89(6):595-600. Portuguese.
19. Alves ML, Jardim MH, Gomes BP, Freitas OM. Efeito da massagem terapêutica na 

saúde mental das pessoas com patologia oncológica. Rev Port Enferm Saúde Mental. 
2015;(n° spe2):119-22.

20. Costa AI, Reis PE. Técnicas complementares para controle de sintomas oncológicos. 
Rev Dor. 2014;15(1):61-4.



223

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Temporomandibular 
disorder is defined as a set of clinical problems involving masti-
catory muscles, temporomandibular joint and associated struc-
tures. For having multifactorial etiology, several treatments are 
proposed and successfully used. However, most recommended 
therapies are those reversible and noninvasive, which should be 
the first choice to treat temporomandibular disorders. This study 
aimed at discussing acupuncture to treat temporomandibular di-
sorders and associated symptoms.
CONTENTS: This is a review of 34 articles published betwe-
en 1983 and 2015. Since acupuncture aims at returning balan-
ce to body and harmony between physical and psychical parts 
by stimulating specific points, it may be considered therapy of 
choice to treat temporomandibular disorders. In TMD patients, 
evidences have shown efficacy in increasing temporomandibular 
joint movement amplitude, accelerating serotonin, encephalin 
and endorphin release, thus favoring masticatory muscles relaxa-
tion and pain relief. According to recent articles, most common-
ly used points for this purpose are ST6, ST7, SJ21, SJ17, SI18, 
Taiyaing and Yintang (face and head) and LI4 (extrafacial).
CONCLUSION: Acupuncture is as effective to control facial 
pain as conventional Western therapies. It is considered useful, 
of low cost and provides better quality of life to patients treated 
with this technique.
Keywords: Acupuncture analgesia, Facial pain, Temporomandi-
bular joint disorders. 

Effectiveness of acupuncture for temporomandibular disorders and 
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RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A disfunção temporoman-
dibular é definida como um conjunto de problemas clínicos que 
envolvem os músculos mastigatórios, a articulação temporoman-
dibular e estruturas associadas. Por serem de causa multifatorial, 
diversas modalidades de tratamento são propostas e utilizadas com 
êxito. Contudo, as terapias mais recomendadas são as reversíveis e 
não invasivas, as quais devem ser a primeira opção de escolha no 
tratamento das disfunções temporomandibulares. O objetivo des-
te estudo foi discorrer sobre o uso da acupuntura no tratamento da 
disfunção temporomandibular e sintomas associados. 
CONTEÚDO: Compuseram essa revisão 34 artigos, publicados 
entre os anos de 1983 e 2015. Uma vez que a acupuntura busca de-
volver o equilíbrio do organismo e harmonia entre as partes física 
e psíquica por meio de estímulos em pontos específicos, pode ser 
considerada uma terapia de eleição para o tratamento da disfunção 
temporomandibular. Em pacientes com disfunção temporoman-
dibular evidências demonstraram eficácia no aumento da amplitu-
de de movimento da articulação temporomandibular, acelerando 
a liberação de serotonina, encefalina e endorfina, e favorecendo 
assim o relaxamento dos músculos mastigatórios e a redução da 
dor. Segundo os artigos recentes, os pontos mais comumente em-
pregados para esse fim são: E6, E7, TA21, TA17, ID18, Taiyaing e 
Yintang (face e cabeça) e IG4 (extrafacial). 
CONCLUSÃO: A acupuntura tem se mostrado tão eficiente no 
controle de dores faciais quanto as terapias ocidentais convencio-
nais. É uma terapia considerada útil, de baixo custo e que pro-
porciona uma melhor qualidade de vida aos pacientes tratados 
com essa técnica.
Descritores: Analgesia por acupuntura, Dor facial, Transtornos 
da articulação temporomandibular.

INTRODUÇÃO

Segundo a Academia Americana de Dor Orofacial (AAOP)1 a dis-
função temporomandibular (DTM) é um conjunto de sinais e sinto-
mas clínicos que envolvem os músculos mastigatórios, a articulação 
temporomandibular (ATM) e estruturas associadas. Atualmente, as 
DTM são divididas basicamente em dois grandes grupos, que são as 
disfunções articulares e disfunções dos músculos mastigatórios2. Os 
sintomas mais frequentemente relatados pelos pacientes são fadiga 
muscular, dores na face, ATM e/ou músculos mastigatórios, dores 
na cabeça e no ouvido e limitação e/ou desvios dos movimentos 
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mandibulares2. Sua etiologia apresenta causas multifatoriais, que se 
resumem basicamente ao estresse psicológico elevado e aos estados 
de amplificação de dor, conjuntamente a uma constelação de fatores 
de risco específicos3.
Dados da literatura evidenciaram alta incidência de DTM na popu-
lação em geral, variando de 21,5 a 51,8%. Acomete todas as faixas 
etárias, embora sua maior incidência seja entre 20 e 45 anos. Dos 
15 aos 30 anos, as causas mais frequentes são as de origem muscular 
e, a partir dos 40 anos, as de origem articular. As mulheres são mais 
afetadas que os homens em uma proporção de cinco mulheres para 
cada homem4-9. Por volta de 3,6 a 7% da população apresenta DTM 
suficientemente grave para procurar tratamento1.
No tratamento da DTM, as terapias mais recomendadas são as 
reversíveis e não invasivas, as quais devem ser a primeira opção10. 
Dentro desse contexto, destaca-se a acupuntura10-17. Devido ao seu 
uso terapêutico recente na odontologia, seu caráter não invasivo e 
seus resultados efetivos, tem sido empregada com sucesso para esse 
fim14,16,18-24.
A acupuntura é uma técnica milenar da Medicina Tradicional Chi-
nesa (MTC) que foi fundamentada e estruturada em bases filosófi-
cas e não científicas25. A palavra tem etimologia latina (acus = agulha 
e punctura = picada) e significa inserção de agulhas em pontos espe-
cíficos da pele, chamados acupontos ou pontos de acupuntura, com 
a finalidade de cura e prevenção de doenças26-28. A acupuntura busca 
devolver o equilíbrio do organismo por meio de intervenções no 
corpo físico, para ajudar o restabelecimento da harmonia perdida, 
entre a parte física e psíquica25.
A literatura sugere que, em pacientes com DTM, a acupuntura 
acelera a liberação de serotonina, encefalina e endorfina, sendo efi-
caz para o aumento da amplitude de movimento mandibular e a 
função oral, diminuindo a hiperatividade muscular, favorecendo o 
relaxamento dos músculos mastigatórios e a consequente redução da 
dor24. A acupuntura não é mais considerada um método alternati-
vo, mas passou a ser uma alternativa de tratamento que não oferece 
grandes efeitos adversos por usar substâncias do próprio organismo 
para controle da dor14.
Diante da atualidade do tema, propomos uma revisão da literatura 
sobre indicações, mecanismo de ação e possíveis efeitos colaterais do 
uso da acupuntura, quando empregada no tratamento da DTM e 
sintomas associados.
 
CONTEÚDO

Realizou-se uma busca exploratória, nas bases de dados Pubmed, 
Scielo e LILACS. Foram selecionados diversos e livros e artigos, pu-
blicados entre os anos de 1983 e 2015, sobre a eficácia do uso da 
acupuntura na DTM. Foram empregados os descritores “analgesia 
por acupuntura”, “transtornos da articulação temporomandibular” 
e “dor facial”, bem como os termos equivalentes em inglês, “acu-
puncture analgesia”, “temporomandibular joint dysfunction syndrom” 
e “facial pain”. Ao todo, foram selecionados 34 artigos para compor 
a revisão da literatura por estarem condizentes com os objetivos do 
trabalho, sendo esses do tipo revisão narrativa e revisão sistemática, 
relatos de caso e ensaios clínicos.
A acupuntura trabalha com o equilíbrio bioenergético do individuo, 
promovendo sensação de bem estar (liberação de opioides endóge-

nos) e reduzindo drasticamente os pontos de tensão muscular e/ou 
pontos-gatilho, frequentes nos pacientes com DTM29. Constituem-
-se, portanto numa ferramenta importante no manuseio de pacien-
tes com distúrbios articulares16 e musculares24, demonstrando bons 
resultados clínicos24,30,31.
De acordo com os princípios da técnica, a entrada da agulha na pele 
ocasiona uma microinflamação que movimenta a produção natu-
ral de serotonina, encefalina e endorfina. Com a liberação desses 
neurotransmissores, há um bloqueio da propagação dos estímulos 
dolorosos, dificultando sua percepção pelo cérebro. Sendo assim, a 
resposta do organismo é mais rápida, reduzindo a intensidade dos 
sintomas, muitas vezes fazendo-os até desaparecer. A acupuntura es-
timula a dinâmica da circulação sanguínea devido à microdilatação 
regional e relaxamento; libera hormônios, como o cortisol e as en-
dorfinas; aumenta a resistência do hospedeiro por meio do estímulo 
do hipotálamo, da hipófise e de outras glândulas importantes para a 
recuperação sistêmica; normaliza as funções orgânicas e estimula o 
metabolismo dos diversos órgãos24,28.
Assim, caracteriza-se como um potente analgésico, sedativo e rela-
xante, que é a base da sua aplicação nos tratamentos odontológi-
cos32. Pode ser indicada como primeira opção de tratamento, quan-
do o paciente é alérgico ou sofre efeitos adversos graves decorrentes 
do uso de fármacos, em casos de insuficiência de função do fígado 
ou dos rins, histórico de sangramento gástrico ao tomar anti-infla-
matórios, ou idosos que necessitam utilizar muitos fármacos29,32. 
Por apresentar menos efeitos adversos, possibilita maior segurança a 
pacientes hipertensos, diabéticos, cardiopatas, hemofílicos, crianças, 
gestantes e portadores de vírus da insuficiência humana (HIV)29. 
É um método eficaz, econômico, causa pouco efeitos adversos de 
relevância clínica, e que pode promover a diminuição da salivação, 
das náuseas e da dor pós-operatória, regulando a homeostase e as 
respostas imunodefensivas e anti-inflamatórias32. Os efeitos adversos 
da acupuntura são mínimos, estando normalmente relacionados a 
queixa de  tontura, náusea e em alguns casos eritema transitório ou 
aumento da dor nas primeiras horas26.
Na área odontológica, a acupuntura tem sido eficaz no tratamento 
de dores orofaciais como neuralgias trigeminais idiopáticas, her-
pes-zoster, sinusites maxilares, dores dentais, artrose da ATM, bem 
como em pacientes portadores xerostomia, bruxismo e DTM29. 
Pode ser indicada no pré-tratamento de pacientes ansiosos, estres-
sados, hipertensos ou com doenças sistêmicas e para melhorar a 
qualidade do atendimento, uma vez que é capaz de promover anal-
gesia em procedimentos de Endodontia, Periodontia e Cirurgia33. 
A acupuntura tem sido indicada no tratamento de pacientes com 
dor facial crônica resistente aos tratamentos convencionais (placa 
oclusal, ou exercícios físicos mandibulares), principalmente tratan-
do-se de dores de origem muscular. Alguns estudos selecionados 
compararam a eficácia da placa oclusal e a técnica da acupuntura. 
Ambas as terapias resultaram em melhoria significativa dos sinto-
mas subjetivos e sinais clínicos no sistema estomatognático, com 
redução significativa dos sintomas dolorosos, em todas as variáveis 
de avaliação, durante os 12 meses da pesquisa11,13,33. Outro estudo 
demonstrou que, para os pacientes que usavam anti-inflamatórios 
para o controle da dor orofacial, a MTC foi eficaz na redução do 
uso do fármaco34.
A maioria das pesquisas envolvendo a acupuntura como método te-
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rapêutico foram realizadas utilizando amostras femininas devido à 
grande prevalência de DTM nesse gênero16,33,35,36. Com amostragens 
na faixa etária média entre 20 e 40 anos, os resultados mostraram 
que a eficácia do tratamento não sofre influência da idade, mas sim 
da intensidade da dor e do número de sessões a serem realizadas17. 
Contudo, é importante ressaltar que diversas pesquisas, baseadas nos 
princípios da MTC, não avaliaram apenas a DTM, mas também o 
corpo como um todo, a postura, a saúde geral, entre outros aspectos 
antes de determinar a terapêutica necessária.
Diferentes protocolos referentes aos pontos de acupuntura utiliza-
dos para DTM, tipo de estimulação, número de sessões e intervalos 
entre as mesmas são descritos na literatura. Como os locais de apli-
cação e o número de sessões mudam de indivíduo para indivíduo 
e dependem da origem do problema, torna-se difícil a comparação 
dos protocolos e dos resultados nas diferentes pesquisas. Contudo, 
alguns autores14,15 citam uma média de 6-8 sessões com duração de 
30 minutos por atendimento para se obter resultados eficazes no 
tratamento de DTM com acupuntura e, embora haja relatos de me-
lhora na primeira sessão, o alivio dos sintomas dolorosos ocorre a 
médio prazo, com consequente melhora da função mandibular16,17.
A duração do tratamento pode variar para cada caso e para uma 
mesma doença, pois se deve levar em conta se a doença é aguda ou 

crônica, e até mesmo respostas individuais distintas ao tratamento 
com acupuntura. Em condições crônicas, durante o tratamento com 
a acupuntura, espera-se a melhora dos sintomas a partir da quarta 
sessão, embora cada indivíduo responda de uma forma diferen-
te. Em processos agudos, os resultados são rápidos e com poucas 
aplicações, já em processos crônicos, podem-se exigir meses de 
tratamento. Em casos de dor extrema, a melhora da dor pode ser 
imediata; sendo que a partir da segunda sessão, o tratamento pode 
ser conduzido semanalmente, num total de seis sessões, podendo 
prosseguir por três meses, até a remissão dos sintomas17. Alguns 
dos trabalhos mais recentes que estudaram efeitos da acupuntura 
em DTM16,22-24,31,34,35,38, publicados nos últimos 5 anos, estão des-
critos na tabela 1.
Não existe um protocolo clínico padrão para a seleção dos pontos 
utilizados em cada tratamento. Diferencialmente das terapêuticas 
ocidentais, a acupuntura é aplicada com base em dados biopsicosso-
ciais colhidos na anamnese do paciente pela MTC, ou seja, todos os 
protocolos deveriam ser individualizados de acordo com a necessi-
dade de cada paciente. Entretanto, isso não é possível na maioria das 
pesquisas clínicas, como se pode observar na literatura24. Como se 
pode observar na tabela 1, alguns estudos usam protocolos particula-
res e outros protocolos fixos. Segundo os artigos recentes, os pontos 

Tabela 1. Resumo dos artigos mais recentes (últimos 5 anos) sobre o tratamento de disfunção temporomandibular com o uso de acupuntura

Autores Tipo de
estudo

Amostra Pontos recomendados Número de ses-
sões e duração 
do tratamento

Principais resultados

Borin 
et al.16

Estudo 
clínico

40 mulheres,
20 receberam acu-
puntura e 20 não re-
ceberam

Protocolo fixo: E7, E5, TA17, VB3, 
taiyang e yintang (face) e VB43 (extra-
facial)

2 sessões por 
semana, durante 
5 semanas

Melhora na gravidade da DTM 
e diminuição do nível da dor

Borin 
et al.35

Estudo 
clínico

40 mulheres,
20 receberam acu-
puntura e 20 não re-
ceberam

Protocolo fixo: E7, E5, TA17, VB3, 
taiyang e yintang (face) e VB43 (extra-
facial)

2 sessões por 
semana, durante 
5 semanas

Redução na atividade elétrica 
do músculo temporal, promo-
vendo melhor equilíbrio entre o 
músculo masseter e temporal

Elder 
et al.34

Estudo 
clínico

111 pacientes, rece-
beram acupuntura 
e instruções sobre 
DTM

Protocolo fixo E6, E7, ID18, (face), 
VG20, VB20, B10 (cabeça) e IG4 (ex-
trafacial) em adição a pontos específi-
cos pelo diagnóstico, não excedendo 
20 pontos.

Média de 20 
sessões durante 
um ano

A dor da DTM reduziu linear-
mente após o período médio 
de 16 sessões e declínio no 
uso de anti-inflamatórios não 
esteroides entre usuários fre-
quentes

Camargo 
et al.23

Estudo 
clínico

31 pacientes Pontos determinados pelo diagnósti-
co, mais comumente:
CS7, CS6, ID3, VB20, TA23; VC3, R3, 
R7, VG4, VG14, TA17, TA21; VB34, 
VB39, F2, VC12, TA3, IG4, BP4, VG15.

3 sessões, uma 
por semana

Controle da dor da DTM na 
maioria dos pacientes 

Vicente-
Barrero 
et al.31

Estudo 
clínico

20 pacientes, 10 tra-
tados com acupun-
tura e 10 com placa 
oclusal

Protocolo fixo:
Extra Taiyang, TA21, VB2, TA17, E6 
(face e cabeça), IG4, E36, TA5 e VB34.  

15 sessões, 3 
consecutivas e 
as demais 3x 
por semana.

O grupo de acupuntura apre-
sentou melhora significativa 
em todos os parâmetros es-
tudados

Sousa 
et al.22

Estudo 
clínico

20 pacientes Pontos específicos pelo diagnóstico 8 sessões, uma 
por semana

Redução na dor, que se man-
teve após um ano

Jung 
et al.38

Revisão 
sistemática

7 estudos controla-
dos e randomizados

IG4, E6, ID18, ID2, ID3 e E7 1 a 3 semanas Evidência limitada da acupun-
tura no tratamento da DTM

Porporatti 
et al.24

Revisão 
crítica

21 artigos IG4, E6, E7 F3, ID19, TA17, taiyang e 
yintang

- Superioridade e eficiência na 
melhora da dor e função de 
pacientes com DTM do tipo 
muscular
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mais comumente empregados nos protocolos para o tratamento de 
dores na face decorrentes da DTM e sintomas associados são: E6, 
E7, TA21, TA17, ID18, Taiyaing e Yintang (face e cabeça) e IG4 
(extrafacial) (Tabela 2, Figura 1)16,22-24,31,34,35,38.
Apesar dos resultados promissores da acupuntura, uma revisão sis-
temática mostrou que ainda há controvérsias e limitações a respeito 
da efetividade da acupuntura para o tratamento da DTM38, o que 
sugere que os estudos na área devem ser continuados para a defini-
ção de melhores protocolos de tratamento e para que se mensure a 
real eficácia da técnica frente às modalidades mais tradicionais de 
tratamento para as DTM.
 
CONCLUSÃO

A acupuntura tem se mostrado eficiente no controle de dores faciais, 
especialmente tratando-se de dores de origem muscular. Por ter bai-
xo índice de efeitos colaterais, seu uso pode ser contínuo, sendo uma 
ótima opção para o controle ou tratamento das dores e DTM. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Gunshot wounds may 
have fatal results. Even when not causing major injuries to soft 
and hard tissues, there may be other severe problems. This stu-
dy aimed at reporting the case of a projectile located in the left 
infratemporal fossa and at discussing treatment, risks and com-
plications.
CASE REPORT: Male patient, 18 years old, suffered a gunshot 
wound which has penetrated the face by the left zygomatic re-
gion, and was lodged in the homolateral infratemporal fossa. 
This has caused jaw function impairment and pain. Foreign body 
was surgically removed by preauricular access and patient was 
then submitted to physiotherapy. After treatment, temporoman-
dibular joint function was reestablished and esthetic results were 
considered excellent without sequelae.
CONCLUSION: Management of patients hit by projectiles is 
more complex when these are located in an area of difficult access 
and close to noble structures. Radiographic techniques obtained 
by means of different planes allow the accurate location of the 
object. There may be major deformity and functional incapacity, 
especially if the facial nerve is affected during bullet trauma or 
during surgery. Although there were no nervous injuries, func-
tional impairment of orofacial structures was decisive to indicate 
the surgical procedure. Surgical removal of the projectile from 
the infratemporal fossa, combined with postoperative physiothe-
rapy, has shown to be an effective treatment.
Keywords: Infratemporal fossa, Projectile, Rehabilitation, Tem-
poromandibular joint.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Ferimentos causados   por 
arma de fogo podem ter resultados fatais. Mesmo que a bala não 
cause grandes lesões para os tecidos moles e duros, outros pro-
blemas graves podem ocorrer. O objetivo deste estudo foi relatar 
o caso de um projétil localizado na fossa infratemporal esquerda, 
discutir o tratamento cirúrgico, seus riscos e complicações.
RELATO DO CASO: Paciente do gênero masculino, 18 anos, 
sofreu um ferimento por arma de fogo que penetrou na face pela 
região zigomática esquerda, alojando-se na fossa infratemporal 
homolateral. Esse ocasionou comprometimento da função man-
dibular e dor. O corpo estranho foi removido cirurgicamente 
por meio do acesso pré-auricular e o paciente foi posteriormente 
submetido a sessões de fisioterapia. Após o tratamento, foi re-
estabelecida a função da articulação temporomandibular, a dor 
desapareceu e os resultados estéticos foram considerados excelen-
tes, sem sequelas.
CONCLUSÃO: O manuseio dos pacientes acometidos por 
projétil torna-se mais complexo quando esse está localizado em 
uma área de difícil acesso e ao lado de estruturas nobres. Técnicas 
radiográficas, obtidas por meio de diferentes planos, permitem 
uma localização precisa do objeto. Grande deformidade e incapa-
cidade funcional podem ocorrer, especialmente, se o nervo facial 
é afetado durante o trauma balístico ou durante o ato cirúrgico. 
Apesar de não haver lesões nervosas, o comprometimento fun-
cional das estruturas orofaciais foi decisivo para indicar o pro-
cedimento cirúrgico. A remoção cirúrgica do projétil da fossa 
infratemporal combinado com a fisioterapia, pós-operatória, 
mostraram ser um tratamento eficaz.
Descritores: Articulação temporomandibular, Fossa infratempo-
ral, Projetil, Reabilitação.

INTRODUCTION

It is difficult to calculate the actual incidence of facial gunshot 
injuries. In a retrospective study about body wounds caused by 
war projectiles, 6.9% of injuries affected the face1. The majority 
of such maxillofacial gunshot wounds were caused by suicide at-
tempts, mostly committed by young men1. 
In general, facial gunshot injuries have fatal results. However, 
depending on the penetration trajectory, location and destruc-
tion power, the projectile or its fragments may not cause direct 
damage to soft and hard tissues. However, it is recommended 
that maxillofacial gunshot wound victims should be transported 
to duly equipped surgery and trauma centers to revert facial, cra-
nial and neurologic damage. Approximately 40% of cases require 
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emergency interventions2. 
Sometimes, the option is not to remove fragments, which proba-
bly will become encapsulated just requiring a scheduled clinical 
follow-up3. This is because in patients with retained projectiles, 
lead (Pb) serum levels are of concern due to possible toxicity. 
The clinical relevance of this finding is not clear, but one should 
consider long-term poisoning, especially in children, elderly and 
systemically impaired patients. Furthermore, retained fragments 
may cause severe infections, such as meningitis if there is migra-
tion of micro-organisms to central nervous system4. 
Because of possible systemic, neurological and vascular com-
plications, it is important to accurately locate the fragment. If 
surgical intervention is necessary, the most adequate access for 
projectile removal should be chosen.
This study aimed at reporting a case of therapeutic intervention 
related to the surgical removal of a projectile located in the left 
infratemporal fossa, in addition to discussing management, its 
risks and complications.

CASE REPORT

Male patient, 18 years old, sought for treatment ten days after 
being shot in the face by a projectile caliber 22. During anamne-
sis, patient reported pain, limited mouth opening and difficulty 
to perform right laterality movement. Physical exam revealed in-
jury in the left zygomatic area (Figure 1), the interincisal distance 
of which was 20.01mm. Patient presented no sensory, autono-
mic or motor impairment during evaluation. 
Lateral and forward radiographies showed the projectile located 
medially to the left mandibular condyle (Figures 2, A and B) 
within the infratemporal fossa.
Based on signs, symptoms and images, a surgery aimed at re-
moving the projectile, followed by physiotherapy was proposed 
and the patient accepted the treatment by signing the free and 
informed consent term.
Patient underwent general anesthesia with right-sided nasotra-

cheal intubation. Furthermore, antisepsis with 2% chlorhexidine 
and apposition of the surgical area were performed, being the left 
ear and the left lateral corner of the eye visible and acoustic me-
atus was tamponed with gauze. The preauricular area was then 
stained with methylene blue followed by local infiltration with 
2% lidocaine chlorhydrate with vasoconstrictor (1:100,000). A 
15-minute interval was maintained for anesthetic solution to act 
and then skin and connective tissue were incised toward the su-
perficial layer of the temporal fascia. Superficial temporal vessels 
and auriculo-temporal nerve were retracted anteriorly with the 
flap and use of 2 Senn-Miller retractors to avoid damaging them. 
Temporal fascia was obliquely incised in anteroposterior direc-
tion over the zygomatic arch. Then, deep dissection was started 
to visualize the most superficial surface of the temporomandi-
bular and capsular ligaments, respectively, with joint eminence 
palpation. The next step involved detachment with periosteum 
elevator downward, reaching superior head of lateral pterygoid 
muscle .With the same instrument, we proceeded in the ante-
rior and inferior direction to locate the inferior head of lateral 
pterygoid muscle .  The region between both heads was carefully 
explored with Matzenbauer scissors aiming at minimizing the 
chances of damaging the maxillary artery and also at locating 
the projectile. Projectile was removed with the help of a Halsted 
anatomic clamp (Figure 3). Layers were closed from inside to 
outside with Vycril 4-0. The skin was closed with 6-0 Polypropi-
lene (Prolene) and protected with a gauze overlay. The suture was 
removed at intervals from the 5th to the 7th postoperative day.

Figure 1. Blunt injury (arrows) in left zygomatic area

Figure 2. A-Lateral radiography, presence of a projectile located in the 
infratemporal fossa; B- Forward radiography, the projectile is located 
in anatomical space corresponding the infratemporal fossa.

Figura 3. Projectile removed
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Postoperative course went without complications and patient 
started physiotherapy 7 days after leaving hospital. Physiothera-
py sessions were performed twice a week for three months. These 
sessions involved 1.5 w/cm2 ultrasound on the left area for 5 
minutes, associated to overlapping wooden spatulas, in addition 
to moist hot towels and passive stretching exercises for mouth 
opening, closing and lateral jaw movement. New postoperative 
radiographic exams, similar to previous exams, showed that the 
projectile was no longer there (Figure 4, A and B). Patient pre-
sented no sensitive, autonomic or motor impairment. Follow up 
revealed that patient had mouth opening of 40.02mm, without 
pain and lateral jaw limitation. 

Figure 4. Lateral (A) and forward (B) radiographs post-surgical 
Note the absence of the projectile.

DISCUSSION

The literature reports that head and face are places commonly 
reached by gunshot injuries5,6. In general, there are major de-
formities and functional incapacity, especially when temporo-
mandibular joint, facial nerve and deep skull and face structu-
res are involved. A region possibly reached by this injury is the 
infratemporal fossa, which being close to the temporal fossa is 
delimited between surfaces of zygomatic, temporal, major wing 
of the sphenoid bone and ramus of mandible5. In this area, noble 
structures of major functional importance are present such as la-
teral and medial pterygoid muscles, the pterygoid venous plexus, 
the optic ganglion, the cord of tympani nerve, the mandibular 
nerve and one of its branches, and the lingual nerve, in addition 
to the maxillary artery, the pathway of which is superficial or 
deep below lateral pterygoid muscle5.
In case of injury of this fossa, there might be several compli-
cations, including jaw displacement, limited mouth opening, 
impairment of excursive jaw movements, development of ante-
rior open byte and temporomandibular ankylosis6. Other more 
severe complications may also occur if immediate clinical and 
surgical measures are not taken, such as arterio-venous damage 
involving ptetygoid venous plexus and/or maxillary artery, invol-
ved masticatory and/or facial  muscles, joint fibrotic ankylosis, 
infection, parotid gland changes, decreased or absence of taste 
sensitivity, lateral and anterior tongue border hypoesthesia, in 
addition to pain while speaking. 
 Immediate risks and complications of gunshot wound were not 
confirmed during evaluation of patient’s clinical presentation, 

however, surgery for projectile removal was indicated due to 
pain and functional impairment of jaw movements. The physical 
presence of the foreign body associated to local edema involving 
both left lateral pterygoid muscle heads, was clinically manifes-
ted by pain at mouth opening and laterality movements to the 
right. If the projectile was stable in a soft or hard tissue structure 
not causing pain or masticatory impairment, a more conservative 
clinical approach associated to physiotherapy could be preferred7 
being also recommended clinical and imaging follow up. 
The preauricular approach was chosen for allowing adequate lo-
cal exposure, with excellent view of the region, for being esthe-
tically favorable and acceptable, in addition to minimizing risks 
of facial nerve injury5. Despite the choice of the most adequate 
surgical incision, the deep and unique location of the projectile 
between both heads made difficult its access. Insertions of this 
muscle in capsule, joint disk and neck of mandible structures 
could be impaired, resulting in other functional damages. Dis-
section for access could also be influenced by the anatomic varia-
tion of this muscle, expressed by different ways of insertion or its 
disposition in three heads5. 
Regardless of surgical access - endaural, preauricular or post-
-auricular – the risk of damaging the facial nerve should always 
be considered, especially its temporal branches or, less frequently 
the zygomatic branch and the trigeminal auriculotemporal ner-
ve5,6. However, in this reported case, there has been no nervous 
damage, that is, motor, sensitive or autonomic damage observed 
during postoperative follow-up.
As exploratory surgical alternative, trans-surgical endoscopy 
could have been used, which has as advantages the access to di-
fferent body areas with less need of dissection, decreasing tissue 
morbidity as compared to open surgery8. A paper is mentioned 
in the literature where authors have successfully removed a bullet 
from the infratemporal fossa by endoscopy with intraoral access8. 
However, such approach requires experience and training of the 
medical team for its indication, in addition to availability of spe-
cific and expensive equipment, which has made unfeasible its use 
in this case.
Available imaging exam at the moment was not the most accura-
te since the radiograph was unable to show the condition of ad-
jacent soft tissues, in addition to offering bidimensional images. 
Exams with higher diagnostic precision could evaluate injury-
-related tissue damages before surgery. Literature mentions the 
use of nuclear magnetic resonance, ultrasound imaging, compu-
terized tomography and computerized tomography with tapered 
beam as accurate methods to locate projectiles or foreign bodies 
as a consequence of face wounds9. However, these devices are 
expensive and usually are not available for public health assis-
tance. So, as diagnostic alternative, we have used radiographic 
exposures in different planes (forward and lateral) to estimate the 
tridimensional location of the projectile, which has also provided 
the evaluation of surrounding bone structures.
Physiotherapy prescribed after surgery, together with ultrasound 
therapy and superficial moist heat aimed at restoring joint func-
tioning, relieving pain, decreasing edema, promoting neuro-
muscular reeducation of masticatory muscles, decreasing reflex 
muscle contractures and preventing intra-articular adhesions10. 
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Therapeutic exercises to improve mouth amplitude with wooden 
spatulas have also promoted stabilization of results and restora-
tion of proprioception10.

CONCLUSION

Projectile removal with preauricular approach associated to com-
bined physiotherapeutic treatment has provided joint function 
reestablishment, pain elimination, an appropriate mouth ope-
ning without facial sensitive, autonomic and motor sequelae.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Multiple sclerosis is an 
autoimmune, inflammatory, demyelinating and chronic disease 
of the central nervous system. As from the understanding of its 
pathophysiology and of thermoregulating dysfunctions caused 
by the disease, it is clear that, whenever possible, infrared ther-
mography should be done. Thermography helps understanding 
how the disease affects different body areas, by investigating 
asymmetries, contractures and neurogenic patterns. This study 
aimed at documenting by infrared thermography a case of mul-
tiple sclerosis in crisis of pain. 
CASE REPORT:  Female patient, 63 years old, diagnosed with 
multiple sclerosis in 2007 after magnetic resonance and lumbar 
puncture. Six month ago she started complaining of progressive 
decrease in lower limbs muscle strength in addition to increased 
spinal pain, especially in lumbar spine and right hemibody. Pa-
tient was submitted to new exams (head and cervical spine reso-
nance), which have shown the same pattern found in previous 
exams, resulting from old injuries by demyelinating substract. 
Thermometry has shown asymmetry of the whole right hemibo-
by with central neurogenic patterns and temperature difference 
(∆T 0.8ºC), thus confirming initial diagnosis. With regard to 
major complaint, there was asymmetry between paralumbar re-
gions and presence of lumbar paravertebral hyperradiation, sug-
gesting local muscles contracture.
CONCLUSION: Multiple sclerosis has a wide range of symptoms, 
especially the installation of chronic pain and inadequate thermo-
regulation, which directly interfere with quality of life of patients.
Keywords: Lumbar pain, Multiple sclerosis, Thermography.

Infrared thermography to evaluate pain in a multiple sclerosis patient. 
Case report
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A esclerose múltipla é uma 
doença autoimune, inflamatória, desmielinizante e crônica do 
sistema nervoso central. A partir do entendimento da sua fi-
siopatologia e das disfunções termorreguladoras decorrentes da 
doença, fica claro que quando possível, a termografia por infra-
vermelho deve ser feita. A termografia facilita o entendimento de 
como a doença atinge as diversas áreas do corpo, investigando 
assimetrias, contraturas e padrões neurogênicos. O objetivo deste 
estudo foi documentar por termografia infravermelha um caso 
de esclerose múltipla em crise álgica. 
RELATO DO CASO: Paciente do gênero feminino, 63 anos, 
diagnosticada com esclerose múltipla em 2007, após realização 
de ressonância magnética e punção liquórica. Ha seis meses co-
meçou a queixar-se de diminuição de força muscular nos mem-
bros inferiores de caráter progressivo, além de aumento nas dores 
da região da coluna vertebral, principalmente na coluna lombar e 
no dimídio direito. Realizou novos exames (ressonância de crânio 
e coluna cervical), que mostraram o mesmo padrão encontrado 
em exames anteriores, resultantes de lesões antigas por substrato 
desmielinizante. A termometria demonstrou assimetria de todo 
hemicorpo direito, com padrão neurogênico central, e diferença 
de temperatura (∆T 0,8ºC), confirmando assim o diagnostico 
inicial. Em relação à queixa principal, foram encontradas assi-
metria entre regiões paralombares e presença de hiper-radiação 
paravertebral lombar, sugerindo contratura da musculatura local.  
CONCLUSÃO: A esclerose múltipla possui vastos sintomas, 
destacando-se aqui a instalação de quadros álgicos crônicos e ter-
morregulação inadequada que interferem diretamente na quali-
dade de vida de seus portadores. 
Descritores: Dor lombar, Esclerose múltipla, Termografia.

INTRODUÇÃO

A esclerose múltipla (EM) é uma doença autoimune que acomete 
o sistema nervoso central (SNC), mais especificamente a substância 
branca, causando desmielinização e inflamação. Afeta usualmente 
mais mulheres do que homens na faixa de 20 a 40 anos de idade, 
mas casos fora desses limites têm ocorrido. Mulheres são mais pro-
pensas que os homens a desenvolver a EM. A proporção real é de três 
mulheres para cada homem. No Brasil, sua taxa de prevalência é de 
aproximadamente 15 casos por cada 100.000 habitantes1,2. Há qua-
tro formas de evolução clínica: remitente-recorrente (EM-RR), pri-

RELATO DE CASO
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mariamente progressiva (EM-PP), primariamente progressiva com 
surto (EM-PP com surto) e secundariamente progressiva (EM-SP). 
A forma mais comum é a EM-RR, representando 85% de todos os 
casos no início de sua apresentação3,4. 
Os sintomas da EM são muitos e afetam cada indivíduo de forma 
diferente. Variam de acordo com quanto a lesão foi causada aos ner-
vos e em que parte do SNC ocorreu. O indivíduo com EM pode 
experimentar praticamente qualquer sinal ou sintoma neurológico, 
incluindo alterações: 1) sensitivas ou motoras como a perda de sensi-
bilidade táctil ou formigamento, parestesia, fadiga muscular, clônus, 
espasmos musculares; 2) na coordenação e no equilíbrio (ataxia); 3) 
na fala (disartria) ou na deglutição (disfagia); 4) visuais tais como 
fosfeno, diplopia, nistagmo, na sequência de uma neurite óptica. 
Fadiga, dor aguda ou crônica e dificuldades miccionais e do peristal-
tismo intestinal com obstipação secundária5,6. 
São também característicos da EM, embora não exclusivas, o fenô-
meno de Uhthoff, um agravamento dos sintomas em função da ex-
posição a temperaturas superiores ao normal, e o sinal de Lhermitte, 
uma sensação de corrente elétrica que irradia pela coluna vertebral 
ao dobrar o pescoço6. O diagnóstico é principalmente baseado nos 
Critérios de McDonald revisados7, sendo esses adotados pela comu-
nidade científica mundial para o diagnóstico de EM. Uma ressonân-
cia magnética (RM) do encéfalo demonstrará lesões características 
de desmielinização. Por ser o diagnóstico diferencial bastante amplo 
e os sintomas diversificados, novos métodos de avaliação comple-
mentar podem ser utilizados, como é o exemplo da termografia di-
gital por infravermelho. 
Como descrito por Brioschi8 e Brioschi, Lin e Teixeira9, trata-se de 
um método não invasivo de avaliação do sistema neurovegetativo 
cutâneo pelo mapeamento da distribuição térmica, que não exige 
uso de contraste, nem contato físico com o paciente, cujos resulta-
dos possibilitam determinar o funcionamento dos sistemas vascular, 
nervoso, musculoesquelético, de processos inflamatórios, dermato-
lógicos, endócrinos e oncológicos. A imagem térmica se modifica 
nos casos de doenças e alterações funcionais e estruturais, refletindo 
padrões térmicos anormais, tais como áreas de hiper ou hiporradia-
ção, assimetria térmica entre as regiões contralaterais do corpo ou 
dimídios com diferenciais de temperatura acima de 0,3º C10,11. 
Levando esse aspecto em consideração, a disfunção termorregula-
tória em pacientes com EM não deve ser negligenciada, sendo cau-
sada, principalmente, por imaturidade no sistema de resfriamento, 
presente no SNC. Esse sistema funciona a partir de uma complexa 
rede vascular no rosto e couro cabeludo, intimamente ligada ao in-
terior do cérebro. As repercussões da imaturidade desse sistema são 
complexas, desde uma simples dificuldade ao tomar banho mor-
no até um grande fator de risco para morte súbita dessa população, 
quando os indivíduos são expostos a altas temperaturas12. Sabendo 
disso, é possível perceber a validade do estudo da termorregulação 
nessa população desde o início da instalação da doença13. 
Ueno et al.14, realizou a termografia em uma criança diagnosticada 
com EM e queixando-se de sudorese unilateral. Outro estudo da 
década de 1960 demonstrou padrão assimétrico de temperatura em 
paciente com EM15, porém foi avaliada apenas a região da face e as 
impressões diagnósticas não são descritas com clareza, dificultando 
a comparação com estudos atuais. Além desses, uma recente revisão 
de literatura recomenda o uso da termografia na pratica clínica em 

pacientes com distúrbios de origem neurológica, podendo ser usa-
da como ferramenta auxiliar no diagnóstico, ou como método de 
acompanhamento clínico da doença13. Outros estudos realizando a 
termografia nessa população não foram encontrados. 
Sendo assim, a partir dos resultados, a investigação de alterações da 
termorregulação e da relação com o sistema neurovegetativo poderá 
se abrir  um novo campo de estudo em torno da  fisiopatologia da 
EM. Portanto, o objetivo deste estudo foi documentar por termo-
grafia infravermelha um caso de EM com crise álgica.

RELATO DO CASO

Paciente do gênero feminino, 63 anos, desde 2007 começou a apre-
sentar fortes dores na região da coluna vertebral cervical e lombossa-
cral, com episódios de dormência nos membros superiores (MMSS) 
e inferiores (MMII), que evoluiu para déficit de força durante re-
alização de exercícios e alterações na marcha (desvio à esquerda e 
alargamento da base), sugerindo distúrbios de equilíbrio. Nesse ano, 
após consulta com neurologista, realizou os exames de ressonância 
magnética (RM) da cervical que evidenciou sinais leves de doença 
discal degenerativa, indícios sugestivos de doença desmielinizante, 
comprometendo o cordão medular na região cervical. Presença de 
hemangioma vertebral considerado no corpo vertebral de T1; RM 
do crânio mostrando múltiplas imagens compatíveis com zonas de 
alteração do sinal magnético na substância branca supratentorial, 
localizadas predominantemente nas adjacências do corpo caloso e 
nas regiões frontais, a maior delas no lado direito, apresentando hi-
possinal no T1 e hiperssinal nas sequencias de TR longo, aspecto 
compatível com lesões de natureza desmielinizante.
Esta RM mostrou bom alinhamento dos elementos vertebrais sem 
alterações de conformação dos elementos ósseos, focos de deposição 
de tecido adiposo em L3 e L4. Redução de altura e de sinal dos dis-
cos intervertebrais de L4/L5 e L5/S1 nas imagens T2 com discreta 
modificação de sinal no reborbo anteroinferior de L4 e anterossupe-
rior de L5 por alteração degenerativa subcondral. Canal raqueano e 
forâmens de conjugação com boa amplitude. Cone medular com 
forma, situação, dimensões e intensidade de sinal normais. Processos 
articulares e elementos pré e paravertebrais sem aparentes alterações 
anatômicas. Ausência de realces anômalos após contraste. Não mos-
trou sinais de protrusão discal posterior significativa de hérnia discal. 
Realizou também punção liquórica que mostrou ausência de células 
neoplásicas e bioquímica negativa para infecções virais. VDRL não 
reagente.
Após serem excluídas outras possíveis doenças e relacionando com 
os sintomas referidos pela paciente e com a recorrência de episódios 
nos meses anteriores, foi dado o diagnóstico de EM e iniciou-se o 
tratamento. A paciente passou a fazer uso de interferon 44, associa-
do a baclofen (antiespasmódico) e fluoxetina, sendo encaminhada à 
fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia. Atualmente faz uso de 
natalizumabe, em substituição ao interferon.
Nos anos seguintes a paciente evoluiu com surtos intermitentes, 
após os quais referia aumento da espasticidade e do déficit motor e 
de força, associado a dor muscular intensa, principalmente na região 
da coluna lombar, além de alterações no trato urinário. Prosseguiu 
realizando exames de RM anualmente para controle evolutivo das 
lesões: RM de crânio em 2009 apresentou clara redução no número 



234

Papaléo RM, Teixeira MJ e Brioschi MLRev Dor. São Paulo, 2016 jul-set;17(3):232-5

e nas dimensões das referidas imagens sem sinais de realce sugestivo 
de atividade. RM de crânio em 2010 apresentou imagens no T2,  
com áreas de hiperssinal na substância branca dos hemisférios cere-
brais em situação paracalosa e periventricular, interessando o corpo 
caloso e interface caloso-septal que se apresentam algumas delas com 
áreas de hipossinal no T1 e que pela sua disposição mostram doença 
com substrato desmielinizante. Há moderado alargamento dos sul-
cos corticais na convexidade dos hemisférios cerebrais e das fissuras 
sylvianas, com ventrículos cerebrais de dimensões normais. Ausência 
de coleções líquidas extra-axiais.
RM de crânio em 2011 mostrou áreas de hiperssinal em situação ca-
losa e paracalosa, bastante sugestiva de EM, sem alterações relevantes 
na fossa posterior, presença de uma área bastante sutil de hiperssinal 
na transição bulbo-medular, na linha média, porém discretamente 
mais à direita que deve corresponder a uma lesão de natureza des-
mielinizante. Sulcos corticais, cisternas basais e ventrículos cerebrais 
de amplitude e dimensões normais.
Há seis meses a paciente começou a queixar-se de diminuição de 
força muscular nos MMII de caráter progressivo, além de aumento 
nas dores da região da coluna vertebral, principalmente na coluna 
lombar e no dimídio direito. Em uso de antidepressivos, ansiolíticos 
e anticonvulsivantes. 
Realizou novos exames (RM de crânio e coluna cervical), que mos-
traram o mesmo padrão encontrado em exames anteriores, resul-
tantes de lesões antigas por substrato desmielinizante. Portanto, 
optou-se por realizar termometria cutânea de corpo total para escla-
recimento diagnóstico e rastreio da dor lombar.

Descrição da técnica empregada na termometria cutânea
O exame foi iniciado após a estabilização térmica da paciente, e para 
isso ela ficou despida por 15 minutos, em ambiente termicamente 
controlado (23º C), com convecção mínima de ar (0,2m/s) e umi-
dade relativa do ar abaixo de 60%. Utilizou-se uma câmera infraver-
melha da marca FLIR, modelo T420, foco de 25° 60HZ c/ Wi-Fi, 
infravermelho longo 7,5-13m, resolução espacial 1,36 mrad, sensi-
bilidade térmica de 0,045° C e resolução 320x240. Com a paciente 
em posição ortostática, foram analisados bilateralmente 45 territó-
rios neurovasculares, em cada hemicorpo, totalizando 90 territórios.

Impressão diagnóstica
A termometria demonstrou assimetria de todo hemicorpo direito, 
com padrão neurogênico central (Figura 1), e diferença de tempe-
ratura (∆T 0,8º C), simetria em canto medial dos olhos, território 
de ramos terminais extracranianos de carótida interna, hiperradiação 
simétrica periocular bem delimitada e homogênea, assimetria térmica 
de todo hemicorpo, cabeça, tronco e extremidades, assimetria entre 
as faces cervicais posterossuperiores. Presença de hiperradiação linear 
extensa, em banda descendente e oblíqua, com distribuição isotérmi-
ca, bem delimitada, sobre projeção de músculos cervicais posteriores, 
confirmando assim a disfunção termorregulatória decorrente da EM.
Em relação à queixa de dor na coluna lombar (Figura 2), a análise 
das imagens mostrou assimetria entre regiões paralombares. Presen-
ça de hiperradiação paravertebral lombar, linear vertical, com bordos 
mal definidos, distribuição térmica irregular, em região paralombar, 
sugerindo contratura de músculos cervicais posteriores e da região 
paravertebral lombar (osteoartropatia).

DISCUSSÃO

A distribuição térmica irregular sugestiva de contratura de músculos 
posteriores poderia explicar as queixas de dores fortes da paciente. A 
avaliação da dor ainda é um desafio, pois a mesma é muito própria 
de cada indivíduo, e a maior parte dos métodos disponíveis de ava-

Figura 1. Imagem infravermelha mostrando padrão neurogênico central 
com diferença de temperatura de 0,8ºC

Figura 2. A. Imagem infravermelha mostrando hiperradiação paraver-
tebral lombar e distribuição térmica irregular. B. Imagem demonstrando 
assimetria entre os dimídios e área de hiperradiação na coluna cervical, 
sugerindo contratura dos músculos posteriores

A

B
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liação, o faz de forma muito subjetiva. No entanto, a termografia 
pode ser aplicada com esse objetivo16, já que estudos utilizando a 
avaliação da distribuição térmica por meio da termografia na in-
vestigação de quadros dolorosos, inclusive de origem neurológica, 
são vastos e crescentes, e seus resultados são comprovados, inclusive 
comparando-os com outros tipos de avaliação já consolidados16-18.
Em um estudo com 65 pacientes com dor lombar crônica que rela-
cionou a termografia com outros exames de imagem, a termografia 
por infravermelho mostrou padrão térmico anormal em 92% dos 
casos, enquanto a RM apresentou alterações estruturais em 89%, a 
tomografia computadorizada (TC) em 87% e a mielografia em 80% 
dos pacientes. Dos 22 pacientes com alterações discais positivas na 
RM, 21 mostraram alterações termográficas e todos os casos com 
envolvimento radicular na TC e mielografia demonstraram altera-
ções significativas na termografia, principalmente nos MMII19.
Porém, é preciso destacar que mudanças de temperatura local nem 
sempre são reflexos de processo álgicos instalados, e inadequada ati-
vidade vasomotora resultante de influências simpáticas pode estar 
presente11,20. A termografia evidenciou assimetria térmica significati-
va na paciente, com padrão neurogênico central, por envolver todo 
dimídio direito (face, tronco e extremidades). Caso semelhante foi 
reportado em estudo14 com uma criança diagnosticada com EM, 
que apresentava sudorese excessiva na face e ombro direitos. A hipe-
ridrose unilateral de todo dimídio é um fenômeno neurovegetativo 
central, que comparativamente se assemelha a alteração vasomotora 
cutânea, encontrada nesta paciente. Porém, não foram evidenciadas 
alterações de temperatura pela termografia, o que torna este estudo o 
primeiro a descrever esse fenômeno em um caso de EM.
O fenômeno de hiperidrose pode ser associado à presença de hipo-
termia em alguns casos de EM, como foi descrito em outros estu-
dos21-23. Os autores sugerem que esses sintomas, além da vasocons-
trição periférica, estão associados com lesões na região hipotalâmica, 
pois é essa região que controla as respostas fisiológicas normais do 
organismo frente às mudanças de temperatura. Porém, imagens for-
necidas por RM nem sempre são capazes de detectar alterações nessa 
região do cérebro, dificultando a identificação da origem de altera-
ções térmicas em pacientes com EM, e suas repercussões.

CONCLUSÃO

A EM continua a ser um dos mistérios da medicina, não é evitável 
ou curável, e possui vastos sintomas, destacando-se a instalação de 
quadros álgicos crônicos e inadequada termorregulação, que interfe-
rem diretamente na qualidade de vida de seus portadores. Para um 
tratamento adequado da doença, deve ser feita a correlação entre os 
sintomas e os resultados dos exames de imagem, nesse caso a termo-
grafia entraria como método de diagnóstico complementar, já que 
diversas doenças resultam em quadros álgicos semelhantes, porém 

com padrão de temperatura diferente da EM, por exemplo, infec-
ções no SNC, radiculopatias, fibromialgia, entre outras24. Além dis-
so, outro objetivo seria o rastreamento de sintomas dolorosos agudos 
e crônicos, facilitando o entendimento dos sintomas da doença.
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: This study aimed at 
describing, in a case series, the effect of auricular acupuncture as-
sociated or not to education and home self-care techniques in the 
treatment of chronic temporomandibular disorders in women. 
CASE REPORTS: Nine patients with chronic painful tempo-
romandibular disorder, aged between 22 and 45 years of age 
(mean of 32.11 years) were evaluated with the clinical chart of 
temporomandibular disorders and orofacial pain of the Occlu-
sion II discipline, Universidade de Araraquara, with the Research 
Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders and by 
a pain diary with visual analog scales delivered once a week in 
reference (first week) and after each treatment session (auricular 
acupuncture and/or counseling). During the three weeks of tre-
atment, patients were oriented with regard to controlling tem-
poromandibular disorders and associated symptoms (protocol: 
Shen-men, neurovegetative system, kidney, temporomandibular 
disorders and anxiety triad). Auricular acupuncture associated to 
education and home self-care has shown better results in symp-
toms remission/improvement after three weeks of treatment as 
compared to the group receiving just self-care guidance.
CONCLUSION: Ear acupuncture associated to education and 
home self-care techniques has shown better results to control 
pain of patients with temporomandibular disorder. 
Keywords: Acupuncture, Ear, Facial pain, Temporomandibular 
joint disorders, Therapeutics.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O objetivo desse estudo foi 
descrever, em uma série de casos, o efeito da acupuntura auri-
cular associada ou não às técnicas de educação e autocuidados 
caseiros, no tratamento das disfunções temporomandibulares 
crônicas em mulheres. 
RELATO DOS CASOS: Nove pacientes com disfunção tem-
poromandibular crônica dolorosa, com idade entre 22 e 45 
anos (média de 32,11 anos) foram avaliadas por meio da ficha 
clínica de disfunções temporomandibulares e dor orofacial da 
Disciplina de Oclusão II da Universidade de Araraquara, pelo 
Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders e 
por um diário de dor com escalas analógicas visuais, entregues 
semanalmente na referência (primeira semana) e após cada ses-
são de tratamento (acupuntura auricular e/ou aconselhamento). 
Durante as três semanas de tratamento, as pacientes receberam 
instruções para controle das disfunções temporomandibulares, 
sendo que seis pacientes receberam, além dos autocuidados, acu-
puntura auricular nos pontos recomendados para o tratamen-
to das disfunções temporomandibulares e sintomas associados 
(protocolo: Shen-men, sistema neurovegetativo, rim, disfunções 
temporomandibulares e tríade da ansiedade). A acupuntura auri-
cular associada à educação e autocuidados caseiros apresentou os 
melhores resultados na remissão/diminuição dos sintomas após 3 
semanas de tratamento quando comparada ao grupo que recebeu 
apenas as instruções de autocuidados. 
CONCLUSÃO: A acupuntura auricular associada à educação e 
às técnicas de autocuidados caseiros demonstrou melhores resul-
tados no controle da dor dos pacientes com disfunção temporo-
mandibular.
Descritores: Acupuntura auricular, Dor facial, Terapêutica, 
Transtornos da articulação temporomandibular.

INTRODUÇÃO 

Segundo a Academia Americana de Dor Orofacial1 (AAOP), a 
disfunção temporomandibular (DTM) é definida como um con-
junto de sinais clínicos que envolvem os músculos mastigatórios, a 
articulação temporomandibular (ATM) e estruturas associadas. Os 
sintomas mais frequentemente relatados pelos pacientes são: fadiga 
muscular, dores na face, na ATM e/ou nos músculos mastigatórios, 
dores na cabeça e/ou nos ouvidos e limitação e/ou desvios dos mo-
vimentos mandibulares2.

RELATO DE CASO
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Estudos epidemiológicos demonstraram que de 40 a 70% da po-
pulação apresentaram ao menos um sinal de DTM3. Uma vez que 
são de causa multifatorial4, diversas modalidades de tratamento são 
propostas e utilizadas com êxito. Contudo, as terapias mais reco-
mendadas são as reversíveis e não invasivas, as quais devem ser a pri-
meira opção de escolha no tratamento das DTM, com o objetivo de 
controlar a dor e recuperar a função do sistema estomatognático2,3.
A modalidade terapêutica mais conservadora e uma das mais im-
portantes dentre as indicadas para o controle da DTM é baseada 
na educação, responsabilidade e autodesenvolvimento do paciente, 
o que inclui os autocuidados, os exercícios musculares e a redução 
de fatores contribuintes5-7. Educar o paciente sobre o problema para 
desenvolver a termoterapia, automassagem, alongamento, estabiliza-
ção, coordenação e mobilização mandibular é, certamente, uma das 
chaves para o tratamento eficaz.
A acupuntura é uma modalidade terapêutica conservadora que 
tem sido empregada com sucesso em pacientes com DTM9-13. A 
acupuntura restabelece o equilíbrio corporal, aliviando a dor e me-
lhorando processos inflamatórios7. A acupuntura auricular é uma 
vertente da acupuntura sistêmica, que se baseia na inserção de agu-
lhas específicas, sementes e/ou cristais em pontos reflexos situados 
no pavilhão auricular. Essa técnica possui as vantagens de apresentar 
poucos efeitos adversos, aplicação ampla e manipulação simples14. 
Uma vez que a acupuntura auricular tem sido usada no controle da 
dor em diversas condições agudas e crônicas15, é importante estudar 
sua relevância clínica também em DTM.
Diante da atualidade e relevância do tema, considerou-se pertinente 
a realização deste estudo de casos com o objetivo de avaliar e descre-
ver os efeitos da acupuntura auricular, associada ou não às técnicas 
de educação e autocuidados caseiros, na frequência e intensidade da 
dor orofacial no tratamento de nove mulheres com DTM crônica.
 
RELATOS DOS CASOS

Os casos relatados no presente trabalho fazem parte de um estu-
do maior, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da Universidade de Araraquara (UNIARA), (CAAE – 
44886715.9.0000.5383). 
A amostra foi composta por seis pacientes da clínica de DTM e dor 
orofacial da Disciplina de Oclusão II do Curso de Odontologia da 
UNIARA e por três alunas do referido curso. As participantes fo-
ram recrutadas por meio de divulgação da pesquisa e posteriormente 
avaliadas e tratadas durante o segundo semestre de 2015 por alunos 
treinados.
Todas as participantes foram submetidas à avaliação clínica de acor-
do com os seguintes instrumentos e protocolos:
1) Ficha clínica, elaborada pela Clínica da Disciplina de Oclusão 
II, para detalhar a queixa principal da paciente, as características da 
dor da DTM (local, intensidade, qualidade, duração, fatores agra-
vantes e amenizantes), a presença de outras condições dolorosas 
(como cefaleias e dores corporais), bem como a história médica; 2) 
Os critérios propostos pela AAOP¹ foram usados para o diagnóstico 
diferencial com outras condições que podem mimetizar uma DTM; 
3) Os Critérios de Diagnóstico para Pesquisa das Disfunções Tem-
poromandibulares (RDC/TMD)16, em sua versão em português, 
foram usados para confirmação do diagnóstico de DTM obtido por 

meio da avaliação clínica anterior; 4) Diário de dor e escala analógica 
visual (EAV). As pacientes receberam um diário de dor para anotar 
todos os dias em que houve dor, marcando também a intensidade 
referente à sua dor naquele dia por meio da EAV.
Após o preenchimento da ficha clínica da disciplina e confirmada 
a presença de DTM crônica (mais de seis meses), o questionário 
do RDC/TMD foi preenchido pelas próprias pacientes, sendo que 
um pesquisador esteve presente para ajudá-las em caso de dúvida. O 
protocolo do exame do Eixo II foi realizado por um dos pesquisa-
dores, graduando em odontologia e treinado para a sua condução.
Durante uma semana, as pacientes foram instruídas a preencher um 
diário de dor para identificar a frequência e a intensidade das crises 
de dor previamente ao tratamento (referência). A partir daí, as pa-
cientes foram encaminhadas para receber o tratamento, ou seja, edu-
cação e aconselhamento associados ou não à acupuntura auricular.
Todas as pacientes receberam as mesmas instruções de autocuidado 
por meio de um vídeo educativo e de um folheto, desenvolvidos 
exclusivamente para esse fim. Além disso, seis pacientes receberam 
acupuntura auricular em uma das orelhas por meio da aplicação de 
sementes de mostarda nos pontos recomendados para o tratamento 
da DTM e de sintomas associados (pontos Shen-men, sistema neu-
rovegetativo (SNV), DTM, tríade da ansiedade e rim), intercalan-
do-se o lado de colocação à cada sessão. Duas professoras com expe-
riência na área foram responsáveis por supervisionar a determinação 
e aplicação das sementes nas pacientes.
A cada sessão foi entregue um novo diário para que as pacientes 
preenchessem durante a semana vigente, assinalando o(s) dia(s) de 
dor, a(s) sua(s) respectiva(s) intensidade(s) e outras informações a 
respeito. Caso houvesse necessidade, o folheto educativo era redistri-
buído. Todas as pacientes foram tratadas por meio de sessões únicas 
semanais ao longo de 3 semanas. Nas sessões, as pacientes assistiam 
ao vídeo novamente e sanavam dúvidas em relação às instruções pas-
sadas (pacientes 1 a 9), sendo que no grupo pertinente, as mesmas 
tinham suas sementes trocadas (pacientes 1 a 6).
Para o presente estudo, foram considerados os seguintes critérios de 
inclusão: Presença de DTM dolorosa crônica – tempo de dor maior 
do que seis meses (IASP); gênero feminino com idade entre 18 e 
50 anos; graduação da dor crônica II ou III, segundo RDC/TMD 
eixo II.
Adicionalmente, os seguintes critérios de exclusão foram adotados:
Pacientes em uso de fármacos de ação central para dor, como anti-
depressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, relaxantes musculares; 
presença de dor odontogênica, dor neuropática e lesões intraorais; 
pacientes com alterações das funções cognitivas e comprometimen-
to da capacidade de comunicação; apresentar doenças degenerativas, 
inflamatórias, infecciosas, oncológicas ou doenças sistêmicas neu-
romusculares; histórico de trauma ou fratura na região da face ou 
base do crânio; pacientes em tratamento ortodôntico; pacientes sob 
tratamento fisioterapêutico ou outro tratamento para dor orofacial.
Todas as pacientes que foram selecionadas para tratamento foram con-
vidadas a participar do estudo, recebendo todas as informações neces-
sárias de maneira verbal e escrita. Somente após leitura, entendimento 
e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
iniciou-se o tratamento considerado como estudo piloto.
Com relação aos diagnósticos atribuídos por meio do RDC/TMD 
descritos na tabela 1, todas as pacientes apresentaram diagnósticos do 
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grupo I (dor miofascial), cinco delas (1, 2, 3, 5 e 8) apresentando dor 
miofascial com limitação de abertura bucal. Já em relação ao grupo II, 
quatro pacientes apresentaram diagnóstico de deslocamento do disco 
com redução, sendo duas pacientes disfunção unilateral (3 e 7) e nas 
outras bilateral (5 e 9). Quanto ao grupo III (outras condições arti-
culares), a maioria das pacientes apresentou artralgia bilateralmente 
na ATM (2, 3, 5, 6 e 9). Portanto, pode-se dizer que a maioria das 
pacientes apresentou diagnóstico de DTM dolorosa crônica mista, ou 
seja, dor de origem muscular e articular, e apenas duas apresentaram 
DTM dolorosa de origem exclusivamente muscular (1 e 4).
Com relação ao perfil psicológico das pacientes atendidas, pode-se ve-
rificar que, conforme determinado pelos critérios de inclusão, todas as 
pacientes apresentaram graduação da dor crônica em nível II (baixa 
incapacidade e alta intensidade de dor). Porém em relação à presença 
de depressão, quatro participantes apresentaram sintomas graves (3, 
4, 6, 7 e 8), enquanto duas apresentaram sintomas moderados e três 
apresentaram escore normal. Em relação aos sintomas físicos não espe-
cíficos, como dores de cabeça, corpo, fraqueza, tontura, sentimentos 
de culpa, entre outros, seis pacientes (2, 4, 6, 7, 8 e 9) se distribuíram 
no grau grave, duas no moderado e apenas uma no grau normal. Por 
fim, as limitações relativas quanto à função mandibular variaram bas-
tante entre as pacientes, de 0% até 100% (Tabela 1).
A figura 1 demonstra o número de dias em que as pacientes que re-
ceberam acupuntura mais aconselhamento tiveram dor nas semanas 
de acompanhamento. Em relação ao número de dias de dor relatado 
na referência, o que se pode observar é que em três pacientes decaí-
ram os dias de dor logo após a primeira sessão de acupuntura (1, 3 
e 4). Em duas delas, houve redução acentuada no número de dias 
com dor (1: 100%; 4: 83%). Três pacientes mantiveram a mesma 
frequência de dias de dor (2, 5 e 6) e uma demonstrou agravamento 
após a terceira sessão (3: 66%). 
A figura 2 demonstra a evolução das pacientes que apenas recebe-
ram autocuidados e o que se pode verificar é que nenhuma delas 
apresentou redução após a primeira sessão de instrução. Duas pa-

Tabela 1. Caracterização diagnóstica da amostra

Idade Grupo I Grupo II Grupo III Graduação da 
dor crônica

Depressão Sintomas físicos 
não específicos

Limitação na função 
mandibular (%)

22 Dor miofascial 
com limitação

Nenhum diagnóstico Nenhum 
diagnóstico

II Normal Normal 0%

24 Dor miofascial 
com limitação

Nenhum diagnóstico Artralgia 
D e E

II Moderado Grave 33%

36 Dor miofascial 
com limitação

Deslocamento do disco 
com redução E

Artralgia 
D e E

II Grave Moderado 41%

22 Dor miofascial Nenhum diagnóstico Nenhum 
diagnóstico

II Grave Grave 16%

25 Dor miofascial 
com limitação

Deslocamento do disco 
com redução D e E

Artralgia 
D e E

II Normal Moderado 41%

45 Dor miofascial Nenhum diagnóstico Artralgia 
D e E

II Grave Grave 100%

28 Dor miofascial Deslocamento do disco  
com redução  D

Artralgia 
D

II Grave Grave 50%

50 Dor miofascial 
com limitação

Nenhum diagnóstico Artralgia  E II Grave Grave 50%

37 Dor miofascial Deslocamento do disco  
com redução D e E

Artralgia 
D e E

II Moderado Grave 50%

D = direita; E = esquerda. 
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Figura 1. Dias de dor ao longo de 4 semanas (pacientes acupuntura 
+ aconselhamento)

Figura 2. Dias de dor ao longo de 4 semanas (pacientes aconselhamento)
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cientes mantiveram praticamente o mesmo padrão de dias de dor da 
referência (8 e 9), uma delas apresentando leve aumento nos dias de 
dor (9: 25% de agravamento). Apenas uma das pacientes apresentou 
redução nos dias de dor em relação à referência, observada apenas 
após a terceira semana de tratamento (7: 50%).
A figura 3 apresenta a intensidade média de dor demonstrada pelas 
pacientes que receberam acupuntura mais aconselhamento por meio 
da EAV no referido período. Logo após a primeira sessão, três pacien-
tes reduziram a intensidade da dor (1, 2 e 6). Três pacientes apresen-
taram redução da intensidade de dor em relação à referência no fim 
do tratamento (1, 100%; 3, 27% e 6, 37%), em uma a intensidade se 
manteve praticamente semelhante (2) e em duas aumentou (4: 28% 
e 5: 20%). Na figura 4 está demonstrada a intensidade da dor das 
pacientes que apenas receberam aconselhamento. Todas as pacientes 
apresentaram agravamento da intensidade da dor após a primeira ses-
são (7, 8 e 9). Nota-se redução da intensidade da dor em relação à 
referência em duas pacientes (7: 59% melhora, 9: 23%). Em uma 
paciente a dor aumentou quase em 100% durante o período (8).

DISCUSSÃO

A presença de dor é um dos motivos mais comuns para a busca por 
profissionais da saúde e também para o uso de fármacos15. Dentre 
essas dores, destaca-se a dor por DTM3. Para a Medicina Tradicional 
Chinesa, a orelha possui pontos que se referem a todo o organismo 
humano e esse tratamento tem ganhado espaço no Ocidente nos 
últimos anos por ser considerado simples e eficaz no combate de 
dores, doenças, fatores emocionais, entre outros vários problemas14. 
Resultados recentes sugerem a eficácia da acupuntura auricular na 
melhora tanto de dores orofaciais crônicas como na melhora na qua-
lidade de vida dos pacientes10.
Nas pacientes 1 a 6, a acupuntura auricular foi realizada adicional-
mente às instruções de autocuidado, por meio da aplicação de semen-
tes de mostarda em pontos pré-determinados na orelha que represen-
tavam órgãos sistêmicos, locais da dor e/ou problemas funcionais14, 
ao longo de 4 sessões semanais. O protocolo escolhido para o trata-
mento, com base na literatura disponível, consistiu nos seguintes pon-
tos: 1- Portão divino (Shen-men), pelos efeitos calmante, analgésico, 
anti-inflamatório e sedativo; 2- Rim (Shen), pela prancha de órgãos 
internos chinesa, que mantém a energia vital, filtra o sangue e elimina 
as toxinas do organismo, além do controle de neurastenia; 3- Sistema 
Neurovegetativo ou Simpático que pela prancha do sistema nervoso 
chinês equilibra todas as funções involuntárias do organismo como 
fome, sono, digestão, batimentos cardíacos; 4- Ponto da DTM, pelas 
pranchas francesa e chinesa (zona de convergência de pontos da ATM, 
maxila, mandíbula, dentes, língua e palato) e 5- Tríade da ansiedade, 
pela prancha de problemas funcionais francesa, composta pelos pon-
tos da felicidade, da regulação metabólica e da alegria13.
Apesar de ambos os grupos apresentarem pacientes com níveis cons-
tantes de dor e também agravamentos, algumas pacientes demons-
traram melhoras significativas, especialmente quanto à diminuição 
da intensidade da dor em curto prazo. Entre as pacientes que rece-
beram autocuidados associados à acupuntura, as porcentagens de 
redução dos dias de dor durante a semana e das intensidades da dor 
foram, descritivamente, maiores. Com a acupuntura, a resposta do 
organismo parece ser mais rápida, reduzindo a intensidade dos sin-
tomas, muitas vezes fazendo-os desaparecer. Os relatos de caso dis-
poníveis na literatura apontam uma melhora significativa da DTM 
em pacientes tratados com acupuntura auricular com os pontos uti-
lizados neste estudo8-10, porém sugerem-se pontos adicionais para o 
referido tratamento, como por exemplo, o ponto da neurastenia/
nervosismo, o ponto do coração e do pulmão, que atuam no con-
trole de aspectos emocionais como ansiedade, nervosismo, alegria 
e tristeza, e outros como fígado, vesícula biliar e intestino grosso, 
relacionados também a aspectos emocionais como raiva, tomada de 
decisão/coragem e tristeza10,11. Esses pontos não foram escolhidos 
para o presente estudo, mas poderiam ter complementado a aborda-
gem e aumentado eficácia do tratamento.
A acupuntura auricular é uma técnica sensível, que atua por meio de 
mecanismos diferentes da acupuntura sistêmica15. Segundo a neuro-
fisiologia, os impulsos aferentes dos pontos auriculares projetam-se 
em direção a neurônios correspondentes ou adjacentes no sistema 
nervoso central. Quando há alterações em órgãos ou em regiões do 
corpo, há uma conexão entre o impulso aferente da orelha e o(s) 
neurônio(s) do sistema nervoso central, gerando respostas específi-
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cas14. Quando se estimulam esses pontos na orelha, o paciente sente 
dor e ocorre por contrairritação, efeito inibitório do foco patológico 
de excitação, até que o círculo de doença seja bloqueado, aliviado ou 
curado. Além disso, a acupuntura auricular atua regulando o sistema 
endócrino e imunológico por transmissão neuro-humoral, fortale-
cendo a capacidade de combate à doença14.
Para promover nivelamento das pacientes quanto à sensação e à per-
cepção da dor, apenas foram incluídas pacientes que apresentassem 
dor orofacial crônica, ou seja, há mais de seis meses. Quando a DTM 
passa a ser crônica, a presença de sintomas como cefaleias, depressão, 
fadiga crônica, desordens do sono, decréscimo de produtibilidade, 
sensação de inadequação, baixa autoestima, isolamento e variações 
do humor sobrepõem-se aos demais sintomas17, o que talvez exigisse 
uma abordagem de pontos maior que a empregada, além da associa-
ção de várias modalidades terapêuticas complementares7. Certamente, 
isso pode ter contribuído para a melhora observada nas pacientes que 
receberam as terapias conjuntamente. É sabido, ainda, que as DTM 
crônicas demandam mais tempo de tratamento por serem dores mais 
complexas e o período do tratamento proposto foi curto. Estudos re-
latam melhora dos sintomas da DTM com a terapia caseira e autocui-
dados após 6 semanas7. Já para as terapias com acupuntura auricular os 
ciclos de tratamento iniciais variam de cinco a 10 aplicações14. Apesar 
do pouco tempo empregado, melhoras promissoras foram observadas.
Uma problemática importante é que o diagnóstico realizado nesse 
estudo foi ocidental13, baseado na mensuração da presença de sinais 
e sintomas de DTM, coletados de forma objetiva por meio de ficha 
clínica e do RDC/TMD. Apesar da padronização visando à seleção 
de indivíduos com semelhante graduação de dor (II e III), existem 
variações na amostra quanto às estruturas acometidas pela disfunção 
e outros parâmetros como depressão, sintomas físicos não específi-
cos e limitações na função mandibular, o que dificulta a comparação 
de achados entre os pacientes e entre os grupos de tratamento. Deve-
-se ressaltar ainda que o tratamento foi baseado no mesmo proto-
colo para toda a amostra. A acupuntura é, certamente, uma técnica 
oriental que busca individualizar o tratamento do paciente em uma 
visão holística, diante das necessidades sistêmicas particulares de 
cada paciente. Neste estudo, que servirá de base para a determinação 
do protocolo para um estudo clínico, houve a necessidade de pa-
dronizar a metodologia, e assim, a individualização do tratamento, 
como no estudo realizado por Elder et al.12, foi impraticável como é 
na maioria dos estudos clínicos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, pode-se destacar que a acupuntura auricular 
como terapia associada ao autocuidado caseiro demonstrou melho-
res resultados no controle da DTM. Porém, o emprego dessa técnica 
precisa de melhores evidências, baseadas em estudos clínicos com 
padrões mais bem definidos e delineados, em longo prazo. 
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A carta de submissão, o manuscrito, e tabelas deverão ser encaminhadas 
no formato DOC (padrão Windows Word); figuras em barras ou linhas 
deverão ser encaminhadas em Excel (extensão XLS). Fotos deverão ser 
digitalizadas com resolução mínima de 300 DPI, em formato JPEG. 
O nome do arquivo deve expressar o tipo e a numeração da ilustração 
(Figura 1, Tabela 2, por exemplo). Cópias ou reproduções de outras 
publicações serão permitidas apenas mediante a anexação de autorização 
expressa da Editora ou do Autor do artigo de origem.

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

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

Uso de Abreviações:
O título, o resumo e abstract não devem conter abreviações. Quando ex-
pressões são extensas no texto, a partir da INTRODUÇÃO não precisam 
ser repetidas. Após a sua primeira menção no texto, precedida da sigla 
entre parêntesis, recomenda-se que suas iniciais maiúsculas as substituam. 



Prepare-se! 
Vem aí o maior Congresso de Dor 

da América Latina.

Estamos trabalhando muito para levar a você o melhor 
congresso, mas o sucesso também depende de você. 

Junte-se a nós!
Inscrições em breve através do nosso site.

 
Save the date!

12 a 15 de setembro de 2017.





Campanha Nacional de Prevenção 
do Câncer 

A 
SBED 

participa 
ativamente 

dessa campanha, 
pois acreditamos que 

a informação pode salvar 

VIDAS.

Tenha acesso ao conteúdo através do nosso site www.sbed.org.br e vamos juntos preservar a vida!




