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Os percursos da dor e do prazer talvez se enlacem todo o tempo, até quando se perdem no tom, na quantidade ou na qualidade, mesmo 
sabendo que, para uma vida saudável, o ideal seria o prazer. A dor impõe o limite, o corte, sinalizando que nem tudo é possível. Assim tam-
bém o papel do adulto monitorando a criança na tentativa de evitar acontecimentos e memórias desagradáveis. De outra maneira, se algum 
estímulo provocou dor, o corpo entende que aquilo não é bom. Para isso, existe uma memória, um registro de que aquele trauma deve ser 
identificado prontamente. Quanto maior a intensidade do trauma, maior o registro1. Alguns autores constataram que animais expostos a 
estímulos dolorosos repetidos no período neonatal apresentam, na idade adulta, maior ansiedade e comportamento defensivo, associados a 
aumento da transmissão dolorosa. A circuncisão de recém-nascidos sem anestesia está associada a um aumento de resposta (duração do choro 
e alterações da mímica facial) à picada durante a vacinação entre quatro e seis meses após a circuncisão quando comparados aos lactentes não 
circuncisados2. Esses resultados sugerem que, apesar de os registros dolorosos precoces não estarem acessíveis à recordação consciente, podem 
ser codificados na memória e levar a padrões de comportamentos anormais e processamento sensorial alterado na vida futura, possivelmente 
durante toda a vida do indivíduo3-5. Além disso, outros autores correlacionaram dor crônica difusa no adulto com história anterior de hospi-
talização por acidente de trânsito na infância, perda da mãe, moradia em instituições públicas e dificuldades financeiras. Isso foi independente 
de classe social ou da presença de comorbidade psiquiátrica. O risco, para esses sujeitos, aumentou entre 1, 2 e 5 vezes, evidenciando que o 
trauma psíquico também é um fator preditivo para as dores físicas6. 
Dor aguda significa aprendizado para não repetição, para sobrevivência, e tem início e fim relacionado à cicatrização do tecido lesado. Mas, 
na dor crônica, fenômeno considerado não adaptativo, o que observamos é um excesso de estímulo mobilizando diversos locais do sistema 
nervoso central e periférico com hiperexcitabilidade neuronal. Talvez quando esses registros mnêmicos se transformem em outra linguagem 
como a da alodínea (um estímulo não agressivo causando dor) ou a da hiperalgesia (um estímulo agressivo gerando uma intensidade resposta 
muito maior do que o esperado) se instale o percurso da dor e da cronicidade1. Desse modo, baseado na ideia de que todo estímulo traumático 
causa um registro mnêmico, nossas primeiras experiências traumáticas, relacionadas a perdas, a separação, a frustração e a agressão física po-
dem ser a base para um emaranhado complexo de neurônios mostrar as inter-relações de causa e efeito. Para toda dor, então, existe um com-
ponente fisiológico e emocional de excitação neuronal ou de excesso de carga. A dor fica marcada no inconsciente e pode ser transfigurada em 
outro afeto7. É comum a alta prevalência de transtornos psiquiátricos, como ansiedade ou depressão, em pacientes com dor crônica8. Pode-se 
teorizar, de forma simplista, que o corpo emocional se apresenta com sintomas positivos (de excesso) ou negativos (de falta). A ansiedade 
(sintoma positivo) com o medo do porvir, e a depressão (sintoma negativo) com a expressão da angústia e da incapacidade de lidar com certas 
questões. De outra forma, o neurônio, no curso da neuropatia periférica, por exemplo, pode apresentar sinais sensitivos negativos (analgesia) 
ou positivos (alodínea, hiperalgesia) ou, de maneira assustadora, no percurso da dor crônica, escolher, do ponto de vista comportamental, a 
própria morte. Pois, como direcionar excesso de excitabilidade se não planejando o próprio fim (apoptose celular)? Existem relatos de que 
pacientes com fibromialgia, dor lombar crônica e cefaleia tipo tensão perdem neurônios corticais9: – seria uma defesa do corpo? Seria melhor 
perder a capacidade cognitiva e avaliativa? Seria necessário padecer na imobilidade melancólica? Seria um contraponto ao principio do prazer? 
Seria esse o lugar do saber impossível?
 Assim, se está diante de uma história recheada de mistérios, conexões e expressões de sintomas distintos da realidade que os provocou, de 
representação mental (simbólica) e de recalques no inconsciente, tão presente nos contos de Rodrigues10.  Imagine um paciente típico do sé-
culo XXI, implantando, agora, os dentes e desenvolvendo dor crônica após trauma (neuralgia pós-traumática), lembrando que o diagnóstico 
é clínico e não há exames complementares que identifiquem essa doença. Essa é uma emoção dolorosa típica; trata-se da formação de uma 
outra imagem, não somente vinculada às circunstâncias da cirurgia. Seus dentes, tão desejados e imortais, agora seriam objeto de sofrimento. 
E as suas possíveis dores antigas podem reaparecer de outra forma, em outro lugar e em outro afeto7. Está aí o grande desafio para o médico 
clínico: lidar com o que escapa às nomeações, com aquilo que sai da esfera da lesão nervosa e de sua representação simbólica. Talvez haja um 
excesso de investimento afetivo na imagem do local lesado do corpo (boca) ou na imagem do objeto perdido (dentes). Assim, haverá uma 
interseção entre a dor corporal (da lesão de nervo) e a dor psíquica. Desse modo, podemos dizer que a representação corporal simbólica da 
boca se integra a uma fantasia já construída dos desejos e registros inconscientes que nunca corresponderá à realidade7. Talvez por isso a dor 
não tenha métrica clara e apresente um caráter descritivo sempre muito subjetivo. 
O fato é que, pensar inicialmente em neurobiologia da dor, neurônios, neurotransmissores, receptores e sinapses, também significa entender 
que pessoas são conectadas por sua própria história e relações sociais. Falemos, então, da alodínea e da hiperalgesia da alma, das impressões 
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ricas em significantes, de pequenos estímulos que nos arrebatam em pânico ou isolamento, ou da convicção absoluta de uma dor irreparável. 
É comum receber pacientes com dores musculoesqueléticas ou doenças autoimunes após perdas de entes queridos, separações ou perda de 
posição social. 
Outra maneira de persistir na dor é a opção de destituir do médico a sua capacitação, posição e imagem, criando um discurso ofensivo, 
baseado em pesquisas sobre a doença na internet ou consultas prévias. Não escutam as orientações de maneira adequada e fantasiam que os 
procedimentos ou fármacos pioraram o curso da dor, quando de fato não há evidência para isso. 
Essa estrutura reflete a natureza auto-organizacional do desenvolvimento psicomotor produzido pela interação entre eventos neurobiológicos, 
conexões sensitivo-motoras, neurovegetativas, imunes e de cargas que não estão sob o controle do sujeito. O corpo doído se apresenta ao 
médico desse jeito, cheio de mistérios intermináveis. Dessa forma, cabe ao médico resistir ao processo de adoecer o indivíduo, baseado em seu 
comportamento, ou fiscalizar, ou negligenciar o sujeito por conta de seus desvios, e sim, procurar prover um ambiente de cuidado e segurança 
independente da moral11. Conduzir o paciente à psicoterapia também é uma tarefa que requer habilidade. 
A discussão em torno de adesão ao tratamento em clínica de dor para que paciente com dor crônica deixe de circular tanto à procura de 
solução para sua dor, evitando iatrogenias e conceitos inadequados, vem suscitando discussões complexas e multiprofissionais. Além da pos-
sibilidade de fármacos ou de intervenções, é necessário enfatizar que o equilíbrio psíquico do corpo se rompeu. Na dor crônica, pode haver 
aumento da concentração de dopamina no espaço extracelular do sistema nervoso central (córtex orbitofrontal, núcleo acumbens, amígdala e 
palidum ventral), com redução do efeito dessa substância em receptores específicos, assim como perda na liberação imediata (de pico), extre-
mamente necessária para as tarefas relacionadas à recompensa12. Há, também, eficácia reduzida do sistema opioide na medula espinhal, com 
diminuição de β-endorfinas no encéfalo e na medula espinal e consequente redução do efeito analgésico da morfina, tanto por via sistêmica 
como por via espinhal13.
O que se pode inferir é que o trabalho do aparelho mental se dirige no sentido de manter baixa a quantidade de excitação, então, qualquer 
coisa que seja calculada para aumentar esse padrão está destinada a ser sentida como adversa ao funcionamento correto. O interessante é que 
qualquer instinto reprimido ou substituído, ou o esforço de obter prazer, pode se transformar em experiência desagradável, principalmente 
se atravessado pelo princípio da realidade. Observa-se que a tolerância à repetição do desagradável sustenta-se na esperança de uma redução 
progressiva do desprazeroso14,15. 
Concluo esse relato afirmando o quanto é necessário desvendar os inúmeros paradigmas teóricos que envolvem o paciente com dor crônica, 
deixando claro que o mais importante, em qualquer escuta clínica, é o sujeito. 

Durval Campos Kraychete
Editor Científico

Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain depreciates pa-
tients’ quality of life, even influencing disease recovery. This 
study aimed at evaluating the prevalence of pain and opiophobia 
as barrier for the adequate management of cancer pain. 
METHODS: Participated in the study 280 cancer patients in 
clinical treatment, who have answered a questionnaire made 
up of questions related to pain and use of opioid drugs. De-
mographic and clinical data were obtained by reviewing medical 
charts. The study was individually and randomly applied by the 
authors during outpatient visits.
RESULTS: Prevalence of pain was 50.3%; 19.2% of patients 
would refuse morphine for pain control and fear of dependence 
was the most reported reason. The perception that morphine is 
directly related to worsening the disease was reported by 67.8% 
of respondents.
CONCLUSION: A high prevalence of moderate and severe pain 
was found among studied patients, as well as a high prevalence 
of opiophobia.
Keywords: Chronic pain, Fear, Morphine, Opioid analgesics, Pain.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor se apresenta como fa-
tor depreciativo da qualidade de vida dos pacientes, influencian-
do inclusive na recuperação da doença. O objetivo deste estudo 
foi avaliar a prevalência da dor e da opiofobia, enquanto barreira 
ao manuseio adequado deste sintoma em pacientes com câncer.
MÉTODOS: Foram avaliados 280 pacientes com câncer em trata-
mento clínico dessa doença, que responderam a um questionário 
composto por questões relacionadas à dor e ao uso de fármacos 
opioides. Os dados demográficos e clínicos foram obtidos por meio 
de revisão de prontuários. O estudo foi aplicado individualmente 
pelos autores ao acaso, durante o atendimento ambulatorial. 
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RESULTADOS: A prevalência de dor encontrada foi de 50,3%; 
19,2% dos pacientes recusariam a morfina como tratamento da 
dor e o medo da dependência foi o motivo mais relatado. A per-
cepção de que o uso da morfina tem relação direta com o agravo 
da doença foi descrita por 67,8% dos entrevistados. 
CONCLUSÃO: A alta prevalência de dor moderada e intensa 
foi encontrada nos pacientes estudados, bem como uma elevada 
prevalência de opiofobia.
Descritores: Analgésicos opioides, Dor, Dor crônica, Medo, 
Morfina.

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs que a dor em 
pacientes com câncer é uma emergência médica mundial. Nessa 
população a dor moderada ou intensa está presente em 30% dos 
indivíduos já em tratamento e sua prevalência aumenta com a pro-
gressão da doença, chegando a acometer 50 a 75% dos pacientes1. 
Isso afeta negativamente a qualidade de vida (QV) dessa população, 
gerando alterações de apetite, sono e humor, comprometendo a sua 
recuperação2.
O conhecimento de que o sintoma álgico não resulta apenas da per-
cepção do nervo sensitivo à uma lesão tecidual, mas de componentes 
emocionais, da espiritualidade e de fatores sociais, levou à qualifica-
ção da dor oncológica como dor total3.
Sabe-se que 60 a 80% dos sintomas dolorosos em pacientes com 
câncer são atribuídos à própria doença; 20 a 25% ao tratamento 
antitumoral e apenas 5 a 10% a causas não neoplásicas; contudo, os 
componentes emocionais e cognitivos podem ser responsáveis pela 
persistência e gravidade do sintoma3.
Diante do exposto, o primeiro Consenso Nacional para tratamento 
da dor oncológica, desenvolvido pela OMS, determinou que os 
analgésicos opioides seriam a base para o tratamento. Todavia, al-
gumas pesquisas têm revelado falha no manuseio da dor em cerca 
de 40 a 70% dos pacientes3,4. Isso tem se tornado um problema 
frequente nos serviços de oncologia clínica.
Diante disso, três tipos de barreiras ao tratamento da dor foram evi-
denciadas: as barreiras do sistema de saúde, as dos profissionais e as 
dos pacientes4. Para a presente pesquisa, foram analisados somente 
os obstáculos impostos pelos pacientes alusivos aos analgésicos opi-
oides, designados opiofobia.
Por opiofobia entende-se o medo de usar fármacos opioides. Na 
maioria das vezes, a fobia se estabelece pelos mitos que perseguem 
os derivados do ópio, associados à ignorância sobre seus efeitos 
sistêmicos5. A variedade de fatores de impedimento ao uso do fár-
maco, descritos pelos pacientes e familiares, é muito abrangente. 
Alguns relatam, por exemplo, receio de utilizar esse tipo de anal-
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gesia por acreditarem na relação direta de sua prescrição com a 
evolução da doença ou com a iminência da morte. Não obstante 
a abundância de fatores, o medo da dependência ainda é o mais 
relatado6. É nesse contexto que se insere o presente estudo, obje-
tivando avaliar a prevalência da dor e da opiofobia em pacientes 
com câncer.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo de caráter transversal com pacientes em trata-
mento clínico exclusivo de neoplasia maligna no serviço ambulato-
rial de um hospital oncológico. Para a determinação da amostra, foi 
utilizado o cálculo de amostra de proporções, com 95% de confi-
ança e 5% de erro, e os pacientes foram convidados a participar da 
pesquisa de forma aleatória. Foram incluídos na pesquisa todos os 
pacientes em tratamento clínico exclusivo de neoplasia maligna ca-
pazes de responder ao questionário proposto. Excluíram-se os paci-
entes cujo tratamento cirúrgico exclusivo foi considerado resolutivo, 
os menores de 18 anos e os pacientes com incapacidade intelectual 
para responder o questionário proposto.
Primeiramente todos os participantes assinaram o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em seguida responderam 
um questionário elaborado pelos autores, baseado nos estudos de 
Colak et al.5, Gunnarsdottir, Serlin e Ward7 e Jacobsen et al.8 A co-
leta dos dados ocorreu entre abril e junho de 2015. 
O questionário foi composto por 18 questões, em sua maioria de 
múltipla escolha, as quais foram divididas em perguntas referentes 
aos dados gerais, ao sintoma doloroso e às barreiras ao controle da 
dor. Para a coleta de informações gerais foram elaboradas perguntas 
sobre etilismo, tabagismo e uso contínuo de fármacos para dormir. 
Os dados referentes ao sintoma álgico foram obtidos por meio de 
questões sobre a existência da dor; a frequência do sintoma; os fár-
macos utilizados para seu manuseio e sua intensidade, classificada 
conforme a escala numérica de intensidade da dor, que utiliza va-
lores zero a 10 (zero = ausência de dor e 10 = a pior dor já sentida), 
podendo ser classificada em dor leve (valor de 1 a 3), moderada (4 a 
7) e intensa (8 a 10)9. Por último, para a identificação da opiofobia, 
os pacientes responderam qual tipo de fármaco acreditavam ser a 
morfina; se usariam ou não o fármaco caso fosse prescrito por seu 
médico; qual o motivo de não usá-lo e se associavam o uso da mor-
fina com a evolução de sua doença ou com a proximidade da morte. 
A coleta dos dados epidemiológicos como etnia, idade e origem do 
tumor foi realizada por meio de revisão de prontuários.

Análise estatística
Para a análise estatística, os dados foram registrados no programa 
Microsoft Excel®, para posterior análise descritiva das variáveis co-
letadas e cruzamento dos dados. Os dados para analise descritiva 
foram agrupados em tabelas de frequência, expressas em porcenta-
gens. As medidas de tendência central foram expressas em média e 
desvio padrão nos casos de amostras gaussianas e, em medianas e in-
tervalos interquartis (IIQ) se não gaussianas. Para o cruzamento dos 
dados, foram utilizados os testes de Qui-quadrado e Mann-Whitney.  
A significância adotada foi igual ou menor que 0,05. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospi-
tal Erasto Gaertner (Curitiba – PR) sob protocolo de n° 1.027.681.

RESULTADOS

Foram incluídos no estudo 280 pacientes, sendo 61,7% (173) mul-
heres e 38,2% (107) homens, com idade entre 20 e 89 anos (mé-
dia de 53,1±13,9). De acordo com os prontuários revisados, 89,6% 
(251) dos pacientes eram caucasianos, 10% (28) afrodescendentes e 
0,3% (1) asiático. 
Cerca de 30% (84) dos avaliados eram fumantes. O uso de bebidas 
alcoólicas foi relatado por 10% (28) dos pacientes e destes, apenas 7 
as ingeriam regularmente (de duas vezes por semana até uso diário). 
O uso de fármacos indutores do sono foi descrito por 10,3% (29). 
No que se refere à origem dos tumores, observou-se maior prevalên-
cia das neoplasias da mama e colorretal, como descrito na tabela 1. 

Tabela 1. Neoplasias segundo o órgão de origem

n %

Colo uterino
Colorretal
Esôfago
Leucemia linfoide crônica
Leucemia mieloide crônica
Linfoma Hodgkin
Linfoma não Hodgkin
Mama
Melanoma
Mieloma múltiplo
Orofaringe
Ovário
Próstata
Pulmão
Testículo
Outros

11
33
4
9
9
8
26
71
5
7
9
5
5
4
8
66

3,93
11,79
1,42
3,21
3,21
2,86
9,29
25,36
1,78
2,50
3,21
1,78
1,78
1,42
2.86
23,57

O sintoma dor foi relatado por 50,3% (141) dos entrevistados. A 
intensidade do sintoma variou de 2 a 10 pontos na escala numérica, 
com mediana de 7.0 (IIQ =5,0-8,0). Em 10,6% (15) da população 
sintomática a dor foi considerada leve, em 48,9% (69) moderada e 
em 40,4% (57) intensa. A frequência do sintoma nesses pacientes 
foi reportada como diária por 53,9% (76), entre 3 e 5 dias da sema-
na por 23,4% (33) e em menos de 3 dias na semana por 22,6% (32).
Alguns pacientes, 27,1% (76) da amostra, afirmaram não apresen-
tar suas queixas dolorosas aos médicos assistentes e 31,7% (89) re-
lataram jamais ter recebido informações desses profissionais sobre o 
sintoma dor no câncer.
Os fármacos utilizados para analgesia estão descritos na tabela 2. 

Tabela 2. Fármacos usados para o controle da dor 

n %

Analgésico simples
Anti-inflamatório não hormonal
Opioide fraco
Opioide forte
Anticonvulsivante
Glicocorticoide
Antidepressivo

79
25
43
23
10
4
1

56,02
17,70
30,04
16,30
7,09
2,80
0,70

Acerca do conhecimento sobre a morfina, mais da metade dos paci-
entes, 57,1% (160), reconheceram o fármaco como um “remédio” 
para a dor, não sabendo classificá-lo; 23,5% (66) dos pacientes o 
desconheciam; apenas 14,6% (41) conheciam com especificidade, 
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classificando-a como analgésico opioide e os demais a classificaram 
de forma inadequada.
O consentimento em receber a morfina como fármaco para o controle 
da dor, sem qualquer tipo de objeção, foi relatado por 80,7% (226) 
dos entrevistados, com três abstenções. Já 19,2% (54) dos pacientes 
recusariam o fármaco como sua terapia, mesmo se prescrita por seus 
médicos, alegando em 65,2% dos casos o medo do vício, em 34,7% 
medo dos efeitos adversos e em 30,4% medo da tolerância. 

Tabela 3. Percepção sobre o uso de opioides

n %

Associada ao agravo da doença 190 67,85

Associada à iminência da morte 115 41,07

Não houve influência da idade e do gênero dos pacientes na decisão 
de usar a morfina como fármaco de controle do sintoma, quando 
prescrita por seus médicos, obtendo-se p=0,07 e p=0,74 respectiva-
mente.
A não adesão a terapêuticas por via injetável foi referida apenas por 
3,9% (11) dos estudados e a convicção de que o sintoma doloro-
so em pacientes com câncer pode ser controlado foi relatada pela 
grande maioria, 91% (255) dos pacientes. 
 
DISCUSSÃO

A dor age como fator depreciativo da QV e da recuperação de 
um grande contingente de pacientes com câncer e, apesar disso, 
o manuseio desse sintoma continua inadequado para essa popu-
lação. Van den Beuken-van Everdingen et al.10 indicaram que a 
prevalência da dor em pacientes com neoplasia maligna seria de 
59%. No presente estudo não houve grande contraste em relação 
a esse índice, uma vez que se verificou a presença do sintoma em 
50,3% dos pacientes.
Os indicadores do sintoma álgico, observados na presente pesquisa, 
mostraram-se semelhantes aos apresentados pela literatura, apesar 
das particularidades das amostras. Enquanto neste estudo dores in-
tensas foram evidenciadas em 40,4% dos pacientes portadores do 
sintoma, Silva et al. apuraram 32% de dores intensas dentre os pa-
cientes com neoplasia maligna11. Na tentativa de identificar barreiras 
determinantes para controle inadequado da dor, este estudo eviden-
ciou que 27% dos pacientes não apresentavam suas queixas doloro-
sas a seus respectivos médicos assistentes. Essa atitude costuma ser 
decorrente do fato de que muitos pacientes entendem a dor como 
um sintoma inerente ao câncer e, portanto, acreditam que esta não 
é passível de controle8. Nesta pesquisa, porém, apenas 9% dos en-
trevistados afirmaram que a dor no câncer não pode ser controlada.
Ainda, sobre o conhecimento dos pacientes a respeito do fármaco, 
o estudo evidenciou que 57,1% dos pacientes apontaram a morfina 
como fármaco para a dor, contra 15,1% da população estudada por 
Fiedler et al.12. Ademais, 14,6% dos pacientes mostraram-se mais 
instruídos a respeito do fármaco ao classificá-lo na categoria correta. 
Os dados do estudo indicam, portanto, que a maioria da população 
é familiarizada com a função do fármaco, o que não reduz a im-
portância das orientações sobre o opioide. O trabalho de Grant et 

al. afirmou que mesmo os pacientes que têm conhecimento parcial 
sobre o fármaco, apresentam obstáculos à sua terapia13.
Quanto à incidência de opiofobia obtida nesta amostra como mais 
uma barreira ao manuseio adequado da dor, alguns índices foram 
evidenciados. O presente estudo revelou que 19,2% dos pacientes 
recusariam a morfina, mesmo se prescrita por seus médicos, versus 
12% encontrados por Colak et al.5. No estudo citado, os principais 
motivos de recusa foram o medo da dependência (53,4%), seguido 
dos princípios religiosos (25%). Já neste estudo, observou-se um ín-
dice de 65,2% de fobia à dependência, seguido pelo medo dos efeitos 
adversos (34,7%). O receio à tolerância foi o terceiro mais relatado em 
ambos os estudos, aparecendo em 30,4% da amostra atual. Colak et 
al. evidenciaram ainda a influência do gênero e da idade na decisão de 
aceitar a morfina quando prescrita por seus médicos; entretanto esses 
fatores não foram determinantes neste estudo.
Por fim, destaca-se que grande parte da amostra relaciona o uso 
de morfina com a piora de seu estado de saúde (67,85%) e com 
proximidade da morte (41,07%), fato já observado em outros 
estudos13,14.

CONCLUSÃO

A presente análise mostra que existe alta prevalência de opiofobia 
nos pacientes em tratamento da dor oncológica, a qual não sofre 
influência do gênero ou idade do paciente. O estudo evidenciou 
alta prevalência de dor moderada e intensa nessa população, não 
obstante a evolução de sua terapêutica.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Facial pain seems to 
be related to physiological responses to stress and sexual dimor-
phism. However, the relationship among facial pain, cortisol 
secretion and gender has been poorly investigated. This study 
aimed to investigate differences in morning salivary cortisol pro-
file between males and females either with or without perceived 
facial pain symptoms.
METHODS: Participated in the study 39 individuals report-
ing facial pain and 33 painless controls of both genders. Facial 
pain symptoms were evaluated with Axis II Research Diagnostic 
Criteria for Temporomandibular Disorders, which has supplied 
chronic pain scores. Saliva was collected in the morning to obtain 
cortisol peaks, being stored for further use. Salivary cortisol levels 
were evaluated by immunosorbent assay. Statistical analysis has in-
cluded hypotheses tests and ANOVA with significance level of 5% 
and a binary logistic regression, which has tested the association 
between gender, cortisol and each facial pain symptom.
RESULTS: There has been no association between facial pain 
and gender. Cortisol levels were similar among individuals with 
and without facial pain, regardless of gender. The adjusted model 
has shown that most symptoms were not associated to gender, 
regardless of cortisol levels.
CONCLUSION: In individuals with and without facial pain 
symptoms, morning salivary cortisol levels regulation has been 
similar for both genders.
Keywords: Chronic pain, Comorbidity, Cortisol, Facial pain, 
Gender, Psychological stress.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A percepção da dor facial 
parece estar relacionada com respostas fisiológicas ao estresse e 
com o dimorfismo sexual. No entanto, a relação entre dor facial, 
secreção de cortisol e o sexo ainda foi pouco investigada. O obje-
tivo deste estudo foi investigar as diferenças nos perfis de cortisol 
salivar matutino em homens e mulheres com ou sem sintomas 
de dor facial. 
MÉTODOS: Trinta e nove indivíduos que relataram dor facial 
e 33 controles sem dor, de ambos os sexos, participaram deste 
estudo. Os sintomas de dor facial foram avaliados utilizando o 
Eixo II do Critério de Diagnóstico para Pesquisa das Disfunções 
Temporomandibulares, que forneceu os escores de dor crônica. 
A saliva foi coletada dos participantes no turno matutino a fim 
de obter os picos de cortisol, sendo armazenada até utilização 
posterior. Os níveis salivares de cortisol foram avaliados por 
ensaio imunoenzimático. A análise estatística incluiu testes de 
hipóteses e ANOVA com nível de significância de 5%, e uma 
regressão logística binária que testou a associação entre o sexo, 
cortisol, e cada sintoma de dor facial. 
RESULTADOS: Não foi observada associação entre dor facial e 
o sexo. Os níveis de cortisol foram semelhantes entre indivíduos 
com ou sem dor facial, independentemente do sexo. O modelo 
ajustado mostrou que a maioria dos sintomas não teve associação 
com o sexo, independentemente dos níveis de cortisol. 
CONCLUSÃO: Nos indivíduos com e sem dor facial, a regu-
lação dos níveis de cortisol salivar matutino ocorreu de forma 
semelhante em ambos os sexos.
Descritores: Comorbidade, Cortisol, Dimorfismo sexual, Dor 
Crônica, Dor facial, Estresse psicológico.

INTRODUCTION

Facial pain has been commonly associated with a multifactorial 
scenario that includes musculoskeletal disorders, biomechanical 
unbalances of the temporomandibular joint and the mastica-
tory system, or pre-existing pain conditions triggering several 
orofacial symptoms1-4. Neuropsychological comorbidities are of-
ten present, including neuroendocrine abnormalities, sleep dis-
turbance, pain amplification, and psychological distress due to 
hormonal response to stress or to excitation of the sympathetic 
nervous system5-8. 
Moreover, neuroendocrine, psychosocial and psychological fac-
tors have been suggested as predisposing females to the devel-
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opment of facial pain, the severity of which has been shown to 
be greater in women than in men9-11. Although previous inves-
tigations have demonstrated higher prevalence of psychological 
comorbidities in females, data regarding sex differences in facial 
pain prevalence require further investigation4,9,12. Interestingly, 
females, either with or without chronic pain, exhibit higher 
responsiveness to stress13,14, and the gender was shown to con-
tribute significantly to the relationship between distress, muscle 
tension and facial pain15. However, the impact of facial pain on 
cortisol secretion in both genders remains unclear, deserving 
greater attention.
Cortisol is considered to be a stress biomarker6, and temporo-
mandibular joint disorder (TMD) has been linked to increased 
levels of cortisol in women16. Nevertheless, recent but limited 
data found no association between distress, psychological fac-
tors and cortisol levels in women with TMD and facial pain17,18. 
Accordingly, since most research that analyzed the connection 
between facial pain and cortisol levels included only female par-
ticipants, evidences of the effects of both facial pain and gender 
on cortisol secretion are scarce.
Although psychoneuroendocrine factors involved in facial pain 
pathogenesis support its association with cortisol secretion and 
gender, a potential relationship remains controversial. Hence, 
this study was aimed at investigating whether morning salivary 
cortisol profiles would be affected by sexual dimorphism in indi-
viduals reporting facial pain symptomatology.
 
METHODS

This study was advertised throughout a Brazilian University (São 
Luis, Brazil), and interested volunteers contacted the research 
team for further information. Those who agreed to participate in 
the study received no financial compensation. Volunteers under-
going exams or other stressful activities were not included. Eighty-
five individuals were initially enrolled, including undergraduate 
or graduate students. However, 11 participants were identified 
with history of chronic daily headache or migraine in the past 12 
months, being then excluded from this study for not meeting the 
selection criteria. Yet, 2 voluntary participants were excluded due 
to inadequate saliva samples. Finally, a total of 72 individuals (46 
females and 26 males) aged 18-39 years were included in the study.
The following exclusion criteria were applied: presence of diabetes 
mellitus; history of hyper- or hypocortisolism, mood disorders, 
sleep apnea or other neurologic disorders; pregnant or climacteric 
women; premenopausal women during the menstrual cycle; indi-
viduals taking antibiotics, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, 
anxiolytics, antidepressants, contraceptives, and immunosuppres-
sants; individuals with any musculoskeletal or craniofacial disor-
der, and those under treatment for such dysfunctions; history of 
neuropathic or dental pain, cluster or chronic daily headache, or 
migraine19 in the past twelve months, and all participants signed 
an informed consent form after being informed about the aims, 
potential risks, and benefits of the study.
Individuals were firstly evaluated in terms of presence or absence 
of perceived facial pain by answering questions on the Axis II of 
the Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Dis-

orders (RDC/TMD)20,21. The RDC/TMD Axis II was applied 
to investigate disabilities related to facial pain and psychologi-
cal condition. Axis II main criteria included pain intensity, psy-
chological stress, sleep quality, limitations related to mandibular 
function, among others20.
These data allowed investigators to assign scores to determine 
each patient’s chronic pain-related disability through the scores 
of the Graded Chronic Pain Scale (GCPS). GCPS scores ranged 
from 0 to IV. GCPS 0 indicates no disability in the past 6 
months. GCPS I indicates low disability and low pain intensity. 
GCPS II indicates low disability and high pain intensity. GCPS 
III indicates high disability and moderately limiting. GPCS IV 
indicates high disability and severely limiting20.
After data collection, study participants were separated into 
two groups: facial pain (n=39; 25 females and 14 males), which 
included patients with GCPS scores ranging I-IV, and control 
(n=33; 21 females and 12 males), including individuals with 
GCPS 0. To model the relationship between perceived facial 
pain symptomatology, cortisol and gender, the status of facial 
pain symptoms was labeled as present or absent. For the com-
parison of cortisol levels according to symptoms associated 
with sleep quality, these symptoms were classified according to 
their intensity as following: “no”, indicating the absence of the 
symptom, and “mild”, “moderate”, “severe”, or “very severe” 
symptomatology20.
After the collection of clinical data, participants underwent 
saliva collection for the evaluation of salivary cortisol levels. 
Individuals of both groups (facial pain and control) had non-
stimulated saliva collected in the morning shift between 9 and 
10 am. Samples were stored in sterile graduated flasks and kept 
in ice to be used for the evaluation of cortisol levels by the im-
munoenzymatic test. These saliva samples were then centrifuged 
(11,900 rpm, 10 min). Then, supernatants received a protease 
inhibitor (phenylmethylsulfonylfluoride; final concentration 
of 1 mM), and were stored at -20°C for posterior utilization. 
Salivary concentrations of cortisol were determined by Enzyme 
Linked Immunosorbent Assay (ELISA) using a commercially 
available specific kit (Cortisol Parameter Kit, R&D Systems, 
Inc., Minneapolis, MN, USA).
Sample size was calculated using the 11 PASS program (NCSS, 
LLC, Kaysville, UT, USA). A prevalence of 65.5% of at least one 
episode of facial pain as reported by Slade et al.22 was considered 
to produce a power of 80%.

Statistical analyses
Chi-square test of independence was applied to investigate as-
sociations between facial pain symptomatology and gender. Sha-
piro-Wilk test was used in the comparison of numerical variables 
between groups, followed by Student t test, which was used in 
the comparison of cortisol levels between genders. When com-
paring more than one group, one-way ANOVA was utilized, fol-
lowed by Bonferroni test. A standard binary logistic regression 
approach was developed to test the association between gender, 
cortisol and each perceived symptom of facial pain. The level of 
significance considered for all statistical analyses was 5%. Data 
obtained were analyzed using the SAS 9.4 software (SAS Insti-
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tute Inc., Cary, NC, USA). A Human Research Ethics Com-
mittee (Protocol #633/11, Brazil) approved this study that was 
conducted according to the W.M.A. Declaration of Helsinki.

RESULTS

In the male group, 46% of patients presented with GCPS 0, 27% 
with GCPS I, 19% with GCPS II, 4% with GCPS III, and 4% 
with GCPS IV. In the female group, 46% of patients presented 
with GCPS 0, 19.5% with GCPS I, 15% with GCPS II, 13% 
with GCPS III, and 6.5% with GCPS IV. Similar GCPS scores 
were observed in male and female participants with perceived fa-
cial pain (p=0.72). The risk of having some level of facial pain 
(GCPS scores > 0) was also found to be similar in both men and 
women (odds ratio [OR] = 1.02, 95% confidence interval [CI] = 
0.38–2.67). Still, when the relationship between facial pain symp-
toms and gender was established, as shown in table 1, no associa-
tion between facial pain and the gender was found (p>0.05).
Figure 1A shows the values of salivary cortisol in male and female 
participants considering only the facial pain group. Statistically 
similar values were observed for men and women, regardless of 

the presence of pain. When considering both facial pain and the 
control group, although there has been a trend for higher cortisol 
means in female as compared to male participants, the difference 
did not reach significance (p=0.05). Figure 1B shows the compari-
son of cortisol values between participants with orofacial symp-
toms and controls, respectively, in men and women separately. For 
both situations, no statistically significant difference was obtained 
(p>0.05). Yet, the comparison of cortisol levels according to GCPS 
scores in each gender showed similar levels of morning salivary 
cortisol in both men (p=0.74) and women (p=0.65).
Table 2 shows the results of a standard binary logistic regression 
developed for modeling the relationship between facial pain symp-
tomatology and gender. Adjusted ORs (95% CI) were obtained 
taking cortisol levels into consideration. Gender was found to be 
associated with “difficulty falling asleep” (p<0.05). Figure 2 shows 
the distribution of means and standard deviation of salivary corti-
sol, according to scores of disturbed sleep symptoms in both men 
and women, men only, and women only. In all these situations, 
no statistically significant difference was demonstrated between 
groups (p>0.05), similarly to the comparison according to other 
evaluated symptoms (data not shown).

Table 1. Association between perceived symptoms of facial pain reported by participants, gender and scores of the Graded Chronic Pain Scale 
obtained from the Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, Axis II

Facial pain symptom Gender Facial pain symptom Gender

OR (95% CI) p value OR (95% CI) p value

Difficulty opening the mouth 0.3 (0.03 – 2.9) 0.27 Malocclusion sensation 1.0 (0.2 – 4.2) 0.99

Difficulty in lateralization 1.4 (0.2 – 7.6) 0.57 Perceived stress 0.9 (––) 0.46

Chewing pain 1.5 (0.4 – 5.8) 0.79 Awake bruxism 0.7 (0.2 – 2.7) 0.61

Frequent headache 2.5 (0.6 – 10.2) 0.09 Sleep bruxism 0.3 (0.07 – 1.3) 0.10

Neck pain 0.9 (0.3 – 3.6) 0.87 Night-awake 1.7 (0.5 – 6.4) 0.68

Earache or TMJ pain 1.5 (0.4 – 5.8) 0.68 Restless sleep 1.6 (0.4 – 6.3) 0.09

TMJ noise 1.3 (0.3 – 4.8) 0.20 Difficulty falling asleep 3.2 (0.8 – 12.9) 0.58

Parafunctional habit 0.8 (0.2 – 3.7) 0.70 Pain (> 1 year) 0.3 (0.07 – 1.3) 0.10
CI = confidence interval; OR = odds ratio; TMJ = temporomandibular joint; *p<0.05, according to Chi-square test of independence.

Figure 1. Comparison of values of salivary cortisol concentration according to gender or presence of perceived facial pain 
A – Comparison of cortisol means ± standard deviation between male (801.8 ± 415.6) and female (863.3 ± 403.6) participants, considering the 
facial pain group isolated (p=0.69), and then males (949.1 ± 432.5) and females (873.3 ± 425.9), considering both facial pain and the control group 
(p=0.50); B – Comparison of cortisol means between controls and participants with facial pain in males (932.9 ± 443.2; 801.8 ± 415.7; p=0.48) 
and females (1058.6 ± 454.6; 863.3 ± 403.6; p=0.15); Student t test.
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Table 2. Standard binary logistic regression testing the effect of gender on each symptom reported. The adjusted model included the level of 
morning salivary cortisol as a covariate. The presence or absence of facial pain symptoms was obtained from the Research Diagnostic Criteria 
for Temporomandibular Disorders, Axis II

Facial pain symptom Variable Adjusted OR
(95% CI)

p value Facial pain symptom Variable Adjusted OR
(95% CI)

p value

Difficulty opening the mouth Cortisol 0.81 Malocclusion sensation Cortisol 0.21

Gender – (––) 0.99 Gender 0.602 (0.09–3.73) 0.58

Difficulty in lateralization Cortisol 0.84 Perceived stress Cortisol 0.14

Gender 0.93 (0.07–12.08) 0.96 Gender – (––) 0.99

Chewing pain Cortisol 0.96 Awake bruxism Cortisol 0.45

Gender 1.88 (0.41–8.52) 0.41 Gender 0.75 (0.16–3.45) 0.71

Frequent headache Cortisol 0.79 Sleep bruxism Cortisol 0.82

Gender 3.62 (0.62–20.95) 0.15 Gender 0.39 (0.08–1.93) 0.25

Neck pain Cortisol 0.33 Night-awake Cortisol 0.94

Gender 0.91 (0.19–4.27) 0.90 Gender 1.94 (0.42–8.82) 0.39

Earache or TMJ pain Cortisol 0.33 Restless sleep Cortisol 0.97

Gender 1.32 (0.28–6.29) 0.72 Gender 3.67 (0.63–21.26) 0.14

TMJ noise Cortisol 0.07 Difficulty falling asleep Cortisol 0.18

Gender 0.87 (0.16–4.69) 0.87 Gender 14.60 (1.43–149.02) 0.02*

Parafunctional habit Cortisol 0.42 Pain (> 1 year) Cortisol 0.82

Gender 0.61 (0.11–3.34) 0.65 Gender 0.39 (0.08–1.93) 0.25
CI = confidence interval; OR = odds ratio; TMJ = temporomandibular joint; *p<0.05.

Figure 2. Comparison of means and standard deviation of salivary cortisol in both genders, in the male group only and, lastly, in the female 
group, according to the scores of symptoms related to disturbed sleep (“no” indicates absence, and the intensity of the symptom ranged from 
“mild” to “very severe”)
A – Comparison according to the scores of “night-awake” (p>0.05); B – Comparison according to the scores of “restless sleep” (p>0.05). C – 
Comparison according to the scores of “difficulty falling asleep” (p>0.05); one-way ANOVA, followed by Bonferroni test.
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DISCUSSION

Facial pain, as most chronic conditions, is unlikely to be char-
acterized by a homogenous and unmixed disease picture. In the 
present study, no perceived symptom of facial pain was signifi-
cantly associated with gender, and no relationship was found 
between facial pain, gender and morning salivary cortisol lev-
els. This suggests that the regulation of morning salivary corti-
sol might occur similarly in both genders in individuals with or 
without perceived facial pain.
The severity of facial pain has been reported to be elevated in 
women, mainly due to psychoneuroendocrine factors, as well as 
the role of estrogen in temporomandibular joint inflammation. 
Estrogen replacement therapy was associated with high prevalence 
of TMD, and serum estradiol levels during the luteal phase or in 
synovial fluid are higher in TMD women than in controls10,11. 
This indicates that sex hormones, particularly estrogens, may be 
involved in facial pain, reason by which women during menstrual 
cycle, pregnancy and climacteric phase were excluded from our 
sample population. Conversely, the involvement of psychological 
distress in pain perception is becoming clearer as higher stress lev-
els were found to enhance hyperalgesia, regardless of gender8.
Moreover, this study failed to observe changes in morning sali-
vary cortisol levels when comparing male versus female par-
ticipants, with and without perceived facial pain. Recent data 
have also found no difference in cortisol levels between women 
with facial pain and controls; however, sex differences were not 
taken into account as men were excluded from such studies17,18. 
High correlation between salivary and blood levels of cortisol 
have been reported, and differences between measures during the 
circadian cycle with peaks occurring soon after awakening were 
shown6. Moreover, about 30% of free cortisol is enzymatically 
converted to cortisone and about 14% is bound to corticoste-
roid-binding globulin in saliva. Thus, one can imply that saliva 
contains lower levels of free cortisol when compared to plasma23. 
Nevertheless, the salivary measure includes important advantag-
es, such as stress-free collection and processing6.
Importantly, the differences between each gender in cortisol and 
distress levels might be impacted by social interactions and by the 
scenario where data were collected24. Strini et al.25 demonstrated 
that patients of both genders with different scores of orofacial 
dysfunction, including pain, were found to experience similar 
cortisol responses. Still, while most of the studies have reported 
women to be more susceptible to changes in HPA-axis function 
related to gender-oriented pain sensitivity14,26,27, the relationship 
between facial pain and HPA-axis activity requires further explo-
ration. In addition, the present study had some limitations, as it 
was not possible to develop a case-matched control design.
Persistent facial pain shows several aspects associated with a 
multisystem deregulation in sensory, autonomic, inflammatory, 
and psychological domains28. In the present investigation, fre-
quent headache was not found to be associated with variations 
in morning salivary cortisol levels between male and female par-
ticipants. This is in agreement with previous data, which showed 
that sexual dimorphism do not influence salivary cortisol levels 
in patients with headache29.

It is important not to confuse “frequent headache” with “chronic 
daily headache”. One major criteria to define chronic headache is 
the frequency of headache symptoms, which must appear at least 
fifteen days per month19. Hence, we considered frequent head-
ache as that experienced less than fifteen days per month, with-
out characteristics of migraine or cluster headache syndromes.
Furthermore, both sleep and awake bruxism were not found to 
be associated with either gender or morning salivary cortisol lev-
els in the group of individuals with facial pain evaluated here. A 
previous report observed reduced levels of morning cortisol in 
patients with sleep bruxism in comparison to controls; however, 
no effect of gender on sleep bruxism was detected30. It is impor-
tant to emphasize that their population sample was composed by 
children, whereas we focused on young adults. Thus, despite the 
relevance of such preliminary findings, it can be difficult to draw 
conclusions based solely on them, particularly due to the impact 
of age on psychoneuroendocrine activity23.
Notably, in the population studied, disturbed sleep was found 
to be frequent in patients of both genders with perceived facial 
pain. The relationship between pain and sleep has been a topic 
of wide discussion since sleep fragmentation was significantly 
associated with decreased levels of conditioned pain modula-
tion in patients with facial pain31,32. Additionally, sleep quality is 
also thought to be involved in HPA-axis activity, probably act-
ing through distinct pathways in men and women in terms of 
capability to recover from sleep deprivation33. Therefore, efforts 
to treat sleep disturbance early in the course of a pain condition 
should be kept in mind towards reducing the severity and impact 
of clinical pain and psychological stress7,32,33.
 
CONCLUSION 

Considering the data obtained, our results suggest that the regu-
lation of morning salivary cortisol levels may occur similarly in 
individuals of both genders, either with or without facial pain 
symptoms. Such preliminary findings definitely require fur-
ther investigation, considering that the exposition to facial pain 
symptomatology and comorbidity can dramatically impair pa-
tients’ quality of life.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Currently, major 
workers’ health problem is the set of diseases affecting the mus-
culoskeletal system. This study aimed at evaluating pain, its in-
tensity and mostly affected anatomic region of textile industry 
workers.
METHODS: This is a cross-sectional study with qualitative and 
quantitative approach. A physiotherapeutic evaluation card and 
the visual analog scale were used to evaluate pain. A total of 26 
workers were evaluated.
RESULTS: According to the evaluation, it was possible to infer 
that 88% (n=23) individuals had some pain complaint. Pain in-
tensity has varied from 2 to 8 with mean of 4.8±2.4. Region with 
more severe pain was shoulders (VAS=6.6), followed by lumbar 
and cervical region (VAS=6); the region with least intensity was 
wrist (VAS=5).
CONCLUSION: This study has shown that a large number of 
workers have occupational pain. Lumbar spine was the region 
with the highest incidence of complaints and highest pain inten-
sity was referred on shoulders.
Keywords: Industry, Pain, Prevalence, Work, Worker’s health.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O grande problema na saú-
de do trabalhador nos dias atuais é o conjunto de afecções que 
afetam o sistema musculoesquelético. O objetivo deste estudo foi 
avaliar a dor, sua intensidade e região anatômica mais acometida 
de um grupo de trabalhadores da indústria têxtil. 

Pain evaluation in workers of the textile industry 
Avaliação da dor em trabalhadores da indústria têxtil 
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MÉTODOS: A pesquisa é caracterizada como um estudo trans-
versal com abordagem qualitativa e quantitativa. Foi utilizada 
uma ficha de avaliação fisioterapêutica, e a escala analógica visual 
para avaliar a dor. Um total de 26 trabalhadores foi avaliado. 
RESULTADOS: De acordo com a avaliação, pode-se inferir que 
88% (n=23) dos indivíduos sofriam de alguma queixa de dor. 
A intensidade da dor variou entre 2 e 8 com média de 4,8±2,4. 
A região que obteve maior intensidade na dor foi a dos ombros 
(EAV=6,6), seguido pela região lombar e cervical (EAV=6), a re-
gião de menor intensidade de dor foi o punho (EAV=5). 
CONCLUSÃO: O presente estudo mostrou que grande parce-
la dos trabalhadores apresentaram dores ocupacionais. A região 
com maior incidência de queixas foi à coluna lombar e a maior 
intensidade de dor referida foi à região dos ombros. 
Descritores: Dor, Indústria, Prevalência, Saúde do trabalhador, 
Trabalho.

INTRODUÇÃO 

Trabalhar é uma capacidade exclusiva do ser humano. Este se di-
fere dos animais que agem por instinto. Na nossa sociedade o tra-
balho é de suma importância, não apenas como fonte de renda 
permitindo aos trabalhadores e seus parentes o consumo de bens 
e serviços, mas também como fonte de reconhecimento e honra1. 
Estudos demonstram problemas relacionados à saúde do trabalha-
dor no Brasil, merecendo destaque as doenças osteomusculares e 
a saúde mental2.
Atualmente as empresas necessitam competir no mercado de traba-
lho, buscando grande produtividade, menor custo em menor tempo, 
o que impõe ritmos de trabalho exaustivos, jornadas prolongadas e 
locais de trabalho inadequados. Geralmente em grandes produções, 
o trabalho necessita de movimentos repetitivos dos músculos dos 
ombros, braços, antebraços, punhos e mãos para execução de tarefas, 
além de cargas estáticas nos músculos do pescoço e cintura escapular 
para manter a postura adequada3,4.
Uma grande problemática na saúde do trabalhador está relacionada 
às lesões por esforços repetitivos (LER) ou distúrbios osteomuscu-
lares relacionados ao trabalho (DORT), que são um conjunto de 
afecções que afetam o sistema musculoesquelético principalmente 
dos membros, e têm relação direta com as exigências de tarefas do 
trabalho e ambiente físico5.
O principal sintoma osteomuscular é a dor, e estudos evidenciam 
que afecções de maior prevalência relacionadas ao trabalho são si-
novite, tenossinovite e lesões no ombro. As regiões mais acometidas 
são ombro, coluna vertebral e punho6. Nessa perspectiva, o objetivo 
deste estudo foi avaliar a intensidade da dor e região anatômica mais 
acometida em um grupo de trabalhadores da indústria têxtil.
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MÉTODOS

A pesquisa é caracterizada como um estudo transversal com aborda-
gem qualitativa e quantitativa. O local do estudo foi uma indústria 
têxtil situada no município de Santa Cruz no interior do Rio Gran-
de do Norte. Essa indústria atua na produção de vestuário e a popu-
lação em estudo foi composta pelos trabalhadores da produção de 
corte e costura. Foram avaliados 26 trabalhadores, por conveniência, 
amostra esta que compreende a totalidade de trabalhadores do setor. 
Os critérios de inclusão foram, trabalhar diretamente com a produ-
ção, maiores de 18 anos, que aceitassem participar da entrevista e 
avaliação. Não foram incluídos os trabalhadores de outros setores, 
como os administrativos. 
Os instrumentos para coleta de dados foram questionários sócio-
-demográficos. Para avaliar o local de maior incidência de dor foi 
utilizada uma figura com a imagem de um corpo humano com vista 
anterior e posterior7.
Os entrevistados leram e assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) para a participação em pesquisa en-
volvendo seres humanos, de acordo com as normas da Resolução 
466/2012, do Conselho Nacional de Saúde. 
A escala utilizada para avaliar a dor foi a escala analógica visual 
(EAV)8, constituída de uma linha horizontal de 10cm numerada 
de zero a 10, onde zero significa “ausência de dor” e o 10 “pior dor 
possível”. 

Análise estatística
A análise estatística foi realizada por meio do software Statistical Pa-
ckage for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0. A estatística descri-
tiva para caracterização da amostra e dos resultados encontrados foi 
realizada de acordo com o tipo de variável estudada. As variáveis 
categóricas foram expressas utilizando valores percentuais e para as 
variáveis quantitativas foram utilizados valores de médias e desvio 
padrão.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer 
número 1.475.786).
 
RESULTADOS

Houve predominância do gênero feminino; 81% mulheres (n=21) 
e 19% homens (n=5) entre os trabalhadores. Considerando a faixa 
etária dos funcionários, a média de idade foi 36 anos e o desvio pa-
drão 5,3 anos. Quanto ao estado civil, verificou-se que 65% (n=17) 
eram solteiros e 35% (n=9) casados. Observou-se também que em 
relação à escolaridade, 65% (n=18) possuíam ensino médio com-
pleto, seguidos por 23% (n=6) que possuíam ensino fundamental 
incompleto e 8% (n=2) ensino médio incompleto. 
Em relação aos hábitos de vida, 19% (n=5) eram etilistas, 12% (n=3) 
fumavam e apenas 23% (n=6) frequentemente praticavam ativida-
des físicas regulares. O tempo de trabalho dos funcionários apresen-
tou uma média de 90 meses, variando entre dois e 340 meses. 
Em relação à localização anatômica do sintoma, houve mais de uma 
região dolorosa por trabalhador. Prevaleceu a região lombar (31%), 
seguida pela região cervical (22%), membros inferiores (19%), pu-
nho (10%). Os ombros e a região torácica também foram citados 
como locais de desconforto (9%) (Tabela 1). 

Tabela 1. Região anatômica com maior prevalência de dor dos traba-
lhadores da indústria têxtil.

Região %

Lombar 31

Cervical 22

Membros inferiores 19

Punho 10

Torácica 9

Ombros 9

Vinte e quatro por cento dos trabalhadores referiram dor nas dife-
rentes regiões do corpo. De acordo com a avaliação da dor, pode-se 
inferir que 88% (n=23) relataram alguma queixa de dor. A inten-
sidade da dor verificada por meio da EAV variou entre 2 e 8 com 
média de 4,8±2,4, a região que obteve maior intensidade na dor foi 
a região dos ombros (EAV=6,6) seguida pela região lombar e cervical 
(EAV=6), a região de menor dor foi o punho (EAV=5) (Tabela 2).

Tabela 2. Intensidade de dor avaliada por meio da escala analógica 
visual 

Região EAV

Ombros 6,6

Lombar 6

Torácica 6

Cervical 5,4

Membros inferiores 5,3

Punho 5
EAV = escala analógica visual. 

DISCUSSÃO

A dor é uma experiência individual desagradável e multidimensio-
nal, causa afastamento das atividades ocupacionais e piora a qualida-
de de vida do individuo. É um dos principais fatores de afastamento 
de atividades laborais causando limitações9,10.
O perfil encontrado no estudo demonstra a prevalência de mulheres 
entre os trabalhadores de indústria têxtil com faixa etária entre 30 e 
49 anos. Resultados semelhantes foram encontrados em outros es-
tudos5,11. Como foi percebido, houve prevalência de dores na região 
da coluna (cervical, torácica, e lombar) queixa comum em trabalho 
estático com rotação, inclinação lateral e má postura, onde a coluna 
sofre uma sobrecarga. Isso pode estar relacionado às condições ina-
dequadas de trabalho, quando os movimentos repetitivos acarretam 
distúrbios musculoesqueléticos, desconforto e dor12,13. 
Um estudo mostrou que as atividades realizadas de maneira seden-
tária causam dores e desconfortos musculares; ao observar as ativida-
des exercidas na indústria têxtil é possível perceber o grande período 
em que os trabalhadores permanecem em posições estáticas, contri-
buindo para o aparecimento de queixas14. 
Em trabalhos realizados sobre o risco ergonômico, as regiões mais 
afetadas foram a coluna lombar e o punho, sendo os mais expos-
tos ao alto risco, o que corrobora o presente estudo15. Em mulheres 
costureiras existe grande prevalência de dor lombar, principalmente 
quando relacionada ao sedentarismo, postura sentada e fatores psi-
cossociais como isolamento e depressão16.
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As LER/DORT são comuns na indústria têxtil e alguns fatores con-
tribuem para o adoecimento dessa população. Os principais riscos 
físicos são as posturas inadequadas, trabalhos em pé, repetitividade 
de movimentos e aspectos ambientais desfavoráveis e os fatores de 
risco organizacionais, tais como ritmo intenso de trabalho, fragmen-
tação e invariabilidade das tarefas, inexistência de pausas e impossi-
bilidade de comunicação com os colegas17. Um estudo que avaliou 
192 trabalhadores envolvidos no processo de produção de uma in-
dústria têxtil localizada no sul do Brasil identificou a associação sig-
nificativa entre a profissão e dor osteomuscular na região cervical, no 
antebraço e na região dorsal do corpo do trabalhador, relacionando 
a alta frequência de dor osteomuscular com a dinâmica de trabalho 
e com as condições do ambiente laboral18.  
A presença de dor é uma das expressões do elevado custo humano 
derivado das condições do trabalho. As pessoas estão trabalhando 
com dor e a demora em procurar ajuda médica é adiada até a incapa-
cidade se instalar e impedi-las de prosseguir na atividade exercida17. 

CONCLUSÃO

O presente trabalho mostrou que uma grande parcela dos trabalha-
dores da indústria têxtil relataram dores ocupacionais. A região com 
maior incidência de queixas foi a coluna lombar e a maior intensida-
de de dor referida foi a região dos ombros.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Self-mutilation is a 
self-destruction behavior elicited by the desire of self-punishment 
which may be unconscious and has major impact on individuals’ 
lives. This study aimed at identifying pain intensity which satis-
fies self-mutilation need the most, in addition to triggering and 
rewarding factors.
METHODS: Cohort study, carried out by means of a question-
naire with participation of 20 patients aged above 18 years, tre-
ated in a Psychiatry ambulatory of a medium-sized city of Vale 
do Paraiba.
RESULTS: Participants were aged between 16 and 60 years, 
being 85% females. Depression was the most prevalent disease 
and sadness was the triggering factor. With regard to feelings, 
65% have answered being relieved and the period with large 
number of occurrences was at night. As to pain intensity accor-
ding to pain numerical scale, 45% have reported no pain, 35% 
mild pain, 15% moderate and 5% severe pain. However, when 
considering pain interpreted outside the moment of crisis, 5% 
have reported no pain, 45% moderate pain and 50% severe pain.
CONCLUSION: The prevalence of self-mutilation was higher 
among young females with some psychiatric disorder and the pe-
riod with large number of occurrences was at night. Pain intensi-
ty was low to mild, especially as compared to patients’ evaluation 
outside the moment of crisis.
Keywords: Acute pain, Biological psychiatry, Self-mutilation.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A automutilação é um 
comportamento de autodestruição oriundo de um desejo de 
se punir que pode ser inconsciente e apresenta grande impacto 
na vida do indivíduo. O presente estudo teve como objetivo 
identificar a intensidade dolorosa que mais satisfaz a necessi-
dade da automutilação, assim como os fatores desencadeantes 
e gratificantes.
MÉTODOS: Estudo de coorte, realizado mediante resposta a 
um questionário com participação de 20 pacientes com idade 
superior a 18 anos; atendidos em ambulatório de Psiquiatria, de 
uma clínica de uma cidade de médio porte do Vale do Paraíba. 
RESULTADOS: Os participantes do estudo apresentavam idade 
entre 16 e 60 nos, sendo 85% do gênero feminino. A depres-
são foi a doença mais prevalente e o fator desencadeante foi a 
tristeza. Em relação ao sentimento alcançado, 65% responderam 
obter alívio e o período do dia de maior ocorrência foi o noturno. 
Quanto a intensidade dolorosa, segundo a escala numérica de 
dor, 45% relataram ausência de dor, 35% dor leve, 15% mode-
rada e 5% intensa. Porém, ao se considerar a dor interpretada 
fora do momento da crise, 5% relatou ausência de dor, 45% dor 
moderada e 50% intensa. 
CONCLUSÃO: A prevalência da automutilação foi maior em 
mulheres, jovens, portadoras da algum transtorno psiquiátrico e 
o período do dia de maior ocorrência ocorreu a noite. Quanto 
a percepção dolorosa, foi de baixa a leve intensidade, principal-
mente se comparadas ao que o paciente avalia para o mesmo 
fenômeno fora das crises.
Descritores: Automutilação, Dor aguda, Psiquiatria biológica.

INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, tem-se observado um crescente interesse da co-
munidade científica pelo comportamento de automutilação. Embo-
ra não haja um consenso sobre as causas desse comportamento, ele é 
associado a transtornos mentais e gera relativa tranquilidade psíquica 
para suportar a confusão mental, representando um grande impacto 
na vida do indivíduo que se automutila1.
O impacto que o comportamento de automutilação tem na vida do 
indivíduo se deve ao fato desta ser uma perturbação crônica de gravi-
dade e com intensos riscos físicos, sociais e educacionais associados2.
Outro importante fator para atenção aos portadores desse compor-
tamento é o número de atendimentos anuais atingindo cerca de 
140.000 casos na Inglaterra e País de Gales, estimando a recorrência 
entre 15 e 23% no ano seguinte à ocorrência inicial do comporta-
mento automutilante3.

Rev Dor. São Paulo, 2016 out-dez;17(4):257-60 ARTIGO ORIGINAL

DOI 10.5935/1806-0013.20160084



258

Vieira MG, Pires MH e Pires OCRev Dor. São Paulo, 2016 out-dez;17(4):257-60

A automutilação tem sido vista como um comportamento de autodes-
truição oriundo de um desejo de se punir que pode ser inconsciente 
ou não verbalizado, onde os impulsos agressivos são redirecionados4.
Na atualidade, o interesse pelo comportamento de automutilação e 
o desenvolvimento de diversos estudos, parecem resultar da preocu-
pação com o impacto que esse tipo de comportamento tem na vida 
do indivíduo que se mutila2.
Tal comportamento pode se apresentar como lesões leves, como ar-
ranhar a pele com as unhas ou se queimar com pontas de cigar ros; 
passando por formas moderadas, como cortes superficiais nos braços 
ou atingir formas mais graves como a autoenucleação dos olhos e a 
autocastração. Outras formas graves de automutilação encontradas 
são a introdução de corpos estranhos no organismo, como agulhas e 
a amputação dos lobos das orelhas5.
Entre os fatores desencadeantes da automutilação encontram-se os 
traumas familiares, como a separação dos pais, angústia, tristeza, ale-
gria, insônia, ansiedade, medo, frustração, sensação de culpa, confu-
são mental, alucinações, entre outros6.
Os principais fatores que se relacionam ao objetivo da automutila-
ção são a busca da angústia, da tristeza, da alegria, da ansiedade, do 
medo, de frustrações, culpas, nostalgia, satisfação plena e prazer6.
A adequada e precoce abordagem do paciente com comportamen-
to de mutilação poderá auxiliar no seu controle. Entretanto, para o 
adequado controle pode ser necessário desde o tratamento psicoló-
gico e farmacológico até a internação e contenção7.
O presente estudo teve como objetivo identificar a intensidade do-
lorosa que mais satisfaz a necessidade da automutilação, os fatores 
desencadeantes e gratificantes.

MÉTODOS

Estudo de corte transversal, realizado mediante questionário sobre 
automutilação e fatores associados. Realizou-se a partir de uma 
amostragem não probabilística, compreendendo 20 pacientes aten-
didos num ambulatório de Psiquiatria de uma clínica de uma cidade 
de médio porte do Vale do Paraíba, com idade superior a 18 anos. 
O instrumento do estudo foi um questionário sobre o significado 
da automutilação, a intensidade dolorosa, frequência e momento do 
dia de maior ocorrência, elaborado pelo pesquisador. O instrumento 
era composto por questões sobre o significado da automutilação, 
sentimento que desencadeia e o que se consegue; sexualidade, com-
pulsividade, parte do corpo afetada com o evento, objeto utilizado, 
período do dia e frequência, afinidade por tatuagens ou piercings e 
ideação suicida. 

Análise estatística
Os resultados obtidos estão dispostos em figuras estabelecendo-se 
média, desvio padrão e frequências relativas, utilizando-se para tanto 
o software Excel da Microsoft.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição sob o 
número CAAE: 44591815.0.0000.5501.

RESULTADOS

Participaram do estudo, 20 pacientes com idade entre 16 e 60 anos, 
sendo 3 (15%) do gênero masculino e 17 (85%) do gênero femi-

nino. De acordo com a classificação internacional das doenças, os 
diagnósticos foram depressão maior (CID F32) em 11 pacientes 
(55%), doença bipolar (CID F31) em 3 (15%), distúrbio da perso-
nalidade (CID F60) em 8 (40%), transtorno do pânico (CID F41) 
em 3 (15%), transtorno misto ansiedade/depressão (CID F41.2) e 
transtorno psicótico (CID F23) em 1 (5%) paciente. Porém devido 
a alguns pacientes apresentarem mais de um tipo de distúrbio, a 
soma total destes se mostra superior ao número dos participantes. 
Em relação ao evento ou sentimento desencadeante da automutila-
ção, 14 (70%) responderam tristeza, 12 (60%) angústia, 8 (40%) 
culpa, 6 (30%) ansiedade, 4 (20%) raiva ou medo ou frustração, 
3 (15%) insônia ou confusão mental, 1 (5%) alegria ou alucinação 
ou impotência ou lembranças. Importante salientar que 16 (80%) 
pacientes referiram mais de um sentimento desencadeador. 
Quando questionados sobre o sentimento alcançado após a auto-
mutilação, 13 (65%) responderam ficar aliviados, 9 (45%) encon-
traram satisfação, 5 (25%) prazer, 4 (20%) tristeza, 2 (10%) an-
gustia, 2 (10%) alegria, 2 (10%) culpa, 2 (10%) nostalgia 1 (5%) 
relaxamento, 1 (5%) frustração, 1 (5%) raiva, 1 (5%) compulsão e 1 
(5%) medo. Entretanto, entre os 20 pesquisados 14 (70%) referiram 
mais de um sentimento conseguido.
Quanto à sexualidade, 14 (70%) relataram ser heterossexuais, 2 
(10%) relataram ser homossexuais, 2 (10%) relataram ser bissexuais, 
1 (5%) relatou ser pansexual e 1 (5%) relatou “outros”.
Quando questionados sobre a existência de algum comemorativo para 
que o ritual da automutilação seja satisfatório, 10 (50%) responderam 
que necessitam que ocorra perda de sangue, 4 (20%) responderam 
que necessitam ser vistos por outras pessoas, 1 (5%) respondeu que 
deve ocorrer dentro do contexto sexual, 1 (5%) respondeu que precisa 
ocorrer perda de pele, 1 (5%) respondeu que precisa ocorrer de forma 
anônima e 3 (15%) não responderam a pergunta. Alguns pacientes 
responderam mais de um tipo de comemorativo. 
Sobre a ocorrência de compulsões paralelas, 6 (30%) referiram com-
pulsão alimentar, 3 (15%) por limpeza, 2 (10%) tricotilomania, 1 
(5%) compulsão por limpeza e sexo, 1 (5%) compulsão sexual, 1 
(5%) compulsão por morder sua boca, 1 (5%) compulsão por fár-
macos, 1 (5%) referiu compulsão por roer unhas, 1 (5%) compulsão 
sexual e etilismo e 3 (15%) negaram compulsões.
Ao serem questionados sobre a região do corpo ferida durante a 
automutilação, 7 (35%) referiram mais de uma região englobando 
punho, mãos e braços, 5 (25%) face, pescoço e membros, 3 (15%) 
referiram os membros superiores e inferiores, 2 (10%) referiram os 
membros e tronco, 2 (10%) referiram o corpo todo e 1 (5%) referiu 
o órgão genital. 
Dos 20 pacientes pesquisados, 13 (65%) relataram ter ideação suici-
da ou já ter tentado essa prática, 2 (10%) relataram não ter ideação 
suicida e 5 (25%) não responderam a pergunta.
Quando questionados sobre o objeto utilizado na automutilação, 6 
(30%) relataram usar as mãos e/ou unhas, 4 (20%) utilizam qual-
quer objeto disponível, 3 (15%) responderam usar facas e/ou estile-
tes, 1 (5%) utiliza escova de dentes e 6 (30%) responderam usar di-
versos objetos, entre os quais, as mãos, unhas, facas, estiletes, dentes, 
vidros, pedras, cachecol, canetas e grampos.
Sobre o interesse ou uso de tatuagens ou piercings, 11 (55%) relata-
ram não ter interesse, 7 (35%) possuem tatuagem e/ou piercing e 2 
(10%) relataram interesse futuro. 
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Quanto ao momento do dia em que ocorre a automutilação, 8 
(40%) referiram no período da noite, 6 (30%) referiram não ter pe-
ríodo especifico do dia, 3 (15%) relataram ocorrer nos períodos da 
tarde e da noite, 2 (10%) relataram no período da manha e 1 (5%) 
paciente não respondeu a essa pergunta.
Em relação à frequência da automutilação, 10 (50%) relataram que 
se automutilam apenas durante as crises, 6 (30%) relataram se au-
tomutilar diariamente, 3 (15%) relataram se automutilar quinzenal-
mente e 1 (5%) relatou ocorrência mensal.
Foi perguntada qual seria a nota, segundo a escala numérica de dor 
(END) que o próprio paciente daria para sua dor ao se automutilar 
durante as crises: 9 (45%) referiram nota 0, 1 (5%) referiu nota 1, 
3 (15%) referiram nota 2, 3 (15%) referiram nota 3, 1 (5%) referiu 
nota 4, 2 (10%) referiram nota 5 e 1 (5%) referiu nota 10. Nesse 
sentido, 45% relataram ausência de dor, 35% dor leve, 15% dor 
moderada e 5% dor intensa (Figura 1).

Dor 
ausente

Dor 
leve

Dor 
moderada

Dor 
intensa

Figura 1. Dor relatada pelo paciente no momento da automutilação

Ao se considerar a dor sentida na automutilação, fora do momento 
da crise, 1 (5%) referiu nota 0, 6 (30%) referiram nota 5, 1 (5%) 
referiu nota 6, 2 (10%) referiram nota 7, 2 (10%) referiram nota 8, 
1 (5%) referiu nota 9 e 7 (35%) referiram nota 10. Nesse sentido, 
5% relataram ausência de dor, 45% dor moderada e 50% dor in-
tensa (Figura 2).
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Figura 2. Intensidade de dor relatada pelo paciente, após o momento 
da automutilação, de acordo com as observações dos ferimentos

DISCUSSÃO

Entre os participantes do estudo que apresentam o comporta-
mento de automutilação, 30% apresentavam idade inferior a 18 
anos e 85% eram do gênero feminino, condizendo com diversos 
estudos8-10.
A automutilação apresenta prevalência de 70 a 80% nos portadores 
de personalidade Borderline. Porém nos presentes resultados encon-
trou-se 40% dos pacientes com esse transtorno de personalidade.
Embora neste estudo, a maioria absoluta dos pacientes tenha apre-
sentado algum transtorno psiquiátrico, estudo de Le Breton11 mos-
trou que as escarificações podem ser realizadas por adolescentes que 
não necessariamente sofrem de transtorno psiquiátrico. 
A tristeza, como sentimento relatado pelos pacientes deste estudo 
como motivadora da automutilação, apresentou prevalência 3 vezes 
mais alta que ansiedade ou raiva divergindo de outro estudo que re-
fere ser o comportamento de automutilação levado a cabo sob gran-
de raiva e ansiedade e sem qualquer sintoma depressivo, na tentativa 
de atingir um alívio12.
Quanto à culpa como desejo de punir a si próprio e causa desenca-
deante da automutilação, neste estudo quase metade dos pacientes a 
citam, corroborando o estudo de Castro4.
Alguns pacientes referiram a automutilação como uma tentativa de 
aliviar a dor emocional ou frustração, coincidindo com vários outros 
autores e como no famoso texto metapsicológico de 1917 de Freud, 
no qual relata que ao cortar-se, o paciente esboça um pedido de 
socorro e uma maneira de se sentir e se manter vivo11,13,14. Não obs-
tante, segundo Duque e Neves1, não há consenso entre os autores 
no que diz respeito às causas e comportamento da automutilação.
Em relação ao sentimento mais frequentemente obtido pelos pa-
cientes avaliados nesse estudo, está o “alívio” de tensões e outros 
sentimentos egodistônicos também encontrado por Cedaro e Nas-
cimento6. Vale ressaltar que 75% dos pacientes referiram “prazer” 
como resposta obtida em consonância com Favazza e Conterio8 que 
afirmam que o lesionar-se seria uma forma de amenizar a angústia e 
simultaneamente gerar dor e prazer.
Considerando a sexualidade, no presente estudo 30% relataram ser 
homo ou bissexuais, em discordância das estimativas brasileiras de 
que 10,7% da população seja bissexual15. Segundo Vilhena e Prado16 

em cada caso de automutilação importa não o acontecimento, mas 
o modo como incide sobre o psiquismo e por que é processado, ge-
ralmente representando um desejo fundamental de falar, experiência 
que indica dúvida, deciframento e reposicionamento subjetivo.
Notavelmente, metade dos pacientes relatou que o fato de perder 
sangue durante a automutilação valida o ato, enquanto apenas um 
paciente a relacionou com o ato sexual e sua sexualidade, contra-
pondo com estudo de Cedaro e Nascimento6, que refere serem as 
automatizações manifestações de autoerotismo (mimetizando uma 
masturbação).
Foi observada maior incidência de compulsão alimentar como com-
pulsão paralela em contraponto com diversos outros estudos17-19 que 
ao analisarem o conteúdo das manifestações em espaços virtuais, en-
contraram correlação dos hábitos de automutilação com uso com-
pulsivo de drogas.
Segundo Le Breton11, Fortune20, a região do braço é o local mais 
escolhido para a realização dos cortes o que corrobora o presente 
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estudo que revelou que 95% dos pacientes se automutila nos braços 
e também em outras partes do corpo.
Entre os pacientes que responderam sobre a ideação ou tentativa 
prévia de suicídio, 85% responderam que já tentaram e/ou ideali-
zaram, corroborando estudo de Bennewith et al.3 que afirma que 
entre 3 e 5% dos indivíduos que exibem algum tipo de compor-
tamento automutilatório  acabam por cometer atos suicidas con-
sumados no intervalo de 5 a 10 anos. Porém, em desacordo com 
Fortune20 o qual constatou que adeptos da escarificação não são 
mais suscetíveis ao suicídio.
Aproximadamente metade dos pacientes relatou ter tatuagem e/ou 
piercing ou ter interesse em fazê-los, resultado semelhante ao estudo 
realizado por Lundh, Karim e Quilisch21 que constatou em pesquisa 
realizada com 128 adolescentes suecos, que o tipo de comportamen-
to mais praticado é a inserção de objetos afiados na pele através de 
piercings e tatuagens (32,5%).
Em relação ao momento do dia em que a automutilação é realiza-
da, mais da metade referiu ser no período da noite. Quando ques-
tionados sobre a frequência da automutilação, metade relatou se 
automutilar apenas durante as crises enquanto um terço relatou se 
automutilar diariamente.
A literatura carece de estudos sobre a avaliação da dor do paciente 
que pratica automutilação. Neste estudo, ao ser questionado sobre 
qual seria a nota que o próprio paciente daria para sua dor ao se au-
tomutilar durante as crises, 45% referiram não sentir dor, 35% refe-
riram dor de média intensidade, 10% dor de moderada intensidade 
e 5% dor intensa. Ao considerar a dor sentida para automutilação, 
fora do momento da crise, 5% relataram acreditar não sentir dor, 
45% relataram dor de moderada intensidade e 50% relataram dor 
intensa.  Ao indagar sobre qual seria a nota que outra pessoa que 
não tem o hábito de se automutilar daria ao mesmo estímulo da 
automutilação, 5% acreditam que outros encaram essa dor como 
ausente, 10% como de leve intensidade, 10% como de moderada 
intensidade e 75% como dor intensa.

CONCLUSÃO

A prevalência da automutilação foi maior em mulheres, jovens, por-
tadoras de algum transtorno psiquiátrico, ansiedade, raiva e desejo 
de punição e maior incidência em homo ou bissexual quando com-

parado à prevalência desses na população em geral e o período do dia 
de maior ocorrência se deu à noite, durante as crises. 
Em relação à percepção dolorosa durante a automutilação foi de bai-
xa a leve intensidade, principalmente se comparada ao que o pacien-
te avalia para o mesmo fenômeno fora das crises ou se considerando 
outra pessoa.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Quality of life has 
always been a human concern, especially nowadays when job 
market requirements are exposing dentists to stressing situations 
and adverse conditions, thus favoring the installation of seve-
ral labor-related diseases. This study aimed at evaluating labor-
-related musculoskeletal disorders, painful symptoms and their 
relation with quality of life and the use of preventive measures 
by dentists.
METHODS: Study population was made up of dentists of the 
private network (n=64). Two self-applicable questionnaires were 
used being one to measure quality of life World Health Orga-
nization Quality of Life-bref and the other for musculoskeletal 
disorders.
RESULTS: Pain was more prevalent on neck and cervical spi-
ne (49.2%), followed by lumbar region (40%). With regard to 
quality of life, physical domain had higher mean scores (76.5%) 
followed by social relations domain (74.9%). 
CONCLUSION: The region with higher prevalence of pain was 
neck and cervical spine and professionals with pain were not so 
happy with their quality of life.
Keywords: Dentists, Musculoskeletal disorders, Occupational 
diseases, Quality of life.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A qualidade de vida sem-
pre foi uma preocupação do homem, especialmente nos últimos 
tempos em que as exigências do mercado de trabalho vêm ex-
pondo o profissional de odontologia a situações estressantes e 
condições adversas, favorecendo a instalação de diversas doenças 
decorrentes das atividades laborais. O objetivo deste estudo foi 
avaliar a presença de distúrbios osteomusculares relacionados ao 
trabalho; sintomas dolorosos e sua relação com qualidade de vida 
e o emprego de medida preventiva entre cirurgiões-dentistas. 
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MÉTODOS: A população de estudo foi composta por cirurgi-
ões-dentistas da rede privada (n=64); dois questionários autoa-
plicáveis foram empregados, sendo um para mensurar qualidade 
de vida, World Health Organization Quality of Life-bref e o outro 
para distúrbios osteomusculares.
RESULTADOS: A região mais acometida por dores foi a do pes-
coço e da coluna cervical (49,2%), seguida pela região lombar 
(40%). No que se relaciona à qualidade de vida, o domínio físico 
apresentou a média de escores mais altos (76,5%) seguido do 
domínio relações sociais (74,9%). 
CONCLUSÃO: A região com maior prevalência de sintomas 
dolorosos foi a do pescoço e coluna cervical; profissionais com 
dores apresentaram menor satisfação com sua qualidade de vida.
Descritores: Distúrbios Osteomusculares, Doenças Ocupacio-
nais, Qualidade de Vida, Odontólogos.
 
INTRODUÇÃO

A qualidade de vida (QV) de acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS)1 é definida como: “percepção do indivíduo de sua 
posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos 
quais vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações”. É um conceito amplo, que abarca saúde física, es-
tado psicológico, níveis de independência, relacionamento social, 
características ambientais e padrão espiritual1-6.
Os programas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), e pro-
moção de saúde fazem com que o indivíduo tenha maior resistên-
cia ao estresse, estabilidade emocional elevada, motivação, eficiên-
cia no trabalho, melhora na autoimagem e nos relacionamentos, 
resultando em diminuição de acidentes, custos de saúde assisten-
cial e absenteísmo. Esses fatores fazem com que a organização me-
lhore sua imagem, aumente a produtividade e melhore o ambiente 
organizacional7.

A atividade laboral ocupa um espaço de tempo determinante na vida 
do ser humano, daí a importância de se buscar a QV no trabalho vi-
sando a facilitar e satisfazer as suas necessidades, considerando que o 
nível de satisfação e envolvimento do individuo com a atividade que 
desempenha gera aumento da sua produtividade7-9. As condições de 
trabalho interferem de maneira direta nas relações sociais dos indi-
víduos e principalmente no seu estado de saúde. Atualmente o ho-
mem está exposto a constantes situações estressantes decorrentes das 
atividades laborais favorecendo a manifestação de diversas doenças, 
que são denominadas doenças ocupacionais10.
Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) 
estão em evidência e são considerados os mais frequentes dentre as 
doenças ocupacionais11. A partir da Revolução Industrial, as doenças 
ocupacionais passaram a ser diagnosticadas pela Previdência Social 
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(PS) e reconhecidas pelos trabalhadores e entidades sindicais, pois 
até então eram consideradas afecções idiopáticas12. No Brasil, a pri-
meira terminologia adotada pela PS para designar esse grupo de afec-
ções musculoesqueléticas foi “tenossinovite do digitador”; em 1992 
passou a ser denominadas lesões por esforço repetitivo (LER), e esse 
termo foi substituído posteriormente por DORT que corresponde ao 
termo inglês Work Related Muscoloskeletal Disorders, acompanhando 
a tendência mundial de unificar os estudos sobre as afecções mus-
culoesqueléticas em um único termo, retirando a falsa ideia de que 
o quadro clínico acomete apenas trabalhadores que exercem movi-
mentos repetitivos11-13. Tais distúrbios representam um conjunto de 
síndromes que atingem músculos, fáscias musculares, vasos, tendões, 
ligamentos, nervos e articulações, podendo acometer qualquer região 
do aparelho locomotor, embora sejam mais frequentes nas regiões cer-
vical, lombar e nos membros superiores (MMSS)6,13,14. Por realizarem 
constantes movimentos com os MMSS, especialmente as mãos, utili-
zarem instrumentos vibratórios e que necessitem de grande apreensão, 
os cirurgiões-dentistas estão altamente sujeitos a desenvolver doenças 
como síndrome do túnel do Carpo, dedo em gatilho e síndrome de 
De Quervain, que causam inflamações que podem limitar movimen-
tos dificultando assim a prática da profissão15.
A norma técnica do Instituto Nacional Seguro Social (INSS) (Or-
dem de Serviço/INSS n.º 606/1998) conceitua DORT como uma 
síndrome clínica caracterizada por dor crônica, acompanhada ou 
não de alterações objetivas, que se manifesta principalmente no pes-
coço, cintura escapular e/ou MMSS em decorrência do trabalho, 
podendo afetar tendões, músculos e nervos periféricos16. Os DORT 
estão em sua maioria associados a fatores biomecânicos, psicossociais 
e administrativos. Os de natureza biomecânica estão relacionados a 
movimentos repetitivos e manuais com emprego de força, posturas 
inadequadas e sobrecarga estática; os  associados a fatores psicosso-
ciais estão relacionados à pressão acentuada para obtenção de resul-
tados, trabalho monótono e falta de interação entre os colegas e os 
fatores administrativos estão relacionados a jornada de trabalho ex-
cessiva, ausências de pausas necessárias e falta de promoção de saúde 
e prevenção17.
Os sinais e sintomas manifestados pelos DORT podem variar de 
acordo com cada indivíduo, sendo alguns deles comuns a todas as 
pessoas. O primeiro sintoma é a dor, que a princípio é leve e relacio-
nada ao movimento, tornando-se intensa e contínua com o passar 
do tempo. Além da dor, manifestam-se com frequência a sensação 
de peso e cansaço no membro afetado, formigamento, dormência, 
crepitações, distúrbios circulatórios, edema, calor localizado, fadiga, 
diminuição da força, câimbra, atrofia muscular e alterações psicoló-
gicas como insônia, depressão e ansiedade11.
Atualmente poucas são as categorias profissionais que não oferecem 
risco de desenvolvimento de algum tipo de doença ocupacional, 
porém algumas profissões apresentam maior tendência tais como: 
bancários; operários de fábricas e indústrias e cirurgiões-dentistas, 
dentre outras18.
A odontologia tem sido considerada uma profissão frequentemente 
associada a doenças ocupacionais17, havendo uma relação direta en-
tre os altos índices de estresse e dores físicas com os aspectos ergonô-
micos irregulares, o que se expressa por meio de posturas inadequa-
das, cansaço físico e mental, bem como das condições patológicas, 
como o DORT e doenças adquiridas pelo estresse19.

MÉTODOS

Trata- se de um estudo transversal, de caráter quantitativo, descritivo 
e analítico. Para o cálculo amostral, adotou-se prevalência estimada 
de 93% conforme estudo anterior17, erro tolerável de 5%, e nível de 
confiança de 95%. Com isso, a amostra obtida foi de 59 cirurgiões-
-dentistas.  A esse número foram acrescidos 10% para possíveis per-
das e recusas. 
A população de estudo foi composta por cirurgiões-dentistas (n=64) 
atuantes no setor privado em municípios do estado de São Paulo. 
Foram excluídos os cirurgiões-dentistas que não aceitaram participar 
da pesquisa bem como aqueles que não foram encontrados em seus 
consultórios após três tentativas foram descartados (n=76).
Os instrumentos de pesquisa foram dois questionários autoaplicáveis 
os quais foram respondidos pelos profissionais nos seus respectivos 
ambientes de trabalho. Um deles foi o questionário Nórdico de Sis-
temas Osteomusculares (QNSO)20 utilizado em sua versão validada 
para a população brasileira21, o qual permitiu verificar a frequência 
e a região de dores em um período de 12 meses de trabalho. Esse 
instrumento é composto por 9 questões, sendo cada uma equivalente 
a uma parte do corpo e ilustrada por uma figura humana: pescoço/
região cervical; ombros; braços; cotovelos, antebraços; punhos/mãos/
dedos; região dorsal; região lombar; quadril/membros inferiores 
(MMII). Essas questões possuem uma escala de mensuração gradu-
ada de zero a 3, onde: 0 – não; 1- raramente; 2 - frequentemente; 
3 - sempre. O outro instrumento, o World Health Organization Qua-
lity of Life (WHOQOL-bref) (OMS)22, explora o autorrelato de QV, 
cuja versão abreviada validada para a população brasileira23 é composta 
por 26 questões relativas aos últimos 15 dias anteriores à avaliação. 
As duas primeiras questões são de natureza geral, sendo a primeira 
uma referência à percepção individual da QV e, a segunda, aborda 
a satisfação com a saúde; as demais, num total de 24 questões, estão 
distribuídas em quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais 
e meio ambiente. O WHOQOL não prevê conceitualmente que se 
possa utilizar o escore global de QV sendo então calculado o escore 
de cada domínio. O escore de cada domínio é obtido numa escala 
positiva de zero a 100, isto é, quanto mais alto o escore, melhor a QV 
naquele domínio. 
As respostas são representadas em uma escala do tipo Likert, para: 
intensidade, capacidade, frequência e avaliação. A intensidade é clas-
sificada em: nada, muito pouco, mais ou menos, bastante e extrema-
mente. A capacidade é classificada em: nada, muito pouco, médio, 
muito e completamente. A frequência é classificada em: nunca, al-
gumas vezes, frequentemente, muito frequentemente e sempre. A 
avaliação é classificada em: muito ruim, ruim, nem ruim nem boa, 
boa e muito boa; muito satisfeito, insatisfeito, nem satisfeito nem 
insatisfeito, satisfeito e muito satisfeito. 
Os domínios:
1) Físico: percepção do indivíduo sobre sua condição física. Contém 
as facetas: dor e desconforto; energia e fadiga; sono e repouso; ativi-
dades da vida cotidiana; dependência de fármaco ou de tratamentos 
e capacidade de trabalho; 
2) Psicológico: percepção do indivíduo sobre sua condição afetiva e 
cognitiva, cujas facetas são sentimentos positivos; pensar, aprender, 
memória e concentração; autoestima; imagem corporal e aparência; 
sentimentos negativos e espiritualidade/religião/crenças pessoais;
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3) Relações sociais: percepção do indivíduo sobre os relacionamen-
tos sociais e os papéis sociais adotados na vida, com as seguintes 
facetas: relações pessoais; suporte (apoio) social e atividade sexual; 
4) Meio ambiente: percepção do indivíduo sobre aspectos diversos 
relacionados ao ambiente onde vive. Contém as facetas: segurança 
física e proteção; ambiente no lar; recursos financeiros; cuidados de 
saúde e sociais: disponibilidade e qualidade; oportunidades de ad-
quirir novas informações e habilidades; participação, oportunidades 
de recreação/lazer; ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) 
e transporte.
Todos os profissionais de saúde que aceitaram participar do estudo 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Análise estatística
Os dados foram armazenados e processados, empregando-se os 
 softwares BioEstat versão 5.3 e Epi Info 7. Para análise descritiva de 
todas as variáveis e as análises bivariadas aplicou-se o teste de Mann-
-Whitney ao nível de significância de 5%.

O projeto teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, 
CAAE nº 35843614.5.0000.5420, Parecer Consubstanciado nº 
875.562/2014 e obedeceu aos preceitos éticos de acordo com as nor-
mas da Declaração de Helsinque da Associação Médica Mundial.

RESULTADOS

Com relação à distribuição dos entrevistados, observou-se predo-
minância do gênero feminino (59,4%). A maioria dos cirurgiões-
-dentistas (54,7%) cumpria uma jornada de trabalho maior que 8 
horas diárias. Quando questionados sobre a realização de atividades 
físicas, 50% afirmaram praticar exercícios físicos pelo menos duas 
vezes na semana (Tabela 1). 
A tabela 2 apresenta resultados referentes à frequência de dor au-
torreferida por região corporal. A região com maior prevalência dos 
sintomas dolorosos foi a do pescoço e coluna cervical, sendo que dos 
64 participantes, 49,2% relataram dor nessa região e em segundo 
lugar a região lombar com 40%; a região dos cotovelos obteve a 
menor prevalência de dores (4,6%) (Figura 1). 
A tabela 3 apresenta resultados referentes à frequência de dor au-
torreferida por região corporal. A região com maior prevalência de 
sintomas dolorosos foi a do pescoço e da coluna cervical, sendo que 
dos 64 participantes, 49,2% relataram dor nessa região e em segun-
do lugar a região lombar com 40%; a região dos cotovelos obteve a 
menor prevalência de dores (4,6%). 

Tabela 2. Distribuição dos profissionais segundo o autorrelato de dor, e região corporal em cirurgiões dentistas

Região corporal 

Frequência

Nunca Raramente Frequentemente Sempre

n % n % n % n %

Pescoço e coluna cervical 15 23,1 17 26,2 27 41,5 5 7,7

Ombros 26 40 19 29,2 15 23,1 4 6,2

Antebraços 44 67,7 13 20 7 10,8 0 0

Punhos/mãos/dedos 24 36,9 17 26,2 16 24,6 6 9,2

Região dorsal 15 30,8 23 36,9 21 26,2 5 4,6

Quadril/membros inferiores 44 67,7 11 17 8 12,3 1 1,5

Tabela 1. Distribuição da amostra segundo variáveis demográficas

Variáveis n %

Gênero

   Feminino 38 59,4

   Masculino 26 40,6

Faixa etária (anos)

   Até 30 11 17,2

   31 a 50 36 56,2

   Mais de 50 17 26,6

Tempo de trabalho como profissional (anos)

   1 a 16 27 42,2

   17 a 27 22 34,4

   28 a 35 15 23,4

Jornada de trabalho (horas/dia)

   6 9 14,1

   8 20 31,2

   Mais de 8 35 54,7

Pratica de exercício físico (2 ou mais vezes/ semana)

   Sim 32 50,0

   Não 29 45,3 Figura 1. Distribuição de autorrelato de dor por região corporal
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Foram comparados os profissionais com dor e sem dor em relação 
aos domínios determinados no escore do WHOQOL-bref. Em to-
dos os domínios os profissionais sem dores apresentaram na média 
maior pontuação em comparação aos com dores. Na autoavaliação 
da QV os profissionais sem dores tiveram melhor pontuação (17,00) 
em relação aos com dores, ou seja, de todos os domínios, os profis-
sionais sem dores tiveram maior pontuação (16,62) em relação aos 
com dores (15,30). No que se refere ao teste de Mann-Whitney os 
que apresentaram diferença estatisticamente significativa foram: o 
domínio físico (p=0,0112), a autoavaliação da QV (p=0,0061) e o 
somatório de todos os domínios (p=0,0438), como demonstrado 
na tabela 4.

DISCUSSÃO

Dores musculoesqueléticas e desconforto atingem 62% da popu-
lação em geral, e a proporção aumenta para 93% entre cirurgiões-
-dentistas17; essa categoria profissional está entre a que mais possuem 
profissionais afastados do trabalho por incapacidade temporária ou 
permanente, respondendo por cerca de 30% de abandono prematu-
ro da profissão17. Os cirurgiões-dentistas são vulneráveis aos distúr-
bios osteomusculares por exercerem frequentemente movimentos 
repetitivos e precisos, assumirem posturas inadequadas por neces-
sidade de técnicas operatórias, forças excessivas e longas jornadas de 
trabalho2,24-31.
O Ministério da Saúde32 aponta que as mulheres, independentemen-
te da profissão, estão mais propensas a desenvolverem DORT em 
relação aos homens por razões ainda desconhecidas, dessa maneira se 
fazem necessários estudos de amostras homogêneas para comprovar 
essa prevalência32. Alguns autores defendem uma indicação biomé-
dica se referindo ao fato de que o desenvolvimento osteomuscular é 
diferente nas mulheres, as quais possuem menor número de fibras 

musculares que os homens, bem como menor capacidade de arma-
zenar e converter glicogênio em energia útil33.
Em relação à jornada de trabalho observou-se nesse estudo que a 
maioria dos cirurgiões-dentistas participantes relatou ter uma jor-
nada de trabalho maior que 8 horas diárias (54,7%), expondo os 
profissionais por um período prolongado a fatores prejudiciais 
à saúde, entre eles, adoção de uma mesma postura sem descanso, 
forças manuais e movimentos repetitivos e vibratórios contínuos7. 
Longas jornadas de trabalho e condições inadequadas fazem parte, 
respectivamente, dos fatores administrativos e mecânicos causais das 
DORT. Além de gerarem uma insatisfação profissional pela falta de 
tempo disponível para lazer, influenciam a QV8

.
O cirurgião-dentista, por atuar em um campo operatório restrito, 
adota uma postura habitual de flexão da cabeça e do pescoço acom-
panhado de rotação e com os ombros curvados para frente, na ten-
tativa de obter maior campo de visão. Essa circunstância leva à com-
pressão dos discos intervertebrais cervicais podendo ocasionar uma 
desidratação em longo prazo, além de poder gerar o encurtamento 
dos músculos posteriores do pescoço, enquanto as fibras médias e 
inferiores do trapézio podem ser alongadas33,34

.
A maior frequência de sintoma doloroso na região do pescoço e co-
luna cervical já foi também relatada em estudos nacionais e inter-
nacionais bem como no presente estudo18,26,33,34. Uma DORT mais 
comum na região do pescoço é a cervicobraquialgia, que pode ser 
provocada por fadiga muscular, movimentos repetitivos e posturas 
incorretas28.
O meio ambiente apresentou menor pontuação entre os domí-
nios. Esses resultados foram semelhantes a outros trabalhos que 
empregaram o WHOQOL-bref para avaliação da QV de cirurgi-
ões-dentistas5,6

.
O ambiente de trabalho é extremamente importante em relação à 
satisfação profissional. Quando saudável no ponto de vista de se-

Tabela 3. Medidas de tendência central e dispersão dos escores dos domínios do WHOQOL-bref em cirurgiões dentistas

 Domínios Média Desvio 
Padrão

Coeficiente 
variação

Valor 
mínimo

Valor 
máximo

Amplitude Valor 
de p

Com 
dor

Sem 
dor

Com 
dor

Sem 
dor

Com 
dor

Sem 
dor

Com 
dor

Sem 
dor

Com 
dor

Sem 
dor

Com 
dor

Sem 
dor

Físico 15,75 17,50 2,57 1,35 16,29 7,72 10,29 15,43 20,00 20,00 9,71 4,57 0,0112*

Psicológico 15,51 16,54 2,44 1,56 15,73 9,45 8,67 12,67 19,33 18,67 10,67 6,00 0,1429

Relações sociais 15,69 16,75 2,74 2,01 17,46 11,97 8,00 13,33 20,00 20,00 12,00 6,67 0,1981

Meio ambiente 14,75 15,75 2,00 1,62 13,58 10,30 9,00 14,00 18,00 18,50 9,00 4,50 0,0897

Autoavaliação da 
qualidade de vida

14,71 17,00 3,16 1,63 21,45 9,61 8,00 14,00 20,00 20,00 12,00 6,00 0,0061*

Total 15,30 16,62 2,04 1,26 13,33 7,58 9,85 14,77 18,77 18,46 8,92 3,69 0,0438*
Teste de Mann-Whitney. * diferença estatisticamente significativa.

Tabela 4. Parâmetros da pontuação do WHOQOL-bref segundo os domínios e sintomas dolorosos

Variáveis Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo

Domínio físico 76,5 64,3 15,3 35,7 100

Domínio psicológico 73,8 66,7 13,9 29,2 95,8

Domínio social 74,9 58,3 16,2 25 100

Domínio meio ambiente 68,3 53,1 12,3 31,3 87,5

Autoavaliação da qualidade de vida 73,4 55,2 12,5 32,6 93,8
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gurança física, financeira e social passa a ser uma fonte de suporte 
para o profissional, porém, muitas vezes o ambiente é inadequado 
tornando-se uma fonte de estresse7.
As queixas de dores observadas são coerentes com os níveis de satisfa-
ção no domínio físico, ou seja, a dor interfere nas atividades rotineiras 
e na capacidade de trabalho e até mesmo na sua QV. Esses resultados 
estão de acordo com o próprio grupo de idealizadores do  WHOQOL, 
que no domínio físico associa a dor com o declínio na QV7.
Além do domínio físico, a dor apresentou relação significativa tam-
bém com o total de domínios, comprovando a sua forte influência 
na QV de uma forma geral. Cirurgiões-dentistas com dor mostra-
ram-se menos satisfeitos com a sua QV7,35

.
Algumas medidas preventivas devem ser adotadas pelos cirurgiões-
-dentistas para diminuir o nível de estresse, evitar a frequência dos 
sintomas dolorosos e posteriormente o diagnóstico de DORT. Uma 
alternativa é a ginástica laboral, incluindo os alongamentos, massa-
gens e relaxamento físico e psicológico e fisioterapia. Uma ampla 
reforma ergonômica se faz necessária na odontologia, para que os 
cirurgiões-dentistas adotem e façam uso de posturas ergonomica-
mente corretas em suas atividades laborais diárias21.
 
CONCLUSÃO

O sintoma doloroso mais frequente entre os cirurgiões-dentistas foi 
na região do pescoço e da coluna cervical. O domínio meio ambiente 
apresentou a menor média do escore do WHOQOL-bref. Os cirurgi-
ões-dentistas com dores apresentaram menor satisfação com a sua QV.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Ice as treatment mo-
dality is indiscriminately used without considering possible di-
fferences between males and females in terms of threshold and 
tolerance to cold-induced pain during cryotherapy. Pain referred 
by patients during cryotherapy may be a defense mechanism 
against possible tissue injury caused by severe vasoconstriction. 
This study aimed at observing the difference in threshold, tole-
rance and perception of cold-induced pain between individuals 
of both genders.
METHODS: Participated in the study 117 young volunteers of 
both genders, who were submitted to cold-induced pain proto-
col simulating a situation of immersion cryotherapy. 
RESULTS: The study has shown significant differences between 
genders in pain threshold and tolerance. Pain perception was not 
significantly different between groups.
CONCLUSION: Males had higher threshold and tolerance 
to cold-induced pain as compared to females. According to re-
sults, one may infer that differences in responses between gen-
ders should be respected, since indiscriminate standardization of 
cryotherapy application time might result in tissue injury.
Keywords: Adverse effects, Cryotherapy, Gender, Pain measure-
ment, Pain threshold.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O uso do gelo como forma 
de tratamento é utilizado indiscriminadamente sem considerar 
as prováveis diferenças, entre os pacientes do gênero masculino 
e feminino, no limiar e na tolerância à dor induzida pelo frio 
durante a aplicação da crioterapia. A dor referida pelo paciente 
durante a aplicação da crioterapia pode atuar como um mecanis-
mo de defesa frente a uma possível agressão tecidual ocasionada 
por uma vasoconstrição acentuada. O objetivo deste estudo foi 
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verificar a diferença no limiar, tolerância e percepção da dor in-
duzida pelo frio entre indivíduos de ambos os gêneros.
MÉTODOS: Participaram do estudo 117 voluntários jovens, 
de ambos os gêneros, que foram submetidos a um protocolo de 
indução de dor pelo frio simulando uma situação de crioterapia 
por imersão. 
RESULTADOS: A análise dos grupos estudados revelou dife-
renças significativas entre os gêneros para o limiar e a tolerância 
a dor. A percepção da dor não apresentou diferença significativa 
entre os gêneros. 
CONCLUSÃO: Indivíduos do gênero masculino apresentaram 
maior limiar e tolerância à dor, induzida pelo frio, do que os do 
gênero feminino. De acordo com os resultados, pode-se inferir que 
as diferenças nas repostas encontradas entre os gêneros devem ser 
respeitadas, já que uma padronização indiscriminada no tempo de 
aplicação da crioterapia pode acarretar em lesões teciduais.
Descritores: Crioterapia, Efeitos adversos, Gênero, Limiar da 
dor, Mensuração da dor. 

INTRODUÇÃO

A crioterapia é um recurso amplamente utilizado no cenário clíni-
co fisioterapêutico durante o tratamento inicial de lesões agudas do 
aparelho locomotor. Há evidências de que essa modalidade produz 
efeitos analgésicos e promove a restauração estrutural e funcional do 
tecido lesionado1. Essa abordagem de diminuição da temperatura 
reduz gradativamente a transmissão de impulsos nervosos sensitivos 
em razão da redução da velocidade de condução das fibras nervo-
sas, promovendo elevação do limiar de dor do indivíduo. Durante a 
aplicação da crioterapia são observadas respostas fisiológicas como a 
diminuição do metabolismo celular, do edema e do espasmo, entre 
outras respostas que dependem do local da lesão e da forma de uso1-4.
O uso do frio tem apresentado utilidades na reabilitação e na pre-
venção de lesões no esporte. Dentre as formas de utilização dessa 
terapêutica encontram-se compressas de gelo, imersão em meio 
líquido resfriado ou criomassagem2-5. Deve-se atentar que a crio-
terapia quando usada incorretamente, sem conhecimento dos fe-
nômenos neurofisiológicos, musculares e vasculares, poderá trazer 
consequências indesejáveis, interferindo diretamente na qualidade 
do tratamento3,4. O tempo de aplicação é outro fator negligenciado 
na maioria das vezes, sendo necessário um tempo adequado de apli-
cação da técnica para obter os efeitos desejados; no entanto, tal fato 
não é observado na prática clínica, muitas vezes sendo um tempo 
insuficiente ou demasiado longo. Esse fato pode levar a uma piora 
do quadro inicial2.
A crioterapia é utilizada indiscriminadamente sem considerar as dife-
renças entre os pacientes dos gêneros masculino e feminino na dor6-
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10. Os sintomas álgicos referidos pelos pacientes durante a aplicação 
da crioterapia podem atuar como um mecanismo de defesa frente a 
uma possível agressão tecidual ocasionada por uma vasoconstrição 
acentuada11. Essa abordagem é muito relevante para despertar o sur-
gimento de outros estudos nessa área e consequentemente melhor 
compreensão por parte dos profissionais quanto ao uso do gelo. 
Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi verificar a diferença no 
limiar, tolerância e percepção da dor induzida pelo frio entre indiví-
duos de ambos os gêneros. 

MÉTODOS

Foram recrutados para este estudo 130 jovens saudáveis, de ambos 
os gêneros, da população discente da Universidade Federal do Piauí 
(UFPI), com idade entre 18 e 25 anos. Os participantes foram di-
vididos, de forma aleatória, em dois grupos diferentes, separados de 
acordo com o gênero. 
A amostra foi de conveniência e foram incluídos indivíduos jovens e 
hígidos que concordaram com o protocolo do estudo e que estavam 
aptos e dispostos a participar da pesquisa. Os indivíduos selecio-
nados receberam informações sobre o procedimento experimental 
(verbalmente e na forma escrita) sendo esclarecidos os riscos e as 
contraindicações de todos os procedimentos. Todos os participantes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Os critérios de exclusão foram indivíduos que apresentaram anor-
malidades vasculares periféricas, hipertensão e hipotensão, neuro-
patias periféricas ou alteração de sensibilidade, traumas recentes e 
dismenorreia. 
Os indivíduos que ultrapassaram quatro minutos de permanência 
da mão não dominante em imersão na água resfriada também foram 
excluídos, pois essas características exibem condições particulares de 
tolerância ao frio que tornariam a amostra heterogênea e dificulta-
riam análise entre os grupos.
Foi utilizada a escala analógica visual (EAV) e um cronômetro digital 
marca Kenko, modelo KK-2808-China, hidrogel, micropore, um 
ebulidor mergulhão aquecedor de água, dois termômetros de mer-
cúrio INCOTERM L-212/04, dois recipientes (um plástico e um 
metálico), gelo em cubos e água filtrada.
Os experimentos foram realizados no Laboratório de Fisiotera-
pia da UFPI, Campus Ministro Reis Velloso, no município de 
Parnaíba, PI.
O protocolo utilizado foi uma modificação de um modelo já reali-
zado em outros estudos. O experimento foi dividido em três fases. 
Durante todo o procedimento, os indivíduos permaneceram senta-
dos, confortavelmente, com o braço não dominante apoiado ao lado 
do corpo e quando solicitados, imergiram a mão desse membro em 
um dos dois recipientes localizados ao lado do corpo. 
Fase 1: padronização da temperatura da pele - previamente ao início 
da indução nociceptiva, a mão não dominante foi imersa em um 
recipiente com água aquecida (37ºC) por 5 minutos para eliminar 
qualquer variabilidade na temperatura inicial da superfície da pele.
Fase 2: indução da dor - a extremidade do membro superior não 
dominante foi então mergulhada (até a primeira prega do punho) 
dentro de um recipiente metálico com água e gelo mantido a 0ºC 
por meio de um sistema de retroalimentação manual. Ressalta-se 
que a superfície da mão manteve contato direto somente com a água 

resfriada que foi separada do gelo, para que não fosse distorcida a real 
sensação de dor. 
Fase 3: determinação das variáveis analisadas: os indivíduos perma-
neceram com a mão não dominante imersa na água, e quando rela-
taram o primeiro sinal de dor este foi registrado como o seu limiar 
de dor; após isso permaneceram até o estado de máxima percepção 
dolorosa registrado como a tolerância à dor; nesse momento o in-
divíduo retirava a mão imediatamente e a EAV era aplicada para 
quantificar a percepção da dor.

Análise estatística
O teste t de Student não pareado foi aplicado para identificar di-
ferenças entre os grupos experimentais em cada variável analisada. 
O nível de significância adotado foi de 0,05. Todos os dados foram 
analisados por meio do programa Graph Pad Prism (versão cinco) 
para o Windows.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPI, 
processo número 0381.0.045.000-10.

RESULTADOS

Foram incluídos no estudo 130 indivíduos, porém 13 foram excluí-
dos por ultrapassarem o limite máximo de permanência do mem-
bro não dominante imerso durante a aplicação do protocolo de dor. 
Logo, 117 indivíduos finalizaram o estudo, sendo 55 homens e 62 
mulheres. Os dados antropométricos dos participantes estão expos-
tos na tabela 1.

Tabela 1. Dados antropométricos

Gênero Idade (anos) Peso (kg) Altura (m) IMC (kg/m²)

   Masculino 21,4±1,9 70,1±12,9 1,70±0,1 23,4±3,8

   Feminino 21,2±1,8 56,6±9,8 1,60±0,1 21,9±3,7
IMC = índice de massa corporal. 

A análise dos grupos estudados revelou diferenças significativas entre 
os gêneros para o limiar e a tolerância à dor. Indivíduos do gênero 
masculino demoraram mais para perceber a sensação de dor (limiar 
p<0,05) e suportaram a indução de dor durante um intervalo de 
tempo maior quando comparados com os indivíduos do gênero 
feminino (tolerância p<0,05). A percepção da dor não apresentou 
diferença significativa entre os gêneros (Tabela 2).

Tabela 2. Análise da dor induzida pelo frio

Homem Mulher Valor de p

Limiar de dor (segundos) 25,7±1,6 17,2±1,2 <0,0001*

Tolerância à dor (segundos) 76,2±5,9 50,9±3,6 0,0003*

Percepção da dor (EAV) 7,8±0,1 8,1±0,1 0,152
EAV = escala analógica visual; *Diferença estatisticamente significativa.

DISCUSSÃO

Diversos estudos têm investigado as diferenças na dor entre os gêneros 
usando protocolos experimentais, com uma grande variedade de estí-
mulos nocivos8,9. Estes autores demostraram que as mulheres exibem 
maior sensibilidade à dor, do que os homens, seja de natureza mecâni-
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ca, isquêmica ou pelo frio. O presente estudo revelou diferenças signi-
ficativas entre os gêneros para o limiar e a tolerância à dor, resultados 
semelhantes aos de outros autores10,12,13. Os fatores que contribuem 
para essas diferenças entre os gêneros, no que diz respeito à dor, in-
cluem variáveis   fisiológicas, socioculturais e psicológicas10-15. 
Os homens são mais motivados para tolerar e reprimir expressões 
de dor, por influências socioculturais e psicológicas do papel sexual 
masculino, enquanto o papel sexual feminino incentiva a expressão 
da dor e produz menor motivação para tolerar a dor9,15. Na tentativa 
de minimizar essa influência, antes da realização dos procedimentos 
cada participante foi instruído a não seguir essa tendência e informa-
do acerca da importância de referir fielmente a sua sensação. A coleta 
de dados foi realizada pelos mesmos avaliadores para todos parti-
cipantes com o objetivo de obter homogeneidade nas avaliações. 
Mesmo com as diferenças sexuais na neurofisiologia álgica, não fo-
ram encontradas diferenças significativas na percepção da dor. Essa 
variável analisada corresponde à intensidade do estímulo álgico ex-
perimentado por cada componente da população amostral. Como 
método de avaliação foi utilizada a EAV, instrumento de avaliação 
largamente utilizado no universo científico e clínico16,17.
As mulheres que participaram do estudo não foram questionadas 
sobre o seu ciclo menstrual, e isso consiste em fator de limitação 
deste estudo por desconsiderar a modulação álgica sob a influência 
endócrina18. Stening et al.18 investigaram a influência hormonal na 
sensação da dor em diferentes fases do ciclo menstrual de mulhe-
res saudáveis por meio de um protocolo de dor induzida pelo frio 
analisando o limiar, tolerância e a intensidade da dor. Os resultados 
mostraram que a sensação da dor está aumentada durante a fase lú-
tea e que elevadas concentrações séricas de progesterona e estradiol 
correspondem a menores valores para intensidade da dor. 
A situação de crioterapia por imersão utilizada neste estudo identifi-
cou diferenças na sensibilidade e na tolerância ao frio entre homens 
e mulheres. Essa observação é relevante, visto que a prescrição do 
tempo de aplicação da crioterapia é utilizada indiscriminadamente 
sem considerar as prováveis diferenças entre os pacientes do gênero 
masculino e feminino  no limiar e na tolerância à dor induzida pelo 
frio. Na literatura existem vários estudos envolvendo diferentes mo-
dalidades terapêuticas com uso do gelo e estabelecendo o mesmo 
tempo de aplicação para indivíduos de ambos os gêneros6-8. 
A diminuição brusca da temperatura estimula a ação do sistema ner-
voso periférico, por meio de terminações nervosas livres na pele, para 
atuar na regulação da temperatura, enviando sinais aferentes ao sistema 
nervoso central. Quando há uma considerável redução na temperatu-
ra, os receptores são ativados causando vasoconstricção reflexa1,19. As 
fibras nervosas que podem ser estimuladas na intervenção terapêutica 
com uso do frio são a mielinizada A delta, relacionada com a sensação 
de frio, e a não mielinizada C, responsável pela percepção do estímulo 
nociceptivo20. A temperatura controlada entre 0°C e 2°C foi capaz de 
gerar dor em todos os voluntários da pesquisa. 
Embora existam poucas possibilidades, o uso inadequado do gelo 
como forma de terapia em alguns indivíduos pode levar à lesão 
de estruturas nervosas resultando em incapacidades ao indivíduo 
submetido à terapia. Apesar de acontecer raramente Bassett et al.11 

apresentaram seis casos de lesão no nervo periférico induzida pela 
crioterapia em atletas com duração do tratamento variando de 15 a 
60 minutos. Eles recomendam a intervenção crioterápica limitada, 

de aproximadamente 20 minutos, em áreas onde anatomicamente 
existam nervos periféricos localizados mais superficiais à pele, princi-
palmente quando há compressão com o uso do frio na modalidade 
utilizada ou em pacientes que são mais sensíveis às mudanças acen-
tuadas da temperatura da pele.
A dor que ocorre durante a exposição ao frio pode estar relacionada 
com lesão dos vasos sanguíneos ou das estruturas nervosas periféri-
cas responsáveis pela termorregulação21. A lesão de nervos periféri-
cos leva à liberação de mediadores celulares que atuam nas fibras 
nervosas modificando o número e a localização dos canais iônicos. 
Essas alterações tendem a facilitar o influxo de íons geradores do 
potencial de ação e consequentemente a reduzir o limiar de despola-
rização dos nociceptores. Isso faz com que estímulos que não ativam 
os nociceptores sejam capazes de atingir o limiar doloroso22. A mo-
dulação térmica cutânea depende da densidade de vasos sanguíneos. 
Klein-Weigel et al.23 verificaram que indivíduos intolerantes ao frio, 
possuem redução significativa dos vasos comprometendo a irrigação 
de estruturas nervosas levando a sintomas de intolerância ao frio.
A relevância de considerar o tempo de aplicação do frio refere-se à 
perda da sensibilidade tegumentar, resultante da diminuição pro-
gressiva da velocidade de transmissão do impulso nervoso e de um 
aumento no limiar de excitabilidade neuronal. Essas circunstâncias 
diminuem as estratégias de defesa tecidual, por ineficiência das 
respostas sensitivas aumentando o risco para a ocorrência de lesão 
cutânea24,25. Gregório et al.26 investigaram essa temática e demons-
traram que há alterações significativas na sensibilidade tátil indepen-
dentemente do tempo de intervenção. No entanto, quanto maior 
o tempo do uso do frio, mais expressiva é essa ineficiência aferente 
neuronal. A partir dessas considerações, os resultados desse estudo 
não viabilizam a determinação de uma duração de tratamento de-
terminada pelo gênero, todavia ressaltam a individualidade da inter-
venção e levantam questionamentos para uma maior suscetibilidade 
feminina a fenômenos lesivos induzidos pelo frio. 
Com base nos resultados encontrados, sugere-se que os indivíduos 
do gênero feminino, por apresentarem valores inferiores no limiar 
e tolerância à dor, são menos resistentes à lesão dos nervos periféri-
cos ocasionada pela crioterapia e podem apresentar, além de outros 
fatores, características diferentes referentes à ativação do estímulo 
nociceptivo ou à densidade periférica dos vasos sanguíneos. Essa 
alteração sensitiva e vascular tende a dificultar a regulação da tempe-
ratura cutânea, exacerbar os efeitos da vasoconstrição e, consequen-
temente, proporcionar maiores riscos à agressão tecidual durante um 
tempo prolongado de terapia com o uso do gelo. Novos estudos são 
necessários para verificar se existe maior propensão das mulheres a 
esse tipo de lesão e se o limiar e tolerância à dor induzida pelo frio 
caracteriza um indivíduo com maior risco a sofrer lesões teciduais 
durante um tempo prolongado de terapia com o uso do gelo.

CONCLUSÃO

Indivíduos do gênero masculino apresentaram maior limiar e to-
lerância à dor induzida pelo frio do que os indivíduos do gênero 
feminino. De acordo com os resultados deste estudo, pode-se inferir 
que as diferenças nas repostas encontradas entre os gêneros devem 
ser respeitadas, já que uma padronização indiscriminada do tempo 
de aplicação da crioterapia pode acarretar lesões teciduais.



269

Influência do gênero na dor induzida pelo frio Rev Dor. São Paulo, 2016 out-dez;17(4):266-9

REFERÊNCIAS 

1. Sunitha J. Cryotherapy – A review. J Clin Diagn Res. 2010;4(2):2325-9.
2. Costello JT, McInerney CD, Bleakley CM, Selfe J, Donnelly AE. The use of thermal 

imaging in assessing skin temperature following cryotherapy: a review. J Therm Biol. 
2012;37(2):103-10.

3. Carvalho GA, Chierichetti HS. Avaliação da sensibilidade cutânea palmar nas aplica-
ções de crioterapia por bolsa de gelo e bolsa de gel. R Bras Ci Mov. 2006;14(1):23-30. 

4. Herrera E, Sandoval MC, Camargo DM, Salvini TF. Motor and sensory nerve con-
duction are affected differently by ice pack, ice massage, and cold water immersion. 
Phys Ther. 2010;90(4):581-91.

5. Ihsan M, Watson G, Abbiss CR. What are the physiological mechanisms for post-
-exercise cold water immersion in the recovery from prolonged endurance and inter-
mittent exercise? Sports Med. 2016:18. [Epub ahead of print). 

6. Denegar CR, Dougherty DR, Friedman JE, Schimizzi ME, Clark JE, Comstock BA, 
et al. Preferences for heat, cold, or contrast in patients with knee osteoarthritis affect 
treatment response. Clin Interv Aging. 2010;9(5):199-206. 

7. Tomchuk D, Rubley MD, Holcomb WR, Guadagnoli M, Tarno JM. The magnitude 
of tissue cooling during cryotherapy with varied types of compression. J Athl Train. 
2010;45(3):230-7.

8. Garra G, Singer AJ, Leno R, Taira BR, Gupta N, Mathaikutty B, et al. Heat or cold 
packs for neck and back strain: a randomized controlled trial of efficacy. Acad Emerg 
Med. 2010;17(5):484-9.

9. Riley JL 3rd, Robinson ME, Wise EA, Myers CD, Fillingim RB. Sex differences in the 
perception of noxious experimental stimuli: a meta-analysis. Pain. 1998;74(2-3):181-7. 

10. Hurley RW, Adams MC. Sex, gender, and pain: an overview of a complex field. Anesth 
Analg. 2008;107(1):309-17.

11. Bassett FH, Kirkpatrick JS, Engelhardt DL, Malone TR. Cryotherapy-induced nerve 
injury. Am J Sports Med. 1992;20(5):516-8. 

12. Feldner MT, Hekmat H. Perceived control over anxiety-related events as a predictor of 
pain behaviors in a cold pressor task. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2001;32(4):191-202. 

13. Mitchell LA, MacDonald RA, Brodie EE. Temperature and the cold pressor test. J 
Pain. 2004;5(4):233-7. 

14. Berkley KJ, Zalcman SS, Simon VR. Sex and gender differences in pain and in-

flammation: a rapidly maturing Field. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 
2006;291(2):R241-4. 

15. Fillingim RB. Biopsychosocial contributions to sex differences in pain. BJOG. 
2015;122(6):769.

16. Oliveira FA, Almeida RS, Santos WT, Nogueira LA. Pain intensity and functional 
limitation are not related with medical image findings in patients with shoulder pain. 
Rev Dor. 2014;15(3):202-6.

17. Soares P, Cabral V, Mendes M, Vieira R, Avolio G, Vale RG, et al. Efeitos do progra-
ma escola de postura e reeducação postural global sobre a amplitude de movimento 
e níveis de dor em pacientes com lombalgia crônica. Rev Andaluza Med Deporte. 
2016;9(1):23-8.

18. Stening K, Eriksson O, Wahren L, Berg G, Hammar M, Blomqvist A. Pain sensations 
to the cold pressor test in normally menstruating women: comparison with men and 
relation to menstrual phase and serum sex steroid levels. Am J Physiol Regul Integr 
Comp Physiol. 2007;293(4):1711-6.

19. Moreira NB, Artifon EL, Meireles A, Silva LI, Rosa CT, Bertolini GR. A influên-
cia da crioterapia na dor e edema induzidos por sinovite experimental. Fisioter Pesq. 
2011;18(1):79-83.

20. Wasner G, Schattschneider J, Binder A, Baron R. Topical menthol--a human model 
for cold pain by activation and sensitization of C nociceptores. Brain. 2004;127(Pt 
5):1159-71.

21. Santiago S, Ferrer T, Espinosa ML. Neurophysiological studies of thin myelinated (A 
delta) and unmyelinated (C) fibers: application to peripheral neuropathies. Neuro-
physiol Clin. 2000;30(1):27-42.

22. Pasero C. Pathophysiology of neuropathic pain. Pain Manag Nurs 2004;5(4):3-8.
23. Klein-Weigel P, Pavelka M, Dabernig J, Rein P, Kronenberg F, Fraedrich G, et al. Ma-

cro- and microcirculatory assessment of cold sensitivity after traumatic finger amputa-
tion and microsurgical replantation. Arch Orthop Trauma Surg. 2007;127(5):355-60.

24. Algafly AA, George KP. The effect of cryotherapy on nerve conduction velocity, pain 
threshold and pain tolerance. Br J Sports Med. 2007;41(6):365-9.

25. Herrera E, Sandoval MC, Camargo DM, Salvini TF. Effect of walking and resting 
after three cryotherapy modalities on the recovery of sensory and motor nerve con-
duction velocity in healthy subjects. Rev Bras Fisioter. 2011;15(3):233-40.

26. Gregório OA, Cavalheiro R, Tirelli R, Fréz AR, Ruaro MB, Ruaro JA. Influence of 
cryotherapy application time on skin sensitivity. Rev Dor. 2014;15(1):9-12. 



270

Rev Dor. São Paulo, 2016 out-dez;17(4):270-3

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The interest on Ani-
mal-Assisted Activity, Education and Therapy is growing in Bra-
zil. Only in the last decade, Brazilian investigators have started 
scientific studies aiming at evaluating the effectiveness of Animal-
Assisted Activity, Education and Therapy as from international 
literature references. The methodological option of developing 
this project in hospital environment comes to meet the increas-
ing interest of such institutions in introducing animals during 
the hospitalization period of patients, especially children. The 
presence of animals seems to produce significant socioemotion-
al benefits as adjuvant to clinical management of hospitalized 
patients. This study aimed at evaluating the effects of Animal-
Assisted Activity on pain sensation of hospitalized children and 
adolescents.
METHODS: This is an intervention, quantitative and qualita-
tive research. Participated in the study 17 patients aged as from 
7 years, hospitalized in the Hospital Infantil Sabará, with pain 
complaints. Participant co-therapist dogs were Bruce (large size) 
and Sheep (small size). Pain numerical scale was applied before 
and after Animal-Assisted Activity, Education and Therapy.
RESULTS: There are evidences, in the studied population, that 
this activity was effective to decrease patients’ self-referred pain, 
in addition to improving emotional aspects of hospitalization, 
confirming literature data on the subject.
CONCLUSION: There has been significant pain decrease after 
intervention with dogs, confirming some international studies 
carried out on the subject.
Keywords: Adolescent, Animal-assisted therapy, Hospitaliza-
tion, Hospitalized children, Pain.
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RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Cresce o interesse sobre 
Atividade, Educação e Terapia Assistida por Animais no Brasil. 
Somente na última década, pesquisadores brasileiros iniciaram 
investigações científicas com vistas a avaliar a efetividade do 
trabalho com Atividade, Educação e Terapia Assistida por Ani-
mais, a partir de referências da literatura internacional. A opção 
metodológica de desenvolver esse projeto em ambiente hospi-
talar vem ao encontro do interesse crescente dessas instituições 
em introduzir os animais durante o período de hospitalização 
dos pacientes, especialmente as crianças. A presença dos animais 
parece produzir benefícios sócioemocionais significativos como 
adjuvante ao tratamento clínico de pacientes hospitalizados. O 
objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da Atividade Assistida 
por Animais na sensação de dor em crianças e adolescentes hos-
pitalizados. 
MÉTODOS: Trata-se de pesquisa de intervenção, de natureza 
quantitativa e qualitativa. Participaram do estudo 17 pacientes a 
partir de 7 anos de idade, hospitalizados no setor de internação 
do Hospital Infantil Sabará, com queixa de dor. Os cães cotera-
peutas participantes foram Bruce (porte grande) e Sheep (porte 
pequeno). A escala numérica de dor foi aplicada antes e depois da 
Atividade, Educação e Terapia Assistida por Animais.
RESULTADOS: Na população estudada, há evidências de que 
a esta atividade demonstrou eficácia quanto à redução da dor 
autorreferida pelos pacientes, além de melhorar aspectos emocio-
nais sobre a hospitalização, corroborando dados bibliográficos de 
pesquisas realizadas sobre o tema. 
CONCLUSÃO: Houve diminuição significativa da sensação de 
dor após a intervenção com o cão, corroborando com alguns es-
tudos internacionais já realizados sobre o tema. 
Descritores: Adolescente, Criança hospitalizada, Dor, Hospitali-
zação, Terapia assistida por animais.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tematiza o efeito da Intervenção Assistidas por Animais 
(IAA) e sensação de dor, no contexto da hospitalização de crianças e 
adolescentes. Observa-se o crescente interesse sobre Atividade, Edu-
cação e Terapia Assistida por Animais (AAA, EAA e TAA) no Brasil. 
Contudo, em alguns países como Estados Unidos, Canadá e França, 
a introdução de animais no tratamento da saúde das pessoas já data 
de algumas décadas.
A instituição americana International Association of Human-Animal 
Interactions Organizations (IAHAIO) tem a missão de suprir lider-
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anças internacionais no avanço do campo da interação homem-ani-
mal, apoiando pesquisas, educação e colaboração entre os membros 
e outras organizações que se interessam por esse assunto. Nomeia e 
define a IAA como abordagem com objetivo orientado e estruturado 
que incorpora os animais às áreas da saúde, educação e serviço social 
de humanos, com propósito de benefício terapêutico. Engloba Tera-
pia, Educação e Atividade Assistida por Animais1 (Tabela 1).

Tabela 1. Definição das modalidades de Intervenção Assistida por 
Animais1

Terapia Assistida por Animais: intervenção terapêutica orientada, 
estruturada e planejada, com propósitos definidos e acompanhada 
por profissionais da área da saúde.
Educação Assistida por Animais: intervenção com objetivo orienta-
do, estruturado, planejado e diretamente ligado à educação, sem-
pre acompanhada por um professor e/ou pedagogo1.
Atividade Assistida por Animais: intervenção e visitação informal, 
porém planejada, com propósitos educacionais, motivacionais e 
recreacionais.

Considerando que a hospitalização é um dos eventos mais es-
tressantes para as crianças gerando altos níveis de ansiedade e medo2, 
o desenvolvimento deste estudo em ambiente hospitalar vem ao en-
contro do interesse crescente dessas instituições em introduzir ani-
mais durante o período de internação dos pacientes, especialmente 
as crianças. A presença dos animais pode produzir benefícios sócio-
emocionais significativos como adjuvante ao tratamento clínico de 
pacientes hospitalizados3.
Há poucos estudos nesse cenário que articula a questão da dor e a 
IAA em crianças e adolescentes hospitalizados, todos com resultados 
que favorecem o emprego da técnica4-8. 
A partir dessas considerações, estabelece-se o objetivo desta pesquisa: 
avaliar o efeito da AAA na intensidade da dor em crianças e adoles-
centes hospitalizados.

MÉTODOS

Trata-se de pesquisa de intervenção, de natureza quantitativa, real-
izada de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras de pes-
quisas envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde, 
resolução 196/96.
Participaram da pesquisa apenas os pacientes autorizados pelos pais 
ou responsáveis, de acordo com assinatura do Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido (TCLE), realizada no Hospital Infantil 
Sabará (HIS) em São Paulo/SP, centro de referência no atendimento 
pediátrico, no setor de internação, no período de outubro de 2014 
a abril de 2015.
A amostra foi de conveniência, participando do estudo 17 crianças/
adolescentes hospitalizados, de ambos os gêneros, com idade a partir 
de 7,0 anos (Tabela 2).
Os critérios de inclusão foram crianças e adolescentes hospitalizados 
no setor de internação (quartos individuais), com capacidade de ex-
pressão verbal (o que justifica a idade estabelecida), com queixa de 
dor associada a qualquer doença de base, aceitação do contato com 
cães, estado físico que possibilite a interação com o animal, cognição 
preservada, acordada e consciente, em condições de responder o 
questionário e preencher as escalas (mesmo que não possa se deslo-
car de seu leito).

Os critérios de exclusão foram pacientes internados em isolamento, 
com alergia grave ao pelo e saliva de cães, imunocomprometido 
grave, com medo de interagir com cães e dificuldade de comunica-
ção via linguagem oral.

Animais coterapeutas
Participaram dois cães coterapeutas, Bruce, da raça Old English 
Sheepdog (grande porte), 8 anos e Sheep, da raça Shih-tzu (pequeno 
porte) 6 anos, ambos castrados. Ambos passam por constantes aval-
iações de comportamento e saúde para sua própria segurança e a dos 
sujeitos. O número de cães foi estabelecido em 2 para que houvesse 
revezamento entre eles, garantindo o bem-estar dos animais durante 
o período de coleta de dados. 

Procedimento
Para garantir a segurança durante a coleta de dados, foram seguidos 
alguns itens importantes de saúde e comportamento baseado em 
protocolos internacionais, a saber9:
a) Higiene das mãos:
• Higienização das mãos do paciente, acompanhante e equipe antes 
e depois do contato com o animal;
• Higienização das mãos do pesquisador antes e depois de cada in-
tervenção com paciente;
b) Temperamento do animal:
• Avaliação do temperamento e comportamento do animal, veri-
ficando: reações frente a desconhecidos; reação a som alto e/ou es-
tímulo novo; reação a voz agressiva ou gestos ameaçadores; reação 
a locais lotados de pessoas; reação a afagos vigorosos e desajeitados; 
reação a forte abraço; reação a outros animais; habilidade em obede-
cer a comandos do condutor;
• Suspender as visitas caso o animal tenha comportamento de medo 
ou agressividade.

Tabela 2. Caracterização dos pacientes

Paciente Idade Gênero CID Doença/sintoma *

1 11a 01m F R 10 Dor abdominal

2 08a 11m F R 10 Dor abdominal

3 10a 08m F R 52 Dor aguda

4 12a 04m M R 10 Dor abdominal

5 12a 06m F R 51 Cefaleia

6 09a 11m M R 10 Dor abdominal

7 17a 04m F R 51 Cefaleia

8 13a 04m M D 58 Esferocitose hereditária

9 10a 04m F J 18 Broncopneumonia não 
especificada

10 14a 06m M J 03 Amigdalite estreptocócica

11 17a 04m M L 03 Celulite de dedos das 
mãos e dos pés

12 07a 06m M R 10 Dor abdominal

13 11a 10m F R 10 Dor abdominal

14 13a 00m F R 10 Dor abdominal

15 14a 08m F M 30 Poliartrite nodosa

16 08a 10m M A 90 Dengue

17 11a 01m M R 10 Dor abdominal
* Baseada no CID que consta no prontuário.
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c) Saúde do animal:
• Vacinação contra a raiva, V8 ou V10, giárdia, tosse canina;
• Não permitir que o animal realize a visita e fique em observação 
por uma semana em caso de: vômitos ou diarreia; incontinência 
urinária ou fecal; tosse ou espirro de causa desconhecida; ferida ab-
erta; otite; infecção de pele e cio;
• Acompanhamento e avaliação de médico veterinário realizando 
controle de pulgas, carrapatos e parasitas, afastando e tratando os 
animais com infestação;
• Apresentar exames de rotina específicos para parasitas.
d) Para as visitas:
• Escovar o pelo do animal antes da visita;
• Banho até 24 horas antes da visita;
• Aparar as unhas do animal;
• Manter coleiras e guias limpas e sem cheiro;
• Não entrar em contato com pacientes imunocomprometidos ou 
em isolamento.
Os cães coterapeutas foram introduzidos no ambiente do HIS a fim 
de se familiarizarem com a rotina, ruídos e odores em geral. Foram 
realizadas 2 visitas introdutórias por semana (uma com cada cão), 
com duração de 30 minutos, durante o mês de setembro de 2014. 
Um enfermeiro responsável e colaborador acompanhou esse pro-
cedimento para apresentar as dependências do setor de internação e 
os locais mais adequados para a sua circulação.
Foram realizados dois plantões por semana, um com cada cão, em dias 
pré-determinados. Durante o plantão, a enfermeira supervisora do 
setor de internação passava por todos os andares avaliando os pacientes 
quanto a queixas de dor. Após a avaliação, eram indicados aqueles que 
estavam com alguma queixa de dor, naquele momento. O uso ou não 
de analgésico foi definido pelo protocolo de dor do hospital, de acordo 
com a necessidade do paciente e seu estado clínico.
Protocolo de coleta de dados
Etapa 1: o responsável pelo paciente era convidado pela pesquisado-
ra a se retirar do quarto para que o procedimento lhe fosse explicado. 
Feitos os esclarecimentos e concedida a autorização, a pesquisadora 
entrava no quarto sem o cão.
Etapa 2: aplicação da escala numérica de dor com a seguinte in-
strução: “numa escala de zero a 10, onde zero significa ‘sem dor’ e 
10 significa ‘dor máxima’, me diga qual número representa sua dor 
neste momento”.
Etapa 3: realização de sessão de AAA com duração de 5 a 10 minu-
tos. A guia de condução do cão foi retirada em todas as intervenções, 
considerando: a baixa complexidade dos pacientes; o ambiente alta-
mente controlado em relação a ruídos e circulação de pessoas ou eq-
uipamentos; cães com bastante experiência em IAA, possibilitando 
segurança para todas as partes envolvidas. As atividades foram es-
colhidas pelo paciente espontaneamente. A pesquisadora interferiu 
o mínimo possível nessa atividade, apenas respondendo às questões 
que lhe eram dirigidas, que foram sempre a respeito dos cães. 
Etapa 4: reaplicação da escala de dor, ao final da sessão e sem a 
presença do cão.

Análise estatística
Foi realizada a análise descritiva dos dados por meio de frequências 
absolutas e relativas, medidas de tendência central (média e medi-
ana) e dispersão (desvio padrão, mínimo e máximo).

Para a análise inferencial, primeiramente, verificou-se a aderência à 
curva normal pelo teste de Kolmogorov-Smirnov da variável de des-
fecho e, como esta apresentou normalidade foi aplicado o teste t de 
Student pareado para avaliar a pontuação da dor antes e depois da 
intervenção. Também foi utilizado o teste t de Student não pareado 
para avaliar a diferença entre grupos em relação à dor inicial, a fim 
de identificar possíveis diferenças com relação ao início do estudo.
Assumiu-se um nível descritivo de 5% (p<0,05) para significância 
estatística. Os dados foram tabulados em uma planilha Excel e anali-
sados no programa SPSS versão 17.0 para Windows.
Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da PUC-SP sob o 
número CAAE 31880314.4.0000.5482, em 04/08/2014.

RESULTADOS

A caracterização da população estudada (17 pacientes) é apresentada 
na tabela 3.

Tabela 3. Número e percentual de sujeitos hospitalizados, segundo 
características demográficas e clínicas.

Variáveis Categoria n (%)

Gênero Feminino 9 (52,9)

Masculino 8 (47,1)

Tipo de Aguda 15 (88,2)

doença Crônica 2 (11,8)

Analgésico Não 9 (52,9)

Sim 8 (47,1)

Receptividade Não# 1 (5,9)

Sim 16 (94,1)

Disposição Não# 1 (5,9)

Sim 16 (94,1)

Mobilidade Não 8 (47,1)

Sim 9 (52,9)

Acompanhantes Mãe 13 (76,5)

Pai 2 (11,8)

Avó/avô 1 (5,9)

Tio/tia 1 (5,9)

Total 17 (100,0)
#O sujeito recusou a presença do cão, inicialmente, porém mudou de ideia e 
realizou todo o protocolo.

Observou-se que houve distribuição equilibrada de gênero. A média 
de idade foi de 12,1±2,8 anos, mediana de 11,8, variando entre 7,5 
e 17,4 anos.
O tempo médio entre a ingestão do fármaco e a realização da AAA 
foi de 129,6 minutos (DP=78,4) mediana de 106,5 minutos, míni-
mo de 53 e máximo de 266 minutos.
As atividades mais frequentes de AAA foram: fazer carinho, conver-
sar, dar petiscos, brincar, tirar fotos, pedir comandos de obediência.
Observa-se que, das atividades realizadas, 58,8% foram com o cão 
Bruce. Por ser uma amostra de conveniência, o número de atendi-
mentos de cada cão foi de acordo com os pacientes existentes em 
cada plantão.
Quanto ao tempo de interação, a média foi de 7,2±1,2 min, medi-
ana 7, valor mínimo de 5 e máximo de 10 minutos. 
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O tempo de internação apresentou grande variação: média de 
3,3±4,6 dias, mediana de 1, variando entre menos de 24 horas e 
16 dias. 
Em relação ao desfecho, observa-se que houve diferença estatistica-
mente significativa entre os momentos antes e depois da AAA. A mé-
dia de dor antes da intervenção foi de 5,6±2,4 e após a AAA passou 
para 4±3,2, apresentando uma redução de 1,6 pontos (p=0,004). 
Para assegurar esses resultados, a análise foi estratificada segundo o 
uso de analgésico e, da mesma forma, verificou-se redução estatisti-
camente significativa nos níveis de dor após a AAA (Tabela 4).

DISCUSSÃO

Na população estudada, há evidências de que a AAA demonstrou 
efetividade quanto à redução da dor autorreferida pelos sujeitos, 
corroborando dados bibliográficos de pesquisas realizadas sobre o 
tema4,5,7. Sem a introdução da AAA, as crianças estão sujeitas a utili-
zar mais fármacos para dor, o que pode acarretar indesejáveis efeitos 
adversos4.
Mesmo que não se tenha observado diminuição da sensação de dor 
em alguns sujeitos, pode-se sugerir que há promoção de distração, 
prazer, entretenimento, acolhimento e calma4. Algumas pesquisas 
não constataram diminuição significativa na sensação de dor, porém 
sugerem que crianças com vínculos afetivos seguros obtiveram maior 
diminuição, sugerindo que o afeto pode ser uma variável importante 
para ser investigada e levada em consideração6, além de reduzir so-
frimento e melhorar a função cognitiva, física, social e emocional8.
Observou-se que a maioria das atividades realizadas durante a AAA 
foi “fazer carinho” e “conversar”. Tal resultado pode estar associado 
a efeitos metabólicos advindos desse tipo de interação já que, du-
rante o contato com o animal, há alterações hormonais que podem 
explicar a diminuição da dor, a saber: estímulo da produção de en-
dorfina10, aumento de ocitocina, prolactina e dopamina após 5 a 24 
minutos acariciando o animal11,12. Além disso, o aumento da ocito-
cina por meio da IAA provoca diminuição do nível de estresse e de 
ansiedade, estimulando interações sociais e intensificando a saúde 
humana13.
Também pode haver melhora nos fatores fisiológicos como redução 
dos batimentos cardíacos, da pressão arterial, da temperatura cor-
poral, do nível de respiração e constrição pupilar sinalizando relaxa-
mento10, indicadores associados à diminuição da sensação de dor. 
Do mesmo modo, pesquisas sugerem que a IAA pode levar à dist-

ração/redirecionamento de um problema, uma explicação possível 
para a diminuição da dor.
Os benefícios da AAA em relação à sensação de dor constatados 
nesse estudo devem ser analisados/avaliados na perspectiva de que a 
proposta não é a de indicar a intervenção como opção isolada para o 
tratamento de dor, mas como terapia complementar14.

CONCLUSÃO

Houve diminuição significativa da sensação de dor após a interven-
ção com o cão, corroborando alguns estudos internacionais já real-
izados sobre o tema, demonstrando a importância da continuidade 
de novas pesquisas na área, ainda escassas no Brasil.
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Tabela 4. Análise quantitativa da dor antes e depois da atividade assistida por animais, segundo uso de analgésicos

Variáveis Momento n Média (DP) Mediana Mínimo Máximo Valor de p*

Dor Antes 17 5,6 (2,4) 5 2 10 0,004

Depois 17 4,0 (3,2) 4 0 10

Dor sem uso Antes 9 4,7 (2,4) 4 2 8 0,030

de analgésico Depois 9 3,7 (2,6) 4 0 7

Dor com uso Antes 8 6,6 (2,2) 7 4 10 0,041

de analgésico Depois 8 4,4 (3,8) 4,5 0 10
* Teste t de Student pareado.
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: There is still lack of evi-
dence that supports Pilates training in women with fibromyalgia 
syndrome. Hence, the aim of the present study was to assess the 
effects of Pilates on pain, quality of life, depression and anxiety 
in women with fibromyalgia syndrome. 
METHODS: Twenty female volunteers diagnosed with fi-
bromyalgia took part on this study. Thirteen women were assig-
ned for the treatment group and seven, for the control group. All 
20 patients were evaluated before and immediately after 8 weeks. 
Along with the anamnesis, volunteers were assessed for the 18 
tender points described by the American College of Rheuma-
tology, for number of painful regions, pain intensity with the 
visual analogue scale, quality of life with the Fibromyalgia Im-
pact Questionnaire, for depression with the Beck Depression 
Inventory and for anxiety with the Beck Anxiety Inventory. The 
treated group underwent a 1-hour Pilates session twice a week 
for 8 weeks. The control group remained with prior treatment 
interventions and therapies unchanged. 
RESULTS: Statistically significant improvement was observed in 
pain intensity and number of painful regions (p<0.05) in the tre-
ated group, whereas no statistical differences were found in other 
variables (p>0.05) or for the control group (p>0.05). Strong cor-
relations were found mostly between number of active tender 
points and Fibromyalgia Impact Questionnaire (r>0.8, p<0.05). 
CONCLUSION: The results support Pilates as a safe physical 
therapy resource in improving pain for fibromyalgia patients.
Keywords: Pain, Fibromyalgia, Pilates, Quality of life, Reha-
bilitation.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Ainda faltam evidências que 
apoiem o treino de Pilates em mulheres com fibromialgia. O ob-
jetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do Pilates na dor, qualida-
de de vida, depressão e ansiedade em mulheres com fibromialgia. 
MÉTODOS: Vinte mulheres com diagnóstico de fibromialgia 
foram voluntárias do estudo. Treze foram aleatoriamente aloca-
das para o grupo tratamento e sete para o grupo controle. Todas 
as 20 pacientes foram avaliadas antes e imediatamente após o 
tratamento de 8 semanas. Junto com a anamnese, avaliaram-se 
os 18 tender points descritos pelo American College of Rheumato-
logy para classificação da fibromialgia. Além disso, avaliou-se o 
número de regiões dolorosas, a intensidade da dor com a escala 
analógica visual, a qualidade de vida pelo Questionário de Im-
pacto da Fibromialgia, a depressão pelo Inventário de Depressão 
de Beck e a ansiedade pelo Inventário de Ansiedade de Beck. O 
grupo tratamento realizou sessões de 1h de Pilates duas vezes por 
semana por 8 semanas. O grupo controle continuou com seus 
tratamentos anteriores ao estudo sem modificações. 
RESULTADOS: Melhora estatisticamente significativa foi ob-
servada na intensidade da dor e no número de regiões dolorosas 
(p<0,05) no grupo tratado, ao passo que não há diferenças esta-
tísticas para outras variáveis (p>0,05) ou para o grupo controle 
(p>0,05). Foram encontradas fortes correlações principalmente 
entre o número de tender points ativos e o Questionário de Im-
pacto da Fibromialgia (r>0,8, p<0,05). 
CONCLUSÃO: Os resultados obtidos apoiam o Pilates como 
um recurso fisioterapêutico seguro para melhorar a dor em pa-
cientes com fibromialgia.
Descritores: Dor, Fibromialgia, Pilates, Qualidade de vida, 
Reabilitação.

INTRODUCTION

Fibromyalgia (FM) is a poorly understood non-inflammatory chro-
nic pain condition in which patients experience pain in the four 
quadrants of their body1. Besides pain, patients suffer from sleep 
disturbances, fatigue, and mood disorders2,3. Despite of its unkno-
wn etiopathogenesis4-6, peripheral, spinal and supraspinal changes 
have been implied in its pathogenesis6. Other FM characteristics 
include allodynia7-9, hyperalgesia7-9, lower pain threshold7,8, and spe-
cific points sensitive to palpation, denominated tender points4,6,7,10. 
Some symptoms are associated to this syndrome, such as morning 
stiffness1,3, chronic cephalalgia4,11, migraine4,10, functional gastroin-
testinal disorders1,7, anxiety and depression1,5,9. 
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The overall prevalence of fibromyalgia varies between 0.4 and 9.4 
% in the literature12. The economic burden of this disease is very 
high. Health-related costs are estimated as more than €10,000 
per year per patient in France and more than $11,000 per patient 
per year in te US population13,14. In Brazil, prevalence of FM was 
estimated in about 2.5%; in females, this prevalence increases up 
to 3.9%15. Santos et al.16 evaluated the prevalence of FM in an 
elderly population, and they found it slightly higher than other 
studies, about 5.5%. In a low socioeconomic status population, 
the prevalence of FM is similar to a more diverse socioeconomic 
population17.
Randomized controlled trials and systematic reviews have 
consistently supported physical activity as a beneficial mo-
dality for chronic pain, physical function, sleep, cognitive 
function, and overall health and disease risk modification18. 
In a very recent study, the only “strong-for” therapy-based 
recommendation was exercise19. Among different exercise 
modalities, researches show good results especially with ae-
robic exercises, which have been shown to improve physical 
capacity of patients with FM along with symptoms and physi-
cal function20,21. However, other exercise modalities might be 
used, and one of them is Pilates. 
The Pilates exercises aim at improving general flexibility and he-
alth focusing on the “powerhouse” formed by the core muscles 
(diaphragm, transversus abdominus, multifidus, and the pelvic 
floor muscles). It also enhances posture and breath coordination 
combined with other movements22. Pilates practice may be an 
option of physical activity on fibromyalgia treatment as literature 
points out some advantages of the method: fitness23, functional 
ability22, flexibility22,23 and dynamic balance improvement24, be-
sides minimizing unnecessary muscle recruitment, which may 
cause fatigue, instability and recovery impairments22. Given tho-
se conditions, another advantage would be better adhesion to the 
treatment8. Thus, the aim of this study was to verify the effects 
of Pilates practice on pain and quality of life of women with fi-
bromyalgia. Our hypothesis is that Pilates practice improves pain 
symptoms in that population.
 
METHODS

After disclosure through radio stations and the Health Teaching 
Unit of Federal University of São Carlos (SP, Brazil), thirty-seven 
FM patients showed interest in participating in this longitudinal 
prospective randomized controlled trial. 
Benefits and potential adverse effects were well explained to each 
volunteer prior to the signature of the consent term, and were 
thoroughly described in it.
Sample size was determined using ENE 3.0 software (GlaxoS-
mithKline, Madrid, Spain), and was based on a significance level 
of .05 and a power of 0.80 to detect a difference of 15% in the 
Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) score, as according to 
Bennet et al.25, a 14% change in FIQ total score is considered 
clinically relevant. Based on these criteria, seven participants were 
required in each group. Inclusion criteria were having medical fi-
bromyalgia diagnosis, classified according to the 1990 American 
College of Rheumatology (ACR) diagnosis criteria26, being of fema-

le gender, and aged over 18 years. Exclusion criteria were having 
cognitive deficits which would prevent patients of understanding 
the study, uncontrolled or unmonitored chronic illnesses and drug 
and/or alcohol abuse. The ACR fibromyalgia classification of 1990 
was used, although there are new criteria of 2010; however, a re-
cent study has demonstrated that there is good agreement between 
the 1990 and 2010 ACR criteria for FM diagnosis27. Volunteers 
who agreed to take part in the study were randomly assigned to 
Treatment Group (TG) or Control Group (CG), and received an 
opaque envelope with the assignment to one group. Main assessor 
(MAA) was blind to patients’ allocation.
All volunteers underwent two similar evaluations, one before 
treatment and one in the week following the end of 8 weeks 
of treatment. All evaluations were conducted at the Laboratory 
for Assessment and Intervention on Women’s Health, Federal 
University of São Carlos. Besides the interview and tender points 
counting, women were assessed for number of painful body re-
gions, greatest level of pain with the visual analogue scale (VAS), 
impact of fibromyalgia with FIQ, validated for Brazilian popu-
lation28, depression with the Beck Depression Inventory (BDI)29 
and anxiety with the Beck Anxiety Inventory (BAI)30,31. A clini-
cally relevant change in VAS score was considered of about 15-
20%32; for the FIQ score, this change was of 14%25. 
The proposed treatment consisted of two 1-hour weekly sessions 
of Pilates, during eight weeks. The protocol was applied by the 
same physical therapist (MK), who received 10 hours of specific 
training for this protocol by an experienced Pilates instructor 
and physical therapist (MMC). The protocol consisted of mat 
Pilates exercises for trunk, upper and lower limbs. During all 
sessions, patients were constantly oriented to maintain the cor-
rect pelvis and shoulder positioning, and the core contraction, 
associating the respiratory pattern according to each proposed 
exercise, following the methods principles.
Patients in the treated group (TG) were divided in 4 groups 
with up to 5 patients each and those groups were treated on the 
same day. Treatment progressed by increasing the number of 
repetitions for each exercise, following each patient’s own limi-
tations. Patients were informed that the number of repetitions 
of each exercise might not be the same for all participants, and 
were oriented to perform the exercises at submaximal intensity 
(subjectively controlled by each patient, and by MK through 
observation of fatigue, pain or weariness signs). By the end of 
treatment, patients received guidelines on the treatment proto-
col exercises, in case they were interested in continuing treat-
ment at home.
Control group (CG) patients did not receive any interventions 
during the 8 weeks of the TG treatment, besides those they were 
already receiving. After the last evaluation, CG patients were 
offered to be referred to other physical therapy services.

Statistical analysis
Comparisons were performed before and after treatment period 
for the variables of painful regions, VAS, number of active tender 
points, FIQ, BAI and BDI scores.
Shapiro Wilk’s W and Levene’s tests showed normal distribution 
and homogeneity of data. Hence, a paired Student t test was 
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used to verify the differences intra-groups. Correlations were 
performed with Pearson Correlation Coefficient. A strong corre-
lation was considered if r>0.75, moderate if 0.75<r<0.5 and mild 
if r<0.5. For all variables, a significance level of 5% was adopted. 
STATISTICA software (v. 7.0, StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA) 
was used to carry out the analysis. Effect sizes for all quantitative 
variables were measured with Cohen d coefficient. An effect size 
greater than 0.8 was considered large, around 0.5 moderate, and 
less than 0.2 small33.
The local ethics committee approved the study (report num-
ber 404/2009), which is in compliance with the Declaration of 
Helsinki, and participants have signed an informed consent, ac-
cording to Resolution 196/96 of the National Health Council 
(Health State Department, Brazil).

RESULTS

Figure 1 shows the flowchart of the study. The dropout rate for 
the control group was 53%. The main reason for dropping out 
was symptoms aggravation reported by CG patients. Hence, 
the whole analysis was carried out taking into account only the 
individuals who finished the whole study. For those people, cli-
nical and demographical characteristics are described in tables 
1 and 2, respectively. In the beginning of treatment, patients 
were asked to inform about any changes in their medication 
or other treatments received, which did not occur during the 
study duration.

Table 1. Sample clinical characteristics

Variables Control group (CG)
(n=7)

Treated group (TG)
(n=13)

P value*

Age (years) 53.29±12.27 47.85±9.82 0.293

Weight (kg) 69.86±15.14 74 ±13.72 0.542

Height (m) 1.62±0.04 1.65±0.07 0.438

BMI (kg/m2) 26.33±4.86 27.33±5.11 0.676

Sessions - 9.38±4.07 -

BMI = body mass index; * p<0.05.

Table 2. Sample demographic characteristics

Variables Control 
group (CG)

Treated 
group (TG)

(n=7) (n=13) Total

Marital Status

   With marital status 4 7 11

   Without marital status 3 6 9

Education

   Elementary school 2 1 3

   Secondary school 1 1 2

   Incomplete high school 0 1 1

   High school 1 4 5

   Incomplete college 1 1 2

   College 1 5 6

   Master’s degree 1 0 1

Physical activity

   Yes 2 6 8

   No 5 7 12

Psychological attendance

   Yes 0 1 1

   No 7 12 19

Table 3 presents results of analyzed variables. CG did not show 
significant differences between the first and the last evaluation 
for any variable. TG showed significant improvement in the 
number of pain regions and pain intensity after treatment. Diffe-
rences between TG and CG before and after treatment were not 
significant. Effect sizes were considered large for both number of 
pain regions and pain for the TG. 
Strong positive correlation was found between number of tender 
points and FIQ score for CG (r=0.8164, p<0.05). For TG, strong 
positive correlations were found between BAI and BDI scores 
(r=0.8509, p<0.05) and number of tender points and FIQ sco-
re (r=0.8575, p<0.05) before treatment. After treatment, strong 
positive correlations were found again between BAI and BDI 
scores (r=0.8669, p<0.05), number of tender points and FIQ 
score (r=0.7514, p<0.05) and BAI and FIQ scores (r=0.8837, 
p<0.05). A moderate positive correlation was found between 
number of tender points and BAI score (r=0.6991, p<0.05).
Considering all patients from both groups (CG and TG), mo-
derate correlations were found between BAI and BDI scores 
(r=0.7268, p<0.05) and between number of tender points and 
FIQ score (r=0.6458, p<0.05) before treatment. After treatment 

Enrollment

Allocated to intervention (n=15)
•	 Received	allocated	

intervention (n=15)
•	 Did	not	receive	allocated	

intervention (give reasons) 
(n=0)

Discontinued intervention  
(personal reasons) (n=2)

Analysed (n=13)

Assessed for eligibility (n=37)

Randomized (n=30)

Excluded (n=12)
•	 Not	meeting	inclusion	

criteria (n=6)
•	 Declined	to	participate	(n=0)
•	 Personal	reasons	(n=1)

Allocated control group (n=15)
•	 Received	allocated	

intervention (n=15)

Discontinued participation in 
control group (n=8)
•	 Symptoms	aggravation	(n=5)
•	 Personal	reasons	(n=3)

Analysed (n=7)

Allocation

Follow-Up

Analysis

Figure 1. Flowchart of the study
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a strong positive correlation was found between BAI and FIQ 
scores (r=0.8170, p<0.05). Moderate positive correlations were 
found between BAI and BDI scores (r=0.7096, p<0.05), FIQ 
and BDI scores (r=0.6701, p<0.05), number of tender points 
and FIQ score (r=0.7296, p<0.05) and number of tender points 
and BAI score (r=0.6050, p<0.05) after treatment for all patients.
 
DISCUSSION

Our results showed that Pilates treatment has positive effects on 
pain intensity and painful regions of women with fibromyalgia. 
Favorable results in fibromyalgia treatment with Pilates were also 
found by Altan et al.8. There are some hypotheses that may ex-
plain the increase in pain threshold in active people when com-
pared to sedentary. The most studied and accepted in humans 
is the induced analgesia by the release of opioids. If regularly 
practiced, an exercise of the same intensity and duration releases 
exponentially more endorphins34. 
The growth hormone (GH) also participates in pain modula-
tion; its secretion directly depends on the load and frequency of 
exercises practice34. Studies with healthy subjects show that the 
lack of sleep reduces GH concentration and can cause pain simi-
lar to the diffuse pain experienced by fibromyalgia patients10,34. 
Improvement in sleep quality after exercise practice was not di-
rectly evaluated in this study, but might be one of the benefits of 
exercise practice in fibromyalgia. Since other variables related to 
the treatment of fibromyalgia, pharmacological and nonpharma-
cological, remained the same for each individual patient, signifi-
cant positive differences observed in TG can be attributed to the 
treatment protocol.
Aerobic exercise does not need to be of high or submaximal in-
tensity to have an effect on pain as it was believed34; in that sense, 
positive results observed in this study support the use of Pilates as 
a form of physical therapy treatment of fibromyalgia. Depression 
and anxiety associated with fibromyalgia showed no significant 
improvement both in CG and in TG. These data seem to point 
to the fact that the intensity of pain may not be directly linked 
to depression and anxiety, which was also presented by Buskila10. 
Pilates itself does not seem to influence these psychological aspects 
enough to be detected by the instruments we used, which may 
point to the need of associated psychotherapy for these patients.
The number of active tender points was assessed in this study. In 
spite of the improvement of pain intensity in these points, there 

was no significant difference between evaluations with regard to 
the number of active tender points. Martinez et al.35 correlated 
the number of active tender points to pain intensity perception 
by VAS and fatigue, quality of life, depression and anxiety by the 
simplified Health Assessment Questionnaire and found a signi-
ficant correlation among number of active tender points, pain 
intensity and impact on functional quality. Strong correlations 
were found mostly between number of active tender points and 
FIQ, before and after treatment for both groups. Quality of life 
may then be compromised by pain presented by FM patients. 
Tender points were characteristic of FM, and even though new 
FM diagnostic criteria have been developed, the 1990 ACR cri-
teria may be used as well. New and old criteria should coexist as 
they enable a major understanding and ease the management of 
this prevalent disease36, as they show good agreement27,36.
Whereas treated group presented a greater pain level in the be-
ginning, which levelled up with the control group at the end 
of the study, we consider our results as positive, given that an 
improvement of 14% in the FIQ score is considered clinically 
relevant25; treated group presented an improvement of 20% in 
the FIQ score after treatment, and 31.5% improvement in pain 
intensity measured by VAS, which can be considered clinically 
relevant32. 
Even though patients in the TG have higher education than 
those of the CG, no specific tests for cognitive deficits (such as 
the Mini-Mental State Examination) were performed, and it is 
not possible to stablish a direct relationship of school years and 
cognitive deficits in our population. Usually, FM patients pre-
sent anxiety and also cognitive complaints, and they might be 
related37. 
The safety of Pilates treatment could be observed, as no side 
effects were reported by our patients after treatment sessions, 
which agrees with results of Altan et al.8. Some studies on the 
Pilates method, either as treatment or as adjuvant in promoting 
health of athletes and healthy individuals indicate that the bene-
fits of Pilates depend on the regularity of their practice, and are 
observed only in the short term8,38,39. Pilates practitioners may 
experience adverse events, such as aggravation of their previous 
condition, injury or excessive muscle tension; more severe con-
ditions are not common40. Reported ill-effects of Pilates exercise 
include single cases of diaphragmatic rupture41 and dislodge-
ment of a breast implant42, but none of the cases happened in 
FM patients. The adverse effects of Pilates seem to be related 

Table 3. Results of pain regions, visual analogue scale, tender points and questionnaires before and after treatment

Control group (n=7) Treated group (n=13)

Variables Before 
treatment

After
treatment

P value Cohen d
(95%CI)

Before 
treatment

After
treatment

P value Cohen d
(95%CI)

Pain regions 2.14±0.69 2.00±1.00 0.77 0.16 (-0.90 – 1.20) 2.69±0.48 1.85±1.14 0.02 0.96 (0.12 – 1.74)

VAS (pain) 6.86±2.12 6.71±3.09 0.92 0.06 (-1.00 – 1.10) 8.88±1.00 6.08±3.35 0.01 1.13 (0.27 – 1.92)

Tender points 11.00±3.92 8.29±4.79 0.27 0.62 (-0.49 – 1.64) 13±3.92 11.69±5.57 0.49 0.27 (-0.51 – 1.04)

FIQ 58.29±18.94 42.79±20.09 0.16 0.79 (-0.34 – 1.82) 68.85±22.11 54.96±29.66 0.19 0.53 (-0.27 – 1.30)

BAI 18.43±12.41 15.71±11.94 0.68 0.22 (-0.84 – 1.26) 20.92±14.70 17.15±12.67 0.49 0.27 (-0.51 – 1.04)

BDI 14.14±7.29 11.71 ± 5.71 0.50 0.37 (-0.71 – 1.40) 18±11.31 16.46±13.07 0.75 0.12 (-0.65 – 0.89)
CI = Confidence Interval; VAS= Visual Analogue Scale; FIQ = Fibromyalgia Impact Questionnaire; BAI = Beck Anxiety Inventory; BDI = Beck Depression Inventory.
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to poor client concentration and technique; inadequate training 
of instructors, inappropriate exercise prescription, rapid exercise 
progression, and excessive loads40. Nonetheless, patients in the 
present study did not report any adverse effects. 
Even though not statistically significant, CG patients showed 
some improvement, which might be related to the Hawthorne 
effect, wich has been defined as ‘an increase in worker produc-
tivity produced by the psychological stimulus of being singled 
out and made to feel important’43; probably, CG patients felt 
well by receiving and being taken care of, which could explain 
our results.
The main limitation of the study is the small sample size along 
with the high dropout rates presented by the CG. Given that 
the CG did not receive any kind of physical therapy treatment, 
it may have directly influenced the adherence to the study. Ano-
ther point is that this lack of treatment may raise the question 
whether the proposed treatment differs from other conventional 
physical therapy modalities. Hence, further studies with larger 
sample sizes and different physical therapy modalities are requi-
red. Another suggestion could be the monitoring of long-term 
effects of Pilates treatment in people with fibromyalgia44.

CONCLUSION

There was improvement in pain intensity, quality of life and the 
number of painful regions after treatment with the Pilates me-
thod. Thus, the results of this study support Pilates practice as a 
form of physical therapy for fibromyalgia.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic pain is a pu-
blic health problem eliciting personal and social losses. This stu-
dy aimed at identifying the prevalence of chronic pain and its 
repercussions in the health of the elderly.
METHODS: This was a transversal, population-based study 
with 416 elderly living in a city to the South of Brazil. Data 
were collected by home interviews with the Health, Wellbeing 
and Aging research questionnaire. Chronic pain was considered 
dependent variable and socio-demographic and health condi-
tion characteristics were considered independent variables. Des-
criptive and inferential data analysis was carried out. Pearson 
Chi-square and Fisher Exact tests were used for the association 
between categorical variables, with significance level of 5%. Lo-
gistic regression model was used for raw and adjusted analysis.
RESULTS: Chronic pain prevalence was 54.7%, mostly in fe-
males (64.8%). Among the elderly with chronic pain, 58.6% 
have classified their health as regular, poor or very poor, 53.3% 
did not practice physical activities, 19.8% have mentioned diffi-
culties to perform basic daily life activities and 82.5% have refer-
red pain in lower limbs and 74.8% in lumbar region (p<0.001).
CONCLUSION:  Measures to decrease chronic pain in the el-
derly should be priority, especially in primary health attention 
services, because this is a multidimensional and complex public 
health problem. 
Keywords: Aging, Health of the elderly, Health services, Pain, 
Primary health attention. 
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RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor crônica é um proble-
ma de saúde pública que provoca prejuízos pessoais e sociais. O 
objetivo deste estudo foi identificar a prevalência de dor crônica 
e a repercussão na saúde dos idosos. 
MÉTODOS: Realizou-se um estudo transversal de base popula-
cional com 416 idosos residentes em município no Sul do Brasil. 
Coletaram-se os dados por inquérito domiciliar com o questionário 
da pesquisa Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento. Consideraram-se 
como variável dependente a dor crônica; e independente as caracte-
rísticas sócio-demográficas e as relacionadas às condições de saúde. 
Realizou-se análise descritiva e inferencial dos dados. Na associação 
entre as variáveis categóricas, utilizaram-se os testes Qui-quadrado 
de Pearson e Exato de Fisher, com nível significativo de 5%. Na 
análise bruta e ajustada, foi utilizado o modelo de regressão logística. 
RESULTADOS: A prevalência de dor crônica foi de 54,7%, em 
sua maioria mulheres (64,8%). Entre os idosos com dor crônica, 
58,6% classificaram sua saúde como regular, ruim ou muito ruim, 
53,3% não praticavam atividade física, 19,8% apontaram dificul-
dades para atividades básicas de vida diária e 82,5% referiram dor 
nos membros inferiores e 74,8% na região lombar (p<0,001).
CONCLUSÃO: Medidas de redução da dor crônica no idoso 
devem ser priorizadas, em especial pelos serviços de atenção pri-
mária à saúde, por se tratar de um problema de saúde pública 
multidimensional e complexo. 
Descritores: Atenção primária à saúde, Dor, Envelhecimento, 
Saúde do idoso, Serviços de saúde. 

INTRODUÇÃO

No Brasil, a população passa por um rápido processo de envelheci-
mento, devido à significativa redução da taxa de fecundidade, mor-
talidade e melhoria das condições gerais de vida, o que se expressa no 
aumento da expectativa média de vida e da longevidade1. 
Esse fenômeno muitas vezes, é acompanhado pela alta incidência 
de doenças crônicas e degenerativas. Como consequência surgem 
os déficits funcionais, elevada dependência e instalação de proces-
sos dolorosos2,3.
A dor é definida pela International Association for Study of Pain 
(IASP), como uma experiência sensorial e emocional desagradável, 
manifestada diante de lesões teciduais, reais ou potenciais. A dor é 
subjetiva e cada indivíduo determina sua intensidade com base nas 
experiências prévias e nos fatores socioculturais e/ou ambientais4. 
A duração determina a tipificação, isto é, dor aguda é aquela que 
permanece no máximo dias ou semanas, enquanto a dor crônica 
ultrapassa o período de três meses5.

Rev Dor. São Paulo, 2016 out-dez;17(4):279-82 ARTIGO ORIGINAL

DOI 10.5935/1806-0013.20160089



280

Lini EV, Tomicki C, Giacomazzi RB,  
Dellani MP, Doring M e Portella MR

Rev Dor. São Paulo, 2016 out-dez;17(4):279-82

Considerada um desafio de saúde pública, a dor crônica atinge im-
portante parcela da população idosa, com prejuízos percebidos tanto 
de ordem pessoal quanto econômica que comprometem a qualidade 
de vida (QV)6,7. A dor está entre os principais fatores que podem 
interferir na QV do idoso, pois limita suas atividades, aumenta a 
agitação, o risco para estresse e o isolamento social8.
Estima-se que 7 a 40% da população mundial sofra de dor crôni-
ca9,10. A Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (2014) aponta 
que 30% da população sofrem com quadros de dor crônica. Es-
tudos brasileiros realizados com idosos residentes na comunidade 
corroboram a alta prevalência de dor crônica, estimada em cerca de 
30%9,11-13. Diante desse contexto, objetivou-se identificar a preva-
lência de dor crônica e a repercussão na saúde dos idosos.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal de base populacional com idosos 
residentes em um município de pequeno porte no Sul do Brasil. Para 
a identificação e localização da população do estudo utilizou-se o Sis-
tema de Informação da Atenção Básica (SIAB) da Secretaria de Saúde 
do município para o ano de 2011. Para o cálculo amostral o erro acei-
tável adotado foi de 0,05 e intervalo de confiança de 95%. Adicionou-
-se 5% ao total para compensar possíveis perdas (não elegibilidade, 
recusas, entre outras). A amostra totalizou 416 idosos. Inicialmente 
foram listados por zonas de residência e gênero e posteriormente se-
lecionados por amostragem aleatória mantendo as proporções por 
gênero em cada setor. 
Os critérios de inclusão foram: residir há pelo menos seis meses no 
território do município; possuir no ato da entrevista condições cog-
nitivas para responder ao questionário e/ou a presença de um fami-
liar ou cuidador para auxiliar ou efetuar as respostas. Consideraram-
-se como perdas, os indivíduos que não foram localizados após três 
tentativas; mudança de residência para outro município; óbito no 
período da coleta; indivíduos elegíveis que se recusaram a participar. 
Coletaram-se os dados no primeiro semestre de 2011, por meio de 
inquérito domiciliar, utilizando-se o questionário da Pesquisa Saúde, 
Bem-Estar e Envelhecimento (SABE). Neste artigo analisaram-se as 
seções A (informações pessoais e familiares), D (condições de saúde 
e hábito de vida) e a seção E (avaliação funcional).
Considerou-se como variável dependente a relacionada à presença 
ou não de dor crônica (presença de dor há mais de três meses, con-
tínua, ou episódios dessa dor pelo menos uma vez por mês) e inde-
pendentes as relacionadas às características sócio-demográficas e às 
condições de saúde. 

Análise estatística 
Realizou-se análise descritiva e bivariada dos dados. Para verificar 
a associação entre as variáveis categóricas, foram aplicados os tes-
tes Qui-quadrado de Pearson e Exato de Fisher e para análise bruta 
e ajustada o modelo de regressão logística, com medidas de efeito 
expressas em odds ratio. Os dados foram analisados para um nível 
significativo de 5%. Para entrada no modelo múltiplo foram consi-
deradas as variáveis com p≤0,20. 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade de Passo Fundo parecer Nº 017/2011, CAAE nº 
0281.0.398.000.11. 

RESULTADOS

Participaram do estudo 416 pessoas com idade ≥60 anos. Destas, a 
maioria eram mulheres (56,7%), com idade média de 69±7,6 anos. 
A prevalência de dor crônica foi de 54,7%, em sua maioria mulheres 
(64,8%) (p<0,001). Residiam na zona urbana 66,5% dos idosos. 
Não houve diferença significativa da presença de dor crônica por 
zonas de moradia, seja urbana ou rural.
Dentre os entrevistados, os casados foram maioria (66,5%), no en-
tanto, a situação conjugal não interferiu na distribuição da queixa de 
dor crônica, assim como o fato de residir sozinho ou acompanhado. 
Dos idosos com renda acima de três salários, 29,8% não apresen-
tavam dor crônica, enquanto que 17,7% referiram dor (p=0,042). 
Dos idosos que trabalhavam, 23,8% não apresentavam dor, 11,4% 
sim (p=0,001). Saber ler e escrever não mostrou diferença significa-
tiva na distribuição de dor crônica autorreferida (Tabela 1). 

Tabela 1. Distribuição dos idosos quanto às variáveis sócio-demo-
gráficas e dor autorreferida, Estação (RS), Brasil (n=416)

Variáveis Dor crônica Valor de p

Não Sim

n % n %

Gênero

   Masculino 100 52,9 80 35,2 <0,001

   Feminino 89 47,1 147 64,8

Faixa etária (anos)

   60 - 69 103 54,5 107 47,1 0,092

   70 -79 70 37,0 86 37,9

   80 ou mais 16 8,5 34 15,0

Zona de moradia

   Urbana 128 67,7 148 65,2 0,803

   Rural 29 15,4 35 15,4

   Mista 32 16,9 44 19,4

Situação conjugal

   Casado 141 75,0 164 72,2 0,098

   Viúvo 33 17,6 56 24,7

   Solteiro 8 4,3 3 1,3

   Separado 6 3,2 4 1,8

Reside sozinho

   Não 164 86,8 189 83,3 0,320

   Sim 25 13,2 38 16,7

Renda mensal total

   Não possui 10 5,3 20 8,8 0,034

   Até 1 salário min 57 30,2 85 37,4

   1 a 2 salários min 65 34,4 82 36,1

   3 a 5 salários min 51 27,0 36 15,9

   + de 5 salários 6 3,2 4 1,8

Trabalha atualmente

   Não 144 76,2 201 88,6 0,001

   Sim 45 23,8 26 11,4

Sabe ler e escrever

   Sim 170 89,9 195 85,9 0,211

   Não 19 10,1 32 14,1
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Entre os idosos sem dor crônica, 78,7% autoavaliaram sua saúde 
como muito boa e boa, naqueles com dor, 58,6% classificaram sua 
saúde como regular, ruim ou muito ruim (p<0,001). Ao compa-
rarem sua condição de saúde atual com um ano atrás, 40,5% dos 
idosos consideraram sua saúde pior (p<0,001). Relataram não prati-
car atividade física 53,3% dos idosos com dor e 31,4% dos que não 
têm dor (p<0,001). Dos idosos com dor crônica, 19,8% apontaram 
dificuldades para atividades básicas de vida diária, enquanto 3,7% 
sem dor crônica apresentaram dependência. (p<0,001) (Tabela 2).

A presença de dor contínua há mais de três meses foi referida por 
54,7% dos idosos. Quanto à localização da dor, 82,5% referiram 
nos membros inferiores; 74,8%, na região lombar; 55,8% nos 
membros superiores; 32,3% no pescoço; 31,3% na cabeça; 19% no 
abdômen e 11,9% no tórax. A dor crônica dificulta principalmente 
o andar (70,9%), o sono (13,7%), o cuidar de si mesmo (3,5%), 
além de interferir no humor, apetite e/ou lazer (11,9%).
A análise ajustada revelou associações significativas entre a presença 
de dor crônica e as variáveis sexo (OR=1,76), autopercepção de saú-
de (OR=4,16) e dependência para as atividades básicas de vida diária 
(ABVD) (OR=3,48) (Tabela 3). 
 
DISCUSSÃO

Os resultados obtidos neste estudo mostraram expressiva propor-
ção de idosos com dor autorreferida com duração maior que três 
meses. A dor crônica torna-se preocupante no idoso, pois refletem 
negativamente em sua segurança, autonomia e independência, li-
mitando suas ABVD ou a interação social, com prejuízo direto na 
QV14. Estudo realizado em São Paulo15 encontrou menor proporção 
(29,7%) de idosos com dor, porém, os autores consideraram dor 
crônica aquela com duração mínima de 6 meses.
A dor crônica foi mais frequente em mulheres. Existem indícios de que a 
sensação de dor em mulheres e homens é diferente. Estudos mostraram 
que as mulheres apresentam maior percepção dolorosa por diferenças 
nos mecanismos de controle, sejam excitatórios ou inibitórios16,17. Fato-
res genéticos, psicológicos e culturais também devem ser considerados5. 
Do mesmo modo, um estudo de revisão16 aponta que as mulheres apre-
sentam limiar de dor menor do que os homens diante de estímulos no-
ciceptivos. Esses resultados estão de acordo com estudos brasileiros18,19 e 
se assemelham a investigação realizada em Portugal20. 

Tabela 3. Análise bruta e ajustada da dor crônica autorreferida pelos idosos, Estação/RS – Brasil

Variáveis OR*(IC95%) Valor de p OR** (IC95%) Valor de p

Gênero

   Masculino 1,00 1,00

   Feminino 2,06 (1,38-3,08) 0,000 1,76 (1,14-2,69) 0,010

Autopercepção da saúde

   Muito boa/boa 1,00 1,00

   Regular/ruim 5,27 (3,28-8,46) 0,000 4,16 (2,64-6,56) 0,000

Autopercepção da saúde comparada há 1 ano

   Melhor 1,00

   Igual 1,26 (0,74-2,15) 0,378

   Pior 8,81 (3,95-19,64) 0,000

Trabalho atual

   Sim 1,00

   Não 2,41 (1,41-4,13) 0,001

ABVD

   Independente 1,00 1,00

   Dependente 6,43 (2,75-15,02) 0,000 3,48 (1,46-8,29) 0,005

Atividade Física

   Sim 1,00

   Não 2,45 (1,62-3,71) 0,000
*OR = Odds Ratio bruto estimado por regressão logística univariada; **OR: Odds Ratio ajustado calculado por regressão logística multivariada; ABVD = atividades 
básicas de vida diária.

Tabela 2. Distribuição dos idosos quanto às variáveis de saúde e dor 
crônica autorreferida, Estação (RS), Brasil (n=416)

Variáveis Dor crônica Valor 
de pNão Sim

n % n %

Autoavaliação da saúde

   Muito boa/boa 149 78,8 94 41,4 <0,001

   Regular/ruim/muito ruim 40 21,2 133 58,6

Comparação da saúde há 1 ano 

   Igual 127 67,2 105 46,3 <0,001

   Melhor 46 24,3 30 13,2

   Pior 16 8,5 92 40,5

Atividade física

   Sim 129 68,2 106 46,7 <0,001

   Não 60 31,8 121 53,3

ABVD

   Sem dificuldade 182 96,3 182 80,2 <0,001

   Com dificuldade 7 3,7 45 19,8
ABVD = atividades básicas de vida diária.
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Quanto ao local da dor crônica, os resultados do estudo indicaram 
maior prevalência nos membros inferiores, seguidos da região lom-
bar e membros superiores. Parece razoável admitir a presença de dor 
nessas regiões, visto que se trata de sintomas comuns às doenças 
crônicas relacionadas ao sistema locomotor, condição comum na 
população idosa. Do mesmo modo, estudos realizados21 apontaram 
os membros inferiores e a região lombar como principais locais aco-
metidos pela dor em idosos. 
Ainda, os resultados deste estudo mostraram associação entre dor 
crônica e prática de atividades físicas. O fator preponderante na di-
ficuldade em realizar atividades físicas é justamente a localização da 
dor, visto que atinge primariamente os membros inferiores, superio-
res, coluna lombar e cervical22. A dor crônica dificulta a movimen-
tação, restringe a amplitude de movimento e consequentemente 
torna-se uma barreira à prática de atividade física15,22,23.
Houve referência de comprometimento das ABVD quando os ido-
sos apresentavam dor crônica. Esses resultados se contrapõem aos 
referidos no estudo24, no qual os autores não encontraram diferenças 
significativas no desempenho das ABVD, porém utilizando diferen-
te instrumento, o Older American Resources and Services, para avalia-
ção dos graus de dependência. 
Estudos internacionais indicaram que a presença da dor interfere 
na capacidade funcional dos idosos25-28. Os presentes resultados cor-
roboram outro estudo de base populacional realizado no contexto 
brasileiro que apontou a dor de idosos na comunidade como sendo 
um agravo determinante de incapacidade15.
A maioria dos idosos com dor considerou sua saúde como regular, 
ruim ou muito ruim. A dor é referida como um dos determinantes 
para uma autoavaliação negativa da saúde no segmento idosos29,30. A 
presença de quadro álgico crônico direciona para uma pior percep-
ção de saúde. Há indícios de que as pessoas costumam definir sua 
saúde como ruim ou muito ruim quando existe a presença de co-
morbidades ou agravos, o que ocorre também na presença da dor31. 
A dor crônica interfere ainda no bem estar e na QV do indivíduo, 
seja idoso ou não30,32.
 
CONCLUSÃO

Verificou-se, portanto, que a prevalência de dor crônica entre os 
idosos foi elevada, destacando o gênero feminino. A presença dessa 
queixa afeta direta e negativamente a autoavaliação de saúde, e com-
promete a funcionalidade para a realização das ABVD. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Several studies look for 
an isolated relationship between anxiety, depression and quality 
of life and musculoskeletal pain in the elderly population. Howe-
ver, there are few studies comparing such variables among indivi-
duals with and without chronic musculoskeletal pain.  This stu-
dy aimed at evaluating anxiety and depression symptoms levels 
and quality of life in elderly females with and without chronic 
musculoskeletal pain.
METHODS: This is a cross-sectional study carried out with 
females aged 60 years or above, participants of mothers’ clubs 
of the city of Caxias do Sul/RS. Participants were divided in 
two groups; group G1 (with chronic musculoskeletal pain) and 
group G2 (without pain). Beck Anxiety Inventory was used to 
evaluate anxiety symptoms, Beck II Depression Inventory was 
used to evaluate depression symptoms and WHOQOL-bref was 
used to evaluate quality of life. 
RESULTS: Participated in the study 178 elderly females and four 
were excluded for not meeting all inclusion criteria. From remai-
ning 174, 95 were included in G1 and 79 in G2. G1 has presented 
higher anxiety (p<0.001) and depression (p<0.001) symptoms le-
vels and worse quality of life (p<0.05) as compared to G2.
CONCLUSION: Chronic musculoskeletal pain is frequent 
in the elderly population and is associated to higher incidence 
of depressive and anxious symptoms, in addition to negatively 
affecting quality of life.
Keywords: Anxiety, Chronic pain, Depression, Musculoskeletal 
pain, Quality of life.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Diversos estudos buscam 
uma relação isolada entre ansiedade, depressão e qualidade de 
vida com a dor musculoesquelética em idosos. No entanto, há 
poucos que comparam essas variáveis entre indivíduos com e sem 
dores musculoesqueléticas crônicas. O objetivo deste estudo foi 
avaliar os níveis de sintomas de ansiedade e depressão e a quali-
dade de vida em idosas com dores musculoesqueléticas crônicas 
e idosas sem dores.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, realizado com 
mulheres com 60 anos ou mais, participantes dos clubes de mães 
da cidade de Caxias do Sul/RS. As idosas foram divididas em 
dois grupos, grupo G1 (com dor musculoesquelética crônica) e 
grupo G2 (sem dor). Para avaliar os sintomas de ansiedade foi 
utilizado o Inventário de Ansiedade de Beck, para os sintomas 
depressivos o Inventário de Depressão de Beck II e para a quali-
dade de vida o WHOQOL-bref.
RESULTADOS: Participaram do estudo 178 idosas, sendo que 
4 idosas foram excluídas por não se adequarem em todos os crité-
rios de inclusão. Das 174 restantes, 95 foram incluídas do grupo 
G1 e 79 no grupo G2. O grupo G1 apresentou níveis mais eleva-
dos de sintomas de ansiedade (p<0,001) e sintomas depressivos 
(p<0,001) e pior qualidade de vida (p<0,05) que o grupo G2. 
CONCLUSÃO: A dor musculoesquelética crônica é frequente 
na população idosa e está associada com maior incidência de 
sintomas depressivos e ansiosos, além de afetar negativamente a 
qualidade de vida dos indivíduos.
Descritores: Ansiedade, Depressão, Dor crônica, Dor musculo-
esquelética, Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO

A população acima de 60 anos está crescendo mais rápido que todos 
os outros grupos etários1, favorecendo maior prevalência das limi-
tações funcionais e doenças crônicas próprias do envelhecimento 
humano. Desse modo, há um aumento da demanda dos serviços 
de saúde por conta da necessidade de maior assistência pelo profis-
sional de saúde, do uso contínuo de fármacos e de realizar exames 
periódicos2.
As doenças musculoesqueléticas estão entre as doenças crônicas mais 
frequentes no processo de envelhecimento3, sendo caracterizadas 
principalmente por dor e diminuição de função articular4,5. Quando 
associadas com a dor, estão relacionadas com o declínio da qualida-
de de vida (QV) e com altos custos de saúde, apesar do baixo nível 
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de mortalidade6. Assim, os quadros álgicos decorrentes das doenças 
musculoesqueléticas são comuns em idosos7,8 e estão relacionados a 
consideráveis limitações psicológicas, funcionais e sociais 8,9. A ansie-
dade e a depressão, por exemplo, podem decorrer de fatores de risco 
biológicos, psíquicos sociais e psicológicos10.
Para analisar o impacto das doenças musculoesqueléticas é impor-
tante mensurar os problemas associados, que são a dor, os fatores 
emocionais e a QV11. Foram realizados diversos estudos que bus-
caram uma relação isolada entre ansiedade, depressão e QV com a 
dor musculoesquelética em idosos8,12-20 No entanto, há carência de 
pesquisas que comparem essas variáveis entre indivíduos com e sem 
dores musculoesqueléticas crônicas, como também as que analisem 
a influência da intensidade álgica nessas variáveis. 
Sendo assim, este estudo se faz importante justamente por ter como 
objetivo analisar os sintomas depressivos e ansiosos e a QV em idosas 
com e sem dores musculoesqueléticas crônicas, e verificar a influên-
cia da intensidade álgica nessas variáveis.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal realizado na Pontifícia Universida-
de Católica do Rio Grande do Sul. A coleta de dados foi realizada no 
período de fevereiro a junho de 2014.
A fim de selecionar idosas que fizessem uma atividade social e de 
lazer em comum, optou-se por aplicar o estudo nos Clubes de Mães 
da cidade de Caxias do Sul situada no estado do Rio Grande do Sul/
Brasil.
A dor crônica foi definida como uma dor presente há mais de 3 
meses21. Foram incluídas mulheres com 60 anos ou mais, sendo di-
vididas em dois grupos: G1 composto por idosas com dores mus-
culoesqueléticas crônicas (dor há mais de 3 meses) e G2 composto 
por idosas sem dores musculoesqueléticas crônicas (ausência de dor 
há mais de 3 meses)
Foram excluídas as idosas que apresentavam dor musculoesquelética 
há menos de três meses ou ausência de dor musculoesquelética há 
menos de três meses; com desempenho cognitivo no Mini-exame 
do Estado Mental (MEEM) <19 (sem escolaridade) e <25 (com es-
colaridade); que realizaram procedimento cirúrgico nos últimos seis 
meses e com doenças neurodegenerativas ou oncológicas.
Foram utilizados os seguintes instrumentos:
• MEEM: permite avaliar a função cognitiva e o rastreamento de 
quadros demenciais. Foi utilizado para excluir idosas com declínio 
cognitivo. O ponto de corte para o diagnóstico de demência em 
indivíduos sem escolaridade é de 18/19 e com escolaridade 24/2522.
• Questionário sócio-demográfico: elaborado pelos pesquisadores a 
fim de coletar os dados pessoais, escolaridade, queixa álgica e per-
guntas de caráter exclusivo.
• Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB): é um 
instrumento, desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas 
de Pesquisas, a fim de classificar a população quanto ao nível socioe-
conômico utilizando o levantamento de características domiciliares. 
Por meio do CCEB a população é dividida em classe A1, A2, B1, 
B2, C1, C2, D e E23.
• Escala analógica visual (EAV): utilizada para mensurar a intensi-
dade álgica. Consiste em uma linha de 10cm com marcadores des-
critivos nas duas extremidades (nenhuma dor e pior dor possível). 

O sujeito deve marcar na linha o local em que se enquadra sua dor. 
Posteriormente os centímetros são convertidos a uma escala de zero 
a 10, onde valores ≤ 3,4 equivalem a uma dor leve, de 3,5 a 7,4 dor 
moderada e de ≥ 7,5 a dor intensa24.
• Inventário de Depressão de Beck-II (BDI-II): utilizado para aná-
lise da intensidade de sintomas de depressão25. A versão brasileira 
foi validada por Gomes-Oliveira et al.26. O questionário classifica 
os sintomas de depressão em mínima/sem depressão (0-13), média 
(14-19), moderada (20-28) e grave (29-63).
• Inventário de Ansiedade de Beck (BAI): utilizado para análise 
da intensidade de sintomas de ansiedade. A sua classificação se 
dá mediante a pontuação obtida pelo entrevistado, sendo de 0-7 
pontos nível de sintomas de ansiedade mínima, de 8-13 leve, de 
16-25 moderada e de 26-63 grave27. Nesta pesquisa foi utilizada 
a versão traduzida e validada para a população brasileira da escala 
de Beck28.
• WHOQOL-bref: é um questionário utilizado para mensurar a 
QV. Foi validado no Brasil por Fleck et al.29. É composto por 26 
questões, sendo duas referendes a QV geral e as demais divididas 
em quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio am-
biente. Os escores dos domínios são convertidos para uma escala de 
0-100, sendo que quanto maior a pontuação melhor é a QV30.

Procedimentos
As idosas selecionadas e que aceitaram participar da pesquisa respon-
deram, primeiramente, ao questionário MEEM e ao questionário 
sócio-demográfico. Destas, as que se enquadraram nos critérios de 
seleção seguiram respondendo aos demais questionários na seguin-
te ordem: CCEB, BAI, BDI-II e WHOQOL-bref. Além desses, as 
idosas do G1 foram questionadas quanto aos locais em que tinham 
dor musculoesquelética e classificaram cada uma delas segundo a 
EAV. As algias foram divididas em: dor lombar, dor cervical, dor 
torácica, dor nos membros inferiores e dor nos membros superiores. 
Os critérios utilizados para diagnóstico de dor musculoesquelética 
foram a presença de dor ou sensibilidade nas regiões descritas, sem 
que houvesse doenças oncológicas ou neurodegenerativas e episó-
dios de fraturas ou cirurgias há menos de seis meses. 
As variáveis deste estudo foram: sócio-demográficas (idade, nível so-
cioeconômico, estado civil e escolaridade), nível de sintomas de an-
siedade, nível de sintomas de depressão, QV, dor e intensidade álgica.
Para o cálculo amostral foi utilizado o programa WINPEPI versão 
11.28 com nível de significância de 5% e poder de 80%. Conforme 
encontrado na literatura, foi utilizado um desvio padrão no domí-
nio Meio Ambiente do questionário WHOQOL-bref de 9,8 para 
o grupo com dor e de 11,6 para o grupo controle, com diferença 
esperada de 4,6 entre os grupos neste mesmo escore, totalizando as-
sim uma amostra de 174 sujeitos31, sendo 87 indivíduos em cada 
grupo32.  

Análise estatística
O banco de dados foi realizado no programa Microsoft Office Excel 
2007, e as análises foram realizadas no software SPSS, versão 17. O 
nível de significância foi considerado 5%. As variáveis qualitativas 
foram descritas por meio de frequência absoluta e as quantitativas 
através de média e desvio padrão.



285

Qualidade de vida e sintomas de ansiedade e depressão em 
idosas com e sem dor musculoesquelética crônica

Rev Dor. São Paulo, 2016 out-dez;17(4):283-8

Para comparar a idade entre os grupos foi utilizado o teste t de Stu-
dent. Para comparar a escolaridade e a classe social entre os grupos 
foi utilizado o teste de Mann-Whitney e para a comparação do esta-
do civil entre os grupos foi utilizado o teste Qui-quadrado.
Para comparar os escores totais médios dos instrumentos BAI e 
BDI-II entre os grupos foi utilizado o teste t de Student e para a 
comparação dos mesmos questionários por categorias foi utilizado 
o teste de Mann-Whitney. Para a comparação dos domínios do 
WHOQOL-bref e do índice geral do mesmo questionário foi uti-
lizado o teste t de Student. No grupo G1, a correlação entre a EAV 
e os instrumentos BAI, BDI-II e WHOQOL-bref foi avaliada por 
meio do Coeficiente de Correlação de Pearson. 
Este estudo foi aprovado pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul e foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
sob parecer 479.870.

RESULTADOS

Participaram da pesquisa 178 idosas, das quais 95 fizeram parte do 
grupo 1 (G1) e 79 do grupo 2 (G2). Uma idosa foi excluída por 
apresentar déficit cognitivo no MEEM, outra por estar em trata-
mento para câncer de mama e duas por apresentarem dor musculo-
esquelética há menos de três meses.
A idade do G1 variou de 60 a 91 anos, com média de 70,01±7,76 
anos. No G2, a faixa etária avaliada foi igual ao G1, com média 
70,34±8,66 anos. Não houve diferença significativa da idade entre 
os grupos (p=0,791). Em ambos os grupos, a maior incidência foi 
de idosas casadas, seguidas de viúvas (p=0,228). As idosas dos dois 
grupos também não diferiram estatisticamente em termos de classe 
social (p=596) e escolaridade (p=0,693), sendo que nos dois grupos 
a maior parte das idosas não completou o ensino fundamental. A 
comparação dos dados demográficos entre os dois grupos pode ser 
observada na tabela 1.
A lombalgia foi a queixa mais prevalente entre os sujeitos da pes-
quisa, sendo relatada por 36 idosas. A intensidade álgica, na EAV, 
variou de 3 a 9 com média de 5,25, caracterizando dor moderada. 
A região cervical foi a segunda mais acometida com o relato de 27 
idosas. A intensidade álgica da região cervical variou de 1 a 10 na 
EAV, com média de 5,48.
A terceira região mais acometida foram os membros inferiores, com 
o relato de 26 idosas. A intensidade álgica da região variou de 2 a 8 
com média de 5. As dores nos membros superiores foram apontadas 
por 21 indivíduos e variaram de 2 a 9 na EAV, tendo como média 4,4. 
A região menos acometida foi a torácica, com 5 casos relatados, que 
variaram de 3 a 8 com média de 3,3, caracterizando uma dor leve.
Analisando somente a intensidade álgica, independentemente da re-
gião acometida, 22,6% (26 queixas) foram dores leves, 65,2% (75 
queixas) moderadas e 12,2% (14 queixas) intensas.
Quanto ao número de regiões acometida, 83,16% (79 idosas) rela-
taram dor em apenas uma região, 13,68% (13 idosas) em duas regi-
ões, 2,11% (2 idosas) em três regiões e 1,05% (1 idosa) em quatro 
regiões.
Como se pode observar na tabela 2, as idosas do G1 apresentaram 
maior escore total no BAI que as do G2, sendo que a média do esco-
re total para o G1 foi de 11,17±6,36, e para o G2 foi de 4,86±3,98 
(p<0,001).

Tabela 1.  Comparação dos dados demográficos entre os dois grupos

Variáveis Grupos Valor 
de p

G1
(n=95)

G2
(n=79)

Idade (anos)
Média + desvio padrão 70,01 ± 7,76 70,34 ± 8,66 0,791€

Estado Civil*
   Solteira
   Casada
   Viúva
   Divorciada

7 (7,4)
58 (61,1)
27 (28,4)
3 (3,2)

2 (2,5)
42 (53,2)
32 (40,5)
3 (3,8)

0,228¥

Escolaridade*
   Analfabeta
   Fundamental incompleto
   Fundamental completo
   Médio incompleto
   Médio completo
   Superior completo

3 (3,2)
61 (64,2)
9 (9,5)
3 (3,2)
6 (6,3)

13 (13,7)

4 (5,1)
48(60,8)
13(16,5)
2 (2,5)
8 (10,1)
4 (5,1)

0,693£

Classe Social*
   A1
   A2
   B1
   B2
   C1
   C2
   D
   E

0 (0)
1 (1,1)

15 (15,8)
26 (27,4)
33 (34,7)
13 (13,7)
7 (7,4)
0(0)

1 (1,3)
1 (1,3)

11 (13,9)
28 (35,4)
20 (25,3)
14 (17,7)
4 (5,1)
0(0)

0,596£

* Valores apresentados na forma n(%); €: teste t de Student para grupos inde-
pendentes; ¥: teste Qui-quadrado; £: teste de Mann-Whitney.

Tabela 2. Comparação dos níveis de sintomas de ansiedade e de-
pressão entre os grupos

Variáveis Grupos Valor 
de p

G1
(n=67)

G2
(n=51)

Nível de sintomas de 
ansiedade (BAI – escore 
total) (Média±DP) 

11,17±6,36 4,86±3,98 <0,001€

Nível de sintomas de 
ansiedade (BAI – níveis)*
   Mínima
   Leve
   Moderada
   Grave

28(29,5)
47(49,5)
18(18,9)
2(2,1)

58(73,4)
20(25,3)
1(1,3)
0(0)

<0,001£

Nível de sintomas de 
depressão
(BDI-II – escore total)
(Média + desvio padrão)

13,14 ± 7,26 5,86 ± 4,21 <0,001€

Nível de sintomas 
depressão (BDI-II – níveis)*
   Mínima
   Média
   Moderada
   Grave

53(55,8)
22(23,2)
16(16,8)
4(4,2)

75(94,9)
2(2,5)
2(2,5)
0(0)

<0,001£

* Valores apresentados na forma n(%); €: teste t de Student para grupos inde-
pendentes; £: teste de Mann-Whitney. BAI = Inventário de Ansiedade de Beck; 
BDI-II = Inventário de Depressão de Beck-II.

Ao analisarem-se os sintomas de ansiedade divididos em níveis, ob-
serva-se que no G2 houve prevalência de níveis de sintomas de ansie-
dade mínima (73,4% das idosas), seguida de níveis de sintomas de 
ansiedade leve (25,3% das idosas) e ansiedade moderada com ape-
nas um caso. Nenhuma idosa do G2 apresentou nível de sintomas 
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de ansiedade grave. Já no G1, a maior parte das idosas apresentou 
nível de sintomas de ansiedade leve (49,5%) seguido de ansiedade 
mínima (29,5%). Nível de sintomas de ansiedade moderada foi ob-
servado em 18 idosas (18,9%) e duas idosas apresentaram nível de 
sintomas de ansiedade grave (p<0,001).
Quanto aos níveis de sintomas de depressão, observa-se, conforme 
consta na tabela 2, que no grupo G1 prevaleceu o nível de sinto-
mas de depressão mínima, com 55,8%, seguido de média, com 
23,2%, moderada, com 16,8% e depressão grave, com 4,2%. No 
G2, a maior parte das idosas se enquadrou em nível de sintomas de 
depressão mínima (94,9%), sendo que apenas duas idosas apresen-
taram sintomas de depressão moderada (2,5%) e duas de depressão 
média (2,5%). Nenhuma idosa do G2 apresentou nível de sintomas 
de depressão severa (p<0,001).
Apesar de nos dois grupos prevalecer o nível de sintomas de depres-
são mínima, quando analisada a média do escore total do BDI-II, 
observa-se que as idosas do G1 apresentaram um escore significa-
tivamente maior (maior nível de sintomas de depressão) que as do 
G2, sendo que no G1 a média foi de 13,14 ± 7,26 e no G2 foi de 
5,86 ± 4,21, (p<0,001).
Conforme se pode observar na tabela 3, o grupo G1 apresentou 
níveis inferiores no escore total do questionário WHOQOL-bref 
quando comparado com o G2. A média do escore total no G1 foi 
de 73,53 ± 9,35 e no G2 foi de 82,30 ± 7,62 (p<0,001).
Ao analisar o WHOQOL-bref separadamente em domínios, pode-
-se observar que em todos os domínios o grupo G1 apresentou mé-
dias inferiores ao G2 (p<0,05).

Tabela 3. Comparação da qualidade de vida entre os grupos

Variáveis Grupos Valor 
de p

G1
(n=95)

G2
(n=79)

Qualidade de vida/ es-
core total* (Média±DP)

73,53 ± 9,35 82,30 ± 7,62 <0,001€

Qualidade de vida/do-
mínios* (Média±DP)

   Físico 63,5 ± 11,37 80,02 ± 8,92 <0,001€

   Psicológico 84,43 ± 10,67 92,40 ± 8,27 <0,001€

   Relações Sociais 73,07 ± 14,15 77,74 ± 12,92 0,025€

   Meio ambiente 73,16 ± 11,65 79,03 ± 12,02 0,001€

*: Questionário WHOQOL-bref; €: Teste t de Student para grupos independentes.

De acordo com a tabela 4 pode-se observar que a intensidade álgica 
apresentou correlação positiva com os níveis de sintomas de ansieda-
de, sendo que quanto mais intensa a dor, maiores são os sintomas de 
ansiedade (p<0,001). No entanto não se correlacionou com os níveis 
de sintomas de depressão (p>0,05).
Também houve significância estatística na correlação da intensidade 
álgica com o domínio físico do questionário WHOQOL-bref, sen-
do que a correlação entre as variáveis se deu de forma negativa, ou 
seja, quanto maior a intensidade da dor pior a qualidade de vida no 
domínio físico (p<0,001). A intensidade álgica não se correlacionou 
significativamente com os demais domínios do questionário e com 
o escore total (p>0,05).

DISCUSSÃO

As dores musculoesqueléticas, decorrentes de doenças osteomuscu-
lares, são altamente incapacitantes e frequentes na população ido-
sa, estando entre as doenças crônicas mais comuns no processo de 
envelhecimento humano3,6. Os dados dos estudos de prevalência 
de algias musculoesqueléticas em idosos diferem bastante em seus 
resultados15,16,21,33,34. No presente estudo, a ocorrência de dor mus-
culoesquelética mostrou-se bastante frequente, sendo que 54,6% 
das idosas apresentavam algias musculoesqueléticas em uma ou mais 
regiões do corpo há mais de três meses. Esse resultado foi semelhante 
ao encontrado por Dellaroza et al.32. 
Observou-se que os grupos não diferiram estatisticamente quando 
à idade. Esses resultados são compatíveis com outros estudos que 
também não encontraram a idade como fator associado à dor crôni-
ca em idosos8,32. Da mesma forma, não se observou relação da dor 
musculoesquelética crônica com a escolaridade32, estado civil16,32,34 e 
nível socioeconômico32,34, mostrando que o fato de ter ou não dor 
pode não estar relacionado a variáveis, como também a existência de 
homogeneidade amostral entre os dois grupos. 
A lombalgia foi a queixa musculoesquelética mais prevalente, sendo 
relatada por 37,9% das idosas com dor musculoesquelética crônica, 
compatível com a literatura como a queixa mais frequente entre ido-
sos7,33,35,36. A dor cervical foi a segunda região mais acometida, segui-
da dos membros inferiores, superiores e da região torácica. Baseado 
em outros trabalhos, é possível observar uma variação na prevalência 
de dor nessas regiões7,15,32,33.
Quanto à intensidade álgica, foi possível observar que a maior parte 
das idosas apresentavam dores moderadas, seguidas de dores leves e 
dores intensas. A escassez de pesquisas que analisem a intensidade 
álgica, e as diferentes ferramentas utilizadas para mensurá-la difi-
cultam a comparação dos resultados15,32. No entanto, a intensidade 
álgica pode ser investigada através da EAV, utilizada neste estudo, a 
escala numérica da dor e escalas de avaliação verbal. A EAV e a escala 
numérica têm se mostrado mais sensíveis do que escalas verbais com 
menos de quatro categorias, justificando assim a sua escolha24.
Neste estudo pode-se observar uma relação direta entre a presença 
de dor musculoesquelética crônica com o maior nível de sintomas 
de ansiedade, sendo que o grupo G1 apresentou maiores níveis de 
sintomas de ansiedade no BAI que o grupo G2. Essa diferença dos 
sintomas de ansiedade entre os dois grupos evidencia a relação da 

Tabela 4. Correlação entre a qualidade de vida, sintomas de ansieda-
de e sintomas de depressão com a intensidade álgica

Intensidade álgica Correlação 
de Pearson

Valor de p

Nível de sintomas de ansiedade 
(escore total)

,360 <0,001α

Nível de sintomas de depressão 
(escore total)

,115 0,267α

QDV – Domínio físico -,338 0,001α

QDV – Domínio psicológico -,101 0,329α

QDV – Domínio relações sociais -,009 0,934α

QDV – Meio ambiente -,126 0,224α

QDV – Índice geral -,174 0,092α
α = Correlação de Pearson
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dor musculoesquelética crônica com a ansiedade, corroborando pes-
quisas realizadas previamente12,14,37.
No estudo longitudinal de Arola et al.12, a presença de dor no início 
do estudo foi um fator de risco para desenvolver ansiedade nos três 
anos seguintes, da mesma forma que a presença de sintomas ansiosos 
no início da pesquisa mostrou-se como fator de risco para desenvol-
ver quadros álgicos nos próximos três anos. Em outro estudo, no 
entanto, realizado com idosos institucionalizados, foi encontrada 
relação direta entre a dor e a ansiedade14.
Ao analisar-se a correlação existente entre a intensidade álgica, men-
surada pela escala visual analógica de dor, e os níveis de sintomas de 
ansiedade, pôde-se observar, na população estudada, a existência de 
uma correlação positiva entre as duas variáveis, sendo que quanto 
mais forte é a dor, maiores são os sintomas de ansiedade. Um resul-
tado semelhante foi encontrado por Hanssen et al.18 que, analisaram 
idosos depressivos com dor crônica e dor aguda. Nesses idosos, a dor 
crônica estava fortemente associada a ansiedade, ao passo que não 
houve correlação com a intensidade álgica da dor aguda18.
Alguns estudos analisaram a relação entre a ansiedade e a dor, e cons-
tataram uma forte associação entre as variáveis, sugerindo que níveis 
mais elevados de ansiedade estão relacionados com o consequente 
aumento do medo da dor. Esse medo pode gerar comportamentos 
relacionados à algia, como o desuso e a incapacidade38,39.
A maior prevalência de idosas que se enquadraram em sintomas 
de depressão (média, moderada e intensa) deste estudo vai ao en-
contro de outras pesquisas que também encontraram relação se-
melhante entre a depressão e a dor musculoesquelética crônica em 
idosos12,13,18,19,34. No estudo realizado por Hanssen et al.18 idosos de-
pressivos relataram dor crônica mais frequentemente que idosos não 
depressivos. O mesmo estudo aponta que há um aumento dos níveis 
de depressão tanto em casos de dor aguda quanto de dor crônica. 
Bonnewyn et al.13 analisaram a presença de sintomas físicos dolo-
rosos (presentes em qualquer momento nos últimos 12 meses) em 
idosos com e sem transtorno depressivo maior e concluíram que os 
sintomas físicos dolorosos foram fortemente e independentemente 
associados com a depressão maior.
Por outro lado, o fato de a maior parte das idosas apresentarem 
sintomas depressivos mínimos pode ser explicado pela participação 
ativa em grupos de convivência40,41,42 facilitando melhorias nas áreas 
pessoal, intelectual, afetiva e social41. Mas a maior prevalência dos 
sintomas de depressão nas idosas com dor corrobora resultados de 
estudos anteriores, salientando assim a existência de uma relação en-
tre a dor musculoesquelética crônica e a depressão12,13,18,19.
Neste estudo foi possível observar que as idosas com dor musculoes-
quelética crônica apresentaram pior qualidade de vida em todos os 
domínios do WHOQOL-bref, quando comparadas com as idosas 
sem dor. Estes resultados vão ao encontro de outros trabalhos15,17,20. 
O estudo realizado por Wranker et al.20 mostrou que a presença de 
dor foi o determinante mais forte no decréscimo da QV em idosas. 
No estudo de Falsarella et al.17, no qual foi analisada a influência das 
disfunções reumáticas e dos sintomas crônicos articulares na quali-
dade de vida de idosos acima de 60 anos, foi possível observar que 
as doenças reumáticas tiveram maior influência na capacidade física 
e na dor e os sintomas crônicos articulares tiveram influência em 
todos os aspectos da qualidade de vida. Na pesquisa de Cavlak et al.15 
idosos com dor musculoesquelética tiveram autopercepção negativa 

da sua saúde, enquanto que os idosos sem dores tiveram uma auto-
percepção muito boa/excelente. Os idosos com dores ainda tiveram 
mais dias com pior saúde física e mental no período de 30 dias que 
os assintomáticos.
Além de a dor crônica ter consequências sobre o funcionamento 
físico e psicológico das pessoas acometidas, pode afetar diretamente 
nas relações sociais desses indivíduos. O fato de ter dor, acrescido de 
outras possíveis consequências como insônia, fadiga, perda da capa-
cidade física, dificuldade de locomoção e sintomas de ansiedade e 
depressão, pode levar mais facilmente o sujeito com dor crônica a 
reduzir suas atividades de lazer e contatos sociais9,11. Neste estudo, 
esse impacto da dor musculoesquelética crônica pôde ser observa-
do no fato de que as idosas com dor apresentaram pior QV nos 
domínios de relações sociais e meio ambiente quando comparadas 
com as idosas sem dores, diferença essa que existiu apesar de todas 
realizarem uma atividade social em comum, que é a participação em 
clubes de mães.
 
CONCLUSÃO

Conclui-se com o presente estudo que a dor musculoesquelética crô-
nica é frequente na população idosa feminina e está associada com 
maior incidência de sintomas depressivos e ansiosos, além de afetar 
negativamente a qualidade de vida desses indivíduos. Acredita-se 
que sejam necessários mais estudos com idosos tanto do sexo femi-
nino quanto masculino para uma maior contribuição com a saúde e 
qualidade de vida dessa parcela da população.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Prenatal follow-up by 
nurses qualifies the assistance and is the moment when women’s 
questions are answered, pain and stress are evaluated and relaxa-
tion methods during labor are explained, among other aspects. 
So, this study aimed at measuring referred pain and perceived 
stress of post-vaginal delivery women.
METHODS: This is a descriptive, analytical, observational and 
cross-sectional study carried out in a hospital Obstetric Unit 
with 40 post-partum women using short-form McGill Pain 
Questionnaire and Perceived Stress Scale.
RESULTS: Thirty-five percent of respondents, mean age of 25 
years, were having their second baby and had term gestation, 
with mild pain; 27.5% had moderate pain and 22.5% moderate 
pain. Mean “sensory” pain estimate index was 6.60. Questions 3 
(have you been nervous or stressed), 6 (believed she was unable 
to deal with all the things she had to do) and 9 (has been angry 
due to things beyond her control), had the highest means.
CONCLUSION: Post-partum women refer pain and have post-
-vaginal delivery stress, thus the importance of evaluating such 
symptoms and of preparing women to cope with pain and stress 
during this period.
Keywords: Nursing, Pain, Puerperium, Stress, Vaginal delivery.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O acompanhamento pré-
-natal pelo enfermeiro qualifica a assistência, momento em que 
esclarecem dúvidas da mulher, avalia dor, estresse, orienta sobre 
métodos de relaxamento durante o trabalho de parto, dentre ou-
tros aspectos. Assim, o objetivo deste estudo foi mensurar a dor 
referida e o estresse percebido por mulheres no pós-parto vaginal. 

Perceived pain and stress in post-vaginal delivery women
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MÉTODOS: Estudo descritivo, analítico, observacional, trans-
versal, realizado em uma Unidade Obstétrica hospitalar, com 40 
puérperas, com utilização do Questionário McGill de Dor, for-
ma reduzida e a Escala de Estresse Percebido. 
RESULTADOS: Trinta e cinco por cento das entrevistadas, que 
tinham idade média de 25 anos, eram secundíparas e tiveram 
gestações a termo e apresentaram dor leve; 27,5% dor intensa e 
22,5% dor moderada. O índice de estimativa de dor “Sensorial” 
teve média de 6,60. As questões 3 (esteve nervoso ou estressado), 
6 (achou que não conseguiria lidar com todas as coisas que tinha 
por fazer) e 9 (esteve bravo por causa de coisas que estiveram fora 
de seu controle), apresentaram as maiores médias. 
CONCLUSÃO: As puérperas referem dor e vivenciam o estresse 
no pós-parto vaginal, daí a importância de avaliá-los e de preparar 
a mulher para o enfrentamento da dor e do estresse neste período.
Descritores: Dor, Enfermagem, Estresse, Parto normal, Puerpério.
 
INTRODUÇÃO

Gestação, parto e puerpério são períodos de transição na vida da mu-
lher, marcados por expectativas, dúvidas, ansiedades e medos1, decor-
rentes das experiências e vivências da mulher e familiares. Esses perío-
dos, além de serem acontecimentos biológicos, também são processos 
sociais que representam valores culturais de uma sociedade2. 
A representação social sobre o parto ainda é identificada como uma 
etapa dolorosa, e a resposta comportamental é influenciada pela pers-
pectiva emocional e ambiental e pelos determinantes socioculturais 
que podem interferir no modo como a parturiente sente e interpreta o 
processo de parto3. O Ministério da Saúde tem continuamente criado 
e coordenado programas de atenção ao parto e ações direcionadas à 
atenção integral e humanizada à saúde da mulher e do bebê, incentiva-
do o uso de mecanismos para diminuir a dor no decurso do parto na-
tural e proporcionar condições de tolerância à dor e ao desconforto4,5. 
Considerada uma experiência negativa, a dor é sensorial ou emocio-
nal, associada a lesão real ou potencial dos tecidos, com consequên-
cias físicas e emocionais, que resultam em ansiedade e incapacidades 
temporárias ou permanentes. Por ter caráter subjetivo e multidimen-
sional6, o modo pelo qual o indivíduo sente a dor pode ter influência 
de fatores tais como condições socioeconômicas, contexto cultural, 
memória, expectativas e emoções, estratégias de enfrentamento, en-
tre outras. Portanto, a experiência da sensação dolorosa é única para 
cada sujeito que a experimenta. 
Aspectos que podem interferir na dor no pós-parto são as modifica-
ções fisiológicas decorrentes da experiência do parto e procedimen-
tos cirúrgicos, como a episiotomia, que podem trazer dificuldades 
para a mulher no pós-parto7. Nesse sentido, a falta de informações 
sobre o processo de parto interfere na avaliação da mulher e familia-
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res e pode contribuir para o desencadeamento de estresse e aumento 
da sensação dolorosa8.
O estresse é um conjunto de respostas que o organismo emite para 
reagir frente a algo que o despertou. O organismo, ao ser exposto 
constantemente a estressores, dispende mais energia e esse processo 
pode ser entendido como resposta fisiológica, psicológica e compor-
tamental de um indivíduo que procura se adequar e se ajustar às 
demandas internas e/ou externas8. A partir do conhecimento das 
repercussões da dor e do estresse no período puerperal, é possível 
a implementação de estratégias não farmacológicas para o alívio da 
dor pela equipe de saúde e dessa forma qualificar a assistência à mu-
lher no processo de parto9.  
Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar a dor e o estres-
se da mulher no pós-parto vaginal.
 
MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, analítico, observacional, transver-
sal, realizado na maternidade de um Hospital Porte IV da Região 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. A amostra foi de conve-
niência e constituída por 40 puérperas que atenderam aos critérios 
de inclusão da pesquisa. Ressalta-se que duas puérperas não os aten-
deram e, portanto, foram excluídas. Os critérios de inclusão elen-
cados foram: estar internada na maternidade em pós-parto vaginal, 
referir ou apresentar sinais de dor nas últimas 24 horas, ser maior 
de 18 anos e aceitar participar do estudo. Os critérios de exclusão 
foram: mulher com dificuldades de compreensão das questões con-
tidas nos instrumentos de coleta de dados. 
A coleta dos dados foi realizada no período de abril a agosto de 
2014. Ao concordarem em participar, foram orientadas a assinar o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para a coleta 
de dados, utilizou-se um formulário de caracterização e dados sócio-
-demográficos, informações obstétricas e consulta aos prontuários 
das pacientes. Com o objetivo de mensurar a dor e o estresse de mu-
lheres no pós-parto vaginal, foram utilizados o Questionário McGill 
de Dor (forma reduzida) e a Escala de Estresse Percebido (PSS-10).
O Questionário McGill de Dor se refere à avaliação da dor percebi-
da nas últimas 24 horas e no momento de sua aplicação. Compre-
ende quatro partes: Índice de Estimativa de Dor Sensorial (PRI-S), 
Índice de Estimativa de Dor Afetiva (PRI-A), Intensidade de Dor 
Presente (PPI) e Avaliação Global da Experiência de Dor. O PRI-S 
é composto por 11 descritores da experiência de dor sensorial e o 
PRI-A por quatro descritores da experiência de dor afetiva. Cada 
descritor possui indicadores referentes à intensidade da dor e valores 
de 0 a 3: (0) nenhuma; (1) leve; (2) moderada; e (3) intensa. O PPI 
é composto por uma escala analógica visual (EAV), na qual o pa-
ciente é convidado a marcar com um traço perpendicular ao longo 
da linha horizontal, que varia numericamente de 0 a 10cm, com a 
finalidade de indicar a intensidade da dor sentida no momento da 
aplicação do questionário, sendo zero ausência de dor e 10 a maior 
dor imaginável. O Questionário McGill avalia a dor em três dimen-
sões: sensitiva, afetiva e avaliativa e é baseado em palavras que os 
pacientes selecionam para descrever sua própria dor.
A dimensão sensorial inclui palavras que descrevem a qualidade da 
experiência de dor em termos de propriedades temporais, espaciais, 
pressão térmica e outras similares. A dimensão afetiva inclui palavras 

que descrevem a qualidade da experiência de dor em termos de ten-
são, medo, receio e propriedades autonômicas, parte da experiência 
de dor. As palavras incluídas na dimensão avaliativa descrevem a es-
timativa subjetiva global da intensidade da dor. 
A PSS-10 mensura o grau em que as situações na vida são avaliadas 
como estressantes10. É composta por 10 itens de múltipla escolha 
referentes à frequência com que a pessoa percebe determinadas situ-
ações, com opções de resposta que variam de 1 a 5: (1) nunca; (2) 
quase nunca; (3) às vezes; (4) quase sempre e (5) sempre. As ques-
tões com notação positiva (4, 5, 7, 8) têm sua pontuação somada 
invertida, da seguinte maneira: 1=4, 2=3, 3=2, 4=1, 5=0. As demais 
questões são negativas e devem ser somadas diretamente. O total da 
escala é a soma das pontuações dessas 10 questões. Os escores po-
dem variar de 0 a 40 e, quanto maiores os escores, maior o estresse.

Análise estatística
Os dados foram armazenados e organizados em uma planilha eletrô-
nica, no programa Excel for Windows Office (2007) e, posteriormen-
te, analisados eletronicamente, como uso de estatística descritiva, 
com auxílio do software estatístico SPSS®, versão 17.0. 
O estudo respeitou as exigências formais contidas nas normas na-
cionais e internacionais regulamentadoras de pesquisas com seres 
humanos. O projeto de pesquisa foi aprovado por Comitê de Ética 
da UNIJUÍ, Parecer Consubstanciado n. 427.613/2014.

RESULTADOS

As puérperas participantes do estudo apresentaram idade média de 
25,55±6,36 anos, variando de 18 a 39 anos ou mais. Mais da metade 
delas (52,5%) se encontrava na faixa etária de 18 a 25 anos. Quanto 
à escolaridade, predominou ensino médio completo (32,5%) e en-
sino fundamental incompleto (25,0%). Em relação à situação con-
jugal, 52,5% das puérperas encontrava-se em união estável, 32,5% 
casadas. O predomínio de local de residência foi o município da 
unidade hospitalar pesquisada (82,5%) (Tabela 1). 
Os dados clínicos das puérperas pesquisadas mostraram que 40,0% ti-
veram uma gestação anterior, e 37,5% nenhuma. Quanto ao número 

Tabela 1. Características socioeconômicas e demográficas de mu-
lheres em pós-parto vaginal de uma Unidade Obstétrica da Região 
Noroeste do Rio Grande do Sul. RS, 2014

Características n %

Idade (anos)
   18 |--- 25 
   25 |--- 32 
   32 |--- 39 
   39 ou mais

21
13
5
1

52,5
32,5
12,5
2,5

Média ± DP (Mínimo; Máximo) 25,55±6,36 (18;46)

Escolaridade

   Ensino fundamental incompleto
   Ensino fundamental completo
   Ensino médio incompleto 
   Ensino médio completo
   Graduação

10
8
8
13
1

25,0
20,0
20,0
32,5
2,5

Situação conjugal
   União estável
   Casada
   Solteira

21
13
6

52,5
32,5
15,0
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de partos vaginais e cesarianas anteriores, 64,0% tiveram parto vaginal 
e 12,0% cesariana. No que se refere às semanas de gestação em que o 
parto foi realizado, 87,5% tiveram seus partos resultantes de gestações 
a termo (37 a 42 semanas). Todas as puérperas realizaram o pré-natal e 
85,0% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (Tabela 2).
Na Avaliação da Intensidade da Dor, com o Questionário McGill 
de Dor forma reduzida, identificou-se que 35,0% apresentaram 
dor leve, 27,5% intensa e 22,5% moderada. Na avaliação global da 
experiência da dor, 40,0% tiveram dor desconfortável, 30,0% ne-
nhuma dor e 25,0% dor leve. A avaliação global da intensidade da 
experiência dolorosa apresentou resultados idênticos à avaliação da 
intensidade da dor (Tabela 3).
Quanto aos índices de estimativa de dor, o índice de dor “Sensorial” 
apresentou média de 6,60, e o índice de dor “Afetiva” 1,55 (Tabela 4).
Em relação aos resultados da aplicação da Escala de Estresse Perce-
bido (PSS-10), as puérperas foram instigadas a refletir sobre os seus 
últimos 30 dias para responder às 10 questões da mesma, cientes da 
proporção de escores e nível de estresse. As questões de número 3 
(Esteve nervoso ou estressado), de número 6 (Achou que não con-
seguiria lidar com todas as coisas que tinha por fazer) e de número 9 
(Esteve bravo por causa de coisas que estiveram fora de seu controle), 
todas negativas, apresentaram as maiores médias: (2,78), (2,10) e 
(2,50), respectivamente (Tabela 5).

Tabela 4. Estatística descritiva dos índices computados da avaliação da dor das mulheres em pós-parto vaginal de uma Unidade Obstétrica da 
Região Noroeste do Rio Grande do Sul. RS, 2014

Índices de estimativa de dor Li Ls Média Desvio padrão Coeficiente de variação (%)

Sensorial 0 19 6,60 4,49 68,09

Afetiva 0 7 1,55 1,91 123,03

Total 0 19 8,15 5,44 66,77
Pontuação: Índices De Estimativa de Dor Sensorial (de 0-33 pontos); Índices de Estimativa de Dor Afetiva (de 0-12 pontos); Índices De Estimativa de Dor Avaliativa 
(de 0-45 pontos), Li = limite inferior; Ls = limite superior.

Tabela 3. Avaliação da intensidade da dor de mulheres em pós-parto vaginal de uma Unidade Obstétrica da Região Noroeste do Rio Grande 
do Sul. RS, 2014

Instrumentos Intensidade n %

PPI Sem dor 6 15,0

Dor leve 14 35,0

Dor moderada 9 22,5

Dor intensa 11 27,5

AGD Nenhuma dor 12 30,0

Leve 10 25,0

Desconfortável 16 40,0

Aflitiva 1 2,5

Horrível
Martirizante

1
0

2,5
0

PPI-EAV Sem dor 6 15,0

Dor leve 14 35,0

Dor moderada 9 22,5

Dor intensa 11 27,5

Total 40 100,0
PPI = Avaliação da intensidade da dor presente; AGD = Avaliação global da experiência da dor; PPI-EAV = Avaliação global da intensidade da experiência dolorosa 
pela escala analógica visual.

Tabela 2. Dados clínicos de mulheres em pós-parto vaginal de uma Uni-
dade Obstétrica da Região Noroeste do Rio Grande do Sul. RS, 2014

Dados clínicos n %

Número de gestações anteriores

   Nenhuma 15 37,5

   Uma 16 40,0

   Duas 5 12,5

   Três 1 2,5

   Mais de quatro 3 7,5

Partos vaginais anteriores

   Um 16 64,0

   Dois 3 12,0

   Mais de três 3 12,0

Cesarianas anteriores

   Uma 3 12,00

Semanas de gestação

   Abaixo de 36 5 12,5

   37 a 42 35 87,5

Realizou acompanhamento pré-natal

   Sim 40 100,0

   Local (Sistema Único de Saúde) 34 85,0

   Outros 6 15,0
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DISCUSSÃO

Com relação à caracterização das puérperas participantes do estudo, 
constatou-se que o maior índice foi de mulheres jovens, com ensino 
médio completo e situação conjugal estável. Esse resultado foi com-
patível com o de Leite et al.11 que encontraram o maior percentual 
de puérperas jovens (54%), com ensino médio completo (32,8%), 
casadas ou que viviam com o parceiro (83,6%). Tal situação retrata 
menores riscos obstétricos já que condições socioeconômicas mais 
favoráveis e uma situação conjugal segura proporcionam apoio emo-
cional e econômico para a mulher12.
A partir dos dados obstétricos verificou-se que parte das puérperas 
eram secundíparas (40,0%) e primíparas (37,0%) e tiveram seus be-
bês com 38 semanas de gestação (27,5%). Pesquisa em um municí-
pio do norte do estado do Rio Grande do Sul, sobre delineamento 
do perfil epidemiológico de puérperas e recém-nascidos, verificou 
que a maioria das mulheres (94,6%) teve seus bebês com 37 a 42 
semanas13, período considerado como um nascimento a termo, re-
sultados esses que vem ao encontro aos desta pesquisa.
Quanto ao resultado da avaliação da intensidade da dor, a maior 
ocorrência de dor moderada a intensa também foi compatível com 
os resultados de outros autores14. Nesse ínterim, o processo de dor 
envolvido na maior parte das mulheres é de caráter sensorial, uma 
vez que no pós-parto a dor pode ser decorrente das modificações 
fisiológicas e anatômicas que ocorrem principalmente nas regiões 
abdominal, perineal, muscular, articular, mamária e mamilos, nos 
membros superiores e na região dorsal15, além da dor e desconforto 
pela realização de procedimentos como episiotomia.
A episiotomia, pelas evidências científicas e já apontada pela OMS 
desde 1996, é um procedimento que não deveria ser rotineiro, po-
rém, ocorre frequentemente. Em estudo recente, o autor traz em 
seus resultados que grande parte das puérperas submetidas a epi-
siotomia tem relatado esse procedimento como um dos principais 
causadores de dor no pós-parto16, o que traz uma avaliação negativa, 
e pode ser considerado um fator estressor. 
Em relação aos resultados da aplicação da PSS-10, entende-se que es-

ses níveis de estresse podem estar relacionados às situações vivenciadas 
pelas puérperas antes do parto. O parto é visto como algo que acompa-
nha todo o processo de gestação e puerpério e nesse período emergem 
muitas expectativas na mulher. Com isso, após o nascimento do bebê, 
podem surgir lembranças e sentimentos nem sempre agradáveis8. 
Os últimos 30 dias considerados pelas puérperas para responder às 
questões da PSS-10 podem se constituir em um período em que os 
acontecimentos da vida cotidiana são percebidos pela mulher com 
mais intensidade do que se grávida não estivesse, explicados pelas 
modificações decorrentes desse momento, onde um maior contato 
com a realidade do nascimento do bebê e com o da própria mulher 
é identificado. Os profissionais de saúde e a rede familiar e social de-
vem considerar essas mudanças psicoemocionais e desenvolver um 
adequado apoio e cuidado a mulher.  
Nesse contexto, a unidade hospitalar obstétrica deve oferecer a con-
tinuidade dos cuidados à puérpera através da preparação da equipe 
de atenção básica de saúde. Para que isso ocorra, é necessário que, no 
momento da alta, a maternidade entre em contato com a equipe de 
atenção básica à qual a mulher e seu bebê possuem vínculo, para que 
seja comunicado o retorno destes para casa12.
O reconhecimento das alterações que ocorrem na mulher no ciclo 
gravídico puerperal deve constituir para a enfermagem a dimensão 
central da construção de uma linha de cuidado de atenção integral 
à mulher, em que escuta qualificada, interesse à mulher e sua famí-
lia, cuidado baseado em evidências, são aspectos essenciais, aliados à 
avaliação da dor e do estresse.

CONCLUSÃO 

As puérperas que integraram este estudo referiram dor e vivenciaram 
o estresse no pós-parto vaginal.
O acompanhamento no pré-natal pelo enfermeiro é importante e 
qualifica a assistência, momento em que pode esclarecer dúvidas da 
mulher, explicar sobre dor, investigar, proporcionar cuidados, orien-
tar quanto aos estressores, depressão pós-parto, métodos de relaxa-
mento durante o trabalho de parto, dentre outros aspectos.

Tabela 5. Medidas descritivas da Escala de Estresse Percebido em mulheres pós-parto vaginal de uma Unidade Obstétrica da Região Noroeste 
do Rio Grande do Sul. RS, 2014

Frequência (considerados os últimos 30 dias) Média Desvio 
padrão

CV
(%)

1-Ficou aborrecido por causa de algo que aconteceu inesperadamente 1,83 1,28 70,07

2-Sentiu que foi incapaz de controlar coisas importantes na sua vida 1,43 1,28 89,74

3-Esteve nervoso ou estressado 2,78 1,31 47,22

4-Esteve confiante em sua capacidade de lidar com seus problemas pessoais 1,50 1,36 90,58

5-Sentiu que as coisas aconteceram da maneira que você esperava 1,78 1,44 81,18

6-Achou que não conseguiria lidar com todas as coisas que tinha por fazer 2,10 1,22 57,87

7-Foi capaz de controlar irritações na sua vida 1,73 1,30 75,40

8-Sentiu que todos os aspectos de sua vida estavam sob controle 1,50 1,18 78,45

9-Esteve bravo por causa de coisas que estiveram fora de seu controle 2,50 1,60 64,05

10-Sentiu que os problemas acumularam tanto que você não conseguiria resolvê-los 1,55 1,58 102,22

Escores: 0 = Nunca; 1 = Quase Nunca; 2 = Às Vezes; 3 = Pouco Frequente; 4= Muito Frequente. Escores reversos: questões 4, 5, 7, 8; CV = coeficiente de variação.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Adequate postoperati-
ve pain and renal colic control is critical for patients’ recovery 
and to decrease hospitalization costs and the use of resources. 
So, this study aimed at evaluating hospitalization time of pa-
tients treated with parecoxib sodium versus other non-steroid 
anti-inflammatory drugs to manage postoperative pain of appen-
dectomy or fractures and renal colic.
METHODS: This is a retrospective data analysis of Brazilian 
private hospitals medical bills, including patients treated with 
non-steroid anti-inflammatory drugs to decrease post-appen-
dectomy pain (n=1618), post orthopedic fracture pain (n=2858 
and renal colic (n=6555), between January and June 2014. Mean 
hospitalization time was evaluated according to each group of 
drugs. Mean difference among groups was calculated by the 
Kruskal-Wallis method.  
RESULTS: Mean hospitalization time for patients submitted to 
appendectomy was 1.95 days with parecoxib versus 2.20 with 
other non-steroid anti-inflammatory drugs (p= 0.006). For pa-
tients submitted to orthopedic fracture surgery, mean time was 
1.75 days with parecoxib versus 1.93 days with other anti-in-
flammatory drugs (p=0.008). Parecoxib has also significantly de-
creased hospitalization time for renal colic as compared to other 
drugs (25.2h versus 32.9h; p<0.001).
CONCLUSION: Parecoxib sodium has provided shorter hospi-
talization time with possible decrease in use of resources and costs 
and should be considered a choice for such painful conditions. 
Keywords: Cyclooxygenase-2 inhibitors, Hospitalization, Pare-
coxib, Postoperative period, Renal colic. 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O controle adequado da dor 
pós-operatória e cólica renal é fundamental para a recuperação 
do paciente e redução de custos relacionados à hospitalização e 
utilização de recursos. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o 
tempo de hospitalização entre pacientes tratados com parecoxibe 
sódico versus outros fármacos anti-inflamatórios não esteroides, 
no manuseio da dor pós-operatória associada à apendicectomia 
ou fraturas e cólica renal. 
MÉTODOS: Uma análise retrospectiva de dados de contas 
médicas de hospitais privados no Brasil foi realizada, incluin-
do pacientes tratados com anti-inflamatório não esteroide para 
redução da dor pós-apendicectomia (n=1.618), dor pós-fratura 
ortopédica (n=2.858) e cólica renal (n=6.555), entre janeiro e 
junho de 2014. O período médio de internação foi avaliado de 
acordo com cada grupo de fármacos. A diferença média entre os 
grupos foi avaliada utilizando o método de Kruskal-Wallis. 
RESULTADOS: O tempo médio de permanência hospitalar 
para pacientes submetidos à apendicectomia foi de 1,95 dias 
com parecoxibe versus 2,20 com outros anti-inflamatórios não 
esteroides (p = 0,006). Para pacientes submetidos a cirurgias de 
fraturas ortopédicas, o tempo médio foi de 1,75 dias com pare-
coxibe versus 1,93 dias para outros anti-inflamatórios (p=0,008). 
Parecoxibe também apresentou redução significativa no tempo 
de internação hospitalar para cólica renal em comparação com 
outros fármacos (25,2h versus 32,9h; p<0,001). 
CONCLUSÃO: Parecoxibe sódico demonstrou menor tempo de 
permanência hospitalar com possível redução na utilização de 
recursos e custos, devendo ser considerado como uma escolha 
para estas condições dolorosas.
Descritores: Cólica renal, Dor, Inibidores de ciclo-oxigenase 2, 
Hospitalização, Parecoxibe, Período pós-operatório.

INTRODUÇÃO

A dor pós-operatória (DPO) é uma consequência desagradável da 
lesão tecidual e de respostas inflamatórias, incorrida como resulta-
do de doenças, traumatismos e/ou cirurgias. Quando o tecido sofre 
uma lesão, as células liberam substâncias inflamatórias, dentre elas as 
prostaglandinas, que causam hipersensibilidade e dor1,2. 
Após um procedimento cirúrgico, incluindo apendicectomias e 
cirurgias ortopédicas, a dor é um desfecho esperado. Aproximada-
mente 80% dos pacientes apresentam dor aguda no período pós-
-operatório (PO), que se não for controlada adequadamente, afeta 
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tanto a utilização de recursos médicos, como a capacidade dos pa-
cientes de retornarem às atividades normais, após a alta hospitalar3,4. 
O manuseio da dor nesse período é essencial, pois permite o con-
trole de alterações clínicas decorrentes do quadro doloroso, levando 
à diminuição da utilização de recursos e do tempo de permanência 
em ambiente hospitalar5,6.
A dor aguda é também um fator de risco para dor crônica3. Após 
o procedimento cirúrgico, o risco para o desenvolvimento de dor 
crônica varia de 10 a 50%, dependendo do tipo de cirurgia. Assim, 
a utilização de uma terapêutica efetiva para o manuseio da dor aguda 
pós-operatória tem o potencial não só de melhorar a dor em curto 
prazo, como também de demonstrar resultados em longo prazo para 
os pacientes4. 
Trinta e oito por cento dos pacientes que experimentam episódios de 
dor significativa durante as primeiras 24h do PO de apendicectomia 
laparoscópica ou de fraturas, frequentemente vivenciam episódios 
de dor aguda7.
A cólica renal é uma urgência urológica frequente que se apresen-
ta como uma dor intensa. A estratégia imediata para seu alívio é a 
administração de um analgésico por via parenteral, que apresenta 
vantagens em relação ao início da analgesia e facilidade de titulação 
comparada às vias muscular, oral ou retal. O tratamento correto da 
cólica renal evita que o paciente necessite de analgesia recorrente em 
curto prazo, reduzindo assim, o tempo de hospitalização8,9.
Os anti-inflamatórios e opioides são as classes de fármacos mais pres-
critas e indicadas para o tratamento da dor no período PO e para a 
cólica renal10. Contudo, os opioides apresentam um potencial risco 
de eventos adversos (EA) graves e devem ser utilizados com caute-
la11. De acordo com dados da literatura, os EA gastrointestinais mais 
comumente relacionados ao uso de opioides são náusea, vômitos e 
constipação, enquanto os efeitos no sistema nervoso central incluem 
sonolência excessiva, tontura, e efeitos adversos sobre a função cog-
nitiva, coordenação psicomotora, equilíbrio e estado de alerta. Dessa 
forma, estima-se que mais da metade dos pacientes hospitalizados 
necessitem de outros tratamentos adjuvantes para o manuseio desses 
eventos após a administração de opioides, além da necessidade de 
maior tempo de internação hospitalar e custos associados à hospi-
talização4. 
Frente a esse cenário, destacam-se os anti-inflamatórios não esteroi-
des (AINES), importantes instrumentos no tratamento da dor PO, 
devido a sua eficácia analgésica. Os AINES atuam inibindo seletiva-
mente, ou não, as duas isoformas da enzima ciclo-oxigenase (COX-
1 e COX-2). Os nãos seletivos inibem tanto a COX-1 quanto a 
COX-2. Aqueles associados à inibição da COX-1 podem apresentar 
efeitos adversos significativos, como sangramento de trato gastroin-
testinal, alteração da função renal e maior risco de sangramentos 
PO. Já os AINES inibidores seletivos da COX-2 apresentam perfil 
de segurança mais favorável uma vez que poupam a enzima COX-1 
e não apresentam efeito clinicamente significativo sobre a agrega-
ção plaquetária ou função gastrointestinal5,6. Além disso, evidências 
mostraram redução no consumo de opioides no PO em pacientes 
que utilizaram AINES inibidores seletivos da COX-2, com conse-
quente redução no tempo de hospitalização e custos relacionados ao 
manuseio da dor e estada hospitalar12,13. 
Para pacientes cirúrgicos que não toleram fármaco oral ou para 
os quais ele seja contraindicado, existe uma necessidade de anal-

gesia efetiva que possa ser administrada por via venosa (IV) e que 
não apresente EA associados aos AINES não seletivos ou opioides. 
Contudo, atualmente, as opções disponíveis para administração 
IV, como o cetorolaco, estão associadas a eventos como erosões, 
ulcerações e sangramentos gastrointestinais, alterações da agrega-
ção plaquetária e insuficiência renal aguda devido à inibição da 
COX-114.
O parecoxibe sódico é um fármaco com propriedades anti-inflama-
tórias e analgésicas, indicado para a prevenção e tratamento da dor 
PO e da cólica renal aguda. É um pró-fármaco de valdecoxibe e 
o primeiro AINE inibidor seletivo da COX-2 disponível para ad-
ministração IV15,16. Após dose única (40mg), oferece alívio da dor 
duas vezes mais rápido que o placebo17. A administração parenteral 
permite o uso em casos de vômitos e náusea pós-operatória18, repre-
senta uma opção para o manuseio da dor aguda e não apresenta o 
perfil de EA associados aos inibidores não seletivos da COX19. Pa-
recoxibe sódico também apresenta vantagens econômicas quando 
comparado aos AINES não seletivos, como cetoprofeno, cetorolaco 
e tenoxicam, pois está associado à redução de EA e do consumo de 
opioides, antiácidos e antieméticos20, além da redução do consumo 
de mão de obra e insumos provenientes quando  administrados mais 
vezes ao dia21.
O objetivo deste estudo foi avaliar o tempo de internação hospitalar 
(menor ou igual a 5 dias) entre grupos de pacientes tratados com 
parecoxibe sódico comparado com outros AINES não seletivos de 
administração IV (cetoprofeno, cetorolaco e tenoxicam) para o ma-
nuseio da DPO associada à apendicectomia ou cirurgias de fraturas 
ortopédicas e da cólica renal aguda. 

MÉTODOS

Realizou-se uma análise retrospectiva de contas médicas de benefi-
ciários de planos de saúde por meio de uma base de dados (Orizon) 
de processos de informações de operadoras de saúde. Por meio dessa 
base foram acessadas informações de 110 operadoras de saúde, re-
presentando mais de 18 milhões de beneficiários em todo o Brasil.
Foram incluídos dados das contas médicas de pacientes tratados 
com anti-inflamatórios para redução da DPO (n=1.618), DPO de 
fraturas ortopédicas (n=2.858) e cólica renal (n=6.555) entre janeiro 
e junho de 2014, descrevendo o tempo de permanência hospitalar 
menor ou igual a 5 dias. Para a cólica renal, os dados da permanência 
hospitalar foram estratificados em menor que 24h, maior que 24h 
e geral (em horas). 
Os critérios de elegibilidade incluíram os pacientes em monotera-
pia com tenoxicam, cetoprofeno ou cetorolaco para o manuseio 
da cólica renal ou para o alívio da dor pós-cirúrgica em pacientes 
submetidos a apendicectomia, e a procedimentos relacionados às 
fraturas. Para cólica renal, os dados foram localizados por meio do 
código internacional de doenças (CID-10): N20, N21, N22, N23. 
Já para apendicectomia e fraturas, a pesquisa foi realizada por meio 
dos códigos da tabela de Terminologia Unificada da Saúde Suple-
mentar (TUSS). Para apendicectomia foram considerados os códi-
gos 31.003.079 e, 31.003.583 e para fraturas, foram considerados 
os procedimentos do grupo relativo ao sistema musculoesquelético e 
articulações, subgrupo dos membros superiores e inferiores, coluna 
vertebral e artroscopia (Tabela 1). 
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Tabela 1. Código da Terminologia Unificada da Saúde Suplementar 
dos procedimentos de fraturas considerados para análise

30.715.130 30.729.157 52.090.540 

30.715.148 30.729.165 52.090.558 

30.715.156 30.729.173 52.120.104

30.715.164 30.733.081 52.120.120 

30.718.040 30.734.061 52.120.350 

30.718.058 30.736.064 52.130.150 

30.718.074 30.737.060 52.130.169 

30.719.089 48.020.168 52.130.223 

30.719.097 48.020.176 52.130.231 

30.719.100 48.020.184 52.130.240 

30.720.109 48.020.192 52.130.258 

30.720.117 48.020.206 52.130.371 

30.721.130 48.020.214 52.130.525 

30.721.148 48.020.273 52.140.059 

30.721.156 48.020.281 52.140.067 

30.721.172 52.010.260 52.140.130 

30.721.180 52.010.279 52.140.253 

30.721.199 52.010.457 52.140.270 

30.722.357 52.010.511 52.150.070 

30.722.365 52.050.033 52.150.089 

30.722.381 52.050.041 52.150.127 

30.722.403 52.050.262 52.150.151 

30.722.411 52.050.289 52.160.092 

30.722.420 52.050.297 52.160.149 

30.722.438 52.060.136 52.160.220 

30.722.446 52.060.144 

30.722.527 52.060.160 

30.722.535 52.060.179 

30.725.119 52.060.209 

30.725.127 52.070.077 

30.725.135 52.070.093 

30.726.093 52.070.140 

30.726.107 52.070.166 

30.726.115 52.080.099 

30.726.123 52.080.102 

30.726.158 52.080.129 

30.727.111 52.080.170 

30.727.120 52.090.221 

30.727.138 52.090.272 

30.727.146 52.090.280 

30.728.118 52.090.299 

30.728.126 52.090.302 

30.729.149 52.090.310 

O tratamento com parecoxibe sódico foi comparado com outras 3 
opções terapêuticas (cetoprofeno, cetorolaco e tenoxicam) também 
utilizadas para o manuseio da cólica renal e da dor pós-cirúrgica as-
sociada a apendicectomia ou fraturas. 

Análise estatística
Foi realizada uma análise exploratória para avaliar a qualidade dos 
dados, e foram excluídos dados cujo identificador do paciente não 
estava definido. O tempo de internação (variável quantitativa) foi 
descrito por meio da média, mediana, máximo e mínimo. Uma 
análise exploratória por meio do teste de normalidade de Shapiro-
-Wilk foi realizada para definir se a amostra possui distribuição 
normal. No caso de distribuições não normais, foram aplicados 
os testes não paramétricos de Kruskal-Wallis, utilizado para deter-
minar a igualdade entre três ou mais grupos, e o teste de post-hoc 
de Nemenyi-Damico-Wolfe-Dunn, para testar a diferença entre 
os grupos após o Kruskal-Wallis. Foi adotado um nível de signi-
ficância de 5%. As análises foram realizadas por meio do software 
Estatístico R, versão 3.1.1.

RESULTADOS

A análise de dados das contas médicas dos beneficiários de planos de 
saúde durante o período de janeiro a junho 2014 demonstrou que 
o tempo médio de internação para o manuseio da dor pós-apendi-
cectomia com parecoxibe sódico foi de 1,95 dias comparado com 
2,20 dias com outros AINES (Tabela 2). O teste de Kruskal-Wallis 
demonstrou diferença significativa entre o grupo tratado com pa-
recoxibe e o grupo dos outros tratamentos (p=0,006), rejeitando a 
hipótese de igualdade entre os grupos.

Tabela 2. Tempo de internação hospitalar de pacientes com dor pós-
-apendicectomia em uso de parecoxibe comparado com outros anti-
-inflamatórios não esteroides* (em dias)

Parecoxibe Outros

Média (DP) 1,95 (1,03) 2,20 (1,13)

Mediana 2 2

(Mín-Máx) (1 – 5) (0 - 5)

Teste de Kruskal-Wallis (p=0,006)

*Foram considerados como outros AINES, cetoprofeno, cetorolaco e tenoxicam. 
AINES = anti-inflamatórios não esteroides; DP = desvio padrão; Mín = mínimo; 
Máx = máximo.

A mesma análise foi realizada para o manuseio da DPO de fraturas 
ortopédicas, e o tempo médio de internação com parecoxibe sódi-
co foi de 1,75 dias comparado com 1,93 dias com outros AINES 
(Tabela 3). O teste de Kruskal-Wallis demonstrou haver diferença 
significativa entre o grupo tratado com parecoxibe e o grupo dos 
outros tratamentos (p<0,008).

Tabela 3. Tempo de internação hospitalar de pacientes com dor pós-
-cirúrgica de fraturas em uso de parecoxibe comparado com outros 
anti-inflamatórios não esteroides* (em dias)

Parecoxibe Outros

Média (DP) 1,75 (1,06) 1,93 (1,18)

Mediana 1 2

(Mín-Máx) (1 – 5) (1 - 5)

Teste de Kruskal-Wallis (p<0,008)

*Foram considerados como outros AINES, cetoprofeno, cetorolaco e tenoxicam. 
AINES = anti-inflamatórios não esteroides; DP = desvio padrão; Mín = mínimo; 
Máx = máximo.



297

Impacto de parecoxibe na desospitalização: análise 
retrospectiva da saúde suplementar no Brasil

Rev Dor. São Paulo, 2016 out-dez;17(4):294-8

Para o manuseio da cólica renal aguda, a análise dos dados demons-
trou que para o tempo de internação menor que 24h, houve di-
ferença significativa entre o grupo tratado com parecoxibe quando 
comparado ao grupo dos outros tratamentos (12,7h vs. 14,7h, res-
pectivamente; p<0,001; Tabela 4). Houve também uma diferença 
significativa para o tempo de internação maior que 24h entre pare-
coxibe e outros AINES (41,6h vs. 45,5h, respectivamente; p<0,001; 
Tabela 4). O tempo médio de internação geral foi de 25,2h para 
o parecoxibe comparado com 32,9h com os outros fármacos 
(p<0,001; Tabela 4).

DISCUSSÃO

Por meio da análise dos dados observou-se que o parecoxibe foi sig-
nificativamente mais eficiente em reduzir o tempo de hospitalização 
dos pacientes com dor submetidos à apendicectomia, a procedi-
mentos relacionados a fraturas e pacientes com cólica renal, quando 
comparado aos demais fármacos. 
Um estudo randômico realizado na América do Norte em 2004 
mostrou que o uso de parecoxibe sódico IV no período pré-opera-
tório seguido de valdecoxibe oral no PO em pacientes submetidos 
a laparoscopia eletiva também foi relacionado a um menor tempo 
de hospitalização, menor intensidade da dor, e redução significativa 
nos EA, como vômito nas primeiras 24h comparado ao placebo12. 
Similarmente, comparado ao uso de opioides, uma análise realizada 
no Reino Unido em 2007 evidenciou que parecoxibe alcançou re-
dução de 1,36 dias no tempo de internação hospitalar de pacientes 
com dor pós-cirúrgica13. 
Esses resultados podem se refletir diretamente nos custos associados 
ao manuseio da dor de pacientes submetidos a procedimentos cirúr-
gicos ou com cólica renal aguda. Uma análise econômica dos dados 
de hospitais particulares brasileiros publicadas em 2014 demonstrou 
que o tratamento com parecoxibe sódico reduziu significativamente 
os custos de hospitalização contabilizando um benefício econômico 
médio de 297 reais por paciente com DPO e 1.100 reais por pa-
ciente com cólica renal, comprovando que o uso de parecoxibe pode 
beneficiar não só a recuperação do paciente, como também reduzir 
os gastos com internação21. 
Além disso, o uso de parecoxibe no controle da dor também de-
monstrou uma economia significativa no consumo de fármacos ad-
juvantes. Fujii e Mould-Quevedo20 realizaram um estudo em cinco 
hospitais privados brasileiros para avaliar os custos relacionados ao 
uso de antiácido, antiemético e analgésicos opioides e não opioides 
no PO de pacientes cirúrgicos ortopédicos. Os dados médicos foram 

selecionados com base na utilização de parecoxibe, cetoprofeno, ce-
torolaco e tenoxicam. Apenas o parecoxibe demostrou redução sig-
nificativa no uso dos fármacos adjuvantes, com uma economia esti-
mada de 37,2 dólares por paciente, comparado aos outros AINES22,23. 
Uma limitação deste estudo é a sua generalização. Não existe um 
registro nacional confiável dos procedimentos cirúrgicos realizados e 
listagem dos casos de cólica renal, com consequente escassez de da-
dos do sistema de saúde suplementar e demais financiadores e, por-
tanto, sendo utilizados neste estudo os dados de empresas de planos 
de saúde vinculadas à empresa Orizon. Além dessa limitação, não 
foram levadas em conta outras variáveis que poderiam influenciar 
o tempo de permanência hospitalar e o tamanho da amostra não 
foi calculado de acordo com o objetivo da análise, porém, os dados 
analisados foram suficientes para ter poder estatístico.

CONCLUSÃO

No presente estudo, de acordo com os dados de beneficiários da 
Saúde Suplementar do Brasil, foi possível observar que o parecoxi-
be sódico no manuseio da DPO associada à apendicectomia ou ao 
tratamento cirúrgico de fraturas ortopédicas e da cólica renal aguda, 
pôde diminuir o tempo de permanência hospitalar quando compa-
rado aos AINES não seletivos (cetoprofeno, cetorolaco e tenoxicam). 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chikungunya is a viral 
disease of tropical distribution which affects individuals in diffe-
rent countries of the world and is associated to variable clinical 
presentations, characterized by the existence of two phases: acu-
te and chronic. The acute phase is short-lasting with nonspecific 
symptoms. The chronic phase is marked by persistent pain, impai-
ring patients’ quality of life. This study aimed at discussing Chi-
kungunya, from the pain clinician point of view, paying attention 
to its epidemiological, pathophysiological, diagnostic and thera-
peutic aspects, especially with regard to pain management.
CONTENTS: Chikyngunya’s pathophysiology is poorly unders-
tood and involves predominantly peripheral mechanisms. It is 
diagnosed by observation of suggestive clinical presentation asso-
ciated to specific laboratory exams. Management of patients with 
confirmed diagnosis involves common analgesics and anti-inflam-
matory drugs, in addition to steroids, antidepressants and anticon-
vulsants for refractory cases. Patients with chronic inflammatory 
rheumatic disease seem to benefit from methotrexate. 
CONCLUSION: Chikungunya is a complex and still poorly 
understood entity. There are different therapeutic schemes to 
treat pain associated to it, however 40% of patients evolve with 
chronic pain and impairment of quality of life.
Keywords: Arthralgia, Chronic chikungunya, Fever, Pain.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A chikungunya é uma doen-
ça viral de distribuição tropical que acomete indivíduos em dife-
rentes países do mundo e está associada a quadro clinico variável, 
caracterizado pela existência de duas fases: aguda e crônica. A 
fase aguda é de curta duração e de sintomas inespecíficos. A fase 
crônica é marcada pela presença de dor persistente, com com-
prometimento da qualidade de vida dos pacientes. O objetivo 
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deste estudo foi discutir a chikungunya sob a ótica do clinico de 
dor, atentando para os seus aspectos epidemiológicos, fisiopato-
lógicos, diagnósticos e terapêuticos, principalmente no que diz 
respeito ao tratamento dos sintomas álgicos. 
CONTEÚDO: A fisiopatologia da chikungunya é pouco com-
preendida e envolve mecanismos predominantemente periféri-
cos. O seu diagnóstico é feito por meio da observação de quadro 
clinico sugestivo, associado a realização de exames laboratoriais 
específicos. A condução dos pacientes com diagnóstico confirma-
do envolve a utilização de analgésico comum e anti-inflamatório, 
além de corticosteroides, antidepressivos e anticonvulsivantes 
nos casos refratários. Pacientes com doença reumática inflamató-
ria crônica parecem se beneficiar do uso de metotrexato. 
CONCLUSÃO: A chikungunya é uma entidade complexa e ain-
da pouco compreendida. Diferentes esquemas terapêuticos estão 
disponíveis para o tratamento do quadro álgico a ela associado, 
entretanto 40% dos pacientes evoluem com dor crônica e com-
prometimento da qualidade de vida.
Descritores: Artralgia, Chikungunya crônica, Dor, Febre.

INTRODUÇÃO

A chikungunya é uma doença febril aguda associada a dor intensa e 
frequente poliartralgia debilitante. É causada pelo vírus da Chikun-
gunya, um alfavírus pertencente à família Togaviridae, transmitido 
por meio da picada da fêmea infectada do mosquito Aedes aegypti 
e Aedes albopictus1. Sabe-se que o vírus da chikungunya é capaz de 
acometer células endoteliais e epiteliais humanas, fibroblastos, den-
dritos, macrófagos e células B, assim como células musculares2, im-
plicando a possibilidade de diferentes apresentações clínicas. 
Artrites por alfavírus, incluindo o vírus da chikungunya, tem sido 
relacionada a doença prolongada. Segundo diferentes autores, con-
siderando ambas, a incidência de chikungunya nos últimos 10 anos 
no mundo e a prevalência de sintomas persistentes no primeiro ano 
após a infecção aguda, o número cumulativo de indivíduos infecta-
dos por chikungunya sofrendo de dor incapacitante e de longa du-
ração é estimado em 1 a 2 milhões3-5. A chikungunya é a arbovirose 
associada a maior grau de manifestações reumatológicas. 
A chikungunya foi inicialmente descrita em 1952, em Newala, dis-
trito de Tanganica, no leste da África. O seu nome refere à postura 
inclinada adotada pelos indivíduos em função dos sintomas álgicos 
resultantes do acometimento articular, tendo sua origem no idioma 
da Tanzânia e de Moçambique6. Trata-se de uma doença cuja distri-
buição geográfica engloba a África, a Ásia e a América do Sul, regiões 
tidas como áreas endêmicas. Entretanto, apesar de haver o reconhe-
cimento de áreas endêmicas, a chikungunya é uma ameaça à popula-
ção que vive em áreas tropicais com características sazonais, as quais 
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favorecem o desenvolvimento do Aedes aegypti e do Aedes albopictus. 
Em 2007, uma turista infectada proveniente da Índia introduziu a 
chikungunya no norte da Itália, resultando na identificação de 292 
casos suspeitos.
O objetivo deste estudo foi discutir a chikungunya sob a ótica do 
clinico de dor, atentando para os seus aspectos epidemiológicos, fi-
siopatológicos, diagnósticos e terapêuticos, principalmente no que 
diz respeito ao tratamento dos sintomas álgicos.

QUADRO CLÍNICO

O espectro clínico da chikungunya é amplo. Sabe-se que o período 
de incubação é de dois a seis dias, com os sintomas aparecendo qua-
tro a sete dias após a infecção. A chikungunya tende a apresentar-se 
em duas fases: aguda e crônica. Na fase aguda, os indivíduos apre-
sentam-se com febre alta, calafrio, cefaleia, náusea, vômito, fadiga, 
dor nas costas, mialgia e artralgia simétrica. Essa última pode ser 
intensa, afetando as extremidades, principalmente os tornozelos, 
punhos e falanges. O padrão da artralgia é errático, embora haja 
uma tendência para que seja mais intensa pela manhã e piore com 
atividade física mais agressiva. Quando a dor articular persiste além 
do período de recuperação, tem-se a fase crônica da doença. Nesta, a 
poliartralgia prolonga-se por semanas a anos e compromete a quali-
dade de vida (QV) do paciente. 
Acredita-se que a infecção pelo vírus da chikungunya possa contri-
buir para o desenvolvimento de uma doença inflamatória reumática 
ou até mesmo colaborar para o diagnóstico precoce de artrite reu-
matoide e artrite psoriática em pacientes suscetíveis. Nesse contexto, 
biomarcadores devem ser pesquisados, como proteína C reativa, ve-
locidade de hemossedimentação, fator reumatoide, anticorpo anti-
-peptídeo cíclico citrulinado (anticorpo anti-CCP) e expressão de 
HLA-B277-9. Quando necessário, exames de imagem devem ser so-
licitados. Resultados de ressonância nuclear magnética (RNM) são 
representados por derrame articular, erosões ósseas, edema ósseo, 
espessamento sinovial, tendinite e tenossinovite. Essa observação 
contribui para a classificação da artrite por chikungunya como uma 
artrite crônica inflamatória erosiva. 
Em um estudo retrospectivo realizado por Javelle et al.10, 112 pa-
cientes apresentaram critério para doença reumatológica inflamató-
ria crônica. Dezoito pacientes tinham diagnóstico prévio de doença 
reumatológica e 94 obtiveram esse diagnóstico após a infecção pela 
chikungunya. Vinte e sete por cento desses pacientes apresentaram 
inabilidade para trabalhar e 77% referiram redução de suas ativida-
des diárias. Metade dos pacientes com diagnóstico de doença reu-
matológica após a infecção pela chikungunya apresentou alterações 
radiológicas representadas pela destruição osteoarticular. A média de 
tempo entre a chikungunya aguda e o diagnóstico radiológico da 
lesão foi de 45 meses. Alguns pacientes apresentaram espondiloar-
trite, sacroileite e erosões ósseas. Acredita-se que a lesão articular seja 
decorrente da resposta do sistema imunológico, com consequente 
artrite autoimune.
Diferentes preditores têm sido envolvidos no desenvolvimento desse 
quadro mais arrastado da chikungunya, caracterizado pela presen-
ça de dor musculoesquelética persistente. Dentre eles destacam-se 
idade superior a 45 anos, dor articular inicial intensa, osteoartrite 
anterior11 e forte resposta IgG-específica ao vírus da chikungunya 

no período de recuperação e na fase crônica, os quais parecem ser 
indicadores independentes de não recuperação. 
Sabe-se que os sintomas crônicos diminuem com o tempo após uma 
infecção inicial, sendo de 88 a 100% durante as primeiras seis se-
manas e de menos de 50% após três a cinco anos, com resultados 
variáveis dependendo do estudo. O tempo de recuperação completa 
ainda é incerto e alguns indivíduos infectados ainda permanecem 
sintomáticos seis a oito anos após a infecção inicial12,13. 
Embora raras complicações graves da chikungunya tenham sido 
descritas, elas incluem miocardite, meningoencefalite, e hemorragia. 
Alguns pacientes desenvolvem uveite e retinite. Morte por chikun-
gunya é pouco frequente, mas pode acometer em indivíduos idosos 
com comorbidades e crianças.

FISIOPATOLOGIA

A fisiopatologia da chikungunya é pouco compreendida e envol-
ve mecanismos predominantemente periféricos. Segundo Chow et 
al.14, a fase aguda está associada à viremia, isto é, sintomas clínicos 
que refletem a carga viral e o início da imunidade inata, estando 
relacionada com elevado nível de citocinas pro-inflamatórias tais 
como alfa-interferon e IL-6, IL 1Ra, IL-12, IL-15, IP-10 e MCP-1. 
Após esse período inicial, que dura até 4 dias, observa-se uma rápida 
redução da viremia e do quadro de dor articular, com consequente 
melhora da QV. Nos 5 a 14 dias subsequentes, período conhecido 
como de convalescença, os pacientes não apresentam mais viremia 
detectável, entretanto alguns indivíduos persistem com sintomas. 
Estudos demonstram que mais de 40% dos pacientes evoluem para 
a forma crônica da doença. 
Os mecanismos fisiopatológicos da dor musculoesquelética e da ar-
trite crônica após infecção pelo vírus da chikungunya são parcial-
mente conhecidos. Acredita-se que esses sintomas sejam decorrentes 
do escape precoce do vírus da chikungunya do interior dos monóci-
tos e consequente relocação nos macrófagos sinoviais. Essa hipótese 
tem sido reforçada pela observação da persistência, por tempo pro-
longado, do vírus da chikungunya em tecidos musculares, articula-
res, hepático e linfoide15. 
Queixas neurológicas podem estar presentes em 40% dos pacientes. 
Destes, 10% irão evoluir com manifestações persistentes. Neuropa-
tia periférica com predomínio de componente sensitivo é a apresen-
tação mais comum. Neuropatia motora é rara. Acredita-se que dor e 
parestesia podem estar associadas a neuropatia compressiva. Saxena 
et al.16 demonstraram por meio de exame eletroneuromiográfico e 
da realização de exame físico neurológico, que pacientes com chi-
kungunya cursam frequentemente com dor neuropática de origem 
periférica. Sabe-se que a dor neuropática, geralmente descrita como 
sensação de choque ou queimação, está associada a maior compro-
metimento da QV do paciente e maior dificuldade de tratamento.
Ao analisar a fisiopatologia da chikungunya, observa-se que a dor 
pode apresentar origem mista, com envolvimento de mecanismos 
nociceptivos e neuropáticos.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da chikungunya inclui a confirmação laboratorial da 
infecção, baseado na sorologia, PCR em tempo real (RT-PCR) ou 
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isolamento viral, associado à presença de quadro clínico sugestivo da 
doença. Trinta por cento dos indivíduos infectados são assintomá-
ticos. Anticorpos IgM, demonstráveis por teste de ELISA, podem 
surgir em duas semanas, entretanto, alguns pacientes só irão produ-
zir anticorpos suficientes para ser detectados pelo teste citado seis a 
12 semanas após o quadro inicial.
Exames laboratoriais gerais devem ser solicitados. Em estudo rea-
lizado na Ásia17 que avaliou a evolução de pacientes portadores de 
chikungunya foram identificadas leucopenia, trombocitopenia, 
neutropenia e anormalidade do perfil hepático em muitos pacientes, 
em uma proporção de 94% para leucopenia e 14% para alteração 
do perfil hepático. 
Em função do quadro clínico semelhante é importante afastar a pre-
sença de artrite reumatoide. Na artrite associada a chikungunya os 
níveis de fator reumatoide e anticorpo anti-CCP não são elevados, 
entretanto é fundamental enfatizar que estudos demonstram que um 
terço dos pacientes portadores de chikungunya preenchem os critérios 
do Colégio Americano de Reumatologia para o diagnóstico de artrite 
reumatoide18. Nos pacientes com dor crônica não articular, deve-se 
investigar rabdomiólise, depressão e síndrome fibromiálgica19.

TRATAMENTO

Apesar do crescente diagnóstico de chikungunya, não há recomen-
dação baseada em “guidelines” para o seu tratamento. Não se dispõe 
de terapia antiviral específica nem vacina preventiva. O objetivo 
do tratamento, portanto, é controlar a febre, reduzir o impacto do 
processo imunológico, tratar a dor, eliminar o edema, minimizar 
os efeitos das erupções e evitar o aparecimento de lesões articulares 
crônicas. Os pacientes são orientados a adotar cuidados gerais e a 
utilizar fármacos como antipiréticos e analgésicos; entretanto, alguns 
indivíduos permanecem sintomáticos. 
Dentre os sintomas descritos, a dor merece destaque, por seu impac-
to negativo na QV do individuo, apresentando-se como um desafio 
para os profissionais de saúde. Analgésicos simples e anti-inflamató-
rios não hormonais (AINH), ao bloquearem a formação de media-
dores inflamatórios e a síntese de prostaglandinas promovem alívio 
na maioria dos pacientes, porém 40% deles necessitam fazer uso de 
fármacos mais potentes, com diferentes mecanismos de ação. 
Pacientes com desordens musculoesqueléticas associadas à chikun-
gunya, com poliartralgia envolvendo as mãos e pés, tipicamente apre-
sentando edema e outros sinais flogísticos, beneficiam-se da utilização 
de ciclos curtos de corticosteroide. Sabe-se que os corticosteroides 
atuam reduzindo o fenômeno inflamatório e bloqueando o proces-
so imunológico, particularmente na fase aguda da doença20,21. Não 
há consenso quanto ao melhor esquema de tratamento, entretanto, 
alguns autores recomendam prednisona por via oral na dose de 40 
a 60mg ao dia, por três a cinco dias. Uma alternativa seria a dexa-
metasona 4mg a cada 8h, por via oral ou parenteral, por três dias e, 
nos casos refratários, a aplicação de corticosteroide intra-articular10. 
Pacientes com parestesia devem ser abordados com fármacos específi-
cos para o tratamento de dor neuropática. Dentre estes se destacam os 
antidepressivos tricíclicos, os anticonvulsivantes gabapentinoides e os 
opioides, como o tramadol22. Os antidepressivos tricíclicos inibem a 
recaptação de noradrenalina e serotonina, fortalecendo as vias descen-
dentes inibitórias da dor. Os gabapentinoides, por sua vez, diminuem 

o influxo de cálcio e posterior liberação de neurotransmissores como 
o glutamato, a substância P e o peptídeo geneticamente relacionado 
à calcitonina, os quais estão envolvidos com dor persistente, de difícil 
controle. A dose deve ser titulada em função do perfil do paciente e 
da resposta clinica apresentada. No tratamento da dor neuropática, 
a pregabalina deve ser utilizada na dose de 150 a 600mg ao dia e a 
gabapentina na dose de 900 a 3600mg ao dia23. 
O metotrexato (MTX), na dose média de 15mg por semana, pare-
ce ser benéfico nas poliartrites reumáticas inflamatórias desenvol-
vidas após a chikungunya. O MTX tem sua utilização justificada 
pela observação da presença de monócitos e macrófagos no tecido 
sinovial de pacientes crônicos, possivelmente pela persistência do 
vírus nessa localidade24. 
Os casos com artralgia prolongada e rigidez articular podem se be-
neficiar de um programa progressivo de fisioterapia. O movimento 
e o exercício moderado tendem a melhorar a rigidez matinal e a dor, 
porém o exercício intenso pode exacerbar os sintomas álgicos. 

CONCLUSÃO

A chikungunya é uma entidade complexa e ainda pouco compre-
endida. Acredita-se que sua fisiopatologia envolva mecanismos no-
ciceptivos e neuropáticos. Diferentes esquemas terapêuticos estão 
disponíveis para o tratamento do quadro álgico a ela associado, en-
tretanto 40% dos pacientes evoluem com dor crônica e comprome-
timento da QV. Novos estudos são necessários para definir a melhor 
conduta a ser adotada. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Low back pain is a disor-
der affecting people of all ages, being among major diseases leading 
individuals to look for health professionals’ help. Clinicians agree 
that back pain is a heterogeneous condition, however there is no 
uniformity in the choice of most effective methods to manage pain. 
This study aimed at evaluating the contribution of the McKenzie 
method to manage low back pain, in addition to checking whether 
there is comparison of McKenzie with other treatment modalities.
CONTENTS: Health Virtual Library and Pubmed portals were 
queried from November 2013 to March 2014. All studies were 
analyzed according to quality criteria established by the PEDro 
scale, in addition to inclusion and exclusion criteria established 
by the authors. Of 353 studies found, just six were considered 
eligible. McKenzie method compared to other therapeutic ap-
proaches was effective in functional performance and dysfunc-
tion indices, however there has been discrepancy of results due 
to heterogeneous samples of different clinical trials. 
CONCLUSION: Although having contributed to manage low 
back pain patients, McKenzie method requires further studies to 
validate the technique in specific patient groups.
Keywords: Low back pain, McKenzie method, Physiotherapeu-
tic modalities. 

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor lombar é um transtor-
no que afeta pessoas de todas as idades, estando entre as principais 
doenças que levam o indivíduo a buscar ajuda de profissionais da 
área da saúde. Clínicos concordam que a dor lombar é uma con-
dição heterogênea, porém não há uniformidade na escolha dos 
métodos mais eficazes para o tratamento da dor. O objetivo deste 
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estudo foi avaliar a contribuição do método McKenzie para o 
tratamento da dor lombar, além de verificar se há comparação do 
McKenzie com outras abordagens de tratamento. 
CONTEÚDO: Foram realizadas buscas nos portais da Biblioteca 
Virtual em Saúde e Pubmed no período de novembro de 2013 a 
março de 2014. Todos os estudos foram analisados de acordo com 
os critérios de qualidade estabelecidos pela escala de PEDro, além 
de critérios de inclusão e exclusão estabelecidos pelos autores. Fo-
ram encontrados 353 estudos, sendo que apenas 6 foram conside-
rados elegíveis. O método McKenzie ao ser comparado com outras 
abordagens terapêuticas mostrou-se eficaz em índices desempenho 
funcional e disfunção, porém houve discrepância de resultados por 
conta de amostra heterogênea nos diversos ensaios clínicos.
CONCLUSÃO: Embora o método McKenzie tenha contribuí-
do para o tratamento de pacientes com dor lombar, é necessário 
a realização de novos estudos que validem a técnica em grupos 
específicos de pacientes.
Descritores: Dor lombar, Modalidades de fisioterapia, Método 
McKenzie.

INTRODUÇÃO

A dor lombar, em especial, atinge níveis epidêmicos na população 
mundial1. É considerada uma condição clínica heterogênea e que 
ocorre em determinada região da coluna e relacionada, principalmen-
te, à utilização incorreta da biomecânica humana1. A dor lombar tam-
bém é responsável por parte significativa da demanda pelos serviços 
de saúde e constitui-se em fenômeno multidimensional que envolve 
processos psicossociais, comportamentais e fisiopatológicos2-4. Desse 
modo, acarreta um problema global e socioeconômico importante, 
uma vez que é uma condição incapacitante com um alto custo tanto 
para os indivíduos como para a sociedade5,6. A maior ocorrência é no 
gênero feminino com idades entre 40 e 80 anos7. No Brasil, cerca 
de 10 milhões de pessoas apresentam incapacidade associada à dor 
lombar8 acometendo principalmente os indivíduos da faixa etária de 
50 a 59 anos9. A fisiopatologia é complexa no seu manuseio10. Além 
disso, ainda não existe um “padrão ouro” para a abordagem da dor 
lombar, visto que os sistemas de diagnóstico e tratamento disponíveis 
na literatura ainda estão em processos de validação e confiabilidade.
O método McKenzie (MDT) é um sistema de tratamento desenvol-
vido pelo fisioterapeuta neozelandês Robin McKenzie cuja aborda-
gem consiste em etapas de avaliação, tratamento e profilaxia com as 
seguintes bases: 1) classificação de distúrbios relacionados à coluna 
e extremidades; 2) o fenômeno de centralização e seu inverso (dista-
lização); 3) enquadramento do paciente em um das três síndromes 
mecânicas ou não mecânicas de desarranjo, disfunção ou postural; 
4) a ênfase na educação e no envolvimento ativo do paciente. O 
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MDT tem como enfoque a coluna e suas articulações periféricas e se 
baseia em princípios sólidos que têm como objetivo a realização de 
uma avaliação precisa a fim de se obter um diagnóstico mecânico de-
terminante para elaboração de um tratamento especifico e adequado 
para cada paciente11.
O objetivo deste estudo foi avaliar a contribuição do método 
McKenzie para o tratamento da dor lombar, além de verificar se há 
comparação do McKenzie com outras abordagens de tratamento.

CONTEÚDO

Este estudo foi desenvolvido na Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, Campinas/SP e foi feito o levantamento de dados pu-
blicados no período de 2004 a 2013 na Medline via Pubmed e na 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) incluindo citações do LILACS, 
Scielo, IBECS e Biblioteca Cochrane.
Os descritores utilizados foram: low back pain, sciaticae lumbar spine 
associados à McKenzie, centralization, directional preference, dearan-
gement syndrome, extension exercises e McKenzie method, assim como 
seus respectivos sinônimos em português: dor lombar, ciática e coluna 
lombar associados à McKenzie, Método McKenzie, exercícios de ex-
tensão, centralização, preferência direcional e síndrome do desarranjo.
Uma busca manual de listas de referências de revisões sistemáticas 
previamente publicadas e ensaios clínicos foi conduzida pelos auto-
res deste estudo e, após isso, foi realizada a análise descritiva dos da-
dos disponibilizados. A lista de referências bibliográficas do McKen-
zie International Institute também foi levada em conta.
Foram selecionados apenas estudos controlados, randomizados, pu-
blicados na língua inglesa, que atendessem aos seguintes critérios: 
na escala de PEDro12 tenham sido atribuídas notas maiores que 5, 

ensaios clínicos randomizados (ECR) que definissem dor lombar 
como dor que se estende da última costela às pregas glúteas com ou 
sem irradiação, cujo termo MDT ou sinônimos na língua corres-
pondente fossem utilizados para dar nome a uma das intervenções 
realizadas; ECR nos quais o termo MDT não foi mencionado, po-
rém as intervenções refletiam um ou mais princípios do método, 
como por exemplo, movimentos passivos da coluna realizados re-
petidamente ou posições sustentadas realizadas em direções especí-
ficas e ECR nos quais foram realizadas outras técnicas em conjunto 
com o MDT, visto que essa abordagem reflete a prática clínica da 
fisioterapia atual. Foram excluídos dessa revisão ECR em duplicata, 
aqueles obtidos independentemente das palavras chave, os realizados 
com populações restritas, os ECR que focam em doenças específicas 
(espondilolistese, infecção ou processos inflamatórios) e ECR cujo 
grupo experimental realizava exercícios dinâmicos de fortalecimen-
to, pois essa intervenção não representa o MDT propriamente dito 
nem a classificação por ele proposta.
Nas bases de dados da BVS e do Pubmed foram encontrados 146 
e 208 estudos, respectivamente, totalizando 353 estudos. A maioria 
dos estudos foi excluída por duplicata (148), outros estudos foram 
excluídos obedecendo aos critérios de exclusão (197): estudos reali-
zados com populações restritas, ensaios clínicos que focam em do-
enças específicas, estudos que tinham notas menores do que 5 na 
escala PEDro e ensaios clínicos não randomizados. Para a realização 
deste estudo, por fim, foram selecionados seis ECR que obedecem 
aos critérios de inclusão e exclusão (Tabela 1).
Dentre os seis ECR analisados, um abordou a dor lombar em sua 
fase aguda16, nenhum em fase subaguda, dois abordaram a dor lom-
bar em sua fase crônica14,18 e três não especificaram a duração dos 
sintomas da dor lombar no decorrer de seus artigos13,15,17.

Tabela 1. Resumo dos artigos selecionados

Estudo 
[Nota PEDro/10]

Participantes Intervenções Resultados

Browder et al.13 

[6/10]
48 pacientes (15 mulheres), 
faixa etária 18-60 anos; sin-
tomas distais ao glúteo que 
centralizavam com movi-
mentos de extensão.

(G1)Oito sessões de fisioterapia voltadas para 
extensão da coluna lombar (exercícios + mobili-
zações) associadas a programa de exercícios do-
miciliares (n=26).
(G2) Oito sessões de fisioterapia com tratamento 
voltado para fortalecimento (contrações isoladas 
dos músculos do abdômen e estabilizadores da 
coluna) associado a programa de exercícios do-
miciliares (n=22).

G1 comparado com G2: G1 apresen-
tou maior evolução significativa na 
medida de disfunção (ODQ) após uma 
semana e seis meses de acompanha-
mento e também apresentou melhora 
na dor (NPRS), apenas após o acom-
panhamento de uma semana.

Garcia et 
al.14[8/10]

148 pacientes (109 mulhe-
res), faixa etária 18-80 anos; 
sintomas de dor lombar não 
específica, com no mínimo 
de três meses de duração.

(G1) Quatro sessões de atendimento individual, 
com duração de 45 minutos a uma hora, 1x/se-
mana com o MDT, baseado na preferência dire-
cional do movimentos (n=74).
(G2) Quatro sessões de atendimento, sendo a pri-
meira sessão individual e as restantes em grupo, 
com duração de 45 minutos a uma hora, 1x/se-
mana compostas por orientações teóricas e práti-
cas de acordo com o método Back School (n=74).

G1 comparado com G2: apresentou 
melhora no índice de desempenho 
funcional (RMDQ) após um mês de tra-
tamento, porém não houve diferenças 
em relação á medida de dor.

Long, Donelson 
e Fung15[8/10]

312 pacientes (146 mu-
lheres), faixa etária 18-65 
anos; sintomas de lombalgia 
de lombociatalgia. Os que 
apresentaram uma preferên-
cia direcional (n=230) foram 
incluídos e 201 participantes 
concluíram o estudo.

(G1) Exercícios compatíveis com a preferência 
direcional apresentada na avaliação por duas se-
manas (n=80).
(G2) Exercícios compatíveis com a preferência 
direcional oposta a apresentada na avaliação por 
duas semanas (n=70).
(G3) Exercícios sem enfoque direcional por duas 
semanas (n=80).

1/3 de ambos G2 e G3 se retiraram do 
tratamento após duas semanas devido 
a piora ou falta de melhora do quadro; 
nenhum membro do G1 desistiu.
Melhoras significativas ocorreram em 
G1 quando comparado com G2 e G3 
em todas as medidas (RMDQ, EAV, BDI) 
e diminuição no uso de fármaco.

Continua...
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A irradiação dos sintomas, por sua vez, era critério de inclusão ape-
nas em um estudo13, sendo também fator de exclusão em dois ECR 
revisados14,16 e nos demais15,17,18 os pacientes podiam ou não apresen-
tar esse sintoma associado à dor lombar.
Os ECR incluídos também apresentavam diferenças nas caracterís-
ticas das sessões, sendo que o número de sessões variava entre oito13, 
sete17, quatro14 e duas15. Os ECR cujos pacientes recebiam orien-
tações também apresentavam diferenças entre si, sendo realizados 
em 4 sessões uma vez por semana cada com um tempo de 45 a 60 
minutos de duração14, ou sessão única de 60 minutos17. Dois autores 
não especificaram em seus estudos nem o número e nem a duração 
de cada uma das sessões16,18.
Outro aspecto com relação às características dos estudos foi o modo 
como os atendimentos foram realizados. Para alguns estudos, os pa-
cientes foram divididos em grupos (G1, G2 e até G3), mas os aten-
dimentos foram realizados individualmente17 ou em grupos18. Vale 
ressaltar que em alguns casos essa informação não foi disponibilizada 
no estudo13,15,16 e em um ECR, o MDT foi realizado individual-
mente e o Método Back School, em grupo, sendo apenas a primeira 
sessão individual14.

DISCUSSÃO

Nesta revisão foi possível identificar que as evidências científicas atu-
ais não fornecem aos profissionais da saúde informações suficientes 
para guiar a tomada de decisão durante a escolha de intervenções 
para o tratamento da dor lombar, resultando em desfechos aquém 
do esperado e grandes variações entre as técnicas empregadas por 
diferentes terapeutas.
Estudos19-21 têm sido conduzidos com o objetivo de classificar pa-

cientes em subgrupos específicos, com intervenções e protocolos que 
podem ser mais benéficos e compatíveis com seus sintomas.  No 
entanto, o panorama atual é que a grande maioria de pessoas que so-
fre de dor lombar utiliza relaxantes musculares, tração, estimulação 
elétrica transcutânea (TENS) e órteses. Por outro lado, outras abor-
dagens, como cinesioterapia, são pouco utilizadas por baixa aderên-
cia dos pacientes ao tratamento ativo, visto que somente 3% dos 
indivíduos que sofrem de dor lombar estão incluídos em programas 
contínuos de fisioterapia23.
O MDT, por exemplo, têm evidências científicas que comprovam 
que seus exercícios induzem uma ativação do sistema imune e si-
multaneamente aumentam as concentrações de citocininas IL-4 que 
contribuem para o alívio da dor24. Também, o processo de avaliação 
foi superior à ressonância nuclear magnética para distinguir discos 
dolorosos de discos não dolorosos25.
Outra técnica utilizada para tratamento da dor lombar que, semelhan-
te ao MDT, necessita do envolvimento ativo do paciente é o método 
Back School, cuja base é um programa de exercícios que tem como 
objetivo melhorar a mobilidade, flexibilidade e o alongamento de in-
divíduos sintomáticos26. Ao se comparar as técnicas, no quesito dor 
não houve diferença estatística entre os grupos, mas com relação à 
melhora do desempenho funcional, os autores relataram que o grupo 
que foi tratado com o MDT demonstrou diferença estatisticamente 
significativa quando comparado com o grupo Back School14.
Por outro lado, os estudos que avaliaram a preferência direcional dos 
participantes, sugeriram melhora significativa da dor lombar, in-
cluindo diminuição no uso de fármaco15.  Outro grupo que realizou 
exercícios de mobilizações voltados para a extensão da coluna lombar 
apresentou evolução significativa nas medidas de disfunção após uma 
semana e seis meses de acompanhamento e também de dor apenas 

Tabela 1. Resumo dos artigos selecionados – continuação

Estudo 
[Nota PEDro/10]

Participantes Intervenções Resultados

Machado et 
al.16[8/10]

148 pacientes (73 mulheres), 
faixa etária 18-80 anos; sinto-
mas de dor lombar aguda não 
específica. 138 participantes 
concluíram o estudo e 2 parti-
cipantes foram excluídos logo 
após a randomização.

(G1) Orientações gerais como manterem-se ativos 
e evitarem permanecer longos períodos na cama, 
reiteração do prognóstico favorável de dor lombar 
aguda e administração de paracetamol em horá-
rios específicos (n=73).
(G2) G1 + protocolo baseado no MDT (n=73).

G2: Apresentou diferenças (p>0,05) em 
percepção da dor (NRS) e procurou 
menos cuidados adicionais de saúde.

Paatelma et 
al.17[7/10]

134 pacientes, faixa etária 
18-65 anos; sintomas de dor 
lombar não específica com 
ou sem irradiação para uma 
ou ambas as pernas.

(G1) Terapia manual ortopédica, com um máximo 
de sete sessões, cada uma com duração de 30 a 
45 minutos (n=45).
(G2) Tratamento segundo o MDT, com um máximo 
de sete sessões, cada uma com duração de 30 a 
45 minutos (n=52).
(G3) Somente orientações em uma sessão de uma 
hora (n=37).

Após os acompanhamentos de 3 me-
ses, 6 meses e um ano não foram ob-
servadas diferenças significativas entre 
G1 e G2; em comparação com G3 as 
intervenções realizadas por G1 e G2 
são mais eficazes, porém sem signifi-
cância estatística.

Petersen et 
al.18[7/10]

350 pacientes (265 mulhe-
res), faixa etária 18-60 anos; 
sintomas de dor lombar há 
mais de 6 semanas com 
centralização ou distalização 
dos sintomas com ou sem ir-
radiação.

(G1) Tratamento segundo o MMK, planejado in-
dividualmente para cada paciente. Para G1 esta-
vam proibidas condutas envolvendo técnicas de 
mobilização vertebral, incluindo manobras de alta 
velocidade (n=175).
(G2) Todos os tipo de técnicas manuais, incluindo 
mobilizações vertebrais, manobras de alta veloci-
dade e terapia de pontos-gatilho. Para G2 esta-
vam proibidos exercícios específicos em direções 
de preferência (n=175).

G1: maior sucesso no tratamento de 
acordo com a pontuação do RMDQ, 
atingindo significância estatística nos 
acompanhamentos de 2 e 1

ODI = Oswestry Disability Index; ODQ = Oswestry modificado; NPRS = Numeric Pain Rating Scale; RMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire; NRS = Numeric 
Rating Scale; BDI = Beck Depression Index; EAV = escala analógica visual. Elaborada pelas autoras. 
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após uma semana de acompanhamento13, corroborando resultados já 
publicados que demonstraram que o tratamento da dor lombar base-
ado em preferências direcionais possui alta confiabilidade e validade27.
Quanto à terapia manual, vertente da fisioterapia musculoesqueléti-
ca que vem sendo amplamente utilizada como forma de tratamento 
para pacientes com dor lombar10, apesar de diferirem entre si no que 
concerne às técnicas específicas utilizadas17,18, tanto os tratados com 
terapia manual, como os tratados com o MDT tiveram resultados 
positivos nas medidas de redução da  dor e da disfunção. Apesar 
disso, há escassez de trabalhos científicos e estudos de revisão que 
abordem essa intervenção com qualidade metodológica28.
Dos ECR revisados que incluíam orientações domiciliares como 
parte do tratamento16-18, todos se apresentavam conflitantes entre si, 
uma vez que também realizaram diferentes tipos de orientações. No 
entanto, seus resultados foram sempre inferiores às demais técnicas 
abordadas nos demais grupos de intervenção.
Com relação a exercícios de fortalecimento, um ECR abordou 
esse tipo de tratamento13 para pacientes com dor lombar crônica, 
utilizando exercícios voltados para a musculatura abdominal e dos 
estabilizadores da coluna, promovendo contrações isoladas de de-
terminados músculos como o transverso do abdômen, os oblíquos 
abdominais, o quadrado lombar, os multífidos e os eretores da espi-
nha. Os participantes realizaram um programa de exercícios incenti-
vados por comandos verbais e estímulos táteis dados pelos terapeutas 
e foram orientados a realiza-los em casa somente no caso de falta às 
sessões. Como resultado do estudo, o grupo que recebeu tratamen-
to voltado para exercícios de extensão apresentou maior evolução 
no quesito disfunção quando comparado com o grupo que realizou 
exercícios de fortalecimento nos acompanhamentos de uma sema-
na, quatro semanas e seis meses após o tratamento. Além disso, o 
grupo de extensão também demonstrou maior mudança na escala 
de dor, porém apenas após uma semana do final do tratamento.
Os ensaios clínicos revisados, entretanto, apresentavam limitações 
como, por exemplo: 1) não ter como monitorar os programas de 
exercícios realizados em casa pelos pacientes; 2) o fato de terapeutas 
e pacientes não serem encobertos; 3) a diminuição progressiva do 
número dos participantes nos acompanhamentos em longo prazo, 
cujas razões diferem entre impossibilidade de contato, alívio dos sin-
tomas ou insatisfação com o tratamento, entre outras; 4) o fato de os 
autores não dividirem os pacientes de acordo com o tempo de sin-
tomas nem levarem em conta o fator biopsicossocial da dor lombar.
Uma limitação adicional de um dos ECR revisados13 foi o fato do 
mesmo apresentar um número reduzido de participantes para afir-
mar que os exercícios de fortalecimento realizados não deram resul-
tados favoráveis na melhora do quadro de dor lombar. No entanto, 
a maioria dos estudos revisados apresentava um bom tamanho de 
amostra, totalizando 1140 participantes em seis ECR, com média 
de 190 participantes por estudo, o que permitiu, juntamente com as 
altas pontuações da escala PEDro, atribuir credibilidade à interpre-
tação dos resultados.  

CONCLUSÃO

A presente revisão mostrou que o MDT traz benefícios e deve ser 
considerado como alternativa para o tratamento de pacientes com 
dor lombar, uma vez que os pacientes submetidos a essa intervenção 

após avaliação fisioterapêutica apresentaram melhora da disfunção, 
qualidade de vida e atividades de vida diária.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Mandibular condyle 
hyperplasia is a disease where excessive growth of mandibular 
condyle, ramus and body elicits facial asymmetry. Its therapeutic 
management is not a consensus and, due to its complexity, is 
a challenge for maxillofacial surgeons and orthodontists.  This 
study aimed at discussing clinical, diagnostic and therapeutic as-
pects of the management of this disease, and at explaining the 
role of condylectomy.
CASE REPORT: Female patient, 19 years old, Caucasian, 
looked for maxillofacial surgeon assistance due to facial asym-
metry and pain on right temporomandibular joint. Patient had 
no medical, gestational or family history of facial deformity, or 
history of previous joint trauma or infection. This was a case of 
hemimandibular elongation treated with condylectomy. 
CONCLUSION: Condylectomy is a safe and effective procedu-
re, without functional joint sequelae, which prevents dental-fa-
cial deformity progression, minimizing its psychosocial impact 
and helping future treatment.
Keywords: Facial asymmetry, Hyperplasia, Mandibular condyle, 
Temporomandibular joint disorders.

RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A hiperplasia da cabeça man-
dibular é uma doença na qual há um crescimento excessivo da ca-
beça, ramo e corpo mandibulares que causa assimetria facial. A sua 
abordagem terapêutica não apresenta um consenso e, dada a sua 
complexidade, constitui um desafio para o cirurgião maxilofacial e 
para o ortodontista. O objetivo deste estudo foi discutir os aspec-
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tos clínicos, diagnósticos e terapêuticos envolvidos na abordagem 
dessa doença, clarificando o papel da condilectomia. 
RELATO DO CASO: Paciente do gênero feminino, 19 anos, 
caucasiana, procurou atendimento de um Cirurgião Maxilofacial 
devido a assimetria facial e dor na articulação temporomandi-
bular direita. Não possuía antecedentes médicos ou gestacionais 
ou familiares de deformidade facial, nem história de trauma ou 
infecção articular prévios. Apresenta-se um caso clínico de alon-
gamento hemimandibular tratado com condilectomia. 
CONCLUSÃO: A condilectomia é um procedimento seguro e 
eficaz, sem sequelas articulares funcionais, que evita a progressão 
da deformidade dentofacial, minimizando o seu impacto psicos-
social e facilitando o tratamento posterior. 
Descritores: Assimetria facial, Cabeça mandibular, Distúrbios 
da articulação temporomandibular, Hiperplasia.

INTRODUÇÃO

A hiperplasia da cabeça da mandíbula foi descrita pela primeira 
vez em 1836 por Robert Adams, descrevendo um caso de artrite 
reumatóide1. É uma entidade patológica da articulação temporo-
mandibular (ATM) na qual se verifica um crescimento excessivo da 
mandíbula, geralmente unilateral, que condiciona problemas esté-
ticos e funcionais2. Ocorre preferencialmente, entre 10 e 30 anos 
de idade, havendo, contudo, relato de casos desde os 9 aos 80 anos, 
podendo essa discrepância ser explicada pelo momento em que o 
paciente procura tratamento com os profissionais da área da saúde3,4. 
A sua etiologia é desconhecida, no entanto, têm sido apontados di-
versos fatores causais que incluem a hiperremodelação da cabeça da 
mandíbula pós-trauma, infecção articular, distúrbios hormonais, hi-
pervascularização da cabeça da mandíbula, alterações intrauterinas 
e fatores genéticos5. Em 1986, Obwegeser e Makek classificaram a 
hiperplasia da cabeça da mandíbula em dois tipos principais: alonga-
mento hemimandibular e hiperplasia hemimandibular. No entanto, 
a doença pode se manifestar de forma híbrida unilateral ou combi-
nada bilateral6. No alongamento hemimandibular o vetor de cresci-
mento é horizontal, com um alongamento de todos os componentes 
da hemimandíbula afetada. As características principais consistem 
no desvio contralateral do mento e da linha média dentária inferior, 
mordida cruzada contralateral e relação molar tipo Classe III ipsi-
lateral. Por sua vez, na hiperplasia hemimandibular verifica-se um 
crescimento tridimensional do lado afetado da mandíbula, com um 
aumento vertical do hemi-terço inferior da face e projeção infero-
medial da borda basilar mandibular. Frequentemente há inclinação 
do plano oclusal maxilar e um desvio mínimo do mento e da linha 
média dentária inferior no sentido contralateral, sendo mesmo mais 
frequente ocorrer um desvio ipsilateral. No caso da hiperatividade 
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da cabeça da mandíbula surgir numa fase pós-puberdade, pode se 
verificar a existência de mordida aberta posterior ipsilateral devido à 
falta de compensação maxilar7. Em termos funcionais, a hiperplasia 
da cabeça da mandíbula pode cursar com dificuldades na fonética, 
na mastigação e deglutição devido à desarmonia oclusal, obstrução 
nasal por desvio do septo nasal e hipertrofia das conchas nasais, dis-
função da articulação temporomandibular e problemas estéticos e 
de autoestima7,8. O diagnóstico é clínico e imagiológico2. Cerca de 
98% do crescimento facial está completo aos 15 anos de idade nas 
mulheres e entre 17 e 18 anos nos homens. Durante a fase de cresci-
mento, a mandíbula cresce desde o Ponto Condílio (co-ponto mais 
póstero-superior da cabeça da mandíbula) até o Ponto B (ponto lo-
calizado na maior concavidade da face anterior da sínfise mentual) 
a uma velocidade de 1,6mm/ano nas mulheres e 2,2mm/ano nos 
homens. Um crescimento acelerado poderá indicar hiperplasia ativa 
da cabeça da mandíbula8. A cintilografia óssea do esqueleto com 
tomografia computadorizada por emissão de fótons único (SPECT) 
da cabeça é atualmente o método mais utilizado para a detecção 
da hiperatividade da cabeça da mandíbula9-11. No entanto, pode 
ser inconclusiva em casos de pacientes jovens e com hiperplasias de 
crescimento lento12 ou fornecer resultados falsos positivos em casos 
de inflamação, infecção, regeneração pós-trauma e processos neoplá-
sicos2. Radiografias da face, como a panorâmica e a telerradiografia 
de perfil e frontal da face, são úteis para evidenciar alterações esque-
léticas típicas da hiperplasia da cabeça da mandíbula8. A tomografia 
por emissão de pósitrons (PET) começa a ser aplicada no estudo 
dessa doença e poderá contribuir no futuro para melhor precisão do 
seu diagnóstico13. O tratamento depende da atividade da cabeça da 
mandíbula (hiperplasia ativa versus não ativa), do grau de assimetria, 
da má oclusão e da idade14. Diferentes possibilidades terapêuticas 
foram descritas desde a condilectomia à cirurgia ortognática, com 
ou sem ortodontia associada2. Visto que a abordagem terapêutica 
da hiperplasia da cabeça da mandíbula não é um consenso, e dada 
a sua complexidade, constitui um desafio para o cirurgião e para o 
ortodontista. 
O objetivo deste estudo foi sistematizar o processo de diagnóstico e 
tratamento, clarificando o papel da condilectomia, uma técnica cada 
vez mais utilizada, pela apresentação de um caso clínico.

RELATO DO CASO

Paciente do gênero feminino, 19 anos, caucasiana, procurou atendi-
mento de um Cirurgião Maxilofacial devido a assimetria facial e dor 
na articulação temporomandibular direita. Não possuía antecedentes 
médicos ou gestacionais ou familiares de deformidade facial, nem 
história de trauma ou infecção articular prévios. Apresentava, clini-
camente, laterognatia direita, topo a topo na região de incisivos, com 
relação molar Classe III à esquerda, mordida cruzada posterior direita 
e desvio da linha média dentária inferior de 4mm para a direita e in-
clinação mínima do plano oclusal maxilar para a esquerda (Figuras 1a 
e b). A abertura bucal era de 40 mm, com movimento lateral à direita 
de 8 mm, à esquerda de 10 mm e protrusão de 5 mm. O exame físi-
co articular e muscular revelou a presença de dor à palpação do pólo 
lateral da ATM direita de grau 3 pela escala analógica visual (EAV) 
agravada pela função mastigatória e ausência de ruídos articulares. Na 
radiografia panorâmica verificou-se um alongamento da hemimandí-

bula esquerda desde a cabeça da mandíbula até a sínfise mentual, sem 
desvio do canal mandibular e uma morfologia das cabeças mandibula-
res similares. A SPECT revelou hipercaptação da cabeça da mandíbula 
à esquerda com um valor de 1,76 (índice de maturidade calculado 
para uma população normal com idade superior a 17 anos = 0,618-
1,371). O diagnóstico foi hiperplasia ativa da cabeça da mandíbula do 
tipo alongamento hemimandibular. Após a discussão do caso com a 
equipe, foi proposta ao paciente uma condilectomia baixa à esquerda 
com remoção de 10mm da porção superior da cabeça da mandíbula. 
A técnica cirúrgica consistiu em uma incisão pré-auricular, atingindo 
a fáscia temporal superficial e dissecção até expor a porção superficial 
do ligamento capsular da articulação temporomandibular, seguida de 
uma incisão da cápsula em “T”, expondo apenas o compartimento 
articular inferior e deixando intacto o compartimento articular supe-
rior. Após, realizou-se osteotomia e remoção do fragmento superior 
da cabeça mandibular, lavagem da cavidade com solução fisiológica e 
fechamento por planos de dentro para fora com Vicryl 4 zeros, finali-
zando com sutura intradérmica da pele com mononylon 5 zeros. No 
pós-operatório imediato foi instituída dieta líquida e pastosa, progre-
dindo para uma alimentação normal que perdurou por 5 semanas. 
Foi instituído um protocolo de exercícios funcionais mandibulares15 

para recuperação da amplitude de movimentação lateral e vertical da 
mandíbula, minimizando a ocorrência de adesões intra-articulares e 
retrações capsulares. A paciente foi submetida a um conjunto de 10 
sessões de fisioterapia (duas vezes por semana nos primeiros 14 dias 
e depois com 1 sessão semanal) por um fisioterapeuta pós-graduado 
em Disfunção Crâniomandibular. Ao longo dessas sessões foram efe-
tuadas sequencialmente e de forma progressiva as seguintes técnicas: 
massagem, relaxamento dos músculos mastigadores e cervicais (e 
instrução da paciente para automassagem e relaxamento); distração 
articular (movimento vertical para baixo e ligeiramente para frente e 
medial, no sentido de eliminar/combater retrações capsulares – ciclos 
de 6 repetições); cinesioterapia mandibular com exercícios autônomos 
e assistidos de abertura mandibular a partir da posição de repouso e 
da posição de protrusão máxima (ciclos de 6 repetições); exercícios de 
mobilização mandibular com protrusão máxima, lateralidade esquer-
da e direita com retorno à posição de repouso mandibular (exercícios 
autônomos e assistidos, ciclos de 6 repetições); exercícios de mobiliza-
ção mandibular (conforme já descrito) com hiperboloide; exercícios 
de mobilização mandibular (conforme já descrito) contrarresistência 
para reforço muscular. A paciente foi instruída a repetir alguns dos 
exercícios em regime ambulatorial entre as sessões e após o final. O re-
sultado do exame anatomopatológico evidenciou um fragmento ósseo 
compatível com hiperplasia do tipo I, segundo a escala de Slootweg e 
Muller16. Decorridos 6 meses de pós-operatório, verificou-se a dimi-
nuição da assimetria facial e do desvio da linha média dentária inferior, 
com leve mordida aberta anterior (Figuras 2a e b). Na SPECT de 
controle de 180 dias de pós-operatório, o índice de captação da cabeça 
mandibular esquerda encontrava-se dentro dos parâmetros normais, 
com o valor de 1,18. Na tomografia computadorizada de feixe cônico 
(TCFC) de controle, observou-se a remodelação completa da cabe-
ça mandibular, comparativamente à mesma estrutura contralateral 
(Figura 3). Atualmente, a paciente mantém uma adequada abertura 
bucal de 42 mm sem desvios ou ruídos articulares, com movimentos 
laterais de 8 mm à direita, 10 mm à esquerda e de protrusiva de 5mm. 
Não estão presentes dor articular ou muscular.
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DISCUSSÃO

Quando se suspeita da existência de hiperplasia da cabeça da man-
díbula, o exame clínico inicial deve incluir a documentação do caso 
com fotografias extra e intraorais, modelos de estudo e alguns exa-
mes de imagem, tais como a panorâmica e a telerradiografia de perfil 
e frontal da face. Deve ser avaliada a atividade de crescimento da 
cabeça da mandíbula por meio da realização de uma cintilografia 
óssea do esqueleto com SPECT da cabeça12,17. Uma diferença de ati-
vidade superior a 10% entre as duas cabeças da mandíbula18,19 é con-
siderada como sugestiva de hiperplasia ativa. Caso não se verifique 
o crescimento ativo da cabeça da mandíbula, o caso é tratado como 
assimetria facial, exigindo geralmente uma abordagem ortodôntico-
-cirúrgico-ortodôntica. Se for confirmada a hiperatividade da cabeça 
da mandíbula, o tratamento varia. Após um período de observação 
clínica de 6 meses a um ano com comparação seriada de modelos 
de estudo, fotografias e radiografias da face, e mediante a gravidade 
da hiperatividade da cabeça da mandíbula, o cirurgião maxilofacial 
poderá optar por acompanhar o caso e repetir a SPECT aos 6 meses 
ou realizar condilectomia17. Pode-se optar pela condilectomia, iso-
lada17,20 ou associá-la simultaneamente com cirurgia ortognática8,21. 

Figuras 1a e b. Laterognatia direita, com mordida cruzada posterior ipsilateral e desvio da linha média dentária mandibular para direita

Figuras 2a e b. Oclusão ao final de seis meses

Figura 3. Reconstrução tridimensional da cabeça mandibular esquer-
da na tomografia computadorizada de feixe cônico, no qual foi reali-
zada a cirurgia 
Verifica-se a sua remodelação e semelhança à cabeça mandibular direi-
ta, não operada, após oito meses de pós-operatório. 

E D
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Estudos menos recentes sugeriam a hipercorreção do laterodesvio 
mandibular estimando o crescimento excessivo que ainda iria ocor-
rer na cabeça da mandíbula hiperplásica8 ou aguardar pelo final do 
crescimento hiperplásico e corrigir posteriormente a deformidade 
dentofacial8,22. A condilectomia é atualmente considerada uma ci-
rurgia segura e a única forma de eliminar definitivamente o centro 
de crescimento da cabeça da mandíbula que se encontra hiperati-
vo12,23. Pode ser realizada em idade precoce4,23,24, antes do final do 
crescimento, pois tem como vantagem, por um lado, a remodelação 
espontânea dos tecidos moles faciais e da cabeça da mandíbula24 e, 
por outro, a prevenção da inclinação do plano oclusal maxilar. A 
hipercorreção mandibular com cirurgia ortognática não é aconse-
lhada, pois o seu resultado não é previsível8. Por sua vez, a opção 
de aguardar pelo final do crescimento mandibular excessivo, que 
geralmente ocorrerá na 3ª década de vida, poderá acarretar consequ-
ências funcionais, estéticas e psicossociais graves, além de dificultar 
o sucesso do tratamento ortodôntico-cirúrgico2,12,23. Após a condi-
lectomia, os autores sugerem a repetição da cintilografia em 6 meses, 
como se verificou no caso reportado. Na ausência de hipercaptação 
e constatação clínica do término do crescimento, o tratamento da 
deformidade dentofacial deve prosseguir. No presente caso, apesar 
do índice de captação da cabeça mandibular esquerda se encon-
trar dentro dos parâmetros normais, com o valor de 1,18, ainda 
permanecia alguma diferença de captação entre as duas cabeças 
da mandíbula, com maior intensidade à esquerda. Uma possível 
justificativa seria a remodelação óssea ainda ativa, visto terem-se 
passado apenas 6 meses da cirurgia. Estudos com maior número 
de casos são necessários para avaliar o período ideal de repetição da 
SPECT pós-operatória para minimizar resultados falsos positivos 
devido à remodelação óssea nesse período. O reconhecimento pre-
coce de hiperplasia ativa poderá permitir a resolução do caso ape-
nas com condilectomia e ortodontia, evitando cirurgia ortognática 
posterior2,20,25. A condilectomia tem como objetivo a remoção da 
cartilagem articular responsável pelo crescimento ativo17. Essa car-
tilagem é considerada um centro de crescimento craniofacial. Em 
uma cabeça da mandíbula normal esse crescimento cessa por volta 
dos 20 anos de idade1. Em 1977, foi descrita a constituição histo-
lógica da superfície articular da cabeça da mandíbula em 4 cama-
das, com uma espessura total máxima de 0,48mm: camada articu-
lar fibrosa, camada proliferativa, camada de transição e camada de 
cartilagem hipertrófica26. Mais recentemente, as 4 camadas foram 
denominadas: zona articular, zona proliferativa, zona fibrocartila-
ginosa e zona de cartilagem calcificada27. A camada proliferativa 
é a responsável pelo crescimento hiperativo da cabeça da mandí-
bula1,27. No que diz respeito à histologia da superfície articular na 
hiperplasia da cabeça da mandíbula, não há consenso na literatura. 
Diversos autores verificaram a presença de uma camada contínua 
de células germinativas mesenquimatosas indiferenciadas2,28-30, 
ilhas de condrócitos no osso trabecular subcondral2,4,5,28-30, um au-
mento da espessura das trabéculas ósseas e das várias camadas28-30 
ou apenas da camada de cartilagem hipertrófica2,4,31. Slootweg e 
Muller classificaram histologicamente a hiperplasia da cabeça da 
mandíbula em 4 tipos16, nem sempre sendo possível a sua repro-
dução exata nos estudos posteriores2. Enquanto alguns autores 
sugerem que a gravidade da hiperplasia e o aumento da captação 
na cintilografia estão diretamente relacionados com o aumento da 

frequência e profundidade de penetração das ilhas de condrócitos 
no osso subcondral28,29, outros não encontraram diferenças entre 
os casos e os controles na frequência e profundidade de penetração 
das ilhas de condrócitos no osso subcondral31. Nenhum autor pré-
vio encontrou relação entre os achados histológicos e os achados 
cintilográficos2,16. Essa diferença de resultados pode ser explicada 
pelo número reduzido de casos envolvidos na maioria dos estudos, 
pela variabilidade do grau de hiperplasia da cabeça da mandíbula 
e pelas limitações da documentação de exames de imagem. Assim, 
na ausência de evidência científica que fundamente uma medida 
da profundidade ideal da condilectomia, essa varia desde uma os-
teoplastia da cabeça da mandíbula (2-3 mm)17,30, a condilectomia 
alta (4-5 mm)2,12,23,30,32,33 e a condilectomia baixa (8-12 mm)20,25,34. 
A condilectomia alta permite a remoção da superfície cartilagi-
nosa e do osso subcondral, eliminando o centro de crescimento2. 
Em estudos recentes, alguns autores optam pela remoção da al-
tura condiliana em excesso em comparação com o lado saudável, 
procedimento que denominam de condilectomia baixa proporcio-
nal, que em alguns casos alcança quase 12mm. Uma vantagem 
desse procedimento seria a diminuição da necessidade posterior 
de cirurgia ortognática, bastando o tratamento ortodôntico com 
tração elástica para correção das alterações oclusais remanescen-
tes20,25. Uma possível limitação dessa técnica é a variabilidade in-
tra e interindividual na medição da imagem do comprimento do 
ramo mandibular normal e hiperplásico. Os autores são a favor da 
condilectomia uma vez que apresenta resultados mais previsíveis. 
No presente caso, verificou-se uma assimetria considerável da face, 
com agravamento progressivo da oclusão. A paciente era jovem, 
com bom potencial de remodelação e adaptação e hiperplasia ati-
va. Assim, reunidos esses fatores, optou-se por uma condilectomia 
de 10mm para igualar a altura dos ramos mandibulares e centrar 
ao máximo o mento e a linha média incisiva mandibular. A pacien-
te prossegue com o tratamento ortodôntico de preparação para 
futura cirurgia ortognática ou apenas mentoplastia. A literatura 
aponta a condilectomia como sendo uma cirurgia segura com con-
sequências mínimas para a função articular a longo prazo2,12,23,32,35. 
Um estudo que avaliou a função articular após tal procedimento, 
verificou maior prevalência de dor articular nos pacientes opera-
dos. No entanto, os respectivos autores referem que não interfere 
com a qualidade de vida dos pacientes e questionam se não estaria 
mais relacionado com a doença articular de base do que com a 
cirurgia32. Outros autores não verificaram qualquer tipo de com-
prometimento articular2,12,35. Uma possível explicação seria o fato 
de o compartimento articular superior ficar intacto32. No presente 
caso, o desaparecimento da dor na ATM direita poderá ser devido 
à diminuição da sobrecarga articular acarretada pelo crescimento 
unilateral contínuo e acelerado da mandíbula.

CONCLUSÃO

O tratamento da hiperplasia da cabeça da mandíbula ainda é con-
troverso. A condilectomia é considerada uma cirurgia segura, efi-
caz e essencial para evitar o crescimento exagerado dessa estrutura 
em atividade. Deve, portanto, ser considerada como opção tera-
pêutica de primeira linha nos casos de hiperplasia ativa da cabeça 
da mandíbula.
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