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A evidência científica tornou-se a base de segurança para as escolhas diagnósticas e terapêuticas que realizamos em nossos pacientes. Não há 
dúvida de que os avanços metodológicos nas pesquisas tornam a prática clínica muito mais confiável, e quanto mais controlado o estudo, 
maior a confiabilidade de seus resultados. O pesquisador é o personagem idôneo, observador neutro e que não deve pender à confirmação 
ou à refutação da hipótese, e que busca elucidação dos fenômenos observados. Esse é o comportamento ético esperado. Contudo, é preciso 
esclarecer a prática clínica tendo em vista o que se considera avanço científico, bem como as implicações da utilização de populações amostrais 
na abordagem do indivíduo que tem dor.

Embora o senso comum geral e profissional considere que a ciência busca a verdade, essa não é uma ideia endossada pelas correntes científicas 
do último século. A propósito, a partir do momento em que a percepção da realidade é condicionada a um eu subjetivo, a partir de Descartes, 
e que nada mais podemos avaliar do que aparências cujas descobertas se referem a elas mesmas e não à suposta realidade inacessível, como em 
Kant, é natural a compreensão de que verdade científica não nos é acessível, tornando o desenvolvimento científico um consenso acerca de 
teorias que são substituídas de tempos em tempos por uma espécie de revolução (Thomas Kuhn). Assim, a evidência não é uma verdade sobre 
os fatos, mas uma teoria sobre a aparência, aguardando a próxima proposta revolucionária.

Também no último século o positivismo foi um dos fatores que promoveu o forte desenvolvimento tecnológico, apesar de restringir os 
aspectos que podem ser estudados pela ciência ou não. É possível abordar os fatores psíquicos e espirituais de uma forma científica; mas na 
prática o que se observa nos consensos internacionais e nos congressos mundialmente reconhecidos é a valorização dos aspectos materialistas e 
reducionistas até mesmo na abordagem emocional da dor, o que a tornou apenas um comportamento e nada mais. Assim, evoluímos muito 
sobre o que sabemos sobre as aparências dos fenômenos, mas há fatores considerados inacessíveis que são determinantes nos doentes com dor 
e que precisam ser aceitos como problemas de pesquisa para o avanço no conhecimento real do que ocorre nos indivíduos.

Necessário é entender o paciente, para tratá-lo de forma individualizada. Entretanto, as pesquisas de maior valor científico são aquelas cujas 
amostras são maiores, resultando em dados significativos, porém genéricos e nem sempre generalizáveis. Para isso, o cientista precisa utilizar 
critérios de inclusão e exclusão que tornam aquele grupo pouco representativo da população geral, ou as amostras se tornam mais realísticas 
quanto poucos forem esses critérios embora a compreensão das associações observadas se complique a tal ponto de colocar em dúvida o 
achado observado, recorrendo-se então à lógica como recurso. Assim, muito podemos saber de forma generalizada sobre as aparências do que 
observamos, mas estamos cada vez mais distantes do indivíduo único, singular combinação que se apresenta no consultório.

Discorre-se sobre evidências, e os leitores precisam saber o que elas representam de fato na atualidade. Na prática, muitos caem na crença 
dogmática das evidências publicadas, que podem ou não ser aceitas no futuro e que poderão muito em breve ser substituídas por alguma 
outra novidade. Esses cientistas das evidências não são céticos, muito pelo contrário. Permanecem céticos apenas aos conteúdos cuja filosofia 
materialista reducionista não permite investigar, um reforço retórico e lógico analítico distanciado do fenômeno em si. 

Mais além, se o método é idôneo e a hipótese pode ser refutada, como explicar a diferença estatística fortemente significativa entre artigos 
publicados com resultados positivos (que comprovaram a hipótese) em comparação com a baixíssima frequência de artigos que possuem 
resultados negativos (que refutaram a hipótese)? O que vemos na prática é o desinteresse das revistas científicas quando os resultados não são 
os esperados, além da resistência perante resultados de metodologia impecável embora inovadores, o que torna os dados que denominamos 
evidência científica dignos de uma abordagem metodológica por si mesmos para compreender esses vieses. 

O estudo do fenômeno álgico é um campo científico que tem ousado revolucionar essas barreiras ao trazer questões como qualidade de vida, 
emoções e terapias alternativas para a pesquisa e a evidência. É possível produzir estudos de boa qualidade nessas áreas que permitirão acres-
centar conhecimento e benefício clínico futuro.

Silvia Regina Dowgan Tesseroli de Siqueira
Professora Associada, Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

da Universidade de São Paulo; Coeditora Revista Dor

Dissecting current scientific evidences 
Dissecando as evidências científicas atuais
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: A possibility to treat 
chronic low back pain is joint mobilization. There is moderate 
literature evidence of the effects of mobilization on chronic low 
back pain; however, few studies have used sham mobilization as 
comparison group. This study aimed at evaluating the effects of 
back joint mobilization on the following outcomes: pain intensi-
ty and incapacity in chronic low back pain patients.
METHODS: Participated in the study 60 individuals of both 
genders with the following eligibility criteria: aged between 18 
and 55 years with chronic nonspecific low back pain for at le-
ast three months. Selected volunteers were randomly distributed 
in three groups of 20 individuals: joint mobilization group MG: 
39.15±11.45 years, sham mobilization group SG: 37.10±12.57 
years, and control group CG: 30.60±8.97. All groups were evalua-
ted by the same blind investigator and have answered to the follo-
wing tools pre and immediately after the ten intervention sessions: 
pain numeric scale to evaluate pain intensity, Oswestry Disability 
Index to evaluate low back pain-related incapacity and Catastro-
phic Thoughts Scale to evaluate pain-related catastrophizing. 
RESULTS: There were significant pre and post-treatment diffe-
rences in pain intensity for MG (p<0.001) and SG (p<0.001). 
There has been significant difference in mean pain intensity va-
lue in MG as compared to CG (-2.55).
CONCLUSION: Our results suggest sham effect related to the 
application of mobilization in chronic low back pain patients.
Keywords: Clinical trial, Joint mobilization, Low back pain, 
Manual therapy, Pain catastrophizing.

Immediate effects of joint mobilization compared to sham and control 
intervention for pain intensity and disability in chronic low back pain 
patients: randomized controlled clinical trial
Efeitos imediatos da mobilização articular em relação à intervenção sham e controle na 
intensidade de dor e incapacidade em pacientes com dor lombar crônica: ensaio clínico 
aleatorizado controlado

Fernando Augusto Gonçalves Tavares1, Thais Cristina Chaves1, Ednéia Denise Silva2, Gabriela Dionísio Guerreiro2, Joysse Ferreira 
Gonçalves2, Adriana Aparecida Alves de Albuquerque2

1. Universidade de São Paulo, Faculdade Medicina de Ribeirão Preto, Departamento de 
Neurociências do Comportamento, Ribeirão Preto, SP, Brasil. 
2. União das Faculdades dos Grandes Lagos, Departamento de Fisioterapia, São José do Rio 
Preto, SP, Brasil. 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Uma das possibilidades de 
tratamento da dor lombar crônica são as mobilizações articula-
res. Há evidência moderada na literatura sobre os efeitos de mo-
bilizações para dor lombar crônica, entretanto, poucos estudos 
têm utilizado mobilizações-sham como grupo de comparação. 
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da mobilização ar-
ticular lombar sobre os seguintes desfechos: intensidade da dor e 
incapacidade em pacientes com dor lombar crônica. 
MÉTODOS: Foram selecionados 60 indivíduos de ambos os 
sexos com os seguintes critérios de elegibilidade: idade en-
tre 18 e 55 anos, que apresentassem dor lombar crônica não 
específica há pelo menos três meses. Os voluntários selecio-
nados foram distribuídos aleatoriamente em três grupos de 
20 indivíduos: grupo mobilização articular GM: 39,15±11,45 
anos, grupo mobilização sham GS: 37,10±12,57 anos e grupo 
controle GC: 30,60±8,97 anos. Todos os grupos foram ava-
liados por um mesmo pesquisador encoberto e responderam 
os seguintes instrumentos pré e imediatamente após as 10 ses-
sões de intervenção: escala numérica de dor para avaliação da 
intensidade da dor, Oswestry Disability Index para avaliação da 
incapacidade relacionada à dor lombar e Escala de Pensamen-
tos Catastróficos para avaliação da catastrofização relacionada 
à dor. 
RESULTADOS: Foram observadas diferenças significativas pré 
e pós-tratamento para a variável de intensidade de dor nos GM 
(p<0,001) e GS (p<0,001). Na comparação entre os grupos de 
intervenção, foi verificada diferença significativa no valor médio 
de intensidade de dor entre GM versus GC (-2,55). 
CONCLUSÃO: Os presentes resultados sugerem efeito sham 
relacionado à aplicação de mobilizações em pacientes com dor 
lombar crônica.
Descritores: Catastrofização da dor, Dor lombar, Ensaio clínico, 
Mobilização articular, Terapia manual.

INTRODUÇÃO

A dor lombar (DL) é um acometimento multifatorial que pode afe-
tar as atividades funcionais. Pode ser considerada uma das principais 
causas de incapacidade musculoesquelética com comprometimento 
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de estruturas adjacentes e articulações secundárias levando a com-
pensações biomecânicas e sobrecarga1.
Cerca de 10 a 40% dos indivíduos que apresentam DL desenvol-
vem a forma crônica que é aquele em que a duração do episódio 
de dor se mantém por um período maior que 3 meses2. A duração 
da DL pode ser um fator importante para sua cronificação e conse-
quentemente incapacidade. Aproximadamente 90% dos casos são 
classificados como DL não específica em que nenhuma evidência 
de alteração anatomopatológica pode ser observada por meio dos 
exames de imagem disponíveis3.
Na dor lombar crônica (DLC) pode ocorrer diminuição da mobili-
dade articular entre as vértebras da coluna, agravada pelo movimen-
to e consequentemente perda funcional, hipoatividade dos múscu-
los paravertebrais e processos inflamatórios das estruturas lombares 
adjacentes4.
Dentre os tratamentos não invasivos para o controle da dor, o Con-
ceito Maitland caracteriza-se por técnicas específicas de avaliação 
e intervenção nas disfunções da coluna vertebral por meio da mo-
bilização articular e se baseia na aplicação de movimentos passivos 
suaves às estruturas que apresentam diminuição da amplitude de 
movimento5. Há relatos na literatura de associação entre aumento 
da difusão de água no disco intervertebral (L5/S1) e redução ime-
diata da intensidade de dor em pacientes com DL não específica 
submetidos à mobilização ou manipulação6,7.
Uma revisão sistemática8 demonstrou ausência de evidência para 
tratamentos baseados em mobilização e exercícios ou mobilização e 
acompanhamento médico com orientações para intensidade de dor 
e melhora de função a curto e longo prazo em pacientes com DLC 
não específica. Entretanto, a grande maioria dos estudos incluídos 
não utilizou mobilizações isoladamente. 
Há poucos estudos que verificaram os efeitos das mobilizações 
articulares de forma isolada9-11. Foram relatados efeitos imedia-
tos de redução na intensidade de dor em relação a um grupo 
controle não tratado9 bem como reduções na intensidade de dor 
e rigidez mensurada por meio do aumento da carga suportada 
na região lombar em indivíduos com DL comparados a contro-
les saudáveis10. Um dos poucos estudos que incluíram pacientes 
com DLC não específica foi o de Shah e Kage11. Os autores veri-
ficaram efeitos similares entre grupos submetidos à mobilização 
versus exercícios de extensão na redução da intensidade de dor, 
aumento da amplitude de movimento de extensão lombar e inca-
pacidade relacionada à DL. Entretanto, os autores não incluíram 
um grupo sham. Licciardone et al.12 não verificaram diferenças 
na comparação entre mobilização + manipulação versus manipu-
lação sham na dor, incapacidade e satisfação com o tratamento 
em pacientes com DLC. Entretanto, não há estudos na literatura 
que compararam os efeitos de uma intervenção de mobilização 
versus mobilização sham.
Considerando os aspectos levantados, o presente estudo teve por ob-
jetivo primário analisar os efeitos de um programa de 10 sessões de 
mobilização articular posteroanterior nos desfechos primários inten-
sidade de dor e incapacidade relacionada à DL quando comparado 
a um grupo submetido à técnica sham (tratamento inerte) e grupo 
controle sem tratamento em pacientes com DLC não específica, 
bem como controlar possíveis efeitos da catastrofização nas medidas 
de intensidade de dor e incapacidade. 

MÉTODOS

Trata-se de um ensaio clínico aleatório e controlado realizado na 
Clínica Escola de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos, em São José do Rio Preto. O estudo seguiu as recomendações 
do Consolidated Standards of Reporting Trials – CONSORT13.
Foram selecionados indivíduos de ambos os sexos com os seguintes 
critérios de elegibilidade: 1) idade entre 18 e 55 anos e 2) que apre-
sentassem DLC não específica, contínua e recorrente com duração 
mínima de três meses14. Foram selecionados 60 participantes. Foi 
realizado o cálculo amostral post hoc considerando-se a diferença en-
tre os grupos na intensidade de dor média pós-tratamento (Grupo 
Controle - GC: 4±1,53; Grupo Mobilização – GM: 0,25±0,79 e 
Grupo Sham – GS: 1,65±1,76) (Power 95%, α=0,05). Foi observa-
do um Power de 97% com effect size de 1,13 e a necessidade de 18 
participantes por grupo.
Foram considerados critérios de exclusão: gestantes e sinais de red flags 
(neoplasia, fratura de coluna vertebral, osteomielite vertebral, infecção 
ou síndrome da cauda equina, doenças reumáticas, doenças que com-
prometem a cognição). Mulheres em fase lútea foram reagendadas15. 
 
Intervenções
Os desfechos primários considerados neste estudo foram intensida-
de de dor e incapacidade. Os pensamentos catastróficos foram con-
siderados como covariável.
Os indivíduos selecionados foram distribuídos aleatoriamente, por 
meio de um software de geração de sequencias aleatórias (randomi-
zer) e utilização de envelopes pardos lacrados, em três grupos de 20 
indivíduos: os pacientes do GM foram submetidos a mobilização 
articular, o GS foi submetido a uma técnica sham e grupo controle 
(GC) não recebeu nenhuma intervenção. Todos os grupos foram 
avaliados por um mesmo pesquisador encoberto e responderam à 
versão em português do Brasil dos instrumentos: Índice de Incapa-
cidade de Oswestry (Owestry Disability Index - ODI), escala nu-
mérica de dor (END) e escala de catastrofização da dor (Pain Catas-
trophyzing Scale - PCS) antes do início da sessão 1 e após o término 
da 10ª sessão.
Todos os pacientes do GM eram encobertos para a terapêutica ad-
ministrada e um único pesquisador realizou a aplicação do proto-
colo de avaliação para as intervenções administradas. O tratamento 
foi realizado sempre pelo mesmo pesquisador para as manobras de 
mobilização e sham. O tratamento teve duração de 5 semanas, 2 ve-
zes por semana totalizando 10 sessões. No GM foi aplicada a técnica 
de pressão posteroanterior central durante 30 segundos com média 
de 30 repetições em cada vértebra lombar, de L5 a L1, utilizando 
mobilização articular grau II.
A técnica foi realizada com a mão caudal do terapeuta mantendo o 
2° e o 3° dedos abduzidos, sendo o 3° dedo com flexão das interfa-
langeanas, para que o comprimento de todos os dedos se mantivesse 
padronizado. Por meio de uma pinça lumbrical do 1° e do 2° dedos 
da mão cefálica. O 1° e o 2° dedos da outra mão foram aduzidos a 
fim de realizar uma suave pressão. Assim, a mão caudal foi coloca-
da em posição relaxada para facilitar a palpação, com os processos 
espinhosos entre seus dedos, e a mão cefálica direcionada para reali-
zar a palpação. A mesma técnica foi realizada para os demais níveis 
vertebrais de L5 a L116. Durante a aplicação das técnicas, o paciente 
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permanecia em decúbito ventral e o procedimento era repetido uma 
vez em cada segmento.
No GS foi aplicada a técnica de mobilização sham, reproduzindo o 
mesmo posicionamento das mãos utilizado no grupo GM, porém 
sem as oscilações rítmicas, apenas com as mãos em repouso. Da mes-
ma forma, o posicionamento foi mantido por 30 segundos em cada 
vértebra lombar. O GC não recebeu nenhuma intervenção.
 
Instrumentos de avaliação
A END foi utilizada para avaliação da intensidade de dor. Trata-
-se de escala simples e de fácil mensuração que consiste em uma 
sequência de números, de zero a 10, na qual o valor zero representa 
“nenhuma dor” e o numeral 10 representa “pior dor possível”. Foi 
utilizada uma END cujas propriedades de medida foram testadas 
em pacientes com DLC17.
Para avaliação da incapacidade relacionada à dor e intensidade de 
dor foi utilizada a versão do ODI18 traduzida e adaptada para o por-
tuguês do Brasil. O índice adaptado apresentou adequadas proprie-
dades de medida e é utilizado para avaliação da incapacidade fun-
cional relacionada à DL18. Este é constituído por 10 itens cada um 
com seis alternativas. A pontuação total é calculada pela soma dos 
pontos, sendo a maior soma possível igual a 50. Maiores pontuações 
representam maior incapacidade relacionada à DL.
A escala PCS foi traduzida e validada para o português do Brasil por 
Sehn et al.19. A escala é composta de 13 itens escalonados em uma 
escala Likert que varia de zero a 5 pontos associados às palavras quase 
nunca e quase sempre nas extremidades. O escore total é a soma dos 
itens dividida pelo número de itens respondidos, sendo que o escore 
mínimo pode ser zero e o máximo 5 para cada item. Escores mais 
elevados indicam maior presença de pensamentos catastróficos. Os 
escores dos 3 domínios da escala são obtidos pelas somatórias das 
respectivas questões. A pontuação total da escala pode variar entre 
zero e 52 pontos.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade dos 
Grandes Lagos sob o número 150/15 de 09 de setembro de 2015. 
Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido.

Análise Estatística
Para análise estatística foi utilizado um modelo de efeitos mistos para 
verificar o efeito das intervenções entre os diferentes grupos e a in-
teração entre os subgrupos de tratamento vs. tempo. Foram criados 
termos para a intervenção e o fator tempo. Além disso, foi verificado 
efeito moderador (diferença pré e pós-tratamento) da catastrofização 
sobre os desfechos do estudo. Também foi verificado efeito da inte-
ração entre os termos e a covariável catastrofização nas variáveis de-
pendentes intensidade de dor e incapacidade. Post hoc de Bonferroni 
foi utilizado para minimizar o efeito de múltiplas comparações. Os 
pacientes que não completaram as 10 sessões de tratamento foram 
incluídos no estudo por análise de intenção de tratamento como 
recomendado pelo CONSORT13.
Análises de variância (ANOVA-one way) foram utilizadas para ve-
rificar diferenças entre os grupos quanto ao sexo e índice de massa 
corporal (p<0,05). 
Análises de regressão linear foram realizadas para verificar associação 
entre catastrofização, peso, altura e intensidade de dor. Na presença 

de efeitos de interação significativos, o teste post hoc de Bonferroni foi 
utilizado para a análise de comparação múltipla, enquanto que os efei-
tos principais foram investigados na ausência de efeitos de interação. 
Também foram analisados os valores de Mínima Diferença Clíni-
ca (MDC) individuais seguindo a recomendação de Ostelo et al.20 
(30% para END e ODI pré e pós-tratamento).
As variáveis foram descritas considerando-se valores médios e inter-
valo de confiança de 95% (IC95%). O software utilizado para as 
análises foi IBM SPSS software package, version 22 (IBM Corp, Ar-
monk, New York) e o nível de significância estabelecido para todas 
as análises foi de p<0,05.

RESULTADOS

Do total de 150 pacientes recrutados, 90 não se enquadravam nos 
critérios de inclusão. Sessenta foram alocados nos 3 grupos do estu-
do aleatoriamente. Entretanto, 12 pacientes do GM e 10 pacientes 
do GS foram incluídos por análise de intenção de tratamento. Em 
média, os pacientes incluídos por intenção de tratamento realizaram 
7 sessões de intervenção (Figura 1).
Foi observada diferença significativa entre os grupos para idade. O 
GC demonstrou média de idade significativamente menor que os 
demais grupos de intervenção (Tabela 1). No entanto, não foi ob-
servada influência da idade, catastrofização e incapacidade na inten-
sidade de dor (R2=0,01, p=0,91). 
Foram observadas diferenças significativas pré e pós-tratamento para 
a variável de intensidade de dor nos GM (p<0,001) e GS (p<0,001). 
Já para a incapacidade relacionada à DL, todos os grupos apresenta-
ram reduções significativas na pontuação do ODI. Para a catastrofi-
zação, apenas os grupos GC e GM apresentaram reduções significa-
tivas pré e pós-tratamento (Tabela 2).
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Quando a diferença na catastrofização pré e pós-tratamento foi con-
siderada no modelo (catastrofização como efeito mediador do tra-
tamento) foi observada interação entre tempo versus catastrofização 
(F(1,54)=12,23, p<0,001) e foi observada interação entre tratamento 
versus catastrofização (F(2,54)=5,00 p=0,01). Entretanto não foi obser-
vada interação entre tempo versus tratamento versus catastrofização 
(F(2,54)=1,65, p=0,19). Na comparação entre os grupos de interven-
ção, foi verificada diferença significativa no valor médio de intensi-
dade de dor entre GM versus GC (-2,55, p=0,02) e GS versus GC 
(1,70, p=0,05). Não foram verificadas diferenças entre os grupos nos 
valores de incapacidade (Tabela 3).

A MDC foi calculada para cada grupo. No GC apenas 15% (n=3) 
apresentaram mudança pré e pós-tratamento de pelo menos 30% 
na END, no GM 75% e no GS 60%. Já para a incapacidade, foi 
observado que apenas 20% (n=4) dos pacientes com DL do GM 
apresentaram MDC. Nos demais grupos nenhum paciente apresen-
tou 30% de melhora no ODI.

DISCUSSÃO

A hipótese inicial deste estudo foi de que seriam observadas redu-
ções significativas na intensidade de dor e incapacidade no grupo 

Tabela 1. Características clínicas e antropométricas1 

Grupos de tratamento Catastrofização Escore elevado PCS>231 Média de idade (DP) IMC Média (DP) Sexo

GM (n=20) 20,4 (7,92) 9 39,15 (11,45) 25,80 (4,46) 15M/5H

GS (n=20) 19,75 (13,62) 9 37,10 (12,57) 25,43 (4,19) 18M/2H

GC (n=20) 21 (10,19) 8 30,60 (8,97)* 23,66 (3,36) 18M/2H

ANOVA F= (2,57)0,06 p = 0,93 F= (2,57)3,23, p = 0,05 F(2,57)=1,61, p = 0,21
PCS = Pain Catastrophyzing Scale; GM = grupo mobilização; GS = mobilização sham; GC = grupo controle; DP = desvio padrão, M: mulheres, H: homens; IMC = 
índice de massa corporal; * diferença significativa em relação aos demais grupos (GM e GS).

Tabela 2. Descrição dos valores médios, desvio-padrão e diferença média (pré e pós-intervenção) das variáveis de desfecho primário (intensi-
dade de dor, incapacidade) e a covariável (catastrofização) nos três grupos 

Variáveis de desfecho Pré Pós Diferença média ajustada
Pós-pré (IC95%)

Nível p

GC (n=20)

   END 4,10 (3,10 – 5,03) 3,85 (3,09 – 4,61) -0,25 (0,47 – 0,97) 0,48

   ODI 7,10 (5,25 – 8,95) 4,50 (3,08 – 6,01) -2,55* (1,58 – 3,51) p<0,001

   PCS 21,00 (16,02 – 25,98) 15,60 (10,85 – 20,34) -5,40* (2,90 – 7,90) p<0,001

GM (n=20)

   END 4,85 (3,50 – 6,15) 0,25 (-0,12 – 0,63) -4,60* (3,33 – 5,87) p<0,001

   ODI 11,35 (8,41 – 14,28) 3,10 (1,23 – 4,96) -8,25* (5,10 – 11,30) p<0,001

   PCS 20,40 (16,51 – 24,29) 6,60 (1,25 – 11,94) -13,80* (8,90 – 19,50) p<0,001

GS (n=20)

   END 4,75 (3,57 – 5,91) 1,65 (0,79 – 2,50) -3,10* (2,10 – 4,11) p<0,001

   ODI 9,40 (7,53 – 11,27) 4,50 (2,75 – 6,35) -4,85* (3,27 – 6,42) p<0,001

   PCS 19,75 (13,05 – 26,44) 13,90 (6,68 – 21,11) -5,85 (-0,52 – 12,22) 0,07
*Modelo de efeitos mistos, Bonferroni post hoc (p<0,05); END = escala numérica verbal; ODI = Owestry Disability Index; PCS = Pain Catastrophyzing Scale.

Tabela 3. Descrição da diferença média e intervalo de confiança (IC) 95% da diferença entre os subgrupos mobilização (GM), mobilização-sham 
(GS) e controle (GC) para as variáveis de desfecho primário (intensidade de dor, incapacidade)

Variáveis de desfecho Diferença média ajustada IC 95% Nível p (post hoc)

Intensidade de Dor F = 39,17, p <0,001

   GM – GC -2,55* (0,83 - 4,26) 0,02

   GM – GS -0,84 (-2,16 - 0,45) 0,34

   GS – GC -1,70* (0,02 – 3,36) 0,05

Incapacidade Lombar F = 2,30, p =0,10

   GM – GC -1,18 (-2,61 – 5,00) 0,16

   GM – GS -0,52 (-3,43 – 2,38) 0,24

   GS – GC 0,68 (-3,03 – 4,41) 1,00
*Modelo de efeitos mistos, Bonferroni post hoc (p<0,05).
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de pacientes com DLC submetidos à mobilização articular na co-
luna lombar em relação aos grupos controle e sham. Os resultados 
do presente estudo dão suporte parcial à hipótese inicial, já que foi 
observada redução significativa da intensidade de dor nos grupos 
mobilização e sham em relação ao grupo controle, entretanto, essa 
diferença não foi observada entre os grupos mobilização e sham. 
Dessa forma, os resultados demonstraram efeito da intervenção de 
mobilização e sham na intensidade de dor de indivíduos com DLC 
não específica. E a ausência de diferenças entre os grupos mobiliza-
ção e sham demonstra que é possível que o efeito do tratamento com 
mobilização seja basicamente efeito placebo/sham.
No presente estudo, foi observada redução significativa na intensidade 
de dor no grupo tratado com mobilização e mobilização-sham em 
relação ao grupo controle. No grupo mobilização, 75% dos partici-
pantes apresentaram 30% de mudança (valor considerado clinica-
mente relevante)20 na intensidade de dor versus 60% do grupo sham, 
enquanto que no grupo controle isso ocorreu em apenas 15% dos par-
ticipantes. Na comparação entre os grupos não foi verificada diferença 
significativa entre os grupos mobilização e mobilização-sham. Esses 
resultados enfatizam o possível efeito sham da mobilização. 
Trabalhos prévios têm demonstrado efeito das técnicas de mobili-
zação articular para intensidade de dor, incapacidade e rigidez ar-
ticular. Nos estudos de Goodsell, Lee e Latimer9 e Shum, Tsung e 
Lee10 foi avaliado o efeito de apenas uma sessão de intervenção. Já 
Shah e Kage11 verificaram efeitos similares entre grupos submetidos 
a 7 sessões de mobilização versus exercícios de extensão (prone press-
-up) na redução da intensidade de dor, aumento da amplitude de 
movimento de extensão lombar e incapacidade relacionada à DL. 
Também foram verificados efeitos superiores para a mobilização em 
relação aos exercícios de extensão. Entretanto, os autores não inclu-
íram um grupo sham9,10.
Um dos poucos estudos que compararam intervenções de mobiliza-
ção em relação a uma técnica inerte não evidenciou efeito sham após 
aplicação de apenas uma sessão de mobilizações do tipo: Hidalgo et 
al.8. Foi verificada redução significativa na intensidade de dor e dor 
ao movimento no grupo mobilização em relação a um grupo con-
trole (sem tratamento). Os autores sugerem efeito sham relacionado 
à intervenção, uma vez que não foram observadas diferenças pré e 
pós-intervenção em medidas objetivas de amplitude de movimento 
e rigidez articular entre os grupos sham versus intervenção. 
Concordando com os presentes resultados, Hancock et al.21 obser-
varam efeito sham na comparação entre mobilização e US desligado 
em pacientes com DL aguda para dor e funcionalidade. Um dos 
poucos estudos que utilizaram uma técnica manual como técnica 
sham foi o de Licciardone et al.12. Os autores também não verifi-
caram diferenças na comparação entre mobilização + manipulação 
versus manipulação sham na intensidade de dor, incapacidade e sa-
tisfação com o tratamento em pacientes com DLC, mas verifica-
ram diferenças em relação a um grupo sem intervenção. Ambos os 
resultados foram considerados como evidência moderada por uma 
revisão sistemática recente8.
Uma das questões-chave da pesquisa em Terapia Manual está rela-
cionada ao desenvolvimento de um placebo/sham plausível. Uma 
manipulação/mobilização sham pode ser considerada um procedi-
mento placebo mais adequado já que mimetiza a interação entre a 
intervenção, o paciente, o terapeuta e contexto clínico. Entretanto, é 

preciso considerar que não é possível excluir todos os efeitos de uma 
técnica aplicada com a intenção de não provocar efeitos terapêuti-
cos. Dessa forma, é possível que a técnica sham aplicada neste estudo 
não tenha funcionado exatamente como uma técnica placebo/sham.
Dessa maneira, alguns fatores podem estar relacionados a efeitos 
reais na aplicação de técnicas de simulação, como a técnica sham 
aplicada neste estudo: 1) efeito da imposição das mãos, 2) efeito da 
interação entre terapeuta e paciente e 3) efeito de expectativa em 
relação à terapêutica empregada. Licciardone et al.12 e Bialosky et 
al.22 discutem em artigo de revisão a importância de reconceituar o 
sham/placebo. A definição de placebo convencionalmente aceita é 
de que se trata de uma forma de tratamento inerte ou “sem efeito”. 
Entretanto, sugere-se que o placebo é um processo ativo psicológico 
e fisiológico associado com resposta hipoalgésica robusta23. Assim, 
o placebo/sham deveria ser considerado não apenas como forma de 
tratamento inerte, mas sim como simulações do tratamento ativo, 
dependentes do contexto psicossocial no qual ocorrem.
No presente estudo, utilizaram-se mobilizações posteroanteriores 
grau II de Maitland devido a um dos desfechos primários do estudo 
ser a intensidade de dor17, bem como o fato de que muitos pacien-
tes com SLC são suscetíveis a processos de sensibilização dolorosa 
local24. Os principais efeitos neurofisiológicos das mobilizações estão 
relacionados ao alongamento passivo de tecidos contraídos. O mo-
vimento rítmico e repetitivo da mobilização aumenta a distribuição 
de líquido sinovial na cartilagem articular e no disco, resultando em 
menor resistência ao movimento articular25. Há ainda alguns estu-
dos destacando os possíveis efeitos hipoalgésicos das mobilizações 
em níveis espinhais e supraespinhais. Estudos têm demonstrado 
um bombardeio de estímulos proprioceptivos na medula após ma-
nipulações26 que podem, por sua vez, levar à hipoalgesia através de 
mecanismo de comportas da dor. Reduções na intensidade de dor e 
aumento da atividade parassimpática parecem estar associados a me-
canismos de ação mediados pela substância cinzenta periaquedutal 
(mecanismos descendentes inibitórios da dor) após a aplicação de 
técnicas de terapia manual22, bem como também à liberação local de 
opioides endógenos26.
No entanto, tais mecanismos neurofisiológicos explicam os efeitos 
observados no grupo tratado com mobilizações, mas não no grupo 
sham. Assim, alguns autores sugerem efeito psicológico associado à 
aplicação de técnicas de mobilização/manipulação. Considerando, 
dessa forma, que o contexto psicossocial pode influenciar os resulta-
dos de intervenções simuladas (sham), é possível que diferenças nos 
níveis de catastrofização possam explicar as diferenças nos achados 
do presente estudo. Entretanto, não foram verificadas diferenças na 
pontuação total da PCS na linha de base entre os três grupos deste 
estudo, bem como não foram verificadas diferenças na porcentagem 
de indivíduos classificados com alto nível de catastrofização (escore 
maior que 23 na PCS)27-29.
Por outro lado, todos os grupos apresentaram reduções significativas 
nos níveis de catastrofização pré e pós-intervenção, exceto o grupo 
tratado com sham, e todas as análises foram conduzidas conside-
rando-se a diferença pré e pós-catastrofização como covariável. Esse 
resultado sugere alguns possíveis mecanismos: 1) a mobilização tem 
efeitos neurofisiológicos importantes que influenciaram os níveis de 
catastrofização e o relato de intensidade de dor ou 2) o grupo que re-
cebeu a técnica sham não foi “convencido” do tratamento recebido. 
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De qualquer forma, os presentes resultados sugerem que é possível 
um efeito mediador da catastrofização sobre a intensidade de dor em 
pacientes com DLC30.
Além disso, quase metade da amostra deste estudo (43%) apresen-
tou altos níveis de catastrofização, sugerindo uma amostra suscetível 
ao efeito sham/placebo independentemente das intervenções admi-
nistradas. Dessa forma, futuros estudos poderiam verificar possíveis 
diferenças no efeito da intervenção com mobilização vs. sham entre 
subgrupos com e sem predomínio de escores elevados nos aspectos 
psicossociais (catastrofização, depressão, ansiedade e medo-evitação).
O presente estudo tem diversas limitações: 1) O tamanho amostral 
pode ser considerado pequeno e futuros estudos devem considerar 
amostras mais amplas, apesar do cálculo amostral post hoc ter de-
monstrado um Power de 97%, 2) Estudos futuros devem verificar 
os efeitos de mobilizações com graus mais elevados em relação à téc-
nica simulada (sham) utilizada no presente estudo, 3) Recomenda-
-se também a inclusão de um tratamento comparador inerte para 
descartar possíveis efeitos terapêuticos da técnica sham empregada 
e 4) Este estudo não foi registrado no clinical trials, o que poderia 
contribuir para minimizar possível viés no relato.
 
CONCLUSÃO

Os presentes resultados demonstraram que a mobilização articular 
foi eficaz na melhora da incapacidade, intensidade da dor e catastro-
fização pré e pós-intervenção. Entretanto, na comparação dos efeitos 
entre os grupos de intervenção foi observada redução significativa na 
intensidade de dor apenas nos grupos mobilização e sham em rela-
ção ao grupo controle. Dessa forma, sugere-se efeito sham/placebo 
associado à aplicação de dez sessões de mobilizações grau II.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Hospitals integrate 
several risks posed by physical, chemical, psychosocial and er-
gonomic factors, which may be noxious for different healthcare 
professionals. This study aimed at evaluating the level of physical 
activity, the presence of musculoskeletal risk factors and the inci-
dence of low back pain among nursing professionals of a hospital 
Materials and Sterilization Center. 
METHODS: Sample was made up of 56 individuals of both 
genders, working for the Associação Beneficente de Campo Gran-
de/MS-Hospital Santa Casa. Participants were divided in two 
groups: G1 (insufficiently active, n=27) and G2 (sufficiently 
active, n=29). In addition to the level of physical activity, an-
thropometric data, incidence of pain and functional incapacity, 
flexibility and muscle resistance were evaluated.
RESULTS: The incidence of low back pain was lower in G2 (13 
cases; 44.8%) as compared to G1 (24 cases; 88.9%). Body mass 
index, pain intensity and functional incapacity index were lower 
for G2. Time of physical activity was lower in G1. Abdominal 
muscles resistance was higher in G2.
CONCLUSION: In nursing professionals, the level of physical 
activity influences the presence of low back pain, pain intensity 
and functional incapacity index.
Keywords: Low back pain, Musculoskeletal, Nursing, Risk fac-
tors, Workers’ health.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O ambiente hospitalar inte-
gra uma série de riscos decorrentes de fatores físicos, químicos, 
psicossociais e ergonômicos, que podem ser prejudiciais a dife-
rentes profissionais da área de saúde. Este estudo teve por objeti-
vo avaliar o nível de atividade física, a presença de fatores de risco 
musculoesqueléticos e a ocorrência de lombalgia em profissionais 
de enfermagem de Centro de Materiais e Esterilização hospitalar.
MÉTODOS: A casuística integrou 56 indivíduos de ambos os 
sexos, trabalhadores da Associação Beneficente de Campo Gran-
de/MS-Hospital Santa Casa. Os participantes foram alocados em 
dois grupos: G1 (insuficientemente ativos, n=27) e G2 (suficien-
temente ativos, n=29). Além do nível de atividade física, foram 
realizadas análises antropométricas, de ocorrência de dor e inca-
pacidade funcional, flexibilidade e resistência muscular.
RESULTADOS: A ocorrência de lombalgia foi menor em G2 
(13 casos; 44,8%) que em G1 (24 casos; 88,9%). Índice de massa 
corporal, intensidade da dor e índice de incapacidade funcional 
foram menores em G2. O tempo de atividade física foi menor 
em G1. Resistência dos músculos abdominais foi maior em G2. 
CONCLUSÃO: Em profissionais de enfermagem, o nível de ati-
vidade física influencia a ocorrência de lombalgia, intensidade de 
dor e índice de incapacidade funcional.
Descritores: Dor lombar, Enfermagem, Fatores de risco, Muscu-
loesquelético, Saúde do trabalhador. 

INTRODUÇÃO

A lombalgia constitui um importante problema de saúde pública, 
atinge níveis epidêmicos na população em geral, acometendo in-
divíduos economicamente ativos, e é considerada a primeira causa 
de afastamento das atividades laborais1. A etiologia da dor lombar 
é multifatorial, envolvendo fatores individuais, psicossociais, ocu-
pacionais, genéticos e biomecânicos. Dentre os fatores de risco in-
trínsecos, podem-se destacar idade, sexo, índice de massa corporal, 
desequilíbrios musculares e sedentarismo2. A lombalgia causada por 
condições mecânico-posturais representa grande parte das dores de 
coluna referidas pela população1. O estresse postural pode acarretar 
alterações de várias estruturas do sistema musculoesquelético, geran-
do desequilíbrios e redução da força muscular. A perda de flexibili-
dade, independentemente da causa, pode também provocar dor e 
diminuição da força muscular1,2.
Fatores extrínsecos, como sobrecarga funcional relacionada ao tra-
balho1, também podem contribuir para o desenvolvimento e agravo 
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da lombalgia. O ambiente hospitalar representa uma série de riscos 
decorrentes de fatores físicos, químicos, psicossociais e ergonômi-
cos, que podem ser prejudiciais à saúde dos profissionais da área3. 
Dentre os profissionais que atuam nos hospitais, os profissionais de 
enfermagem compõem um dos grupos profissionais mais frequen-
temente acometidos por lombalgia, com altas taxas de incidência e 
prevalência ao ano3. O trabalho desses profissionais não se restringe 
à assistência direta ao paciente, mas também se expande para assis-
tência de forma indireta por meio da Central de Materiais e Esteri-
lização (CME). Trata-se de um setor de apoio técnico, formado em 
sua grande maioria por profissionais de enfermagem, destinado a 
receber materiais contaminados, descontaminá-los, prepará-los e es-
terilizá-los, bem como preparar e esterilizar as roupas limpas oriun-
das da lavanderia e armazenar esses artigos para futura distribuição4.
Considerando-se a alta ocorrência de lombalgia em profissionais de 
enfermagem e a escassez de estudos relacionados à CME, este estudo 
teve como objetivo avaliar o nível de atividade física, a presença de 
fatores de risco musculoesqueléticos e lombalgia em profissionais de 
enfermagem de um CME hospitalar. Adicionalmente, investigou-se 
a associação entre esses potenciais fatores de risco e a ocorrência de 
lombalgia.
 
MÉTODOS 

Estudo de natureza observacional e transversal integrando profissio-
nais de enfermagem, de ambos os sexos, que trabalham no CME da 
Associação Beneficente de Campo Grande – Hospital Santa Casa, em 
Campo Grande/MS. Os critérios de inclusão foram: idade mínima 
de 18 anos e ter experiência mínima de seis meses na função laboral. 
Os participantes do estudo assinaram um Termo De Consentimen-
to Livre e Esclarecido (TCLE) e foram alocados em grupos, segundo 
o nível de atividade física, o qual foi avaliado pelo Questionário In-
ternacional de Atividade Física (IPAQ), reproduzido e validado no 
Brasil pelo Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de 
São Caetano do Sul5. Para a caracterização dos sujeitos, foram cole-
tadas, por meio de entrevista, informações demográficas, tais como 
idade, sexo, cargo ou função. No aspecto antropométrico, para ava-
liar a massa corporal, foi utilizada balança digital, calibrada e aferida 
(modelo Glass 3 Control, G-TECH). A estatura dos indivíduos foi 
mensurada com o auxílio de uma trena flexível, com 3m de compri-
mento e resolução de 0,1cm, fixada na parede.
Os indivíduos foram questionados quanto à presença ou não de lom-
balgia, sendo essa definida como dor e desconforto localizado abai-
xo da margem costal e acima do sulco glúteo inferior, acompanhada 
ou não por dor no membro inferior6. A intensidade da dor na região 
lombar foi avaliada por meio da escala analógica visual (EAV). A in-
capacidade funcional foi mensurada pela aplicação do questionário de 
Roland-Morris (RM), conforme utilizado em estudo prévio7.
A flexibilidade dos músculos posteriores da coxa foi avaliada por 
meio do teste de Sentar e Alcançar no banco de Wells. O desempe-
nho dos indivíduos foi classificado, segundo o Canadian Standardi-
zed Test of Fitness (CSTF), em: excelente, acima da média, na média, 
abaixo da média e ruim8. Para avaliar a extensibilidade dos flexores 
de quadril foi utilizado o teste de Thomas9. A resistência muscular 
foi avaliada pelo teste de Repetição Máxima em um minuto para os 
músculos abdominais10.

Tendo por base a população pesquisada, com 87 indivíduos, para 
determinação do tamanho amostral, foi estipulada prevalência de 
90% de profissionais com histórico de lombalgia de origem ocu-
pacional1,3, sob nível de significância de 95% e admitindo-se erro 
amostral de 5%. Com isso, obteve-se casuística mínima de 54 parti-
cipantes para o desenvolvimento do estudo.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul, parecer nº 545.584.

Análise estatística
Os resultados foram apresentados no formato descritivo. Para com-
paração entre os grupos, foi utilizado o teste t de Student para dados 
paramétricos e o teste de Mann Whitney para dados não paramétri-
cos. Para análises de proporção, foi utilizado o teste de Goodman. O 
nível de significância considerado foi de 5%.

RESULTADOS

A amostra do estudo foi composta por 56 indivíduos que concorda-
ram em participar da pesquisa. Destes, 43 eram técnicos de enferma-
gem (76,8%), 11 auxiliares de enfermagem (19,6%) e 2 enfermeiros 
(3,6%). Em relação ao turno de trabalho, 22 (39,3%) desempenha-
vam suas funções no período matutino, 18 (32,1%) no vespertino 
e 16 (28,6%) no período noturno. Quanto à carga horária semanal, 
43 (76,8%) trabalhavam 42 horas semanais e 13 (23,2 %) faziam 
jornada dupla, perfazendo 74 a 84 horas semanais de trabalho. 
Dentre estes indivíduos com dupla jornada, no segundo emprego 
69,2% (n=9) trabalhavam como técnico de enfermagem, 15,4% 
(n=2) como cuidador de idoso e 15,4% (n=2) em outras ocupações.
O grupo 1 (G1) foi constituído por 27 indivíduos considerados 
insuficientemente ativos, enquanto o grupo 2 (G2) foi composto 
por 29 sujeitos classificados como suficientemente ativos. Nenhum 
indivíduo da amostra foi classificado como muito ativo. Conside-
rando o nível de formação profissional, em G1, 17 sujeitos (63%) 
eram técnicos de enfermagem e 10 (37%) eram auxiliares de en-
fermagem. Em G2, 26 (89,7%) eram técnicos de enfermagem, 2 
(6,9%) eram enfermeiros e 1 (3,4%) era auxiliar de enfermagem. 
Em relação ao turno de trabalho, em G1, 12 (44,5%) trabalhavam 
no período matutino, 6 (22,2%) no vespertino e 9 (33,3%) no no-
turno. No G2, 10 (34,5%) trabalhavam no período matutino, 12 
(41,4%) no vespertino e 7 (24,1%) noturno. Quanto à carga ho-
rária de trabalho, em G1, 19 (70,4%) trabalhavam 42h/semana, 7 
(25,9%) 84h/semana e 1 (3,7%) 82h/semana. No G2, 24 (82,8%) 
trabalhavam 42h/semana, 3 (10,4%) 84h/semana, 1 (3,4%) 82h/
semana e 1 (3,4%) 74h/semana. Os grupos apresentaram-se ho-
mogêneos quanto ao sexo (p>0,05), sendo o G1 composto por 26 
(96,3%) indivíduos do sexo feminino e 1 (3,7%) do sexo masculino, 
enquanto o G2 foi constituído por 26 (89,7%) do sexo feminino e 
3 (10,3%) do masculino.
Na tabela 1 estão apresentadas variáveis demográficas e antropomé-
tricas. Não houve diferença significativa entre os grupos para esta-
tura e índice de massa corporal (IMC). As variáveis idade e IMC 
foram menores no grupo G2. Quanto à ocorrência de lombalgia, 
fixado o grupo, houve diferença significativa em G1, com predo-
mínio dos indivíduos que relataram presença de lombalgia. Em G2, 
não houve diferença entre presença e ausência de lombalgia. Tam-
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Tabela 1. Variáveis demográficas e antropométricas, segundo nível 
de atividade física

Variáveis G1 (n=27) G2 (n=29) Valor de p

Idade (anos) 47,6 ± 10,8 40,1 ± 7,3 0,003

Estatura (m) 1,58 ± 0,07 1,61 ± 0,07 0,064

Massa corporal (kg) 76,8 ± 12,0 73,1 ± 11 0,228

IMC (kg/m²) 30,9 ± 4,6 28,2 ± 4,0 0,020
G1 = grupo de indivíduos insuficientemente ativos; G2 = grupo de indivíduos sufi-
cientemente ativos; IMC = índice de massa corporal; dados expostos em média ± 
desvio padrão; Teste t de Student.

bém se constatou diferença entre os grupos quanto à ocorrência de 
lombalgia, sendo o número de casos positivos maior em G1 e o 
número de casos negativos maior em G2 que em G1. Em relação 
ao tempo de dor lombar, não houve diferença entre os grupos [G1: 
36,0 (12,0 - 96,0); G2: 36,0 (3,0 - 48,0) meses; p>0,05].

Na tabela 3 estão apresentados dados a respeito do tempo de prática 
de atividade física realizada por semana, fatores de risco musculo-
esqueléticos para a lombalgia, intensidade da dor lombar e índice 
de incapacidade funcional, segundo grupo. O G2 apresentou maior 
tempo total de atividade física realizada por semana em comparação 
com G1. Além disso, a intensidade da dor e o índice de incapaci-
dade funcional foram maiores em G1 que em G2. Em relação aos 
fatores de risco musculoesqueléticos para a lombalgia, o número de 
repetições realizadas no teste de repetição máxima para os músculos 
abdominais foi maior em G2 que em G1. Entretanto, não houve di-
ferença significativa entre os grupos para os valores obtidos no teste 
de sentar e alcançar e teste de Thomas para os membros inferiores.
Em relação ao teste de sentar e alcançar, os indivíduos foram clas-
sificados quanto ao nível de flexibilidade e, em ambos os grupos, 
obtiveram valores compatíveis somente com as classificações “abaixo 
da média” e “ruim”. Em G1, 3 indivíduos (11,1%) foram consi-
derados com desempenho abaixo da média e 24 (88,9%) com de-
sempenho ruim. No G2, 4 indivíduos (13,8%) foram considerados 
com desempenho abaixo da média e 25 (86,2%) com desempenho 
ruim. Ao teste de Goodman, quando fixado o grupo, a ocorrência 
de indivíduos com desempenho ruim no teste de sentar e alcançar 
foi significativamente maior que a ocorrência de indivíduos com de-
sempenho abaixo da média em ambos os grupos. Porém, não houve 
diferença entre os grupos para a proporção de casos de encurtamen-
to dos flexores do quadril (Tabela 4).

Tabela 4. Proporção de casos de encurtamento dos músculos flexores do quadril, segundo o nível de atividade física

Teste de Thomas Modificado Condição Grupos

G1 (n=27) G2 (n=29)

MID Monoarticular Ausência 4 (14,8%) Aa 3 (10,3%) Aa

Presença 23 (85,2%) Ba 26 (89,7%) Ba

Biarticular Ausência 1 (3,7%) Aa 2 (6,9%) Aa

Presença 26 (96,3%) Ba 27 (93,1%) Ba

MIE Monoarticular Ausência 4 (14,8%) Aa 4 (13,8%) Aa

Presença 23 (85,2%) Ba 25 (86,2%) Ba

Biarticular Ausência 2 (7,4%) Aa 2 (6,9%) Aa

Presença 25 (92,6%) Ba 27 (93,1%) Ba
G1 = grupo de indivíduos insuficientemente ativos; G2 = grupo de indivíduos suficientemente ativos; MID = membro inferior direito; MIE = membro inferior esquerdo; 
teste de Goodman; A, B = para comparações verticais; a = para comparações horizontais; letras distintas revelam diferença significativa (p<0,05).

Tabela 3. Prática de atividade física realizada por semana, intensidade da dor lombar, índice de incapacidade funcional e fatores de risco mus-
culoesqueléticos para a lombalgia, segundo o nível de atividade física

Variáveis G1 (n= 27) G2 (n=29) Valor de p

Tempo de atividade física (min/semana) 60 (0 – 232,5) 720 (247,5 – 1320) <0,001

Índice de incapacidade (Roland Morris) 9 (4,25 – 13,75) 0 (0 – 11,25) 0,010

Dor (escala analógica visual) 6 (5 – 8) 0 (0 – 7) 0,005

Teste de abdominais (nº de repetições) 24 (15,75 – 28,75) 31 (22,5 – 37) 0,037

Sentar e alcançar (cm) 15,8 ± 5,2 18,1 ± 6,0 0,121

Teste de Thomas MID (graus) MA 12 (10 – 14) 12 (8 – 5) 1,000

BA 100 (96 – 112,5) 114 (101 – 118) 0,058

Teste de Thomas MIE (graus) MA 12 (8,5 – 15,75) 10 (8 – 12,75) 0,225

BA 102 (98 – 113,5) 102 (98 – 112,5) 0,934
Dados expostos em média ± desvio padrão ou mediana (percentis 25-75%); Teste t de Student ou Mann-Whitney. G1 = grupo de indivíduos insuficientemente ativos; 
G2 = grupo de indivíduos suficientemente ativos; MID = membro inferior direito; MIE = membro inferior esquerdo; MA = monoarticular; BA = biarticular.

Tabela 2. Proporção de casos de lombalgia, segundo o nível de ati-
vidade física 

Ocorrência de lombalgia G1 (n=27) G2 (n=29)

Ausência 3 (11,1%) Aa 16 (55,2%) Ab

Presença 24 (88,9%) Bb 13 (44,8%) Aa
G1 = grupo de indivíduos insuficientemente ativos; G2 = grupo de indivíduos sufi-
cientemente ativos; teste de Goodman; A, B: para comparações verticais; a,b: para 
comparações horizontais; letras distintas revelam diferença significativa (p<0,05).



11

Ocorrência de lombalgia segundo o nível de atividade 
física em trabalhadores hospitalares

Rev Dor. São Paulo, 2017 jan-mar;18(1):8-11

DISCUSSÃO

O CME é um setor de apoio técnico, formado em sua grande maio-
ria por profissionais de enfermagem que funciona 24h por dia para 
suprir a demanda de diversos setores hospitalares4. Entre os riscos 
ergonômicos ligados ao CME, incluem-se o ritmo acelerado do tra-
balho, o fluxo de informações, a organização do trabalho, postura 
ereta ou estática por tempo prolongado, movimentos repetitivos dos 
membros superiores e trabalho pesado11.
A exposição do sujeito a fatores de risco extrínsecos e intrínsecos 
promove resposta aguda do organismo, caracterizada por fadiga, 
desconforto e dor por período prolongado. Além disso, podem 
ocorrer mecanismos de adaptação ou o desenvolvimento de efeitos 
crônicos, culminando em Distúrbios Osteomusculares Relaciona-
dos ao Trabalho (DORT), como a lombalgia1-3. Apesar de ser con-
siderada multifatorial, a etiologia da lombalgia é frequentemente 
associada ao sedentarismo, refletindo a combinação de aptidão 
musculoesquelética deficiente e sobrecarga na região lombar1. No 
presente estudo, identificou-se que a ocorrência de dor de lombar 
foi maior no grupo insuficientemente ativo. Níveis adequados de 
aptidão física podem contribuir para manter a postura corporal 
nas funções rotineiras com menor gasto energético, sem exceder 
o limite tolerável músculo-articular. A atividade física ainda ate-
nua os principais fatores de risco envolvidos na síndrome da dor 
lombar, como fraqueza muscular, principalmente na região abdo-
minal, e a baixa flexibilidade articular no dorso e membros infe-
riores12. Petersen e Marziale13 constataram menor frequência de 
lombalgia em enfermeiros que praticavam atividades esportivas. 
Interessantemente, no presente estudo, não somente a ocorrência 
de dor lombar, mas também a intensidade da dor foi menor no 
grupo suficientemente ativo.
No contexto biomecânico, a fraqueza dos músculos do tronco é um 
dos principais fatores de risco para a dor lombar. Em especial, os 
músculos abdominais possuem um papel fundamental na estabiliza-
ção da coluna lombar e da cintura pélvica. Quando há fraqueza ab-
dominal, ocorre instabilidade no quadril, permitindo que o músculo 
psoas exerça tração anterior das vértebras lombares, levando à ante-
versão pélvica e ao aumento da lordose lombar9,12,14. Vale lembrar 
que o grupo suficientemente ativo revelou maior condicionamento 
dos músculos abdominais. Macedo, Debiagi e Andrade14, também 
verificaram associação entre lombalgia e baixa resistência muscular 
abdominal em mulheres jovens.
Por sua vez, o nível de atividade física não influenciou a flexibilidade 
muscular. Estudos prévios também não mostraram relação entre al-
terações de flexibilidade e ocorrência de lombalgia3,15. Apesar disso, 
Puppin et al.15 demonstraram importante relação entre o encurta-
mento muscular e a ocorrência de lombalgia crônica inespecífica. 
Polito, Maranhão Neto e Lira12 avaliaram os componentes da apti-
dão física de 328 indivíduos de 18 a 81 anos e somente a flexibilida-
de muscular associou-se à prevalência de lombalgia. Possivelmente, 
parte da diferença encontrada entre alguns estudos deve-se à forma 
de avaliação da flexibilidade. Apesar de ser de fácil aplicação e alta 
reprodutibilidade, o teste sentar e alcançar é considerado um teste 
indireto e linear, que se caracteriza por expressar os resultados em 
escala de distância. Os testes lineares apresentam como pontos fracos 
a incapacidade de dar uma visão global da flexibilidade do indivíduo 

e a provável interferência das dimensões antropométricas sobre os 
resultados dos testes12.
Quanto às variáveis demográficas e antropométricas, os indivídu-
os suficientemente ativos apresentaram menor idade e valores de 
IMC. A idade cronológica está associada ao declínio da atividade 
física proporcionando maior risco de lombalgia1,10. Ademais, já está 
bem estabelecido que o envelhecimento se associa a alterações de-
generativas de estruturas da coluna lombar, o que pode causar dor, 
redução da flexibilidade e fraqueza muscular10. O excesso de peso, 
por sua vez, pode ser considerado fator independente de lombalgia, 
pois proporciona aumento da circunferência abdominal, agravando 
a dor e podendo associá-la a alterações da coluna lombar. Segundo 
Heuch et al.2, a lombalgia está associada com o IMC e a intensidade 
da dor aumenta conforme o grau de obesidade progride. Além disso, 
os trabalhadores do CME carregam objetos pesados diariamente du-
rante a atividade laboral, o que pode causar deslocamento anterior 
do centro de gravidade, gerando anteversão da pelve e consequente-
mente um aumento da lordose lombar.
 
CONCLUSÃO

Em profissionais de enfermagem atuantes em CME hospitalar, o ní-
vel de atividade física influencia a ocorrência de lombalgia, o nível de 
dor e incapacidade funcional. Além disso, indivíduos suficientemen-
te ativos apresentam melhor resistência dos músculos abdominais.
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ABSTRACT

BACKROUND AND OBJECTIVES: Most widely used treat-
ment modality for temporomandibular disorders is the occlusal 
splint. Low-level lasertherapy has been used as therapeutic agent, 
however as isolated treatment. So, this study aimed at evaluating 
the effect of the association of low-level lasertherapy and occlusal 
splint to treat temporomandibular disorders.
METHODS: Participated in the study 25 selected patients ac-
cording to the Research Diagnostic Criteria for Temporoman-
dibular Disorders protocol. Control group (CG) was made up 
of 12 asymptomatic volunteers. Two groups were randomly 
formed: “splint-laser” (SLG), being treated with occlusal splint 
and associated low-level lasertherapy; “splint” (SG), treated with 
occlusal splint only. Jaw movements, pain at palpation and self-
-perception of signs and symptoms were investigated before and 
after treatment.
RESULTS: There has been significant decrease in pain at palpa-
tion and reported pain according to self-perception of signs and 
symptoms for both groups, however more significant for SLG. 
There has been increased amplitude of jaw movements with sig-
nificant difference after treatment for both groups.
CONCLUSION: The association of low-level lasertherapy and 
occlusal splint to treat temporomandibular disorders has promo-
ted more marked pain decrease as compared to occlusal splint 
alone. Placebo effect should not be discarded and should be tes-
ted in future studies.
Keywords: Low-level lasertherapy, Occlusal splints, Temporo-
mandibular joint disorders.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A modalidade de tratamen-
to mais empregada para disfunção temporomandibular é a placa 
oclusal. A laserterapia de baixa intensidade tem sido empregada 
como agente terapêutico, porém como tratamento isolado. As-
sim, o objetivo deste estudo foi analisar o efeito da associação da 
laserterapia de baixa intensidade ao uso da placa oclusal como 
tratamento para disfunção temporomandibular.
MÉTODOS: Participaram do estudo 25 pacientes selecionados 
de acordo com o protocolo Research Diagnostic Criteria for Tem-
poromandibular Disorders. O grupo controle (GC) foi formado 
por 12 voluntários assintomáticos. Dois grupos foram formados 
por sorteio: “placa-laser” (GPL), que recebeu tratamento com 
placa oclusal e laserterapia de baixa intensidade associada; “pla-
ca” (GP), que recebeu tratamento apenas com placa oclusal. Os 
movimentos mandibulares, a dor à palpação e autopercepção dos 
sinais e sintomas, foram investigados antes e após os tratamentos. 
RESULTADOS: Houve diminuição significativa da dor à palpa-
ção e da dor relatada de acordo com a autopercepção dos sinais 
e sintomas para ambos os grupos tratados, porém de forma mais 
acentuada para o GPL. Houve aumento da amplitude dos mo-
vimentos mandibulares com diferença significativa após os trata-
mentos para ambos os grupos. 
CONCLUSÃO: A associação da laserterapia de baixa intensida-
de ao tratamento da disfunção temporomandibular com placa 
oclusal promoveu diminuição mais acentuada do sintoma dolo-
roso quando comparado ao tratamento apenas com placa oclu-
sal. O efeito placebo não deve ser descartado e deverá ser testado 
em estudos futuros
Descritores: Placas oclusais, Terapia a laser de baixa intensidade, 
Transtornos da articulação temporomandibular.

INTRODUÇÃO 

A dor, seja de caráter agudo ou crônico, ainda é um dos maiores 
motivos por procura de tratamento médico e odontológico, e é um 
dos grandes desafios para os profissionais que lidam com a dor oro-
facial (DOF)1,2.
Dentre as DOF mais comuns estão as disfunções temporoman-
dibulares (DTM). A DTM pode ser compreendida como um 
quadro de alterações clínicas que envolve o sistema estomatog-
nático, no qual a condição dolorosa é o principal motivador por 
busca de tratamento. É classificada como dor musculoesque-
lética, um subtipo de DOF caracterizada principalmente por 
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dor espontânea nos músculos orofaciais e/ou articulações tem-
poromandibulares (ATM) e que piora durante a realização das 
funções estomatognáticas3-5. Atualmente, sua etiologia envolve 
fatores predisponentes, perpetuantes e agravantes, os quais pre-
cisam ser levados em consideração no diagnóstico para delinear 
uma conduta de tratamento, que geralmente é multidisciplinar, 
de acordo com as necessidades de cada caso1,5,6. 
A placa oclusal é a modalidade mais empregada para tratamento de 
DTM, com resultados positivos amplamente demonstrados na litera-
tura, tanto para aspectos relacionados à sensibilidade dolorosa, quanto 
para os relacionados à biomecânica e ao sistema neuromuscular7,8. 
O laser de baixa intensidade (LBI) tem sido utilizado como terapia 
alternativa para alívio da dor em quadros de DTM muscular e arti-
cular por induzir um efeito analgésico, anti-inflamatório e biomo-
dulador das funções fisiológicas celulares6,9-11.
Estudos já demonstraram que o LBI é considerado eficiente como 
agente terapêutico reduzindo o sintoma doloroso e aumentando a 
amplitude dos movimentos mandibulares6,9-12. Diante do exposto, o 
objetivo deste estudo foi analisar o efeito da associação da lasertera-
pia de baixa intensidade com o uso da placa oclusal tipo Functional 
Anatomic Research Center (FARC) sobre a dor percebida por sujeitos 
com DTM quando comparada ao uso de placa oclusal.

MÉTODOS 

Este estudo foi desenvolvido na Faculdade de Odontologia de Ribei-
rão Preto da Universidade de São Paulo e os voluntários assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Trinta sujeitos foram selecionados em uma clínica de atendimento 
terciário a pacientes com DTM, dos quais 25 participaram do estu-
do até o final, totalizando uma amostra por conveniência de 20 mu-
lheres e 5 homens, por ter sido realizado de acordo com a demanda 
de atendimentos do serviço em questão. 
O critério de inclusão foi apresentar diagnóstico de DTM de acordo 
com o Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders 
(RDC/TMD)3. Sujeitos com ausências dentárias que impedissem 
a instalação da placa oclusal, portadores de distúrbios neurológicos 
centrais ou periféricos, história de tumores ou traumas na região de 
cabeça e pescoço, presença de doenças inflamatórias sistêmicas e uso 
de fármaco analgésico no último mês, e a realização de tratamentos 
para DTM ou outros relacionados ao sistema estomatognático até 
um ano antes foram excluídos. Doenças inflamatórias sistêmicas e 
uso de fármacos analgésicos menos de um mês foram controlados. 
O grupo controle (GC) foi formado por 12 voluntários assintomáti-
cos pareados por idade e sexo aos sujeitos com DTM.
A cada sujeito diagnosticado com DTM um dos dois tratamentos a 
seguir foi direcionado de maneira consecutiva, formando 2 grupos: 
1) Grupo placa (GP): 15 sujeitos (12 mulheres e 3 homens) que 
receberam tratamento apenas com placa oclusal confeccionada e 
ajustada por cirurgião-dentista;
2) Grupo placa-laser (GPL): 10 sujeitos (8 mulheres e 2 homens) 
que receberam tratamento com laserterapia de baixa intensidade 
concomitantemente ao tratamento com placa oclusal, confecciona-
da e ajustada por cirurgião-dentista. Este grupo apresentou perda de 
5 pacientes antes da conclusão do tratamento os quais não foram 
incluídos nas análises dos resultados: 2 por desistência e 3 por im-

possibilidade de continuar a comparecer 2 vezes por semana para 
cumprir o protocolo de aplicação do laser.
Os sujeitos foram avaliados sentados em cadeira odontológica, numa 
sala com iluminação adequada por cirurgião-dentista (diferente do 
profissional que realizou os tratamentos), antes (A1) e após os trata-
mentos (A2). Foram investigadas a queixa principal e a presença de 
hábitos orais parafuncionais. A avaliação foi baseada no Eixo I do 
RDC/TMD3. A amplitude dos movimentos mandibulares foi men-
surada com paquímetro digital (Mitutoyo, Co., Ltd., Suzhou, Chi-
na). A investigação de dor à palpação foi feita com base no mesmo 
protocolo, acrescentando-se os músculos trapézio (porção superior) e 
esternocleidomastoideo (porção média), rotineiramente investigados 
nesse serviço de atendimento, e o nível de dor foi indicado pelos sujei-
tos em escala numérica de zero a 10, sendo zero ausência de dor e 10 a 
pior dor possível. A escolha pela investigação de dor à palpação e não 
do limiar de dor à pressão (LDP) foi feita devido à sua relação com a 
percepção de intensidade de dor, a qual buscou-se investigar8,9,13.
Para a investigação sobre a percepção dos sujeitos a respeito de seus 
sinais e sintomas, eles responderam ao “Protocolo para determina-
ção dos sinais e sintomas de DTM para centros Multiprofissionais” 
(ProDTMMulti)13. A primeira parte é composta por questões que 
admitem apenas respostas afirmativas ou negativas. Na segunda 
parte indica-se quanto cada sinal ou sintoma é grave em diferentes 
situações do dia a dia, como ao acordar, ao mastigar, ao falar e em 
repouso, usando uma escala numérica da seguinte maneira: zero é 
considerado ausência completa do sintoma ou sinal, e 10 a maior 
gravidade possível. A soma dos escores atribuídos para cada sinal/
sintoma nas 4 situações investigadas pode variar de zero a 40, indi-
cando maior gravidade quanto maior o valor da somatória.
Placa oclusal: os pacientes dos grupos GP e GPL receberam a 
placa de oclusão modelo FARC, desenvolvida na Universidade 
de Milão, seguindo o modelo biomecânico proposto por Ferrario 
e Sforza7 (placa em resina acrílica, com 2 mm de espessura, e con-
tatos do 2º pré-molar até o 2º molar permanente, sem contatos 
anteriores estáticos ou dinâmicos). A orientação para seu uso se-
guiu o protocolo preconizado por pesquisadores da Universidade 
de Milão: diurno e noturno nas 2 primeiras semanas e apenas 
noturno por mais 3 semanas, com resultados positivos compro-
vados previamente8. 
Laserterapia de baixa intensidade (LBI): os pacientes do GPL recebe-
ram tratamento por LBI 2 vezes por semana durante as 5 semanas de 
tratamento com a placa oclusal (total de 10 sessões). O equipamen-
to utilizado foi o THERA LASER (DMC, LTDA - São Carlos, São 
Paulo - Brasil), que emite uma radiação obtida mediante estimula-
ção de um diodo semicondutor formado por cristais de Arseneto de 
Gálio-Alumínio (AsGaAl), com emissão no comprimento de onda de 
830nm, em um regime de emissão contínua. O protocolo utilizado 
foi o mesmo testado anteriormente12: laser infravermelho, com com-
primento de onda 780nm, potência fixa de 70mW e doses de 105J/
cm2. O tempo da exposição foi de 60 segundos por ponto doloroso. 
Cada sessão envolveu a aplicação do laser em 5 pontos pré-determi-
nados das ATM e no ponto de maior dor dos locais pré-determinados 
dos músculos masseter e temporal anterior, como descrito a seguir: 
ponto superior do polo lateral da cabeça da mandíbula; ponto anterior 
do polo lateral da cabeça da mandíbula; ponto inferior do polo lateral 
da cabeça da mandíbula; ponto posterior do polo lateral da cabeça da 
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mandíbula; ponto na altura da orelha externa (meato acústico exter-
no), região por onde passa o nervo auriculotemporal; músculo masse-
ter (3 pontos mais doloridos identificados por palpação digital sendo 
um na origem, um no corpo e um na inserção do músculo); músculo 
temporal anterior (1 ponto mais dolorido, identificado por palpação 
digital). A modalidade de aplicação sobre os músculos e sobre a região 
da articulação foi pontual e com contato direto da ponta emissora de 
radiação com a pele a fim de se evitar o fenômeno da reflexão9-12,14.
Biossegurança: o laser utilizado pertence à Classe 3b segundo a classi-
ficação da ANSI, necessitando de cuidados preventivos durante sua 
aplicação, com o uso de óculos de proteção para o cirurgião-dentista 
e para o paciente, e o cumprimento de normas oficiais de segurança 
contidas no International Standard CEI IEC 825-1. A assepsia do 
paciente nos locais de aplicação foi realizada com álcool 70ºGL.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 
seres humanos (CAAE nº0080.0.138.000-10).

Análise estatística
Para as análises dos dados foram considerados os dados da avaliação 
inicial (A1) e da avaliação após as 5 semanas de tratamento de uso 
da placa oclusal (A2), tanto para o GP como para o GPL. O grupo 
controle realizou a avaliação apenas uma vez. Para os dados em nível 
intervalar de mensuração, de razão ou ordinais que apresentaram 
distribuição normal, como os dados de movimentos mandibulares, 
ProDTMMulti e dor à palpação, foram utilizados testes paramétri-
cos. Para comparação entre os grupos (GC x GP x GPL) foi utili-
zado o teste ANOVA. A comparação da diferença entre avaliações 
(A1-A2) dos grupos experimentais (GP x GPL) foi realizada com 
teste t para amostras independentes. Esta análise foi realizada para 
se conhecer o real ganho de cada grupo. Para análise dos dados in-
tragrupos (A1 x A2) foi utilizado o teste t para amostras pareadas.

RESULTADOS 

Apenas um sujeito apresentou DTM muscular isolada. Os demais 
apresentaram associação às disfunções articulares. Ao questionar so-
bre quais principais queixas que os levaram a procurar um tratamen-
to, os seguintes relatos ocorreram: dores de cabeça (60%), dores na 
face (52%), dor (20%) e ruídos nas ATM (16%), desgastes dentários 
(12%), dor na orelha (8%) e dor no pescoço (4%). Hábitos orais de-
letérios foram relatados por todos os sujeitos, com mais frequência 
nos sujeitos com DTM. Dentre os hábitos relatados, destacou-se 
o apertamento dental (bruxismo de vigília) (76%), o bruxismo do 
sono (64%), uso de goma de mascar (64%) e onicofagia (56%). 

Os mesmos hábitos foram relatados pelos sujeitos assintomáticos na 
seguinte proporção, respectivamente: 0%, 25%, 33,3% e 16,6%.
Quanto aos movimentos mandibulares, a comparação entre grupos 
(ANOVA) demonstrou que os grupos experimentais diferiram entre 
si inicialmente (A1) para as avaliações de abertura bucal, lateralidade 
e protrusão (p<0,05). Após o tratamento (A2) não houve diferença 
estatística entre GPL e GP em todos os movimentos (p>0,05); a 
comparação dos grupos experimentais com o GC apresentou di-
ferença para abertura (GC x GP, p<0,05; GC x GPL, p<0,01) e 
lateralidade direita (GC x GPL, p<0,05) em A1; e em A2 a diferença 
permaneceu apenas entre o GP e o GC na abertura bucal (p<0,05).
Na comparação entre A1 e A2 (intragrupos) (teste t de Student para 
dados pareados) houve diferença significativa para os dois grupos 
experimentais (p<0,01). Para melhor visualizar a evolução da am-
plitude dos movimentos mandibulares entre os dois tratamentos 
propostos, foram realizadas as análises comparativas da subtração 
“A1 - A2” entre os grupos experimentais (t de Student - dados in-
dependentes). O resultado dessa análise demonstrou que não houve 
diferença (p>0,05) entre os grupos quanto à evolução da amplitude 
dos movimentos mandibulares, ou seja, os dois tratamentos propos-
tos proporcionaram resultados positivos e satisfatórios com relação a 
esse item. Os valores médios e desvio padrão dos movimentos man-
dibulares estão demonstrados na tabela 1.
Para a dor investigada por meio de palpação, a comparação entre os 
grupos (ANOVA) demonstrou diferença significativa em A1 entre 
o GC e o GPL para as ATM e para os músculos masseteres, tem-
porais anteriores, esternocleidomastoideo (porção média) à direita 
(p<0,01), supra-hióideos à esquerda e trapézio (porção superior) à 
direita (p<0,05); entre o GC e o GP para as ATM e para os múscu-
los masseteres, temporais anteriores, esternocleidomastóideos (por-
ção média) (p<0,01), supra-hióideos e trapézio (porção superior) 
à esquerda (p<0,05). Não houve diferença entre GPL e GP nesta 
fase. Entretanto, na avaliação após o tratamento (A2) os escores 
atribuídos para a dor à palpação pelo GPL não diferiram daqueles 
atribuídos pelo GC (p>0,05), mesmo em músculos que não foram 
submetidos à laserterapia; mas diferiram em alguns locais quando 
comparados ao GP (masseter esquerdo, temporal anterior direito, 
ATM - p<0,05). E este último também apresentou diferenças nos 
escores atribuídos para a dor à palpação em locais específicos, de 
modo semelhante ao GPL, quando comparados ao GC (masseter 
esquerdo, temporal anterior direito, – p<0,05, ATM – p<0,01).
Na comparação entre A1 e A2 (t de Student - dados pareados) houve 
diminuição da dor à palpação de acordo com os escores atribuídos 
pelos sujeitos, com diferença significativa no GPL para os múscu-

Tabela 1. Média e desvio padrão dos movimentos mandibulares de abertura, lateralidade direita, lateralidade esquerda e protrusão para o grupo 
controle e grupos placa e placa-laser, ambos com disfunção temporomandibular, antes e após os tratamentos propostos

GC GPL GP

A1 A2 A1 A2

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP

Abertura 56,38 5,65 43,59 6,43 53,17 6,17 47,13 6,16 50,13 6,16

Lateralidade direita 8,35 1,75 6,03 2,22 9,84 1,67 7,76 1,91 8,35 1,75

Lateralidade esquerda 8,55 1,17 6,62 2,52 10,85 1,55 8,13 2,76 9,34 2,76

Protrusão (mm) 7,76 1,63 7,29 1,16 9,98 1,68 6,17 2,49 8,1 2,49
GC = grupo controle; GPL = placa-laser; GP = grupo placa; A1 = antes do tratamento; A2 = após o tratamento. 
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los masseteres, temporais anteriores, supra-hióideos, esternoclei-
domastoideos (porção média), trapézios (porção superior) e ATM 
(p<0,01); e para o GP houve diferença para os músculos masseteres, 
temporais anteriores, ATM e esternocleidomastóideos (porção mé-
dia) direito (p<0,01) e esquerdo (p<0,05).
As análises comparativas da subtração “A1 - A2” (t de Student - da-
dos independentes) entre os grupos experimentais demonstraram 
diferença apenas na palpação do masseter direito, com menores es-
cores atribuídos pelo GPL. A tabela 2 demonstra os valores médios 
e o desvio padrão dos escores atribuídos pelos sujeitos à dor investi-
gada por palpação.
De acordo com os dados do questionário ProDTMMulti parte 
I, foram obtidas as frequências absolutas dos sinais e sintomas de 
DTM para cada grupo na avaliação inicial e final, onde observou-se 
diminuição do número de relatos na fase final para ambos os grupos. 
Estes dados estão contidos na tabela 3.
De acordo com os dados da parte II do questionário ProDTM-
Multi, a gravidade de cada sinal ou sintoma foi determinada pela 
somatória dos escores atribuídos nas quatro situações questionadas 
(ao acordar, mastigar, falar e repouso). Os escores variam de zero a 
40, sendo que quanto maior o valor atribuído maior a gravidade da 
DTM. Na tabela 4 é possível observar a média dos escores atribuídos 
aos sinais e sintomas avaliados pelo ProDTMMulti em cada grupo, 
nos 2 momentos de avaliação (A1 e A2). 
A comparação entre os grupos (ANOVA) mostrou que na avaliação 
inicial houve diferença significativa somente entre os grupos expe-
rimentais e o grupo controle para a dor muscular, dor e ruído na 
ATM, sensibilidade dentária (p<0,01) e dor no pescoço (p<0,05). 
O GP diferiu do GC também na plenitude aural (p<0,05). GPL 
e GP não diferiram no início do experimento (p>0,05), entretanto 
na avaliação final o GPL não diferiu do GC (p>0,05), mas diferiu 
do GP para dor muscular, dor na ATM (p<0,01), dor no pescoço e 
sensibilidade dentária (p<0,05) e este grupo continuou diferindo em 
relação ao mesmo sintoma inicial do GC (p<0,05)

Na comparação entre A1 e A2 (t de Student - dados pareados) o 
GPL apresentou diferença significativa para sete dos sintomas ava-
liados com o ProDTMMulti: dor muscular, dor e ruídos em ATM, 
dor no pescoço, sensibilidade dentária (p<0,01), zumbido e plenitu-
de aural (p<0,05). Para o GP houve melhora significativa em quatro 
dos sintomas relatados: dor e ruído em ATM (p<0,01), sensibilidade 
dentária e plenitude aural (p<0,05). 
As análises comparativas da subtração “A1 - A2” (t de Student - da-
dos independentes) demonstraram diferença entre os grupos expe-
rimentais (p<0,05) para a dor muscular, dor nas ATM, no pescoço, 

Tabela 2. Média, desvio padrão e comparação (t de Student para dados pareados) dos escores atribuídos pelos sujeitos à dor investigada por 
palpação, para o grupo controle e grupos placa-laser e placa antes e após os tratamentos propostos  

GC GPL GP

A1 A2 A1 A2

Palpação Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP

MD 1,84 1,86 6,9 6,9 1,5** 1,5 6,06 2,31 3,26** 2,46

ME 1,46 1,80 6,8 2,69 1,6** 2,11 6,2 2,83 2,86** 2,26

TAD 0,84 0,98 7 2,82 1,6** 2,36 6 2,72 2,8** 2,17

TAE 0,30 0,48 4,2 3,79 1,93** 2,34 3,4 2,22 1,4** 1,77

SHD 0,46 1,19 3,2 3,48 0,1** 0,31 3,53 3,52 1,46 2,50

SHE 0,3 0,85 4,5 3,71 0,2** 0,42 3,13 2,69 2,06 2,96

ECM-D 2,46 2,29 6 2,78 2,1** 1,52 5,6 2,35 3,13** 2,5

ECM-E 2,30 2,09 5,06 2,90 1,7** 1,49 4,3 3,17 3,66* 2,94

Tr. D 2,15 2,11 5,4 3,27 2,6** 2,54 4,53 3,40 3,33 2,63

Tr. E 2,23 2,20 4,6 3,30 2,6** 2,36 5,88 3,39 4,13 3,11

ATM-D 1,46 1,26 7,1 2,59 1,8** 1,54 7,33 2,38 4,06** 2,34

ATM-E 1,15 1,46 7,4 2,63 1,9** 1,28 6,93 2,49 4** 2,77
GC = grupo controle; GPL = placa-laser; GP = grupo placa; A1 = antes do tratamento; A2 = após o tratamento; MD = masseter direito; ME = masseter esquerdo; TAD 
= temporal anterior direito; TAE = temporal anterior esquerdo; SHD = supra-hióideos à direita; SHE: supra-hióideos à esquerda; ECM-D =  esternocleidomastoideo 
direito; ECM-E = esternocleidomastoideo esquerdo; Tr. D = trapézio direito; Tr. E = trapézio esquerdo; ATM-D = articulação temporomandibular direita; ATM-E = 
articulação temporomandibular esquerda. *diferença significativa (p<0,05); **diferença significativa (p<0,01).

Tabela 3. Frequência absoluta de sinais e sintomas nos três grupos 
estudados, de acordo com as respostas à parte I do protocolo Pro-
DTMMulti, antes e após os tratamentos propostos

Sinais e sintomas A1 A2

GC GP GPL GP GPL

Dor muscular 0 15 10 8 2

Fadiga muscular 0 12 9 7 2

Dor na ATM 0 15 7 9 2

Ruídos na ATM 0 15 8 8 4

Dor de cabeça 3 15 9 7 2

Otalgia 0 9 5 4 0

Zumbido 1 9 6 6 2

Plenitude aural 1 12 8 6 1

Dificuldade

Abrir a boca 0 10 8 5 1

Fechar a boca 0 5 4 2 0

Mastigar 0 11 7 5 3

Bocejar 0 9 9 5 6

Engolir 0 6 3 2 0

Falar 0 7 3 4 0
GC = grupo controle; GPL = placa-laser; GP = grupo placa; A1 = antes do 
tratamento; A2 = após o tratamento; ATM = articulação temporomandibular. 
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na sensibilidade dentária e na dificuldade para deglutir, ou seja, a 
evolução positiva desses sintomas foi mais bem avaliada pelos sujei-
tos do GPL, sendo que os demais sintomas apresentaram evolução 
positiva segundo a percepção de ambos os grupos, sem diferença 
significativa (p>0,05).

DISCUSSÃO 

DTM é o termo utilizado para condições de dor musculoesquelética 
da face que englobam diversos sinais e sintomas, sendo a dor o maior 
motivador por procura de tratamento3-5,15. Dessa forma, este estudo 
pautou suas análises na percepção dolorosa de situações cotidianas e 
da intensidade de dor eliciada por palpação8,9,13. A metodologia para 
estruturação da amostra (por conveniência) e de seu tamanho (n), 
foi semelhante à de estudos anteriores que avaliaram efeitos de tra-
tamentos para DTM8,9,13, constituindo um primeiro estudo sobre a 
associação da LBI ao uso concomitante da placa oclusal, realizado no 
transcorrer da rotina clínica de um serviço de atendimento terciário 
a pacientes com DTM.
As queixas principais relatadas pelos sujeitos investigados foram se-
melhantes a estudos anteriores3,13, sendo que as dores na cabeça e na 
face apareceram com maior frequência (60 e 52%, respectivamen-
te), sugerindo ocorrência de comorbidade entre ambas. A presença 
de DTM parece causar um impacto excitatório em alguns tipos de 
cefaleia, e vice-versa, especialmente em pacientes mais suscetíveis ao 
fenômeno da sensibilização central, como ocorre com as dores oro-
faciais crônicas15. 
Os hábitos parafuncionais são considerados fatores de risco nos casos 
de DTM e DOF, pois podem sobrecarregar a dentição e o sistema 
mastigatório durante contrações mantidas16. O ranger de dentes ao 
dormir (bruxismo do sono) foi relatado por 64% da amostra estu-
dada e o apertamento dentário (bruxismo de vigília) foi relatado em 
76% dos casos. A relevância dos hábitos orais parafuncionais sobre 
a fisiopatologia das DTM é variável entre os indivíduos, mas foram 

associados à DTM dolorosa em estudo prévio16. Neste estudo, o mé-
todo proposto não previu uma análise de correlação que permitisse 
predizer a influência desses hábitos sobre o sintoma de DTM na 
amostra estudada, o que pode representar uma limitação do estudo. 
Clinicamente, cabe ao profissional analisar essa relação em cada caso 
para considerá-la no diagnóstico, plano de tratamento e prognósti-
co, como fator contribuinte do quadro16,17.
A restrição da mobilidade mandibular é considerada um dos prin-
cipais sinais clínicos da DTM3,5. Apesar de os sujeitos antes dos tra-
tamentos não apresentarem limitações de acordo com os padrões de 
normalidade, ao final observou-se aumento significativo da amplitu-
de dos movimentos para ambos os grupos tratados, o que foi obser-
vado também em estudo anterior8, sendo os valores do GPL maiores 
que os do GP. Isso permitiu a reflexão de que a amplitude individual 
pode ser maior que o padrão de normalidade e mascarar uma restri-
ção individual de movimento. E, ainda que tenha permanecido uma 
diferença significativa no movimento de abertura bucal entre o GC 
e o GP após o tratamento, houve uma aproximação entre os valores 
encontrados para os grupos tratados e o grupo controle. Isso indica a 
eficiência de ambos os tratamentos propostos, cuja maior liberdade 
de movimentos mandibulares sem dor é necessária para a recupera-
ção da funcionalidade do sistema estomatognático8,9,13.
O efeito biomodulador da LBI pode ter favorecido a flexibilidade 
muscular e a remissão dolorosa, ao oferecer efeitos que só a placa 
oclusal não é capaz de produzir, complementando o tratamento 
convencional. Os resultados sugerem que a associação da LBI ao 
tratamento convencional possa contribuir com o manuseio de casos 
com dificuldades de mobilidade mandibular de forma mais eficien-
te, pois sua luz promove analgesia e tem efeito anti-inflamatório so-
bre os músculos e articulações6,14, ou seja, seus mecanismos de ação 
são diferentes dos da placa oclusal, complementando-os. Porém, essa 
hipótese teria sido mais bem testada com a presença de um grupo 
adicional tratado com placa oclusal e laser-placebo (apenas luz guia), 
o que não foi possível devido às características do equipamento utili-

Tabela 4. Média e desvio padrão dos escores atribuídos pelos sujeitos aos sinais e sintomas investigados com o protocolo ProDTMMulti, para o 
grupo controle e grupos placa-laser e placa antes (A1) e após (A2) os tratamentos propostos. ANOVA para análise entre os grupos; t de Student 
para dados pareados para análise intragrupo.

GC GPL GP

A1 A2 A1 A2

ProDTMMulti Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP

Dor (mm) 0,8 1,7 17,7a 6,8 4,3c** 5,5 17,6a 10,4 10e 7,9

Dor ATM 0 0 18a 7,3 3,1c** 4,5 22,3a 9,5 14,7e* 12,1

Dor pescoço 0,6 1,3 12,9b 9,2 3,2** 3,9 13,1b 12,7 13,6e 13,4

Otalgia 0 0 3,5 7,8 0,3 0,6 12,8 10,1 4,7 9,4

Zumbido 2 6,3 9,8 11,5 0,7* 1 13,5 12,4 5,6 9,8

Plenitude 0,3 0,9 10,8 11,9 0,7* 1,1 13,5a 12,4 7,7e* 10,9

SDent 0,5 1,3 15,3a 8,7 1d** 1,7 15,3a 12,4 9,5e* 10,6

Ruído ATM 0,6 0,9 16,4a 8,06 3,3 3,1 16,2a 7,3 7,7e* 7,3

Engolir 0 0 3,5 7,08 0,1 0,3 8,2 13,4 6,1 11,5

Falar 0 0 8,7 13,5 0,1 0,3 7 10,8 6,3 9,5
GC = grupo controle; GPL = placa-laser; GP = grupo placa; A1 = antes do tratamento; A2 = após o tratamento; ATM = articulação temporomandibular; SDent = 
sensibilidade dentária.
a: diferença significativa (p<0,01) na comparação do grupo controle com os grupos GPL e GP na fase A1; b: diferença significativa (p<0,05) na comparação do grupo 
controle com os grupos GPL e GP na fase A1; c: diferença significativa (p<0,01) na comparação do GPL com o GP na fase A2; d: diferença significativa (p<0,05) na 
comparação do GPL com o GP na fase A2; e: diferença significativa (p<0,05) na comparação do GC com o grupo GP na fase A2; *diferença significativa entre A1 e 
A2 (p<0,05); ** diferença significativa entre A1 e A2 (p<0,01). 
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zado. Sabe-se que a expectativa somada à experiência de tratamento 
induz o efeito placebo18, o que pode ter ocorrido neste estudo, pois 
tal efeito foi demonstrado com a LBI em estudos anteriores10,11.
Devido à subjetividade da dor, seu diagnóstico, realizado em grande 
parte pela sua descrição, costuma ser de difícil precisão em relação 
às variáveis interferentes, como limiar individual, percepção, aspec-
tos emocionais e o incômodo de cada um, ou seja, cada indivíduo 
aprende a atribuir o termo “dor” às suas sensações por meio de suas 
experiências pessoais4,15. O protocolo “ProDTMMulti” foi desen-
volvido, testado e validado para investigar a percepção que o sujeito 
tem com respeito ao quadro que compõe sua queixa principal13. De 
acordo com esse protocolo, foi possível observar que os sujeitos tra-
tados com a LBI associada ao uso da placa perceberam alívio em 7 
sinais e sintomas dos 10 investigados, versus 4 dos sujeitos tratados 
convencionalmente só com placa. Além disso, a comparação da sub-
tração dos valores encontrados nos dois momentos de avaliação do 
estudo (A1-A2) apresentou diferença significativa (p<0,05) entre os 
grupos (GP x GPL) para a dor muscular, a dor nas ATM, a dor no 
pescoço, a sensibilidade dentária e a dificuldade para engolir, sendo 
estes mais bem avaliados após o tratamento pelos sujeitos do GPL. 
Há que se considerar também, que a percepção dos sujeitos possa 
ter sofrido influência do efeito placebo, não testado neste estudo, 
induzido por uma expectativa de diminuição da dor mais acentuada 
frente a um tratamento mais completo e com contato profissional-
-paciente mais frequente, estimulando áreas cerebrais da liberação de 
neurotransmissores moduladores da dor18.
Neste estudo, utilizou-se a palpação de músculos orofaciais e cervi-
cais como método de diagnóstico para alterações de sensibilidade 
muscular, bem como para avaliar o efeito dos tratamentos propos-
tos. A avaliação da região cervical foi sugerida por apresentar fre-
quentemente disfunções relacionadas à DTM19,20. Assim como na 
avaliação da percepção dos sinais e sintomas, a dor à palpação, após 
os tratamentos, também apresentou diminuição para ambos os gru-
pos com DTM, mas mais acentuada para o GPL, principalmente 
nos locais submetidos à LBI. Este pode ser o resultado do efeito 
analgésico e anti-inflamatório da LBI6,10,14, além de seu efeito place-
bo, potencializando o efeito do tratamento com a placa oclusal. Os 
músculos cervicais não tratados diretamente (esternocleidomastoi-
deo - porção média e trapézio - porção superior) também apresen-
taram significativa diminuição na sensibilidade à palpação (Tabela 
2), possivelmente devido à influência da região orofacial com a qual 
apresentam relação, ou ao efeito placebo6,10,11,14,18-20.
Enfim, a associação dos tratamentos para DTM, envolvendo a placa 
oclusal e a LBI, demonstrou um efeito mais acentuado na dimi-
nuição do quadro álgico e aumento da amplitude dos movimentos 
mandibulares do que o tratamento isolado com a placa oclusal, con-
firmando ser um método de fácil aplicabilidade, acessível ao clínico 
e de baixo custo ao paciente. Porém, a disponibilidade necessária de 
horários 2 vezes por semana demonstrou ser uma das limitações des-
te estudo, visto o número de sujeitos que não concluiu o tratamen-
to em tempo hábil. Estudos futuros envolvendo a associação dessas 
terapias com amostras maiores serão necessários para confirmar os 
resultados estatísticos, os quais devem ser considerados com cautela 
neste estudo. Além disso, controlar aspectos que possam ter influen-
ciado seus resultados, como presença de hábitos parafuncionais, o 
efeito placebo da LBI, o diagnóstico específico das DTM articulares 

e musculares, bem como a sua distribuição em diferentes grupos de 
forma randomizada, auxiliará na compreensão fidedigna da associa-
ção de tratamentos testada.

CONCLUSÃO

O protocolo de associação das terapias proposto neste estudo apre-
sentou resultados positivos mais acentuados do que o tratamento 
convencional isolado, sugerindo que a terapêutica complementar 
com laser de baixa intensidade potencializa seus efeitos quando apli-
cada concomitantemente. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: To identify and check 
the incidence of physical discomfort in third trimester pregnant 
women and relate it to parity, weight gain and regular practice of 
physical activities.
METHODS: Data were collected by means of interviews made 
up of identification, socioeconomic data and lifestyle. In addi-
tion to pain intensity by means of the 10-cm visual analog scale, 
we have also calculated weight gain estimates for pregnant wo-
men as from body mass index considering the pre-gestational 
period. Physical discomforts were listed and answered “yes” or 
“no” with regard to their presence. Statistical analysis was carried 
out by simple frequency, percentages, Shapiro-Wilk, Chi-square 
and Student t tests. Statistical program was Stata 9.2 and signifi-
cance level was 5%.
RESULTS: Participated in the study 64 low risk pregnant wo-
men under pre-natal follow up. Most frequent symptom was fa-
tigue, reported by 79.6%, followed by low back pain by 68.7%, 
uterine contraction pain and heartburn, each one reported by 
60.9% of respondents, insomnia 53.1%, cramps 50%, nausea 
29.6%, pain on ribs and vomiting, each with 21.8%, sciatic pain 
20.3%, cervical and abdominal pain 18.7% each, chest pain 
17.1%, nightmare and itching, each with 1.6% and brachial ple-
xus pain by 3.1%. There has been no relationship with parity 
and weight gain. 
CONCLUSION: Discomforts reported had no relationship 
with parity, weight gain and regular practice of physical activities.
Keywords: Gestational age, Pain, Pregnant women, Women’s 
health.

Could physical discomforts be related to weight gain and parity in last 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Identificar e verificar a inci-
dência de incômodos físicos em gestantes, no terceiro trimestre, 
e relacioná-los com paridade, ganho de peso e prática regular de 
atividade física. 
MÉTODOS: A coleta de dados ocorreu com a utilização de um 
roteiro de entrevista composto de identificação, dados socioeco-
nômicos, hábitos de vida. Além da intensidade de dor por meio 
da escala analógica visual de 10cm, calculou-se também a previ-
são do ganho de peso para gestantes a partir do índice de massa 
corporal considerando o período pré-gestacional. Os incômodos 
físicos foram listados e respondidos de forma afirmativa ou não 
quanto à presença deles. A análise estatística foi realizada por 
frequência simples, porcentagem, testes de Shapiro-Wilk, Qui-
-quadrado e t de Student. O programa estatístico utilizado foi o 
Stata 9.2 e o nível de significância foi de 5%. 
RESULTADOS: Participaram do estudo 64 gestantes de baixo 
risco que realizavam pré-natal. O sintoma de maior frequência 
apresentado foi fadiga, relatada por 79,6%, seguido de dor lom-
bar por 68,7%, dor de contração uterina e azia queixados por 
60,9% das gestantes, cada um deles, insônia 53,1%, câimbra 
50%, náusea 29,6%, dor nas costelas e vômito 21,8% cada um, 
dor ciática 20,3%, dor cervical e dor abdominal 18,7% cada um, 
dor torácica 17,1%, pesadelo e prurido 15,6% cada um e dor 
na região do plexo braquial por 3,1%. Não houve relação com 
paridade ou ganho de peso. 
CONCLUSÃO: Os desconfortos relatados não apresentaram 
relação com a paridade, com ganho de peso e prática regular de 
atividade física.
Descritores: Dor, Gestantes, Idade gestacional, Saúde da mulher.

INTRODUÇÃO

As alterações que ocorrem no corpo feminino no decorrer da 
gestação atendem à demanda materna e fetal e em alguns casos 
podem causar desde pequenos desconfortos até importantes li-
mitações das atividades de vida diária ou profissional da mulher 
grávida. O efeito do aumento dos hormônios estrógeno e relaxina, 
próprio da gestação, associado ao ganho de peso, torna as arti-
culações mais instáveis, causa alterações biomecânicas, frouxidão 
ligamentar e desordens musculoesqueléticas1. Deve-se considerar 
que o aumento do peso progressivo decorrente da gestação ocor-
re principalmente no terceiro trimestre, podendo sobrecarregar as 
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articulações e intensificar os desconfortos e incômodos2,3. Termi-
nologias essas que no contexto do presente estudo relacionam-se às 
restrições do organismo materno, causadas pelas adaptações fisio-
lógicas (hormonais e biomecânicas), resultantes em modificações 
dos sistemas musculoesquelético, gastrointestinal, urogenital, e 
também na qualidade do sono.  
A prática regular de atividade física oferece efeitos protetores con-
tra desconfortos e complicações nas gestantes, contudo a adesão 
ao exercício físico na gestação ainda é baixa. Para a reversão desse 
quadro se faz necessário que os profissionais da saúde incentivem 
e esclareçam as gestantes quanto à segurança dessa prática e suas 
vantagens4. Profissionais da saúde e as gestantes, muitas vezes, con-
sideram os desconfortos como inerentes à gestação, e por isso, jul-
gam que não existem ou são desnecessárias, ou ainda ineficientes 
as medidas preventivas ou de alívio5,6. No geral, desconhecem os 
métodos não farmacológicos para alívio de desconfortos7. Atual-
mente, programas multidisciplinares de preparação para o parto se 
tornaram comuns e objetivam o equilíbrio físico e psíquico para 
uma vida saudável. As diretrizes do Programa de Humanização do 
Pré-Natal e Nascimento (PHPN)8,9 sugerem a inclusão de ativida-
des educativas, psicológicas e de preparo físico. O impacto positivo 
da adoção de estilo de vida saudável na gestação melhora os resul-
tados perinatais para os bebês quanto ao risco de parto prematuro, 
baixo peso ao nascer e ser admitido na unidade neonatal, além de 
diminuir o número de resultados perinatais adversos10. Dessa for-
ma, o conhecimento das principais queixas das gestantes é impor-
tante para orientar a formulação de estratégias clínicas e de gestão 
dos serviços de saúde direcionadas a esse público alvo, visando à 
redução de agravos e gerando impacto positivo sobre a qualidade 
de vida dessas mulheres7. Diante disso, o objetivo do estudo foi 
identificar e verificar a incidência dos desconfortos físicos em ges-
tantes, no terceiro trimestre, e relacioná-los com paridade, ganho 
de peso e prática regular de atividade física.

MÉTODOS

Trata-se de estudo transversal, exploratório. A amostra foi composta 
por 64 gestantes, no terceiro trimestre, selecionadas por conveniên-
cia no Setor de Ginecologia e Obstetrícia do Ambulatório Maria 
da Glória do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Tri-
ângulo Mineiro (UFTM), por um período de quatro meses con-
secutivos. Os critérios de inclusão foram idade igual ou maior que 
18 anos, acompanhamento médico no pré-natal, de risco habitual 
e nível cognitivo adequado para os procedimentos da pesquisa. Fo-
ram excluídas mulheres com queixas musculoesqueléticas prévias à 
gestação.
As gestantes foram convidadas a participar da pesquisa ao chegarem 
para a consulta médica. Após leitura do termo de esclarecimento e 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
eram entrevistadas individualmente e, em seguida, mensurados 
peso e altura. A entrevista foi composta de identificação dos dados 
socioeconômicos, hábitos relacionados a bebida alcoólica e taba-
gismo, peso anterior à gestação e história obstétrica. Informações 
sobre presença, intensidade e frequência dos desconfortos físicos e 
prática regular de atividade física foram coletadas a partir de uma 
entrevista semiestruturada. Esta foi guiada por um instrumento ela-

borado a partir de extensa revisão bibliográfica, com a finalidade de 
abordar a maioria dos possíveis desconfortos descritos na literatura, 
próprios do período gestacional. Listaram-se os desconfortos físicos 
comumente relatados para que respondessem se estavam presentes 
ou não. Essa estratégia foi adotada, uma vez que muitos desses são 
considerados comuns e não relatados pelas gestantes como descon-
forto se não causam importante incapacidade5,6. Para os descon-
fortos presentes foram questionadas intensidade e frequência e se 
havia prática regular de atividade física. Avaliou-se a intensidade da 
dor por meio da escala analógica visual (EAV) de 10 cm. Definiu-
-se como prática regular de atividade física a realização no mínimo 
três vezes por semana com duração aproximada de 60 minutos11. 
Um estudo piloto com 25 gestantes foi realizado para identificação 
de questões com “dificuldade percebidas de resposta”, sua adequa-
ção e treinamento das entrevistadoras. A coleta foi conduzida por 
duas alunas da universidade previamente treinadas para garantir a 
padronização. Calculou-se a previsão do ganho de peso para ges-
tantes a partir do índice de massa corporal (IMC) considerando o 
período pré-gestacional. Para mulheres com IMC baixo, o ganho de 
peso previsto para o período gestacional foi entre 12,5 e 18,0kg; para 
IMC normal entre 11,5 e 16,0kg; para IMC elevado, ganho previsto 
de 7,0 a 11,5kg e para IMC classificado como obeso, o ganho de 
peso previsto foi de até 7kg12. 
Como se trata de uma amostra não probabilística (por conveniên-
cia), não foi realizado cálculo amostral. O tamanho deu-se pelas ges-
tantes que aceitaram participar do estudo no período da pesquisa.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFTM, sob o protocolo nº2119.  

Análise estatística
Foi realizada por meio de frequência simples e porcentagens. A 
análise inferencial foi feita com o teste do Qui-quadrado para vari-
áveis categóricas e o teste t de Student para contínuas, respeitando 
a normalidade dos dados, testada pelo teste de Shapiro-Wilk. O 
programa estatístico usado foi o Stata 9.2 e o nível de significância 
foi de 5%. 

RESULTADOS

A amostra constou de 64 gestantes com idade média de 26,4 
anos (mínima 18 e máxima 35 anos), 56,2% (n=36) eram pardas, 
84,3% (n=54) relataram união estável e 51,5% (n=33) tinham 2º 
grau completo ou incompleto. A maioria (89%) não ingeria be-
bida alcóolica e também não era tabagista e 57,8% (n=37) não 
trabalhavam fora do lar. Em relação à paridade, 37,5% (n=24) 
eram primíparas e 62,5%, (n=40) multíparas. Quanto ao IMC 
pré-gestacional, 17% (n=11) das gestantes foram classificadas com 
IMC baixo, 44% (n=28) com IMC normal, 22% (n=14) com 
IMC elevado e 17% (n=11) com IMC obeso. O ganho de peso es-
tava dentro do previsto em 39% (n=25), abaixo em 29,7% (n=19) 
e acima em 31,3% (n=20). A incidência dos incômodos físicos re-
latados pelas gestantes, levando-se em conta o número de queixas, 
está descrito na tabela 1.
A distribuição dos incômodos físicos relatados por 50% ou mais 
das gestantes em relação à paridade apresenta-se na tabela 2 e em 
relação ao ganho de peso os dados estão descritos na tabela 3.
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DISCUSSÃO

As modificações decorrentes do período gestacional resultam da 
interação de fatores hormonais, mecânicos e metabólicos13 que po-
dem gerar desconfortos físicos de pouca intensidade até completa 
restrição. Estudos3,5 apontam que os desconfortos se intensificam 
no terceiro trimestre gestacional e, muitas vezes, não são avaliados e 
tratados pelos profissionais5,6. Identificá-los e verificar sua frequência 

é importante para a elaboração de programas direcionados ao manu-
seio dessas alterações. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE)14, a média da idade das gestantes com escolarida-
de acima de oito anos é de 27,8 anos, índice que reflete o encontra-
do no presente estudo. Como em outros trabalhos brasileiros9,15,16, 

a porcentagem foi maior de gestantes pardas, em união estável, que 
não ingeriam bebida alcóolica, não fumavam e eram multíparas. Fa-
diga, dor lombar, dor pela contração uterina, azia, insônia e cãibra 
foram relatadas por 50% ou mais das gestantes. Esses resultados são 
semelhantes aos encontrados por Nazik e Eryilmaz7.
Neste estudo, considerou-se fadiga como uma sensação opressiva e 
sustentada de cansaço e incapacidade para realizar atividades físicas 
e mentais habituais17, que foi apresentada por 79,6% das gestantes. 
Estudos que pesquisaram7 essa mesma queixa descreveram uma inci-
dência entre 72,7% e 88,4% entre as gestantes no terceiro trimestre.  
Observou-se também que em 86,3% das mulheres que relataram fa-
diga neste estudo a frequência de aparecimento dessa queixa foi de 4 
a 7 dias por semana. Julga-se essa frequência alta, mas não foram en-
contrados dados na literatura que suportem essa afirmação. A alta in-
cidência de fadiga não apresentou relação com paridade ou ganho de 
peso. Estudos mostraram que anemia e a privação de sono aumentam 
a chance de as gestantes terem fadiga em 47 e 14% respectivamente15. 
Os fatores que causam fadiga e privação do sono durante a gestação 
não estão totalmente esclarecidos, porém a relação destes com maiores 
índices de cesarianas e desenvolvimento de depressão é conhecida18,19. 
Fadiga e estresse estão diretamente associados ao medo do parto, dessa 
forma, estratégias educativas que esclareçam as dúvidas das gestantes, 
são favoráveis e podem reduzir a solicitação de cesariana19.
A porcentagem de mulheres que se queixaram de insônia foi de 
51,3%. Num estudo realizado por Nazik e Eryilmaz7, a taxa de in-
sônia foi de 63,7% em gestantes no terceiro trimestre. Encontrou-se 
frequência semanal de privação do sono de 4 a 7 dias e sem relação 
com paridade ou ganho de peso. Por outro lado, Tsai et al.20 suge-
riram a associação entre distúrbio do sono e IMC. Outros estudos 
apontam que a insônia é um dos distúrbios do sono relatados duran-
te a gestação que pode estar associado a desconfortos que aparecem 
e/ou se intensificam no final da gestação, tais como azia, dor lombar 
e cãibra7,21. 
A definição de dor lombar é controversa na literatura devido à sua 
etiologia. Adotou-se a de caráter abrangente utilizada por Pitangui 
e Ferreira22, ou seja, como sendo um sintoma que acomete a região 
inferior das costas. Autores em estudo sobre prevalência e caracte-
rísticas de lombalgia gestacional, encontraram incidência de 73%, 
sendo mais frequente no último trimestre e nas primíparas23. Con-
tudo, não se encontrou relação da lombalgia com paridade e ganho 
de peso, corroborando o resultado de Melhado e Soler24. A maio-
ria das gestantes (83%) relatou frequência semanal de 4 a 7 dias e, 
destas, 55,8% apresentaram dor moderada, resultado semelhante ao 
encontrado em mulheres norte-americanas25. Mesmo a intensidade 
da dor lombar sendo considerada moderada, sua alta incidência e 
frequência semanal, torna-a um fator limitante às atividades de vida 
diária e ao sono3,23, além de predispor a mulher a tê-la por até três 
anos após o parto e sofrer de dor lombar em outras gestações24. A 
falta de orientação sobre prevenção e tratamento pode contribuir 
para seu agravamento23. Os fatores para alívio da dor são repouso, 
massagens e exercícios específicos e são fatores agravantes, atividades 

Tabela 1. Incômodos físicos no terceiro trimestre de gestação

Incômodos Nº de gestantes %

Fadiga 51 79,6

Dor lombar 44 68,7

Dor pela contração uterina 39 60,9

Azia 39 60,9

Insônia 34 51,3

Cãibra 32 50

Náusea 19 29,6

Dor nas costelas 14 21,8

Vômito 14 21,8

Dor ciática 13 20,3

Dor cervical 12 18,7

Dor abdominal 12 18,7

Dor torácica 11 17,1

Pesadelo 10 15,6

Prurido 10 15,6

Dor região do plexo braquial 2 3,1

Tabela 2. Distribuição dos incômodos físicos segundo a paridade e 
valor de p

Incômodos Primíparas
n=24

Multíparas
n=40

Total
n=64

Valor 
de p

Fadiga 19 32 51 0,4030

Dor lombar 13 30 43 0,4350

Dor pela contração 
uterina

16 23 39 0,4670

Azia 17 22 39 0,5170

Insônia 13 21 34 0,8640

Cãibra 11 20 31 0,3420

Tabela 3. Distribuição dos incômodos físicos segundo a previsão do 
ganho de peso e valor de p

Incômodos Abaixo
n=19

Previsto
n=25

Acima
n=20

Total
n=64

Valor 
de p

Fadiga 16 19 16 51 0,9890

Dor lombar 14 13 16 43 0,3820

Dor pela contração 
uterina

16 13 10 39 0,2440

Azia 13 12 14 39 0,1700

Insônia 11 12 11 34 0,3710

Cãibra 6 14 11 31 0,4950
Apenas 3,1% (n=2) das gestantes praticavam regularmente atividade física.
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domésticas, permanência na mesma posição por longo tempo e ví-
cios posturais23.
Observou-se incidência de 60,9% da dor da contração uterina, sem 
relação com paridade ou ganho de peso; resultado das contrações 
de Braxton-Hicks, fisiológicas, que se intensificam no terceiro tri-
mestre26. A escassez de estudos relacionados às contrações dolorosas 
durante a gestação impossibilitou a comparação do resultado do 
presente estudo, já que os encontrados consideraram dor apenas no 
momento do trabalho de parto e no parto. Deve-se contemplar, to-
davia, esse tipo de manifestação dolorosa, uma vez que se manifesta 
de 4 a 7 dias por semana (61,5%), sendo que em 56,4% com inten-
sidade moderada. 
A azia na gestação é ocasionada pelo refluxo dos sucos ácidos do 
estômago para o esôfago, decorrentes do efeito relaxante dos hor-
mônios, aumentado pela pressão ascendente do útero em crescimen-
to27. Foi relatada por 60,9% das mulheres, sendo 79,5% destas com 
frequência semanal de 4 a 7 dias, dado semelhante ao encontrado 
em estudo que investigou azia e regurgitação durante a gestação, e 
demonstrou 63% dos casos com frequência semanal de 3 a 7 dias28. 
Estudo7 descreveu 81,8% desse sintoma no terceiro trimestre ges-
tacional. Heberlein et al.29 constataram impacto positivo sobre os 
hábitos alimentares a participação da gestante em grupos de orien-
tação no pré-natal. Dessa forma, julgou-se pertinente a educação 
em saúde para as mulheres sobre alimentação adequada a fim de 
minimizar e/ou prevenir a azia.
Não houve relação com paridade ou ganho de peso. As cãibras são 
contrações dolorosas dos músculos que ocorrem principalmente nos 
músculos da coxa e panturrilha durante o sono e mantêm a região 
acometida dolorida por longo tempo26. A incidência dessa queixa foi 
de 50%, com frequência semanal de 4 a 7 dias na maioria (61,3%), 
sem relação com paridade ou ganho de peso. Não foram encontra-
dos estudos sobre o impacto da cãibra nas gestantes. A realização de 
alongamentos e massagens são formas de prevenção26. O ganho de 
peso das gestantes neste estudo, dentro ou abaixo do previsto, não 
foi garantia de menos câibras30.
Entre os benefícios da atividade física para as gestantes estão a dimi-
nuição dos desconfortos físicos, principalmente de origem musculo-
esquelética31,32 e melhora do bem-estar geral6. Das participantes des-
te estudo, só 3,1% praticavam atividade física, o que talvez explique 
a maior incidência dos sintomas. Cabe destacar que as praticantes 
também os apresentaram. Uma análise inferencial desses dados foi 
inviabilizada devido ao baixo número de praticantes. 
Os resultados deste estudo desviaram o foco da atenção dos incô-
modos musculoesqueléticos para outros. Entre os sintomas que 
acometem 50% ou mais das gestantes encontra-se a fadiga, a dor 
da contração uterina, azia, insônia, cãibra e dor lombar. Acredita-
-se que ao proporcionar conhecimento sobre a gestação, bem como 
sobre o possível tratamento dos desconfortos inerentes ao período, 
possibilita que a mulher desenvolva autonomia e segurança para 
 administrar seus sintomas, evitando automedicação33 e minimizan-
do a sua influên cia negativa na qualidade de vida.
A prática de atividade física contribui para a diminuição das queixas 
álgicas, que podem provocar insônia e até estados de depressão34, 
além de sua prática propiciar adequada força e alongamento muscu-
lares, bom condicionamento físico, bem-estar geral e auxilio no tra-
balho de parto. A fisioterapia com técnicas tais como: alongamento, 

reeducação postural global35, pilates36, exercícios aeróbicos e aquáti-
cos37 e a acupuntura 38, dentre outras técnicas, auxiliam no alivio dos 
desconfortos. A interdisciplinaridade para o atendimento das ges-
tantes é fundamental. Só a partir da interação e conscientização dos 
profissionais, todos os sintomas descritos seriam atendidos. Exemplo 
disso é a atuação da fisioterapia, com recursos como cinesioterapia, 
eletroterapia, terapia manual, hidroterapia, termoterapia e prática 
educacional, reconhecidamente eficazes na prevenção e tratamento 
das dores musculoesqueléticas5,22,26,31,32. Dessa forma, deve-se elabo-
rar estratégias para promover a atenção integral à gestante.

CONCLUSÃO

Os sintomas como fadiga, dor lombar, dor da contração uterina, 
azia, insônia e cãibra relatados por metade das gestantes não apre-
sentaram correlação com paridade, ganho de peso e prática regular 
de atividade física. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Failed back surgery 
syndrome is one of the most frequent nosological entities in a 
Pain Clinic and is characterized by the persistent maintenance 
of lumbar and/or lower limbs pain complaints in individuals al-
ready submitted to lumbar vertebral surgery. This study aimed 
at evaluating quality of life and at investigating the presence of 
alexithymia in a sample of individuals with failed back surgery 
syndrome, in addition to analyzing correlations between pain in-
tensity and symptoms of anxiety and depression.
METHODS: This is a descriptive, exploratory, comparative, 
cross-sectional study with quantitative approach in a sample of 
individuals with failed back surgery syndrome (G1) (n=38) and 
a group with low back pain without surgical intervention (G2) 
(n=42) of a Teaching Hospital Pain Clinic. Participants were 
evaluated by the Brief Pain Inventory and the Toronto Alexi-
thymia scale. Emotional factors, such as anxiety and depression, 
were evaluated by Beck scales and quality of life by the generic 
WHOQOL-BREF questionnaire.
RESULTS: There were mean alexithymia, anxiety and depres-
sion scores significantly higher for G1 and poorer quality of life 
in all domains as compared to G2. There were significant corre-
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lations between alexithymia and depression (p<0.01) and quality 
of life (except for the environment domain) and anxiety/depres-
sion (p<0.001).
CONCLUSION: Results have highlighted the negative impact 
of frequently under-diagnosed psychological variables on quality 
of life. A better understanding of these emotional reactions may 
promote a more effective participation of health professionals.
Keywords: Alexithymia, Low back pain, Post-laminectomy syn-
drome, Quality of life, Reoperation. 

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A síndrome da falha cirúr-
gica é uma das mais frequentes entidades nosológicas em uma 
Clinica de Dor e caracteriza-se pela manutenção persistente de 
queixas álgicas lombares e/ou nos membros inferiores em indiví-
duos já submetidos a cirurgia vertebral lombar. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a qualidade de vida e investigar a presença de 
alexitimia em uma amostra de indivíduos com síndrome da falha 
cirúrgica, e analisar as correlações entre intensidade de dor e pre-
sença de sintomas de ansiedade e depressão. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, 
comparativo, de corte transversal com abordagem quantitativa 
em uma amostra composta de indivíduos com diagnóstico de 
síndrome da falha cirúrgica (G1) (n=38) e um grupo com dor 
lombar e sem intervenção cirúrgica (G2) (n=42) pertencentes a 
uma Clinica da Dor de um hospital escola. Os participantes fo-
ram avaliados pelo Inventario Breve de Dor e a escala de Alexiti-
mia de Toronto. Fatores emocionais como ansiedade e depressão 
foram avaliados pelas escalas Beck e, a qualidade de vida pelo 
questionário genérico WHOQOL-BREF. 
RESULTADOS: Apontaram escores médios significativamente 
mais elevados de alexitimia, ansiedade e depressão no G1 e pior 
qualidade de vida em todos os domínios, se comparado ao G2. 
Correlações significativas entre alexitimia e depressão (p<0,01) 
e qualidade de vida (exceto no domínio ambiente) e ansiedade/
depressão (p<0,001). 
CONCLUSÃO: Os resultados destacam o impacto negativo que 
as variáveis psicológicas, frequentemente subdiagnosticadas, têm 
na qualidade vida. A melhor compreensão dessas reações emo-
cionais pode promover uma atuação mais eficaz do profissional 
de saúde.
Descritores: Alexitimia, Dor lombar, Qualidade de vida, Reope-
ração, Síndrome pós-laminectomia.
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INTRODUÇÃO

A síndrome dolorosa pós-laminectomia (SDPL), também conhe-
cida por síndrome da falha cirúrgica (SFC) inclui um grupo he-
terogêneo de pacientes com dor lombar crônica residual incapaci-
tante após tratamento cirúrgico da coluna vertebral1. 
Essa síndrome se refere especificamente à dor associada com sinto-
mas não aliviados pós-laminectomia, no entanto, o termo frequen-
temente é usado para descrever maus resultados após qualquer tipo 
de cirurgia da coluna vertebral2.
A alta incidência de insucessos nas cirurgias da coluna vertebral 
tem estimulado a busca por fatores de risco que justifiquem o re-
sultado dessa cirurgia em determinado paciente. No entanto, a 
literatura mostra que são poucos os preditores inequívocos e esses 
explicam a relativa baixa proporção da variação dos resultados3. 
Durante a última década muitos estudos têm buscado identificar 
os fatores de risco para maus resultados cirúrgicos devido à sua alta 
incidência, porém com enfoque nas variáveis biológicas, demográ-
ficas e relacionadas ao trabalho2. Com relação aos fatores psicoló-
gicos e sociológicos os estudos apresentaram diversos problemas 
psicométricos e práticos durante a escolha e o uso de instrumentos 
de triagem3. 
Assim poucos trabalhos4,5 sugerem como estratégia identificar os 
pacientes com sintomas duradouros e com alto nível de sofrimento 
que possam se beneficiar de um tratamento psicológico adicional 
antes e/ou durante o tratamento cirúrgico. 
Pacientes com baixo funcionamento social (medido com instru-
mentos de qualidade de vida) possuem um prognóstico negativo 
quando reoperados5,6, além de muita dificuldade em expressar suas 
emoções. Referenciam suas queixas usando termos como tensão, 
nervosismo, dor e irritação5,7. 
Fatores familiares e sociais devem ser abordados, esclarecendo as-
sim a diversidade de expressões clínicas e vivências pessoais6. Além 
disso, ressalta-se que a SDPL não pode ser vista apenas por seu 
impacto no funcionamento físico, mas pela interação deste com 
outros fatores pessoais como atividade profissional, crenças, ansie-
dade, depressão e alexitimia5,7. 
A alexitimia é um conceito multidimensional que se refere a um 
déficit cognitivo-afetivo relacionado à expressão de emoções7. 
Alguns pesquisadores têm considerado que o componente alexi-
tímico seria um dos correlatos psicológicos nas disfunções cujo 
sintoma principal é a dor crônica8. A utilidade da aplicação des-
se conceito está diretamente ligada à abordagem terapêutica mais 
adequada ao paciente, uma vez que sua utilização pode levar a uma 
maior compreensão de pacientes com múltiplas queixas somáticas 
que tantas vezes confundem os médicos, levando-os a consultas e 
avaliações extensivas e desnecessárias6,8.
Assim o objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade de vida e in-
vestigar dificuldades que pacientes com SFC têm para identificar e 
descrever seus sentimentos (alexitimia). 

MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, comparativo, de 
corte transversal com abordagem quantitativa. Utilizou-se uma 
amostra de conveniência de casos consecutivos. Foram incluídos 

indivíduos de ambos os sexos divididos em dois grupos, originá-
rios da demanda em 10 meses de atendimento ambulatorial. O 
grupo 1 (G1) (n=38) com diagnóstico de SDPL (média de 2,2 
cirurgias) e o grupo 2 (G2) (n=42) composto de pacientes com dor 
lombar, sem nenhuma intervenção cirúrgica, pertencentes a uma 
Clinica da Dor de um hospital escola. Todos com nível cognitivo 
suficiente para entender as perguntas, consentir em participar do 
estudo e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Pacientes com ausência de acompanhamento clínico na 
Clínica de Dor do Hospital de Base, doenças metabólicas, infla-
matórias, oncológicas ou com quadro de instabilidade segmentar 
radiológica foram excluídos. 
As avaliações foram aplicadas por um pesquisador previamente 
treinado e, dada a dificuldade de leitura por parte de alguns parti-
cipantes, as questões foram lidas e assinaladas pelo pesquisador de 
acordo com as respostas fornecidas pelos participantes, evitando 
erros de preenchimento ou de interpretação das questões.
A dor foi avaliada por meio do Inventario Breve de Dor (IBD)9. 
Esse instrumento inclui 15 itens, subdivididos em duas partes: a 
primeira avalia a intensidade da dor (8 itens), e a segunda avalia 
a interferência da dor em aspectos da vida (7 itens): habilidade 
para caminhar, sono, trabalho, relacionamento com outras pessoas 
e aproveitamento da vida em uma escala numérica de zero (sem 
dor) a 10 (pior dor possível).
Para avaliar a qualidade de vida (QV) aplicou-se o questionário 
genérico de Qualidade de Vida WHOQOL-BREF10. Trata-se de 
um instrumento composto por 26 questões que abrangem um 
domínio geral e quatro domínios específicos (físico, psicológico, 
relações sociais e meio ambiente). Os escores de QV dos domínios 
do WHOQOL-BREF têm valor de zero a 100, sendo que quanto 
maior for o valor para cada domínio, melhor será a QV.
Com relação à dificuldade para identificar e descrever os sentimen-
tos, foi aplicada a Escala de Alexitimia de Toronto (TAS)11. Esse 
instrumento mensura o grau de alexitimia segundo quatro fatores: 
F1- habilidade de identificar e descrever sentimentos e distinguir 
sentimentos de sensações corporais; F2 - habilidade para fantasiar 
ou “sonhar acordado”; F3 - preferência por focalizar eventos exter-
nos ao invés de experiências internas; F4 - habilidade para comu-
nicar os sentimentos a outras pessoas. Possui 26 itens, respondidos 
em escala Likert de cinco pontos, desde discordo inteiramente (1) 
até concordo plenamente (5). Os escores totais variam entre 26 
e 130 e, de acordo com estudos realizados com a versão original, 
quando acima de 74 (incluindo) são interpretados como presença 
de alexitimia, enquanto abaixo de 62 (incluindo), ausência de ale-
xitimia. E escores entre 63 e 73 não permitem avaliações conclu-
sivas. As pesquisas com a versão original sugerem boa consistência 
interna com coeficientes alfa variando entre 0,75 e 0,79. Com a 
versão brasileira obteve-se valores dentro desse espectro12.
Fatores emocionais como ansiedade e depressão foram avaliados 
pela escala Beck. Nesta pesquisa foi utilizado o inventário de an-
siedade (BAI)13 e o de depressão (BDI)13. O BAI foi proposto para 
mensurar os sintomas comuns de ansiedade. É composto por 21 
itens, com alternativas de respostas variando de nada a um pouco, 
moderada e grave. A classificação recomendada para o nível de an-
siedade mínima (0-7), leve (8-15), moderada (16-25) e grave (26-
63). O BDI compreende 21 categorias de sintomas e atividades, 
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contendo quatro alternativas em cada uma, em ordem crescente 
do nível de depressão. Os 21 itens referem-se a tristeza, pessimis-
mo, sentimento de fracasso, insatisfação, punição, autoaversão, 
ideias suicidas, choro, irritabilidade, retraimento social, indecisão, 
mudança na autoimagem, dificuldade de trabalhar, insônia, fatiga-
bilidade, perda de apetite e peso, preocupações somáticas e perda 
de libido. O escore total permite a classificação dos níveis de inten-
sidade da depressão, que varia entre depressão mínima (0-9), leve 
(10-16), moderada (17-29) e grave (30-63), possuindo estudos 
psicométricos brasileiros. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Insti-
tuição sob número 2384/2012.

Análise estatística
Para análise dos dados foi utilizada estatística descritiva, sendo que, 
inicialmente, realizou-se análise exploratória dos dados. O coefi-
ciente de correlação de Spearman foi aplicado para se estabelecer a 
correlação entre as variáveis de interesse.

RESULTADOS 

A amostra de ambos os grupos foi de maioria do sexo feminino 
(67%), casado (43%) e média de idade de 42,3±5,8 anos. Em rela-
ção à classificação socioeconômica notou-se o predomínio da cate-
goria baixa (½ a 2 salários mínimos). Mais da metade encontrava-
-se nesse nível socioeconômico (55,7%). Quanto à ocupação atual, 
47% (n=18) dos pacientes do G1 estão inativos (auxilio doença), 
enquanto no G2 38% (n=16). Outros dados em relação ao perfil 
sócio-demográfico e clínico são apresentados na tabela 1.
Os resultados da avaliação de dor, ansiedade, depressão e alexi-
timia comparando os dois grupos são apresentados na tabela 2. 
Em todos os parâmetros avaliados obtiveram-se elevadas pontu-
ações no G1 nos questionários de Beck e uma percepção intensa 
de dor e da interferência dela no cotidiano dos pacientes. Quanto 
à QV, os escores médios mais baixos, em ambos os grupos, cor-
respondem aos domínios físico e psicológico e são apresentados 
na figura 1.

Figura 1. Medidas de tendência central e dispersão dos escores dos 
domínios do WHOQOL-BREF em pacientes avaliados
G1 = com diagnóstico de síndrome da falha cirúrgica; G2 = dor lombar e sem 
intervenção cirúrgica.

Físico Psicológico Relações 
sociais

Meio  
ambiente

G1

G2

Tabela 1. Características sócio-demográficas e clinicas (média±desvio 
padrão ou número de porcentagem) da amostra (n=38)

Variáveis Grupos n Media±DP %

Escolaridade (anos) G1
G2

38
42

7±4,5
8±3,8

Tempo de dor (meses) G1
G2

38
42

8±6,8
9±8,7 

Situação trabalhista
Trabalho formal
Auxilio doença
Aposentado
Trabalho informal
Trabalho formal
Auxilio doença
Aposentado
Trabalho informal

G1
G2

38
42

10,5(n=4)
47(n=18)
28 (n=11)
14,5 (n=5)
30,9(n=13)
11,9(n=5)
19,1(n=8)
38,1(n=16)

G1 = com diagnóstico de síndrome da falha cirúrgica; G2 = dor lombar e sem 
intervenção cirúrgica.

Tabela 3. Valores de média e desvio padrão (±) da escala de alexitimia 
de Toronto nos pacientes avaliados (n=38)

TAS Média±DP Mínimo Máximo

F1 36,5±7,0 19 45

F2 10,9±4,0 6 17

F3 14,8±3,2 11 21

F4 13,2±2,8 9 20

Total 75,4±6,3 59 90

TAS = escala de Alexitimia de Toronto; F1 = habilidade de identificar e descrever 
sentimentos e distinguir sentimentos de sensações corporais; F2 = habilidade 
para fantasiar ou “sonhar acordado”; F3 = preferência por focalizar eventos 
externos ao invés de experiências internas; F4 = habilidade para comunicar os 
sentimentos a outras pessoas.

Tabela 2. Escores obtidos na avaliação de dor, ansiedade, depressão 
e alexitimia das amostras avaliadas

Instrumentos GI (n=38)
Média ± DP

GII (n=42)
Média ± DP

Valor 
de p

IBD
Intensidade da dor
Interferência da dor em ativi-
dades em geral
   Humor
   Habilidade para caminhar
   No sono
   No trabalho
   No relacionamento pessoal
   No aproveitamento da vida

9,04±2,3

8,35±3,04
7,32±2,50
9,35±1,98
8,50±2,35
5,65±3,25
6.50±3.50

8,50±3,2

6,48±3,5
4,50±1,7
5,80±2,8
5,60±2,5
4,75±1,5
4,50±2,5

0,054

0,048*
0,036*
0,045*
0,048*
0,065
0,045*

BDI 24,9±12,6 18,6±5,4 0,045*

BAI 17,8±3,4 8,2±4,6 0,028*

TAS
   F1 (identificar sentimento)
   F2 (fantasiar)
   F3 (comunicar sentimento)
   F4 (foco no trabalho)
   Total

36,5±7,0
10,9±4,0
14,8±3,2
13,2±2,8
75,4±6,3

28,5±8,5
5,4±3,8
9,6±5,4
10,8±2,5
60,5±1,2

0,036*
0,045*
0,038*
0,034*
0,035*

*Nível de significância – p<0,05; G1 = com diagnóstico de síndrome da falha 
cirúrgica; G2 = dor lombar e sem intervenção cirúrgica IBD = inventário breve 
de dor; BDI = inventário de depressão; BAI = inventário de ansiedade; TAS = 
escala de alexitimia de Toronto.
De acordo com os escores médios da TAS verificou-se prevalência de alexitimia 
(<74), levando em conta os valores de corte estabelecidos por Yoshida10.
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DISCUSSÃO

De acordo com os resultados obtidos pode-se constatar média de 
cirurgias deste estudo similares a outros trabalhos14,15. Também foi 
encontrada na amostra a média de idade de 42,3 anos e alta incidên-
cia de incapacidade para o trabalho, revelada em uma maioria com 
auxilio doença, corroborando o trabalho de Steenstra et al.16. Em 
relação ao sexo observou-se que os homens foram a maioria, sendo 
concordante com o estudo de Teixeira et al.17. Houve discordância 
com o trabalho de Heyer et al.18. No presente estudo, o peso corpo-
ral estava acima dos parâmetros antropométricos. Vários trabalhos 
identificam o peso aumentado como fator de risco importante para 
potencializar a dor, antes ou após a cirurgia14,16.
Em relação à depressão, 39,4% da amostra estudada apresentaram 
grau moderado. Algumas pesquisas revelam que indivíduos com dor 
crônica que estão deprimidos tem maior índice de incapacidade do 
que os não deprimidos; e isso interfere negativamente na QV18. A 
QV comprometida nos domínios físico e psicológico assemelha-se 
a dados do estudo de Beigin et al.19 que revela que essas dimensões 
podem predizer a ocorrência e expressão do sintoma álgico pós-
-cirurgia. A ansiedade também moderada na maioria dos pacientes 
deste estudo foi seguida de ansiedade grave e, como exemplo dessa 
interferência negativa, tem-se a amplificação dos sintomas físicos e 
da incapacidade funcional associada à dor e a baixa adesão a dieta 
ou a fármaco17,20.
Quanto à alexitimia, essa se revelou prevalente neste estudo. É ca-
racterístico das pessoas alexitímicas um estilo de pensamento literal, 
isto é, a falta de consciência dos próprios sentimentos em situações 
geradoras de estresse, facilitando a somatização21,22.
No trabalho de Lane, Sechrest e Riedel23 foi administrado o TAS-20 
em 380 indivíduos estratificados por idade, sexo, nível socioeconô-
mico e anos de escolaridade. Foi observado que esse instrumento 
demonstra uma tendência de informar piores resultados para pa-
cientes com idade avançada, do sexo masculino, com baixo nível 
socioeconômico e menor escolaridade. Portanto, pode‐se deduzir 
que os presentes resultados também foram afetados pelo baixo nível 
socioeconômico e pelo menor número de anos de escolaridade pre-
sentes na amostra.
Saariaho et al.24 acompanharam por 8 anos pacientes com dor crô-
nica e investigaram o impacto da alexitimia e depressão. Verifica-
ram que os alexitímicos tiveram pior quadro de dor e depressão 
tanto no início quanto durante o seguimento clínico, relacionan-
do-se com o sexo masculino e alexitimia no início do estudo, mas 
não com depressão. Alexitimia e depressão estavam intimamente 
relacionadas entre si e a ligação foi reforçada durante o período de 
acompanhamento. 
Os resultados do presente estudo apontam para a necessidade de 
programas de intervenção elaborados por equipes multidisciplinares 
a fim de contribuir nas dificuldades de processamento emocional e, 
consequentemente melhorar a qualidade de vida. 

CONCLUSÃO

De forma geral a síndrome da falha cirúrgica tem um impacto signi-
ficativo na qualidade de vida dos pacientes facilitando a prevalência 
de alexitimia, depressão e ansiedade.  
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Adequate postopera-
tive pain evaluation and management are priorities for quality 
assistance, especially after neurological surgeries. This study ai-
med at evaluating postoperative pain of neurosurgical patients 
submitted to unruptured brain aneurysm clamping.
METHODS: Prospective and descriptive study carried out in 
a charity hospital of the city of Aracaju, Sergipe, Brazil. Sample 
was made up of 28 patients submitted to elective craniotomy for 
unruptured brain aneurysm clamping. Mann-Whitney, Kruskal-
-Wallis and Dunn-Bonferroni tests were used for inferential 
analysis. Significance level was 5% throughout the study. 
RESULTS: Most patients (78.6%) were females, 64.0% had 
postoperative pain. There has been significant difference in the 
number of days with postoperative pain among patients with as-
sociated comorbidities (p=0.04) and previous surgery (p=0.01). 
Most patients had moderate and throbbing headache. There 
were no adequate pain records and most frequent analgesics were 
simple analgesics. Opioids prescription was incipient. 
CONCLUSION: Systematic pain evaluation should be part of 
multiprofessional assistance, in compliance with international 
and national pain institutions recommendations. 
Keywords: Analgesia, Aneurysm, Nursing, Pain, Pain measurement.

Postoperative pain and analgesia in patients submitted to unruptured 
brain aneurysm clamping
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Avaliação e manuseio adequa-
dos da dor pós-operatória são prioridades para uma assistência de 
qualidade, sobretudo em cirurgias neurológicas. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a dor pós-operatória de pacientes neurocirúrgi-
cos submetidos a pinçamento de aneurisma não roto.
MÉTODOS: Estudo prospectivo e descritivo realizado em um 
hospital beneficente do município de Aracaju, Sergipe, Brasil. 
A casuística foi constituída por 28 pacientes submetidos a cra-
niotomia eletiva para tratamento de aneurisma cerebral não roto 
por meio de pinçamento. Na análise inferencial foram utilizados 
os testes de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e Dunn-Bonferroni. 
Foi adotado nível de significância de 5% em todo o estudo. 
RESULTADOS: A maioria dos pacientes (78,6%) era do sexo 
feminino, 64,0% apresentaram dor no pós-operatório. Houve 
diferença significativa quanto ao número de dias com dor pós-
-operatória entre os pacientes que tinham comorbidades asso-
ciadas (p=0,04) e cirurgia anterior (p=0,01). A maior parte dos 
pacientes apresentou cefaleia de intensidade moderada e pulsátil. 
Não houve registro adequado da dor nos prontuários, os analgé-
sicos mais utilizados foram analgésicos simples e a prescrição de 
opioides foi incipiente. 
CONCLUSÃO: A avaliação do fenômeno doloroso de forma sis-
temática deve fazer parte da assistência multiprofissional, conforme 
as recomendações de instituições nacionais e internacionais da dor.
Descritores: Analgesia, Aneurisma, Dor, Enfermagem, Mensu-
ração da dor.
 
INTRODUÇÃO

A dor é uma experiência subjetiva e multidimensional, presente na 
maioria dos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, em 
especial no pós-operatório de pinçamento de aneurisma1. É um pro-
blema desafiador na área de saúde, pois causa sofrimento físico e 
emocional, que resulta em impacto fisiológico adverso a vários siste-
mas, com repercussão na recuperação e bem-estar geral do paciente. 
Apesar de ser considerada o quinto sinal vital, ainda é um parâmetro 
pouco explorado em algumas instituições hospitalares2-4.
O controle eficaz do fenômeno doloroso é um direito do paciente 
que deve ser assegurado para evitar complicações pós-operatórias 
e internação hospitalar prolongada3,5. Nesse sentido, o manuseio 
eficaz da dor ocorre quando mensuração e avaliação são realizadas 
de modo contínuo e sistemático.
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O enfermeiro enquanto líder deve exercer o seu papel no controle 
da dor por meio da avaliação e orientação à sua equipe sobre as-
pectos importantes do manuseio adequado, além de discutir com 
a equipe multidisciplinar quando o tratamento analgésico não es-
tiver fundamentado na avaliação do paciente e em diretrizes nacio-
nais e internacionais1,6.
Embora existam diversas evidências científicas relacionadas ao tra-
tamento eficaz da dor pós-operatória, os pacientes cirúrgicos ainda 
sofrem com esquemas analgésicos inadequados7. O uso de terapia 
analgésica multimodal tem sua eficácia reconhecida por reduzir as 
doses e efeitos adversos de determinados fármacos, sobretudo os 
opioides8. Por outro lado, a prática da oligoanalgesia ainda é fre-
quente no cenário de pós-craniotomia9.
O estudo justifica-se pela necessidade de buscar estratégias de con-
trole da dor em pacientes submetidos a pinçamento de aneurisma, 
respeitando as premissas da International Association for the Study 
of Pain (IASP) e das recomendações do Sistema Único de Saúde 
(SUS).
O presente estudo objetivou avaliar a dor pós-operatória de pa-
cientes neurocirúrgicos submetidos a pinçamento de aneurisma 
analisando as variáveis: localização, intensidade, duração, fatores 
atenuantes e agravantes, bem como, verificar o registro de dor 
realizado pela equipe de saúde nos prontuários dos pacientes no 
pós-operatório e a prevalência de dor durante a primeira semana 
pós-craniotomia.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo prospectivo, descritivo e exploratório com 
abordagem quantitativa, realizado no período de setembro de 
2014 a maio de 2015, na unidade de terapia intensiva e setor de 
neurocirurgia de um hospital beneficente do município de Araca-
ju, Sergipe, Brasil. 
A casuística foi constituída por 28 pacientes submetidos a pinça-
mento de aneurisma não roto. Após levantamento do número de 
pacientes submetidos a craniotomia para pinçamento de aneuris-
ma no período de setembro de 2013 a março de 2014, verificou-
-se que foram realizadas 32 craniotomias por aneurisma cerebral. 
Posteriormente a essa etapa, foi realizado o cálculo para a deter-
minação do tamanho amostral10, no qual se determinou tamanho 
mínimo de 27 pacientes, conforme a figura 1.

Foram incluídos pacientes maiores de 18 anos, submetidos a cra-
niotomia eletiva devido a aneurisma cerebral não roto, com escore 
da escala de coma de Glasgow (ECGl) igual a 15. Evolução para o 
óbito durante qualquer momento do seguimento foi considerado 
critério de exclusão. Os pacientes incluídos foram avaliados nos 
sete primeiros dias de pós-operatório e/ou até a alta hospitalar.
O formulário de coleta continha dados sobre o perfil sócio-de-
mográfico e clínico do paciente. Adicionalmente, existiam infor-
mações sobre presença, localização e intensidade da dor após a 
cirurgia, perguntas específicas sobre características de cefaleia pós-
-operatória, analgesia administrada, registro da dor pelos profissio-
nais, além da escala visual numérica (EVN) da dor.
A coleta de dados foi realizada por meio da seleção dos prontuários 
dos pacientes. Após essa etapa, foi realizada a análise documental 
seguida de entrevista. Os pacientes foram avaliados do primeiro ao 
sétimo dia de pós-operatório, e/ou até a alta hospitalar, nos casos 
em que a alta hospitalar ocorreu em um período inferior a sete dias.
Para avaliar a intensidade da dor, foi utilizada a EVN da dor. Foi 
solicitado ao paciente que informasse o local da dor, identificasse na 
escala sua intensidade e mencionasse os fatores agravantes e atenu-
antes do processo doloroso, bem como as características da cefaleia. 
Uma vez ao dia, antes e após uma hora da administração do anal-
gésico (prescrito de rotina pelo médico assistente da instituição), 
foi efetuada avaliação sobre a intensidade da dor. Os pacientes que 
não receberam analgesia e/ou não referiram dor também foram 
avaliados uma hora após a primeira avaliação e questionados sobre 
a presença de dor.
A pesquisa seguiu as recomendações da Resolução 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde, e todos os pacientes assinaram o Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 
Federal de Sergipe (CAAE: 32813114.8.0000.5546).

Análise estatística
Na análise descritiva, as variáveis foram expressas por meio de fre-
quência simples e percentual (quando categóricas) ou média e des-
vio padrão (quando contínuas ou ordinais). Na análise inferencial, 
foram utilizados os testes de Mann-Whitney (para duas médias in-
dependentes), Kruskal-Wallis (três ou mais médias independentes) 
e Dunn-Bonferroni (múltiplas comparações). Para todo o estudo 
foi utilizado o nível de significância de 5% e o software utilizado 
foi o R Core Team 2015.

RESULTADOS

Foram elegíveis para o estudo 28 pacientes submetidos a pinçamen-
to de aneurisma, os quais foram entrevistados até o 3º dia de pós-
-operatório (DPO). Ao longo do seguimento, 10 pacientes recebe-
ram alta hospitalar, restando 18 pacientes avaliados até o 7º DPO.
A maioria dos pacientes (78,6%) era do sexo feminino, com idade 
≥ 45 anos (67,9%), casados (53,6%) e sem antecedentes patoló-
gicos (67,9%). A cefaleia prevaleceu na totalidade dos pacientes. 
O número de dias com dor pós-operatória foi significativamente 
diferente entre os pacientes que tinham comorbidades associadas e 
aqueles que realizaram cirurgia. O tempo médio de internação na 
unidade de terapia intensiva foi de 2,8 dias (Tabela 1).

N = Nxn0    Sendo que n0=1/E0²
       N+n0

Onde:
N = tamanho da população
n = tamanho da amostra
n0 = aproximação do tamanho da amostra
E0 = erro amostral tolerável
n0 = 1/(0,05)² = 1/0,0025 = 400

Como o N = 32, então:
N = 32x400 = 12800 = 27
       32+400      432

Figura 1. Descrição do cálculo amostral
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Tabela 1. Dados sócio-demográficos e número de dias relacionados à presença de dor no pós-operatório de pinçamento de aneurisma. Aracaju, 
SE, Brasil, 2015

Variáveis n % Dor

Nº dias
Média (DP)

Valor de p % dias
Média (DP)

Valor de p

Sexo

Masculino 6 21,4 2,5 (1,8) 0,81* 36 (26) 0,57*

Feminino 22 78,6 2,7 (1,6) 44 (23)

Idade

<45 9 32,1 2,8 (2,0) 0,81* 42 (28) 0,85*

>=45 19 67,9 2,6 (1,5) 43 (22)

Antecedentes patológicos

Diabetes e hipertensão 3 10,7 4,7 (0,6)¶ 0,04** 71 (13)¶ 0,04**

Hipertensão 6 21,4 1,8 (1,2)¶¶ 30 (16)¶¶

Não possui 19 67,9 2,6 (1,7)¶,¶¶ 42 (24)¶,¶¶

Cirurgia anterior

Sim 13 46,4 1,9 (1,8) 0,02* 31 (25) 0,01*

Não 15 53,6 3,3 (1,2) 52 (17)
*Teste de Mann-Whitney, **Teste de Kruskal-Wallis e ¶,¶¶Subgrupos distintos a 5% para o teste de Dunn-Bonferroni.

Tabela 2. Presença da cefaleia pós-operatória de acordo com a lo-
calização, características, intensidade, fatores agravantes e sintomas 
associados, Aracaju, SE, Brasil, 2015.

Variáveis n (%)
Localização
   Frontotemporal 36 (47)
   Frontal 15 (20)
   Temporofrontal 8 (11)
   Unilateral 8 (11)
   Occipital 4 (5)
   Holocraniana 2 (3)
   Fronto-orbitária 2 (3)
Características
   Pulsátil 51 (68)
   Contínua 3 (4)
   Punhalada 2 (3)
   Aperto ou pressão 17 (22)
   Tensional 2 (3)
Intensidade da dor
   Leve 30 (40)
   Moderada 41 (55)
   Intensa 4 (5)
Fatores agravantes
   Balanceio da cabeça 32 (55)
   Movimentos do pescoço 20 (35)
   Movimentação ou palpação do olho 2 (4)
   Esforço físico 1 (2)
   Nenhum 2 (4)
Sintomas associados
   Náuseas 14 (19)
   Vômitos 3 (4)
   Distúrbios do sono 5 (7)
   Fotofobia 2 (3)
   Sudorese 2 (3)
   Vertigem posicional 2 (3)
   Lacrimejamento 1 (1)
   Aumento da temperatura   1 (1)
   Nenhum 51 (59)

Dentre os entrevistados, 64,0% apresentaram dor no pós-operató-
rio. A prevalência da cefaleia foi mais elevada no 1º DPO e menor 
no 7º (Figura 2).
A maior parte dos pacientes apresentou cefaleia de intensidade 
moderada, pulsátil, localizada na região frontotemporal (48,0%) 
e frontal (20,0%). Os principais sintomas associados a esse tipo de 
dor foram náuseas, vômitos e distúrbios do sono (Tabela 2).
A dor pós-operatória esteve presente em grande parte dos dias do 
seguimento, porém não houve registro adequado da dor nos pron-
tuários. Os médicos foram os profissionais que registraram a dor 
de maneira mais apropriada, em detrimento dos enfermeiros. Os 
analgésicos simples foram os mais utilizados, com prescrição in-
cipiente de opioides. As prescrições “se necessário” sofreram uma 
variação de 3,5% no 1º e 64,0% no 7º DPO (Tabelas 3 e 4).

Figura 2. Prevalência da dor pós-operatória no pinçamento de aneu-
risma, Aracaju, SE, Brasil, 2015. 
DPO = dias de pós-operatório

Pacientes Prevalência de dor (%)

DPO



30

Menezes MG, Ribeiro GJ, Nascimento FS, 
Alves JA, Lima AG e Ribeiro MC

Rev Dor. São Paulo, 2017 jan-mar;18(1):27-31

DISCUSSÃO

A adequação da analgesia e o alívio da dor são direitos inalienáveis 
dos pacientes, tendo em vista que, após o pinçamento de aneurisma, 
o fenômeno doloroso é um dos sintomas mais prevalentes. Portanto, 
o manuseio adequado da dor é fundamental para a recuperação pós-
-operatória e propiciar o retorno precoce das atividades da vida diária.
Os profissionais de enfermagem têm papel fundamental no alívio da 
dor desses pacientes, pois estão diretamente relacionados ao cuidado 
durante todo o ciclo de assistência diária, sendo responsáveis pelo 
auxílio na escolha do analgésico a ser administrado, quando avaliam 
corretamente a intensidade da dor referida pelo paciente.
Resultados desta pesquisa indicaram que o sexo feminino foi predo-
minante. Tais dados corroboram estudos que objetivaram investigar 
a prevalência, intensidade e registro de dor na primeira semana após 
a cirurgia11,12. A possível explicação para esses resultados pode estar 
associada às diferenças de sexo quanto aos fatores de risco para do-
enças cardiovasculares. As alterações que ocorrem durante o ciclo de 
vida da mulher, relacionadas a modificações hormonais, podem ter 
contribuído para o desenvolvimento de alterações vasculares, culmi-
nando com a formação de aneurismas.
A média de idade dos pacientes foi de 47,6 anos. Pesquisas realiza-
das com pacientes submetidos a craniotomia obtiveram resultados 
semelhantes9-11,13. As doenças crônicas não transmissíveis ocorrem 
com maior frequência na quarta década de vida. Acredita-se que o 
acesso à rede de atenção à saúde de maneira preventiva, com diag-
nóstico precoce e tratamento definitivo em tempo oportuno, evitou 
complicações neurológicas, sequelas e comprometimento das con-
dições de saúde e, por conseguinte, propiciou a redução dos dias de 
internação hospitalar dos pacientes.
O tipo de dor mais prevalente foi a cefaleia de intensidade modera-
da, sendo compatível com o descrito por outros autores14-16. Outro 
estudo evidenciou que após o tratamento cirúrgico de aneurismas, 
há maior risco de o paciente desenvolver cefaleia17. A cefaleia pós-

-operatória é um sintoma comum em pacientes após craniotomia, 
o que exige uma abordagem multidisciplinar, com vistas a reduzir 
sequelas neurológicas, tempo de internação e custos hospitalares. 
Além disso, pode propiciar melhor qualidade assistencial e satisfação 
aos pacientes e seus familiares. 
A característica da cefaleia que mais prevaleceu foi a pulsátil, com 
predominância nas regiões frontal e frontotemporal. Estudo que in-
vestigou a cefaleia pós-craniotomia constatou que dentre as caracte-
rísticas mais frequentes estão as que começam no primeiro dia após 
a cirurgia, localizadas no mesmo lado e no local da incisão cirúrgica, 
e melhoram no decorrer da semana18. Outro trabalho que analisou 
a incidência de dor aguda pós-craniotomia, descreveu a dor pulsá-
til como prevalente e demonstrou que a intensidade e localização 
da dor dependem do tipo de abordagem cirúrgica19. No presente 
estudo, prevaleceram as cirurgias supratentoriais. Acredita-se que a 
localização da dor na região frontotemporal está relacionada a esse 
tipo de abordagem e localização da incisão cirúrgica.
O tipo de dor mais prevalente foi a moderada, o que requer o uso 
de opioides fracos associados a analgésicos de primeira classe, con-
forme preconizado pela escada analgésica da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). No entanto, foi observada inconsistência no uso 
desses fármacos, o que diverge das premissas da IASP e da OMS20,21. 
Dados semelhantes foram obtidos em outras pesquisas, nas quais 
prevaleceu o uso de analgésicos que não proporcionaram um manu-
seio adequado da dor8,9,15,16.
A persistência da dor pode provocar várias alterações neurovegetativas, 
neurológicas e diminuição de oferta de oxigênio aos tecidos. Portanto, 
o seu manuseio adequado torna-se necessário, com vistas à redução 
desses efeitos deletérios. A dor aguda tratada de maneira inadequada 
pode evoluir para cronificação, tornando-se uma doença com prejuí-
zos nas atividades de vida diária, necessitando uma abordagem inter-
disciplinar para propiciar melhoria na qualidade de vida dos pacientes. 
Os principais sintomas associados à dor foram náuseas e vômitos. 
Resultados semelhantes foram encontrados em pesquisas recentes 

Tabela 3. Presença e registro de dor no pós-operatório de pinçamento de aneurisma. Aracaju, SE, Brasil, 2015

Variáveis Presença e registro de dor n (%)

1ºDPO 2ºDPO 3ºDPO 4ºDPO 5ºDPO 6ºDPO 7ºDPO

Dor

   Sim 18 (64) 14 (50) 15 (54) 9 (36) 10 (42) 7 (32) 2 (11)

Profissional que registrou

   Equipe de enfermagem 4 (50) 5 (71) 5 (71) 4 (100) 7 (100) 1 (50) 1 (100)

   Médico 4 (50) 3 (43) 3 (43) 0 (0) 0 (0) 1 (50) 1 (100)

Tabela 4. Intensidade da dor e analgésico administrado no pós-operatório de pinçamento de aneurisma. Aracaju, SE, Brasil, 2015

Fármaco administrado Intensidade da dor Média (DP)

1ºDPO 2ºDPO 3ºDPO 4ºDPO 5ºDPO 6ºDPO 7ºDPO

Analgésicos simples 3,7 (2,5) 2,5 (1,9) 2,2 (2,6) 1 (1,6) 2,3 (3,9) 3 (2,2) 0 (0)

AINES 4,1 (2,0) 2,3 (4,0) 0,8 (1,5) 0 (0) 1,3 (2,3) 9 (0) 2 (0)

Opioide fraco 1,8 (2,0) 2,5 (3,3) 1,5 (3) 0,8 (1,3) 1,3 (2,3) 0 (0) 0 (0)

Opioide forte 0 (0,0) 0 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Analgésico simples + AINES 0 (0,0) 1 (1,7) 2,4 (2,2) 2,6 (2,8) 2,9 (3,1) 1,1 (1,8) 0,3 (0,9)
AINES = anti-inflamatórios não esteroides.
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que objetivaram avaliar a incidência de náuseas e vômitos no pós-
-operatório de craniotomia22. Os vômitos prejudicam a recuperação 
neurocirúrgica dos pacientes, tendo em vista que ocorre aumento da 
pressão intracraniana, com riscos de hemorragias encefálicas, bem 
como desequilíbrio hidroeletrolítico. Dessa maneira, os profissionais 
da saúde devem utilizar estratégias sistemáticas para prevenção des-
ses sintomas.
Outro sintoma associado à dor foi alteração do padrão do sono23. 
Esse distúrbio está relacionado a fadiga, depressão e transtornos de 
saúde mental, podendo refletir de forma negativa no prognóstico 
dos pacientes. Desse modo, o sono adequado pode melhorar a recu-
peração clínica, diminuir a ansiedade e a sonolência diurna excessiva.
Embora a dor estivesse presente durante todo o pós-operatório, os 
registros nos prontuários foram incipientes. Estudos recentes tam-
bém constataram esse fato3,11,24. Os médicos foram os profissionais 
que registraram a dor de forma adequada. Em contrapartida, so-
mente um enfermeiro registrou a dor. A documentação das ativida-
des da saúde deve fazer parte da rotina profissional, tendo em vista a 
garantia do respaldo ético-legal. Esse dado é preocupante, pois a falta 
do registro sugere uma avaliação precária do fenômeno doloroso e, 
por conseguinte, um manuseio insatisfatório.
Enfermeiros devem avaliar e registrar a dor de forma adequada, pois 
quando realizam uma mensuração correta, são capazes de identifi-
car divergências em relação ao tratamento analgésico estabelecido, e 
questionar a implementação de uma analgesia adequada25.
O padrão de prescrição “se necessário” (S/N) esteve presente em 
muitos prontuários dos pacientes. Esse formato de prescrição dele-
ga à equipe de enfermagem a responsabilidade do manuseio da dor 
do paciente, pois quando existem vários analgésicos prescritos nessa 
condição, a escolha do analgésico a ser administrado, em muitas si-
tuações, é realizada pela enfermagem25.
A avaliação sistemática da dor não esteve presente no estudo, uma 
vez que os registros realizados pela equipe de enfermagem relatavam 
apenas presença ou ausência de dor e os analgésicos simples foram a 
opção de escolha que prevaleceu, mesmo em casos de dor moderada 
à intensa.
Devido à magnitude do fenômeno doloroso, é necessário que pro-
fissionais da saúde busquem atualização constante com o objetivo 
de proporcionar à sua equipe uma educação continuada efetiva com 
vistas a um atendimento de qualidade15,26.
 
CONCLUSÃO

A maioria da amostra foi constituída por mulheres, com comorbi-
dades associadas como hipertensão e diabetes. O tipo de dor mais 
prevalente foi a cefaleia de intensidade moderada e caráter pulsátil. 
Os analgésicos simples foram os mais utilizados e houve subnotifica-
ção do fenômeno doloroso.

REFERÊNCIAS

1. Ribeiro Mdo C, Pereira CU, Sallum AM, Alves JA, Albuquerque MF, Fujishima PA. 
Knowledge of doctors and nurses on pain in patients undergoing craniotomy. Rev Lat 
Am Enfermagem. 2012;20(6):1057-63. English, Portuguese, Spanish.

2. Zorowitz RD, Smout RJ, Gassaway JA, Horn SD. Usage of pain medications during 
stroke rehabilitation: the Post-Stroke Rehabilitation Outcomes Projects (PSROP). 
Top Stroke Rehabil. 2005;12(4):37-49.

3. Ribeiro MC, Pereira CU, Sallum AM, Martins-Filho PR, Nunes MS, Carvalho MB. Dor 
pós-operatória em pacientes submetidos à craniotomia. Rev Dor. 2012;13(3):229-34.

4. Saha P, Chattopadhyay S, Rudra A, Roy S. Pain after craniotomy: a time for reapprai-
sal? Indian J Pain. 2013;2(1):4-6.

5. Molnár L, Simon E, Nemes R, Fulesdi B, Molnár CJ. Postcraniotomy headache. J 
Anesth. 2014;28(1):102-11.

6. Barbosa TP, Beccaria LM, Beccaria RM, Pereira AM. Evaluation of postoperative pain 
experience in intensive care unit patients. Rev Bras Ter Intensiva. 2011;23(4):470-7.

7. Fanelli G, Berti M, Baciarello M. Updating postoperative pain management: from 
multimodal to context-sensitive treatment. Minerva Anestesiol. 2008;74(9):489-500.

8. Gottschalk A, Yaster M. The perioperative management of pain from intracranial sur-
gery. Neurocrit Care. 2009;10(1):387-402.

9. Rahimi SY, Alleyne CH, Vernier E, Witcher MR, Vender JR. Postoperative pain ma-
nagement with tramadol after craniotomy: evaluation and cost analysis. J Neurosurg. 
2010;112(2):268-72.

10. Barbetta PA. Estatística aplicada às ciências sociais. 6a ed. Florianópolis: Editora da 
UFSC; 2006.

11. de Oliveira Ribeiro Mdo C, Pereira CU, Sallum AM, Martins-Filho PR, Santana 
JM, da Silva Nunes M, et al.  Immediate post-craniotomy headache. Cephalalgia. 
2013;33(11):897-905.

12. Smitherman TA, Burch R, Sheikh H, Loder E. The prevalence, impact and treatment 
of migraine and severe headaches in the United States: a review of statistics from 
national surveillance studies. Headache. 2013;53(3):427-36.

13. Kim YD, Park JH, Yang S, Kim S, Hong JTK, Sung JH, et al. Pain assessment in brain 
tumor patients after elective. Brain Tumor Res Treat. 2013;1(1):24-7.

14. Ribeiro MC, Pereira CU, Sallum AM, Lopes JR, Alves JA, Carvalho MB. Las conse-
cuencias del dolor en pacientes sometidos a craneotomía elective. Rev Chil Neurocir. 
2012;38(2):105-9.

15. Fernández-Galinski DL, Gordo F, López GS, Pulido C, Real J. Conocimientos y ac-
titudes de pacientes y personal sanitario frente al dolor postoperatorio. Rev Soc Esp 
Dolor. 2007;14(1):3-8.

16. Durieux M, Himmelseher S. Pain control after craniotomy: off balance on the tightro-
pe? J Neurosurg. 2007;106(2):207-9.

17. Magalhães JE, Azevedo-Filho HR, Rocha-Filho PA. The risk of headache attri-
buted to surgical treatment of intracranial aneurysms: a cohort study. Headache. 
2013;53(10):1613-23.

18. Rocha-Filho PA. Post craniotomy headache: a clinical view with a focus on the persis-
tent form. Headache. 2015;55(5):733-8.

19. Gray LC, Matta BF. Acute and chronic following craniotomy: a review. Anaesthesia. 
2005;60(7):693-704.

20. International Association for Study of Pain (IASP). Consensus development conferen-
ce statement: the integrated approach to the management of pain. Accid Emerg Med. 
1994;6(3):491-2.

21. World Health Organization (WHO). Cancer pain relief: with a guide to opioid avai-
lability. 2nd ed. WHO Library: Geneva; 1996. 

22. Ryu JH, Lee JE, Lim YJ, Hong DM, Park HP, Han JI, et al. A prospective, rando-
mized, double-blind, and multicenter trial of prophylactic effects of ramosetronon 
postoperative nausea and vomiting (PONV) after craniotomy: comparison with on-
dansetron. BMC Anesthesiology. 2014;63(1):1-8.

23. Finan PH, Goodin BR, Smith MT. The association of sleep and pain: an update and 
a path forward. J Pain. 2013;14(12):1539-52.

24. Kiekkas P, Gardeli P, Bakalis N, Stefanopoulos N, Adamopoulou K, Avdulla C, et al. 
Predictors of nurses’ knowledge and attitudes toward postoperative pain in Greece. 
Pain Manag Nurs. 2015;16(1):2-10.

25. Peón AU, Diccini S. [Postoperative pain in craniotomy]. Rev Lat Am Enfermagem. 
2005;13(4):489-95. Portuguese.

26. Oliveira RM, Leitão IM, Silva LM, Almeida PC, Oliveira SK, Pinheiro MB. 
Dor e analgesia pós-operatória: análise dos registros em prontuários. Rev Dor. 
2013;14(4):251-5.



32

Rev Dor. São Paulo, 2017 jan-mar;18(1):32-7

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Temporomandibular 
disorders are considered the primary cause of chronic orofacial 
pain. Many patients consider self-medication a fast and adequate 
means to solve the pain problem and do not look for professio-
nal assistance. In spite of the considerable clinical implication 
of self-medication for temporomandibular disorders, the subject 
is poorly discussed in the literature. This study aimed at eva-
luating, by means of focus group, the opinion and perception 
of temporomandibular disorders/orofacial pain specialists about 
self-medication associated to temporomandibular disorders.
METHODS: Focal group is a qualitative methodology techni-
que which, by means of participants interaction, aims at col-
lecting data as from a discussion focused on specific topics. By 
means of speech, subjects freely express their knowledge, beliefs, 
attitudes and perceptions contributing to deepen the knowledge 
about a core subject. Participated in the study five temporoman-
dibular disorders/orofacial pain specialists and a moderator who 
led the discussion. The following topics were addressed: tempo-
romandibular disorders, orofacial pain, used drugs, opinions/at-
titudes with regard to self-medication, assistance/management of 
temporomandibular disorders. Speeches were recorded in audio 
and video for further data analysis.
RESULTS: Self-medication associated to temporomandibular 
disorders was pointed by specialists as extremely frequent and 
noxious to the disease, being highlighted excessive analgesic 
consumption and more frequent self-medication for muscular 
presentations.

Specialists’ perception and opinion about self-medication of patients with 
temporomandibular disorders and orofacial pain
Percepção e opinião de especialistas sobre a automedicação realizada por pacientes com 
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CONCLUSION: The clinical impact of self-medication to treat 
temporomandibular disorders was emphasized, highlighting the 
influence of the practice in worsening and even chronicity of the 
disorder.
Keywords: Focus group, Self-medication, Temporomandibular 
disorders.

RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As disfunções temporoman-
dibulares são consideradas a principal causa de dor crônica na 
região orofacial. Muitos pacientes consideram a automedicação 
um meio rápido e suficiente para resolver o problema da dor e 
não procuram um profissional. Apesar da considerável implica-
ção clínica da prática da automedicação em disfunções temporo-
mandibulares, o assunto é pouco discutido na literatura da área. 
O objetivo deste estudo foi avaliar por meio da técnica do grupo 
focal, a opinião e percepção de especialistas em disfunções tem-
poromandibulares/dor orofacial sobre a automedicação associada 
às disfunções temporomandibulares. 
MÉTODOS: O grupo focal é uma técnica de metodologia qua-
litativa que, por meio da interação entre participantes, objetiva 
colher dados a partir de uma discussão focada em tópicos es-
pecíficos. Por intermédio da fala, os sujeitos expressam seus co-
nhecimentos, crenças, atitudes e percepções de forma livre, con-
tribuindo para o entendimento aprofundado a respeito de um 
tema central. Participaram da dinâmica cinco especialistas em 
disfunções temporomandibulares/dor orofacial e um moderador 
que conduziu a discussão. Os seguintes tópicos foram aborda-
dos: disfunções temporomandibulares, dor orofacial, fármacos 
utilizados, opinião/atitudes com relação à automedicação, aten-
dimento/tratamento das disfunções temporomandibulares. As 
falas foram registradas através da gravação de áudio e vídeo para 
que posteriormente pudesse ser feita a análise dos dados.
RESULTADOS: A automedicação associada às disfunções tem-
poromandibulares foi apontada pelos especialistas como extre-
mamente frequente e prejudicial ao quadro, sendo destacado o 
consumo excessivo de analgésicos e maior ocorrência da prática 
nos quadros musculares. 
CONCLUSÃO: Enfatizou-se o impacto clínico da automedica-
ção no tratamento das disfunções temporomandibulares, desta-
cando-se a influência da prática no agravamento e até mesmo na 
cronificação do distúrbio.
Descritores: Automedicação, Disfunções temporomandibula-
res, Grupo focal.
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INTRODUÇÃO

O termo coletivo disfunções temporomandibulares (DTM), refere-
-se a um conjunto de manifestações clínicas que podem acometer o 
sistema mastigatório, causando dor e/ou disfunção das suas estrutu-
ras musculares e/ou articulares1,2. As DTM representam a principal 
causa de dor crônica na região da face1,3. 
Muitos dos diagnósticos associados às DTM têm a dor como queixa 
principal4,5, e a qualidade de vida (QV) dos pacientes com DTM 
pode estar relacionada com o controle da dor orofacial6. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a automedicação 
é definida como a obtenção e consumo de fármacos sem orienta-
ção profissional. Na maioria dos casos de pacientes com DTM, essa 
prática pode justificar-se pela ocorrência de dores constantes, que 
podem comprometer importantes funções como mastigação e fala, 
gerando queda na QV dos pacientes com a doença7,8. 
De acordo com uma revisão sistemática realizada para avaliar a pre-
valência da automedicação na população adulta do Brasil, a sua pre-
valência em 3 estudos com período recordatório de 15 dias (do total 
de 5 estudos com alta qualidade metodológica) foi de 35%9

.
O estudo de Dias et al.10 que avaliou a automedicação associada as 
DTM mostrou que dos 115 pacientes em tratamento para DTM 
que foram entrevistados, 71,3% já haviam consumido fármacos sem 
receita, para dor ou limitação de função. As cefaleias foram a princi-
pal queixa associada à automedicação, sendo apontadas por 39,53% 
dos pacientes e os fármacos mais consumidos foram os analgésicos, 
sendo utilizados por 58,13% dos pacientes que se automedicaram10

.
Pacientes com dor por DTM, especialmente a crônica, apresentam 
histórico de maior busca por atendimento à saúde, uso contínuo de 
fármacos e diversos tratamentos realizados. Muitos sintomas presen-
tes nas DTM são periódicos ou cíclicos, o que pode levar o paciente 
ao abuso de fármacos, com consequente dependência física ou psi-
cológica, devido à falta de controle das doses.  O uso incorreto e 
abusivo de fármacos é uma preocupação com relação ao tratamento 
farmacológico das DTM6,7. Segundo Hersh, Balasubramaniam e 
Pinto11, a terapêutica farmacológica para as DTM só deve ser utili-
zada em casos estritamente necessários. 
Apesar da considerável implicação clínica da prática da automedica-
ção em DTM, o assunto é pouco discutido na literatura da área. Em 
virtude dos métodos de avaliação do seu consumo excessivo por pa-

cientes com DTM serem pouco explorados, esta pesquisa teve como 
objetivo avaliar por meio de um grupo focal, a opinião e percepção 
do especialista em DTM/DOF com relação ao tema, a fim de pon-
tuar e verificar questões ainda não esclarecidas pela literatura.

MÉTODOS

Através da técnica do grupo focal objetivou-se discutir e avaliar a 
opinião de especialistas em DTM/DOF sobre a prática de autome-
dicação realizada por pacientes com diagnóstico de DTM. 
O campo da pesquisa qualitativa se constitui de diversas possibili-
dades metodológicas que permitem a coleta e a análise de dados. 
Dentre essas possibilidades, o grupo focal representa uma técnica de 
coleta grupal que promove uma ampla problematização sobre um 
tema ou foco específico12. 
O grupo focal é uma técnica de metodologia qualitativa que objetiva 
colher dados a partir da discussão focada em tópicos específicos e di-
retivos por meio da interação entre os participantes. Por intermédio 
da fala, os participantes se expressam de forma livre, contribuindo 
para o entendimento aprofundado a respeito de um tema central e 
para desenvolver hipóteses para estudos complementares13-16. É rea-
lizado com objetivo de focalizar a pesquisa e formular questões mais 
precisas; complementar informação sobre conhecimentos peculiares 
a um grupo em relação a crenças, atitudes e percepções ou desenvol-
ver hipóteses para estudos complementares15

.
Para realização do grupo focal, primeiramente, foi feita uma extensa 
revisão da literatura e a partir dessa etapa foram gerados tópicos re-
ferentes ao tema do estudo, para serem discutidos a partir de quatro 
dimensões (Tabela 1).
Para a composição do grupo focal, há que se considerar que os inte-
grantes possuam entre si ao menos uma característica comum im-
portante, e os critérios para a seleção dos sujeitos sejam determina-
dos pelo objetivo do estudo, caracterizando-se como uma amostra 
intencional. Sugere-se que o número de participantes esteja situado 
em um intervalo entre seis e 15. Quando se deseja gerar tantas ideias 
quanto possível, é mais enriquecedor optar por um grupo maior, ao 
passo que se o que se pretende é alcançar a profundidade de expres-
são de cada participante, um grupo pequeno seria mais indicado12

.
Seguindo os requisitos descritos, no presente estudo o grupo focal foi 
composto por 5 especialistas em DTM/DOF e além desses, um parti-

Tabela 1. Tópicos discutidos no grupo focal de acordo com as dimensões

DTM/DOF Fármacos/tipos de fármacos Opinião/atitudes com relação à 
automedicação

Atendimento/tratamento das 
DTM

Situações clínicas das DTM que 
podem desencadear automedi-
cação

Fármacos utilizados por pacien-
tes com DTM

Percepção/opinião do paciente 
com DTM com relação à autome-
dicação

Conhecimento da especialidade 
DTM/DOF pelos profissionais de 
saúde

Histórico relatado pelos pacientes 
com DTM que se automedicam

Melhora dos sintomas com uso 
dos fármacos

Conhecimento sobre as DTM (ca-
racterísticas, diagnósticos)

Conhecimento da especialidade 
DTM/DOF pelos pacientes

Diferença das DTM muscular/
articular com relação à autome-
dicação

Efeitos/forma de uso dos fárma-
cos (dose, frequência)

Confiança na automedicação/
confiança no conhecimento da 
situação/fármaco

Tratamento feito por outros pro-
fissionais

Relação da automedicação com 
casos agudos ou crônicos das 
DTM

Efeitos adversos Influência da mídia na automedi-
cação

Relação da automedicação com 
o acesso ao profissional (público 
e particular)

DTM/DOF = disfunção temporomandibular, dor orofacial.
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cipante denominado moderador, com experiência nesse tipo de dinâ-
mica e formação na área de Educação, teve o papel de dirigir o grupo. 
O moderador é quem faz diversas perguntas abertas sobre o tema 
de acordo com os tópicos pertencentes às dimensões descritas (Ta-
bela 1) para conduzir a discussão, e tem a função de proporcionar 
uma atmosfera favorável. Para a obtenção de dados fidedignos, os 
pesquisadores do estudo apenas assistem à dinâmica e não podem 
interferir no discurso, para não influenciar os participantes e evitar 
dessa forma a condução da dinâmica com base em sua opinião já 
estabelecida sobre temas15.
A dinâmica foi registrada através da gravação de áudio e vídeo para 
que posteriormente as falas pudessem ser transcritas de forma inte-
gral e literal, com o objetivo de manter a maior fidelidade possível 
das expressões, termos e conteúdo expressados pelos participantes16. 
O pesquisador tem de estar apto para a escuta ativa e neutra sobre 
a tarefa de interpretação, que deve ser feita por meio de um olhar 
distanciado, sem permitir a interferência de crenças pessoais e pré-
-julgamentos que possam comprometer a confiabilidade dos resul-
tados da investigação17. 
O presente estudo qualitativo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora 
sob parecer 202/771 (2013).

RESULTADOS

Após a realização da dinâmica do grupo focal a análise do conteú-
do das gravações foi feita pelo pesquisador principal, por meio dos 
recursos de áudio e vídeo para que se pudesse avaliar a opinião dos 
participantes do estudo sobre a automedicação praticada por pacien-
tes com diagnóstico de DTM. As falas foram transcritas de forma 
integral e literal para que se pudesse obter dados fidedignos. 
Na apresentação dos resultados foram selecionadas falas que respon-
dem as questões da pesquisa. Nesse contexto, para manter o anoni-
mato dos participantes da pesquisa, os mesmos foram identificados 
pela letra P e por números de 1 a 5. Exemplo: Participante 1=P1. 
Uma vez que se trata de uma pesquisa qualitativa, os resultados ge-
rados no grupo focal são apresentados na seção a seguir no formato 
de discussão, que foi feita de acordo com os tópicos das quatro di-
mensões (Tabela 1) que nortearam a dinâmica, comparando-os com 
os achados da literatura. 
As citações dos Especialistas em DTM/DOF foram descritas de acor-
do com a ordem das quatro dimensões: DTM/DOF, fármacos/tipos 
de fármacos, opinião/atitudes com relação à automedicação, atendi-
mento/tratamento das DTM e de acordo com o contexto da discus-
são de acordo com os tópicos de cada dimensão. 

DISCUSSÃO

No primeiro momento do grupo focal foi discutida a 1ª dimensão, 
referente aos sintomas das DTM associada à prática de automedica-
ção. As cefaleias e as DTM de origem muscular foram classificadas 
como um dos principais sintomas envolvidos com o consumo de 
fármacos por conta própria, sendo destacados alguns aspectos pelos 
participantes:
P5: “...a dor de cabeça é uma das situações clínicas mais passíveis de 
automedicação...”.

P2: “...o fato da dor de cabeça ser um sintoma comum, prevalente, 
torna a automedicação para essa causa mais frequente”.
P2: “... as dores musculares e cefaleia tensional são as principais cau-
sas que levam os pacientes com DTM a se automedicarem”.
De acordo com alguns estudos, as cefaleias são um dos sintomas mais 
frequentemente relatados por pacientes com DTM17-22.  Figueiredo 
et al.23, ao estudarem a prevalência de sinais e sintomas em pacien-
tes com DTM, verificaram que o ruído articular (95%), artralgia 
(82,5%) e cefaleia (77,5%), foram os mais encontrados. Lauriti et 
al.20 pontuaram que a dor de cabeça é um dos sintomas que mais se 
associa às DTM. Tem sido sugerido que a DTM e a dor de cabeça 
podem estar associadas, atuando de forma recíproca como fatores 
agravantes ou perpetuantes24. 
Já com relação às DTM musculares, sabe-se que são condições clí-
nicas relacionadas à dor na região dos músculos da mastigação, fre-
quentemente encontradas na prática clínica, mesmo em associação 
com outros diagnósticos como cefaleias e artralgias7. A literatura 
aponta que as DTM do tipo muscular são as mais prevalentes, o que 
pode estar associado ao maior consumo de fármacos nesse tipo de 
diagnóstico, como relatado pelos participantes25. Também, pôde-se 
verificar em diversas pesquisas que a tensão muscular aumentada do 
masseter está diretamente relacionada ao estresse diário, o que pode 
contribuir para maior ocorrência dos quadros musculares26.
A artralgia temporomandibular foi o segundo principal sintoma 
pelo qual os pacientes se queixaram, sendo vista em 16,3% da amos-
tra.  Os sons articulares foram os sintomas mais relatados, sendo 
queixa de 23,7% dos pacientes18. A dor na musculatura mastigatória 
foi reportada por 15,4% dos participantes. 
Com relação a outras situações clínicas das DTM que pudessem se 
associar à automedicação, as incapacidades funcionais e travamentos 
foram considerados por alguns especialistas como pouco associados 
à automedicação:
P5: “...o travamento mandibular faz com que o paciente ache que 
seu quadro piorou e por isso tem necessidade de intervenção profis-
sional, por isso não está tão associado a automedição como os qua-
dros exclusivamente dolorosos”. 
P3: “...quando o paciente trava, acha que piorou e vai ao médico ou 
dentista, então tem menos relato de automedicação pois o paciente 
fica assustado”.
Para P5, no entanto, alguns pacientes relatam que tentam resolver a 
incapacidade funcional, primeiramente sem procurar um profissional. 
P5: “...existem pessoas que tentam resolver sozinhas, mesmo com 
limitação de função”.
As fases das DTM, agudas e crônicas, também foram discutidas na 
1ª dimensão, referente aos sintomas associados às DTM.
P1: “... tanto os casos agudos quanto os casos crônicos podem fazer 
com que o paciente se automedique...”.
P2: “...nos casos agudos a automedicação praticamente sempre 
ocorre, geralmente com analgésicos, e nos casos crônicos pode ocor-
rer quando a dor não é tratada de forma eficaz e o paciente se au-
tomedica continuamente para não sentir dor. As DTM podem se 
cronificar por causa da automedicação e por prescrição de fármacos 
que não são indicados”. 
De acordo com a literatura e como foi pontuado pelos especialis-
tas, uma DTM com sintomas agudos pode evoluir para sintomas 
crônicos se não for precocemente tratada ou se o tratamento re-
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alizado não obtiver sucesso, sendo a automedicação uma prática 
que pode favorecer essa evolução. Assim, a persistência da dor por 
DTM, permite transformá-la numa condição de dor crônica, que 
pode apresentar a maioria das características de cronicidade de ou-
tras desordens, maior envolvimento do sistema nervoso central e 
mais dificuldade no tratamento6,8,27.
A 2ª dimensão abordada no grupo focal foi com relação ao consumo 
e tipo de fármacos utilizados por pacientes que se automedicam para 
dores provenientes das DTM. 
P2: “...o histórico de consumo analgésico é o mais frequente com 
relação à automedicação, história de fármaco errado é maior, listas 
de fármacos...”.
P5: “...os pacientes começam a sentir a dor, tomam analgésicos e 
acabam escolhendo o que lhes faz sentir mellhor”. 
P5: “...o fato de os sintomas não melhorarem com automedicação faz 
com que o paciente aumente o consumo e até a dose do fármaco”.
P2: “... a mídia é focada em analgésicos...”.
Johansson Cahlin, Samuelsson e Dahlström28 encontraram maior 
uso de fármacos (51%) nesse grupo de pacientes com diagnósticos 
associados às DTM do que no grupo controle (36%). Estudos têm 
mostrado que analgésicos são tomados uma vez por semana ou mais 
em 22% a 25% dos adolescentes e um em cada quatro está ausente 
da escola uma vez por mês devido à dor por DTM29,30. Os fármacos 
mais comumentes utilizados em abuso pelos pacientes são os analgé-
sicos e os tranquilizantes. O seu uso contínuo tende a levar a ciclos de 
dor mais frequentes e menos eficácia. Além disso, nenhum fármaco 
isoladamente pode ser eficiente para todo o espectro das DTM e o 
seu uso incorreto e abusivo é uma preocupação no tratamento far-
macológico das DTM6,31. Os analgésicos, normalmente subestimados 
pela população no tocante aos riscos inerentes à sua administração 
descontrolada, podem gerar dependência, sangramento digestivo e 
ainda mascarar a doença de base que, por sua vez, poderá progredir32.
Em um estudo qualitativo, sobre as condutas relacionadas à autome-
dicação de adultos, por meio da técnica de grupo focal, os entrevis-
tados relataram utilizar por conta própria, principalmente, fármacos 
analgésicos33.
Quando questionados com relação ao efeito da automedicação rela-
tado por pacientes que realizam a prática, a maioria dos especialistas 
destacou que os pacientes não apresentam melhora significativa com 
a automedicação, sendo essa opinião representada na fala de P4.
P4: “...os pacientes relatam que na maioria das vezes a automedica-
ção não é suficiente para aliviar as dores provenientes das DTM...”.
Outro aspecto discutido na 2ª dimensão foi a utilização de receitas 
antigas. 
P2: “... pacientes voltam a tomar o fármaco por recidiva e não neces-
sariamente procuram profissional...”.
P1: “...pacientes ficam com a mesma receita dois ou três anos...”.
Corrêa, Galato e Alano32 destacaram a questão da reutilização de 
receitas antigas. De acordo com os autores, mesmo que a princípio 
possa ser uma opção mais econômica, pode gerar o uso irracional 
de fármacos.
Segundo os especialistas, devido aos múltiplos diagnósticos das 
DTM, em um primeiro momento o paciente pode apresentar de-
terminado diagnóstico e em uma segunda situação esse diagnóstico 
pode não ser o mesmo, o que interfere diretamente na escolha e 
eficácia do fármaco.  

Na 3ª dimensão foi discutida a percepção que os especialistas têm da 
opinião dos pacientes com relação à confiança e conhecimento sobre 
a prática da automedicação. 
P3: “... em alguns casos os pacientes confiam mais nos farmacêuticos 
do que nos médicos ou dentistas”.
P2: “...as pessoas se sentem seguras porque  têm a sensação que co-
nhecem a dor que sentem, mas não necessarimente conhecem. Essa 
ideia é uma motivação para automedicação”.
P2: “... tem pacientes que se acham autossuficientes, têm o falso co-
nhecimento de que já sabem tudo sobre aquele fármaco ou então têm 
medo de consultar um profissional, por medo do diagnóstico...”. 
P2: “...o grande problema da automedicação é se sentir seguro e aca-
bar ultrapassando os limites...”.
Segundo Ferraz,  Grunewald  e  Rocha33, é preocupante a confiança 
da população na automedicação. Para Nascimento34, a propaganda 
de fármacos nos meios de comunicação de massa constitui um estí-
mulo frequente para a automedicação. De acordo com Corrêa, Ga-
lato e Alano32, em um estudo sobre automedicação, apenas ao gerar 
resultados insatisfatórios a prática foi abandonada pelos indivíduos.
A influência dos meios de comunicação no conhecimento e na 
confiança da prática de automedicação também foi discutida nessa 
dimensão: 
P5: “... a mídia contribui para que as pessoas busquem o fármaco...”.
P1: “... a internet pode dar uma falsa sensação de conhecimento da 
dor e do fármaco...”.
Para Corrêa, Galato e Alano32, os meios de comunicação demonstra-
ram influência sobre os pacientes entrevistados com relação à prática 
de automedicação. Porém, para alguns as informações transmitidas 
são insuficientes para embasar a escolha do fármaco a ser utilizado 
para um transtorno de saúde. 
Vitor et al.35 encontraram também que a maior parte dos entrevista-
dos com relação a automedicação não foi influenciada pelos meios 
de comunicação, demonstrando a desconfiança nas informações re-
passadas. Ao contrário disso, de Lyra et al.36 observaram que idosos 
consomem fármacos influenciados pela propaganda e não levam em 
consideração os riscos associados ao uso da farmacoterapia. 
Segundo Santos37, a propaganda massiva e a facilidade de acesso a 
fármacos em farmácias dão a impressão de que são produtos livres 
de riscos e dessa forma podem surgir resultados indesejáveis, como 
efeitos adversos. 
No momento final do grupo focal foi discutida a 4ª dimensão referen-
te ao atendimento e tratamento que os pacientes com diagnóstico de 
DTM recebem. Os especialistas destacaram os seguintes aspectos en-
volvidos com a 4ª dimensão, que foram confrontados com a literatura. 
P2: “... os pacientes com DTM por falta de orientação acabam pro-
curando primeiro um ortodontista ou cirurgião-bucomaxilofacial. 
O fato da especialidade DTM/DOF ser recente pode contribuir 
para essa situação...”.
P3: “... os próprios dentistas muitas vezes não indicam o paciente 
para o especialista em DTM, ou por falta de conhecimento, por 
acharem que cirurgiões-dentistas clínicos podem resolver o proble-
ma ou por medo de perder o paciente”.
P2 “... tem paciente que toma antibiótico para cefaleia tensional...”.
P4: “... o fato de a especialidade ser nova e do setor público não 
ter profissionais da área, com certeza aumenta a prática da auto-
medicação...”.
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Bove, Guimarães e Smith6 destacaram que a maioria dos pacientes 
com DTM avaliados no estudo feito pelos autores, relatou experiên-
cia com outras doenças e com a automedicação. Muitos deles con-
viviam com dores há muitos anos e quando procuravam assistência 
médica ou odontológica, o que conseguiam era mais uma receita de 
analgésico e encaminhamento para outras especialidades.
Por causa da complexidade associada a quadros de dor crônica, in-
cluindo o uso de grande quantidade de variados fármacos, os profis-
sionais devem ser muito cautelosos no tratamento de pacientes com 
DTM. Profissionais que rotineiramente tratam condições agudas 
provenientes de sintomas de origem dental devem ser cuidadosos 
quando se trata de indivíduos que apresentam quadros complexos 
de DTM, sendo necessário o encaminhamento para profissionais 
de saúde que tenham maior conhecimento das queixas apresentadas 
por essa população38.
Para que o cirurgião-dentista racionalize a prescrição de fármacos, é 
necessário que perceba sua importância e entenda o real papel dos 
fármacos no processo, prevenção e tratamento, bem como conheça 
os preceitos sobre a correta seleção, indicação, as interações farmaco-
lógicas, os efeitos nocivos e o controle dos fármacos39.
De acordo com Okeson4, como muitos sintomas presentes nas 
DTM são periódicos ou cíclicos, existe a tendência de se prescrever 
fármacos na base do “se necessário”, sendo que esse tipo de contro-
le estimula o paciente ao abuso, podendo levar à depedência física 
ou psicológica. Pelo fato de existirem muitos fármacos isentos de 
prescrição médica, as pessoas têm a tendência de fazer o seu uso 
indevido, ingerindo-os na dose e na hora que lhes for conveniente. 
Para as DTM, os fármacos devem ser prescritos em intervalos regu-
lares por um período específico. Ao término desse tempo, é esperado 
que o tratamento definitivo promova alívio dos sintomas, não sendo 
necessário estender o uso do fármaco. O tratamento farmacológico 
da DTM deve ser baseado nos mesmos princípios clínicos que se 
aplicam a outras condições e exige um conhecimento profundo da 
etiologia do problema40. 
Com relação aos fatores socioeconômicos foi destacada a seguinte 
questão:
P4: “... pacientes de baixa renda ou com poder aquisitivo conso-
mem remédio por conta própria, a prática não está relacionada a 
essa questão. Talvez os de baixa renda consumam mais, por causa da 
dificuldade de acesso ao tratamento...”.
Para Souza, Silva e Silva Neto41, entre as causas do uso indiscrimi-
nado de fármacos pela população está a dificuldade de acesso da 
população de baixa renda aos serviços de saúde.  
Sartoretto, Bella Bona e Dal Bello42 relataram que em alguns estudos 
a relação entre DTM e fatores de ordem econômica não foi encon-
trada. Esse fato pode sugerir que automedicação também ocorre in-
dependentemente de fatores socioeconômicos, como apontados na 
dinâmica e na literatura. 
Por ser cada vez mais frequente o aparecimento de pacientes com 
DTM na clínica diária, a exigência por parte do profissional aumen-
ta não só pelo conhecimento dessa doença e suas implicações, mas 
também pelo manuseio apropriado desses indivíduos, que deve ser 
feito com uma visão multidisciplinar38.
A automedicação associada às DTM foi apontada pelos especia-
listas como extremamente comum e prejudicial, sendo destacado 
o consumo excessivo de analgésicos e maior ocorrência da prática 

nos quadros musculares e de cefaleias. Os participantes da dinâmi-
ca enfatizaram o impacto clínico da automedicação no tratamento 
das DTM, destacando que a prática pode contribuir para o agrava-
mento e até mesmo cronificação da doença, por falta de acompa-
nhamento profissional. Ressaltou-se ainda a influência da mídia no 
consumo de medicamentos e a dificuldade de acesso ao especialista 
em DTM/DOF.  

CONCLUSÃO

A estratégia da entrevista qualitativa na modalidade de grupo focal 
mostrou-se adequada ao propósito da atividade, levantando ques-
tões pertinentes a serem discutidas na literatura e analisadas em es-
tudos clínicos futuros.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain is a major mani-
festation of patients in immediate postoperative period, being an 
individual and subjective complaint affecting patients’ quality of 
life. This study aimed at evaluating the use of analgesics in the 
immediate postoperative period of patients assisted in a post-
-anesthetic care unit.
METHODS: Data were collected in the period from March to 
April 2016. This is a cross-sectional, quantitative study, carried 
out in the post-anesthetic care unit of a Level IV Hospital of Rio 
Grande do Sul. Short-form McGill pain questionnaire was used 
for socio-demographic and clinical characterization of patients.
RESULTS: Participated in the study 336 patients, most (68.8%) 
female and elderly. Body mass index of 69.6% was higher than 
25, indicating overweight or obesity. Perioperative opioid anal-
gesics were used by 266 patients. There has been statistical asso-
ciation between no postoperative pain and the use of any opioid. 
Most frequent class of drugs used in the perioperative period 
were opioid analgesics, especially fentanyl and remifentanil for 
surgeries with general anesthesia, and morphine (0.2mg) for spi-
nal anesthesia.
CONCLUSION: This study aimed at bringing subsidies on the 
need for adequate drugs associated to the anesthetic technique to 
maintain patients in better physiological conditions, with longer 
painless periods and less adverse effects, thus promoting more 
adequate quality of life during this critical period.
Keywords: Analgesia, Hospitalized patients, Pain, Postoperative 
pain.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor ocorre como uma das 
principais manifestações nos pacientes em pós-operatório ime-
diato, sendo uma queixa individual e subjetiva que impacta a 
qualidade de vida dos pacientes. O objetivo deste estudo foi ava-
liar o uso de analgésicos no pós-operatório imediato de pacientes 
assistidos em uma sala de recuperação pós-anestésica. 
MÉTODOS: Os dados foram coletados no período de março a 
abril de 2016. Trata-se de um estudo transversal, de abordagem 
quantitativa, realizado na sala de recuperação pós-anestésica de 
um Hospital de Nível IV do Rio Grande do Sul. Foi utilizado 
o formulário de caracterização sócio-demográfica e clínica dos 
pacientes, questionário McGill - forma reduzida. 
RESULTADOS: Foram entrevistados 336 pacientes, a maioria 
(68,8%) era do sexo feminino e idosos. O índice de massa corpo-
ral para 69,6% foi superior a 25, indicativo de sobrepeso ou obe-
sidade. Duzentos e sessenta e seis pacientes fizeram uso de algum 
analgésico opioide no perioperatório. Verificou-se a associação 
estatística entre não apresentar dor no pós-operatório e fazer uso 
de qualquer opioide. Entre os fármacos a classe mais utilizada 
durante o perioperatório foi analgésico opioides, destacando-se o 
uso de fentanil e remifentanil, para cirurgias com anestesia geral, 
e morfina (0,2mg) para anestesias subaracnóideas. 
CONCLUSÃO: Este estudo buscou trazer subsídios sobre a ne-
cessidade de fármacos adequados associados à técnica anestésica, 
para que o paciente se mantenha com melhores condições fisio-
lógicas, com mais tempo sem dor e com menos efeitos adversos, 
proporcionando assim qualidade de vida mais apropriada para 
esse período crítico.
Descritores: Analgesia, Dor, Dor pós-operatória, Pacientes 
internados.

INTRODUÇÃO

A dor ocorre como uma das principais manifestações nos pacientes 
em pós-operatório imediato, modifica-se entre os indivíduos e in-
fluencia a qualidade de vida (QV) dos pacientes, sendo considerada 
a razão mais comum de sofrimento e incapacidade do ser huma-
no. Caracteriza-se como uma experiência multidimensional, a qual 
possui aspectos sensitivos, afetivos, autonômicos e comportamentais 
envolvidos1.
Moreira et al.2 relataram que a ocorrência de dor é frequente em pa-
cientes submetidos a procedimentos cirúrgicos e no pós-operatório 
imediato. Dessa forma, a analgesia deve ser iniciada antes do ato 
cirúrgico, o que favorece uma resposta rápida do paciente e o resta-
belecimento precoce de suas funções orgânicas, visto que a dor pode 
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ocasionar complicações no pós-operatório. Segundo Miranda et al.3 
a dor pode causar prejuízos funcionais e orgânicos, os quais compro-
metem o restabelecimento dos sinais vitais, capacidade respiratória, 
térmica e circulatória.
Dessa forma, a técnica anestésica aplicada no paciente interfere na dor 
pós-operatória4. Segundo Vaz e Vaz5, a analgesia deve ser adaptada 
conforme a intensidade, as características e a natureza da dor, bem 
como ao tipo e ao porte do ato cirúrgico. Além disso, outros fatores 
como ansiedade, origem sociocultural, fatores psicocomportamentais 
e o tipo de anestesia podem influenciar a qualidade da analgesia.
Barbosa et al.6 apontaram uma técnica que vem sendo aplicada e se 
mostra eficaz que é a analgesia multimodal que, conforme a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), é uma associação de analgésicos 
diferentes, podendo assim utilizar doses menores conforme a neces-
sidade e perfil do paciente, evitando efeitos adversos. 
A escolha adequada do fármaco é fundamental para tratar a dor pós-
-operatória de forma efetiva. Os anti-inflamatórios não esteroides 
(AINES) e os analgésicos opioides são os fármacos mais utilizados 
nesse tratamento7:
Existem estudos que comprovaram a avaliação da dor por diversos 
métodos como o de Daminelli, Sakae e Bianchini8 que avaliaram a 
efetividade da analgesia pós-operatória.
Este estudo teve como objetivo avaliar o uso de analgésicos no pós-
-operatório imediato de pacientes assistidos em Sala de Recuperação 
Pós-Anestésica (SRPA), conforme o tipo de cirurgia realizada.
 
MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal e de abordagem quantitativa. Foi 
realizado na SRPA de um Hospital de Nível IV do Rio Grande do 
Sul, durante o período de março a abril de 2016. Para o cálculo 
amostral utilizou-se o número de cirurgias mensais realizadas no lo-
cal do estudo no ano anterior à sua realização. A média mensal foi 
de 463 cirurgias, com nível de confiança de 95% e erro amostral de 
5%. A amostra foi composta por 302 pacientes, com 10% para mar-
gem de segurança amostral. Participaram da pesquisa 336 pacientes 
em pós-operatório imediato, assistidos na SRPA.
Para a coleta de dados foram utilizados formulário elaborado para 
caracterização sócio-demográfica e clínica dos pacientes e o questio-
nário McGill na forma reduzida9. Este formulário abrange variáveis 
sócio-demográficas: sexo, peso (kg), altura e idade. Os dados clínicos 
e cirúrgicos abrangem o uso de analgésicos opioides, anestésicos, por 
diversas vias, relaxante muscular, outros analgésicos opioides e não 
opioides e efeitos adversos desses fármacos.
O instrumento de McGill é amplamente aceito como fidedigno, vá-
lido, sensitivo e preciso. Será avaliada a dor conforme a Intensidade 
da dor presente (PPI) na chegada e na saída do paciente da SRPA, 
sendo esta baseada em palavras que os pacientes selecionaram para 
descrever sua própria dor. A escala numérica da dor (END) é a que o 
paciente gradua sua dor em intervalos numéricos de zero a 10, sendo 
zero (ausência de dor); 1 a 3 (dor leve); 4 a 6 (dor moderada); 7 a 9 
(dor intensa); e 10 (pior dor imaginável).
A avaliação da dor desses pacientes ocorreu em dois momentos, com 
o uso da escala McGill. O primeiro período avaliado foi na chegada 
dos pacientes na SRPA, por meio da avaliação da PPI e o segundo 
período na saída dos pacientes da SRPA, momento em que são en-

caminhados para o leito hospitalar. O questionário foi aplicado pe-
los entrevistadores, previamente treinados, durante sua permanência 
na SRPA.
Os fármacos foram classificados pelo terceiro nível da Anatomical 
Therapeutic Chemical (ATC)10.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNI-
JUÍ, Parecer Consubstanciado nº 1.426.751 de 26/02/2016.

Análise estatística
A análise dos dados foi realizada com o uso de estatística analítica, 
com auxílio do software estatístico SPSS, versão 18.0. Foi associa-
do o uso de fármacos analgésicos opioides, anestésicos inalatórios, 
intravenosos, relaxantes musculares e demais analgésicos com PPI 
chegada e PPI saída.
O teste utilizado foi ANOVA seguido do teste t de Student para 
amostras dependentes. Considerou-se a PPI como igual a zero para 
pacientes que não relataram nenhuma dor ou maior que zero quan-
do o paciente relatou dor de diferentes intensidades.

RESULTADOS

Foram entrevistados 336 pacientes, a maioria (68,8%) do sexo fe-
minino e 75,9% idosos. Foi calculado o índice de massa corporal 
(IMC) e verificou-se que 69,6% possuíam valor superior a 25, indi-
cativo de sobrepeso ou obesidade. Os dados completos estão apre-
sentados na tabela 1.

Tabela 1. Caracterização sócio-demográfica dos pacientes em pós-ope-
ratório imediato coletados no período de março a abril de 2016 (n = 336)

Características n %

Sexo

   Masculino 105 31,3

   Feminino 231 68,8

Idade (anos)

   ≥ 60 255 75,9

   < 59 81 24,1

Índice de massa corporal

   ≥ 25 234 69,6

   < 24,9 102 30,4

   Total 336 100

 
As cirurgias mais frequentes realizadas foram do tipo aberta (77,6%), 
com anestesia do tipo geral (45,2%), seguida de anestesia raquidiana 
e/ou raquidiana com bloqueio lombar (40,4%). Quanto à especialida-
de cirúrgica, as mais frequentes foram cirurgias oncológicas (26,5%), 
traumatológicas (17,6%), gerais (15,8%), obstétricas (17,3%), uroló-
gicas, ginecológicas e vasculares (9,8%), apresentadas em estudo pré-
vio de um grupo de pacientes acompanhados na SRPA.
Na tabela 2 estão apresentados os fármacos utilizados durante o 
procedimento cirúrgico. Observou-se que o analgésico opioide mais 
utilizado na cirurgia foi o fentanil (68,1%). Verificou-se que 69% 
fizeram uso de dipirona como analgésico durante o procedimento 
cirúrgico. Quanto aos anestésicos inalatórios verificou-se que tanto 
o isoflurano como o sevoflurano foram pouco utilizados. Em relação 
ao uso de agentes intravenosos, o propofol foi utilizado por 69% dos 
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pacientes e o relaxante muscular atracúrio foi utilizado pela maioria 
dos pacientes (34,5%).  Não houve utilização do tiopental.

Tabela 2. Utilização de analgésicos opioides, anestésicos e relaxan-
tes musculares em sala cirúrgica (n = 336)

Classes farmacológicas Sim Não

n (%) n (%)

Analgésicos opioides

   Alfentanil 52 (15,3) 284 (84,7)

   Fentanil 230 (68,1) 106 (31,9)

   Remifentanil 88 (26) 248 (74)

   Sufentanil 6 (1,5) 330 (98,5)

   Morfina 0,2 mg 121 (36,2) 215 (63,8)

   Morfina 10 mg 37 (11) 299 (89)

   Nalbufina 18 (5,6) 302 (94,4)

Analgésicos não opioides

   Cetoprofeno 214 (63,7) 122 (36,3)

   Dipirona 232 (69) 104 (31)

Anestésicos inalatórios

   Isoflurano 19 (5,7) 317 (94,3)

   Sevoflurano 23 (6) 313 (94)

Anestésicos intravenosos

   Cetamina 9 (2,7) 327 (97,3)

   Propofol 232 (69) 104 (31)

   Tiopental - 336 (100)

Relaxante muscular

   Atracúrio 116 (34,5) 220 (65,5)

   Pancurônio - 336 (100)

   Rocurônio 45 (13,2) 291 (86,8)

   Suxametônio 2 (0,3) 334 (99,7)

 
Na tabela 3 estão apresentados os fármacos utilizados nos pacientes 
no pós-operatório na SRPA. Verificou-se que 8,9% dos pacientes 
em SRPA utilizaram tramadol como analgésico opioide. Em relação 
aos analgésicos observou-se que 26,5% dos pacientes fizeram uso de 
dipirona. Em alguns casos esses fármacos eram prescritos em associa-
ções, como tramadol com cetoprofeno, dipirona com cetoprofeno 
ou ainda tramadol com dipirona. Um total de 42,8% dos pacientes 
fez uso de algum tipo de analgésico.
 
Tabela 3. Utilização de analgésicos opioides e analgésicos no pós-
-operatório imediato dos pacientes na sala de recuperação pós-anes-
tésica (n = 336)

Utilização Sim Não

n (%) n (%)

Analgésicos opioides

   Morfina* 5 (1,5) 331 (98,5)

   Tramadol 30 (8,9) 306 (91,1)

Analgésicos não opioides

   Cetoprofeno 20 (5,9) 316 (94)

   Dipirona 89 (26,5) 247 (73,5)
*Morfina de 10 mg diluída em água destilada estéril.

Na tabela 4 estão apresentados os fármacos utilizados na cirurgia e 
na SRPA, comparando com PPI chegada e PPI saída dos pacientes 
da SRPA. Verificou-se que 266 utilizaram algum analgésico opioide 
na cirurgia e destes, 144 pacientes não referiram nenhuma dor e 
122 pacientes mencionaram dor >0. Desses pacientes que utilizaram 
algum opioide durante a cirurgia 135 se mantiveram sem dor até a 
saída da SRPA e os resultados foram estatisticamente significativos 
na chegada dos pacientes (p=0,000) e na sua saída (p=0,000). Em 
relação ao uso do fentanil observou-se que 122 pacientes fizeram uso 
durante o procedimento cirúrgico e não sentiram dor na chegada e 
115 permaneceram sem dor, sendo esses resultados estatisticamente 
significativos.
Quando comparados os tipos de morfina utilizados verificou-se que 
aqueles que usaram a morfina 0,2 mg por via endovenosa referiram 
menor avaliação de dor, sendo que 90 pacientes relataram dor zero 
na chegada e 75 se mantiveram sem dor na saída da SRPA, com es-
tatística significativa (p=0,000) em ambos os momentos. Em relação 
ao propofol, 117 pacientes chegaram sem nenhuma dor, porém no 
decorrer da recuperação 121 pacientes desenvolveram dor >0.
 
Tabela 4. Comparação do uso de fármacos na cirurgia e na sala de 
recuperação pós-anestésica e intensidade da dor presente de chega-
da e de saída dos pacientes (n = 336)

PPI Chegada PPI Saída

0 > 0 P 0 > 0 P

Opioide a

   Sim 144 122 ,000* 135 131 ,001*

   Não 55 15 43 27

Alfentanil

   Sim 24 25 ,001* 23 30 ,030

   Não 175 112 155 128

Fentanil

   Sim 122 106 ,000* 115 113 ,001*

   Não 76 32 63 45

Remifentanil

   Sim 35 52 ,000* 35 52 ,000*

   Não 164 87 143 106

Sufentanil

   Sim 3 2 ,969 4 1 ,015*

   Não 196 135 174 157

Morfina (10 mg)

   Sim 13 21 ,000* 10 24 ,000*

   Não 178 124 162 140

Morfina (0,2 mg)

   Sim 90 28 ,000* 75 43 ,000*

   Não 104 114 100 118

Isoflurano

   Sim 6 9 ,002* 5 11 ,002*

   Não 191 130 0 149

Sevoflurano

   Sim 7 13 ,000* 6 14 ,000*

   Não 190 126 170 146

Continua...
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Tabela 4. Comparação do uso de fármacos na cirurgia e na sala de 
recuperação pós-anestésica e intensidade da dor presente de chega-
da e de saída dos pacientes (n = 336) – continuação

PPI Chegada PPI Saída

0 > 0 P 0 > 0 P

Propofol

   Sim 117 113 ,000* 109 121 ,005*

   Não 81 25 68 38

Atracúrio

   Sim 53 62 ,000* 48 67 ,000*

   Não 145 77 129 92

Rocurônio

   Sim 17 27 ,000* 19 25 ,005*

   Não 181 114 158 134

Suxametônio

   Sim - 1 ,015* - 1 ,033

   Não 198 137 177 158

Dipirona

   Sim 129 93 # 111 111 ,007*

   Não 61 53 57 57

Cetoprofeno

   Sim 115 84 # 107 92 ,252

   Não 75 62 61 76

Nalbufina

   Sim 10 8 # 8 10 ,160

   Não 180 138 160 158

Cetamina

   Sim - 2 # 1 1 ,926

   Não 180 154 157 177
aUso de qualquer opioide na cirurgia; *estatisticamente significativo, teste t para 
amostras dependentes; #não realizado teste, pois paciente só fez uso desses 
fármacos após chegada na sala de recuperação pós-anestésica; PPI = intensi-
dade da dor presente.

Foi encontrada associação estatística entre não apresentar dor no pós-
-operatório nos pacientes que fizeram uso de: qualquer opioide, entre 
eles: fentanil (p=0,001), remifentanil (p=0,000), sufentanil (p=0,015), 
morfina 0,2 mg (p=0,000), morfina 10 mg (p=0,000). Não foi encon-
trada associação entre variáveis com o opioide alfentanil (p=0,030), 
nem com o relaxante muscular suxametônio (p=0,033) e os analgési-
cos como o cetoprofeno (p=0,252), a nalbufina (p=0,160) e ainda a 
cetamina (p=0,926). Não foram avaliadas neste estudo as dores prévias 
à cirurgia, tratando-se de uma limitação.
 
DISCUSSÃO

No presente estudo a maioria dos pacientes eram do sexo feminino, 
com idade superior a 60 anos e IMC superior a 25. Dados seme-
lhantes ao estudo realizado em unidades cirúrgicas, entre agosto e 
setembro de 2006, com pacientes submetidos à anestesia geral, em 
que prevaleceram as mulheres (66,8%) e pacientes com idade supe-
rior a 60 anos11. Nora12 também relatou que sexo, idade, peso, altura 
e IMC são de suma importância para a escolha do tipo e da técnica 
anestésica para o paciente.

Considerando o tipo de cirurgia realizado verificou-se que os pacien-
tes submetidos a cirurgias oncológicas, traumatológicas e vasculares 
relataram maior dor, obtendo assim diferença estatisticamente sig-
nificativa.
A classe mais utilizada, neste estudo, foi de analgésicos opioides, 
destacando-se o fentanil e o remifentanil, para cirurgias com aneste-
sia geral e morfina (0,2mg) para associação com anestesia subarac-
nóidea e/ou de bloqueio lombar. Vaz e Vaz5 relataram que opioides 
espinhais aplicados individualmente podem promover uma ótima 
analgesia ao paciente e se combinados a anestésico local, a redução 
da dose causa menos efeitos adversos.
Daminelli, Sakae e Bianchini8 avaliaram a efetividade da analge-
sia pós-operatória em um hospital de Santa Catarina no período 
de julho a outubro de 2006 e relataram que predominou o uso de 
analgésicos simples como a dipirona e AINES como o cetoprofeno, 
sendo superior a prescrição de opioides. Esses dados assemelham-
-se aos deste estudo no qual predominou o consumo de dipirona e 
cetoprofeno para analgesia.
Palombo e Medeiros13 relataram que para amenizar a dor no pós-
-operatório seria adequada uma prescrição de analgésicos com horá-
rio fixo, a qual poderia evitar o desequilíbrio do nível plasmático dos 
fármacos administrados, prevenindo também que o paciente sofres-
se picos de dor. Contudo, isso não foi avaliado no presente estudo. 
Já Custódio et al.14 descreveram que não existe apenas uma maneira 
ou método para tratar a dor, pois no pós-operatório podem surgir 
diferentes tipos de dor e intensidades, dependendo do tipo, do porte 
e dos fármacos utilizados na cirurgia.
Contudo, seria importante que os hospitais mantivessem uma pa-
dronização de fármacos, técnicas anestésicas e tratamentos, confor-
me os tipos de cirurgias, se abertas ou fechadas, pois essas variações 
resultam em diferentes intensidades de dor, devido ao dano causado 
durante o procedimento cirúrgico. Nesses casos, protocolos clínicos 
minimizariam a dor do paciente no pós-operatório. A inexistência 
de protocolos nas instituições de saúde para controle da dor dificulta 
a prescrição de analgésicos e a classificação da intensidade de dor no 
paciente15.
No presente estudo, os sintomas mais relatados pelos pacientes 
como efeitos adversos foram náusea, vômito e sonolência, principal-
mente em cirurgias com anestesia geral ou com sedação. Esses efei-
tos adversos geralmente são atribuídos aos opioides, sendo estes os 
fármacos mais utilizados nos pacientes em procedimento cirúrgico 
com anestesia geral. Segundo Vaz e Vaz5 a náusea e o vômito oriun-
dos de opioides estão relacionados à sua ação central e periférica, 
estimulando a zona quimiorreceptora e provocando estase gástrica, 
respectivamente. Os opioides podem ocasionar sonolência, e o autor 
ainda relata que a analgesia preventiva contribui muito para que o 
paciente mantenha um pós-operatório mais adequado, com menor 
intensidade de dor e menos efeitos adversos.
Por outro lado, segundo alguns autores, o uso de anestésicos ina-
latórios e do propofol no intraoperatório parece não influenciar a 
intensidade da dor no pós-operatório.  Houve apenas uma diferença 
estatística entre o propofol e desflurano (p=0,04) e as demais com-
parações não foram significativas (p³0,07), nem diferença estatisti-
camente significativa no uso do fentanil e morfina em dois grupos 
avaliados (p=0,21 e 0,24)16. Já no presente estudo o propofol, o iso-
flurano e o sevoflurano mostraram diferença significativa no contro-
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le da dor. Esse dado se justifica pois, estes são os fármacos anestésicos 
mais frequentemente utilizados na presente pesquisa, cuja utilização 
sempre esteve associada com um analgésico opioide. 
Em relação ao medo que os profissionais têm de aplicar analgésicos 
opioides nos pacientes, Nascimento et al.15 avaliaram as dificuldades 
relatadas pela equipe de enfermagem na sua administração. No ano de 
2008, em um Hospital Universitário de grande porte, no Paraná, foi 
avaliado que 58,4% de profissionais aplicaram o fármaco quando o 
paciente relatou dor leve, seguido de 39% que administraram quando 
a dor já era de intensidade moderada e 2,6% iniciaram a aplicação 
após o relato de dor intensa. Entre as dificuldades relatadas para a sua 
administração, 65% dos profissionais relataram a ausência da prescri-
ção de analgésicos, 76% o medo da dependência e/ou da síndrome 
da abstinência, que ocorre devido à interrupção abrupta do opioide. 

CONCLUSÃO

Os resultados encontrados neste estudo constataram que analgésicos 
como o tramadol e a dipirona foram prescritos e os mais utilizados 
para amenizar a dor relatada pelos pacientes na recuperação pós-
-anestésica. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Noticing the presen-
ce of persistent somatic complaints of people looking for the 
physiotherapy department, with persistent pain as major symp-
tom, and the possible association between pain complaint and 
psychological and social factors, mood changes and interference 
with quality of life, this study aimed at evaluating quality of life 
and mood state of chronic pain patients.
METHODS: Quantitative and descriptive survey carried out in 
three basic health units of the city of Catarina/CE. The following 
questionnaires were applied: SF-36 (quality of life), McGill (pain 
evaluation) and Profile of Mood States (mood state).
RESULTS: Participated in the study 24 individuals with chronic 
musculoskeletal pain complains, mean age of 37.29 years and 
83.3% of the female gender. Just 33.3% of the sample had com-
plete high school, and 83.3% had musculoskeletal pain three or 
more times a week. Physical and emotional aspects measured by 
SF-36 had mean scores of 23.12 and 30.92, respectively. Lowest 
McGill scores were found in the mixed (2.12) and evaluative 
(2.29) scores. For POMS, the sum of negative values (72.04) was 
higher than the item vigor (18.96).
CONCLUSION: There have been evidences of interference 
with quality of life and mood state in chronic pain patients.
Keywords: Chronic pain, Mood disorders, Quality of life.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Percebendo a presença de 
queixas somáticas persistentes nas pessoas que procuravam o ser-
viço de fisioterapia, apresentando dor persistente como principal 
sintoma e a possível associação entre a queixa de dor e fatores 
psicológicos e sociais, alterações de humor e interferência na qua-
lidade de vida, o presente estudo objetivou avaliar a qualidade de 
vida e o estado de humor de pessoas com dores crônicas. 
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MÉTODOS: Estudo quantitativo, descritivo e survey, realizado 
em três unidades básicas de saúde no município de Catarina/CE. 
Para tanto, foram aplicados os questionários: SF-36 (qualidade 
de vida), McGill (avaliação da dor) e o Perfil dos Estados de Hu-
mor (estado de humor). 
RESULTADOS: Foram selecionados 24 indivíduos com queixas 
de dores crônicas musculoesqueléticas com média de idade de 
37,29 anos e 83,3% do sexo feminino. Apenas 33,3% da amos-
tra apresentou segundo grau completo, e 83,3% apresentavam 
dores musculoesqueléticas 3 ou mais vezes por semana. No SF-
36 os aspectos físicos e emocionais atingiram a menor média de 
escores 23,12 e 30,92, respectivamente. Já no McGill os menores 
valores foram no escore misto (2,12) e avaliativo (2,29). Por fim, 
no POMS a soma dos valores negativos (72,04) foi superior ao 
quesito vigor (18,96). 
CONCLUSÃO: Evidenciou-se que há interferência na qualidade 
de vida e no estado de humor em pacientes com dores crônicas. 
Descritores: Dor crônica, Qualidade de vida, Transtornos do 
humor.

INTRODUÇÃO

A dor crônica acomete cerca de 30 a 40% da população, com pre-
valência média de 35,5%, sendo ela uma grande causa de licenças, 
aposentadorias e baixa produtividade, gerando assim, um grave pro-
blema de saúde pública1,2.
A dor crônica pode ser descrita como contínua, reincidente, de etio-
logia incerta, que dure 3 meses, no mínimo, causando comprometi-
mento funcional e incapacidades3. Influências psicológicas têm sido 
enfatizadas como relevantes nas queixas dolorosas, podendo desen-
cadear um quadro depressivo e o transtorno de ansiedade, que pode 
acontecer em episódios pontuais ou ser algo constante e rotineiro 
na vida do indivíduo, sendo agravado por tensão, preocupação e 
apreensão diante do quadro álgico4.
Andrade et al.5 destacaram que o humor é um complexo padrão 
de comportamentos, estado físico, sentimentos e pensamentos que 
podem sofrer mudanças de acordo com os acontecimentos. Condi-
ções psicológicas como raiva e depressão, condições psicossomáticas 
como cansaço e tensão, são variáveis que podem definir o estado de 
humor. 
O presente estudo objetivou avaliar a qualidade de vida (QV) e o 
estado de humor de pessoas com dores crônicas.
 
MÉTODOS

Estudo do tipo survey, com abordagem quantitativa e descritiva. 
A pesquisa foi realizada em três unidades básicas de saúde que 

Rev Dor. São Paulo, 2017 jan-mar;18(1):43-6 ARTIGO ORIGINAL

DOI 10.5935/1806-0013.20170010



44

Siebra MM e Vasconcelos TBRev Dor. São Paulo, 2017 jan-mar;18(1):43-6

estavam dentro do território de atuação da Residência Multipro-
fissional em Saúde da Família e Comunidade no município de 
Catarina-CE. 
A amostra foi de conveniência e constituída por todos os sujeitos 
dos três territórios de saúde que apresentavam queixas de dores 
musculoesqueléticas, que chegaram à unidade básica como de-
manda livre. Os critérios de inclusão foram: idade entre 25 e 50 
anos, independentemente de sexo, nível de escolaridade, estado 
civil e renda; apresentar queixa de dores musculoesqueléticas ro-
tineiras (cerca de uma ou mais vezes por semana por no mínimo 
3 meses); não realizar tratamento fisioterapêutico específico para 
dor. Foram excluídos os sujeitos com cardiopatias, pneumopatias, 
doença oncológica, vítimas de acidente vascular encefálico ou le-
sões nervosas e déficits motores. 
A coleta de dados ocorreu na unidade básica de saúde de cada ter-
ritório da pesquisa no período de dezembro/2015 a janeiro/2016, 
utilizando um turno semanal. Foram aplicados três questionários 
validados: o Perfil dos Estados de Humor (POMS) desenvolvido 
em 1971 por McNair, Loor e Droppleman6. Esse questionário, foi 
desenvolvido em um laboratório de psicoterapia em Washington 
com intuito de mensurar mudanças nos sintomas afetivos e estados 
de humor6. Possui 65 alternativas que se dividem em 6 subcatego-
rias: tensão, depressão, raiva/hostilidade, vigor, fadiga e confusão. O 
POMS é calculado pela subtração da variável Vigor (Positiva) com a 
soma das variáveis: tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão (Ne-
gativas)7. O de Dor - McGill (Br-MPQ) validado para língua por-
tuguesa por Pimenta e Teixeira8, em 1996. O questionário de quali-
ficação da dor McGill criado por Melzack9, em 1975, foi adaptado 
para versão portuguesa como instrumento clínico e de pesquisa para 
avaliação da dor8. O questionário é subdividido em 4 categorias: 
sensorial, afetiva, avaliativa e mista, e 20 subcategorias. A análise é 
realizada por meio da soma de palavras associadas às categorias10. E 
por fim, o questionário de QV (SF-36) validado para versão brasi-
leira por Ciconelli et al.11, em 1999. O SF-36 é um instrumento 
que mensura a QV. É formado por 36 itens subdivididos em oito 
escalas, apresentando um escore final de zero a 100, onde 100 indica 
um estado de saúde melhor e zero um pior estado de saúde11. Sua 
análise é feita por meio de uma fórmula própria, e se divide em 8 
domínios: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor, 
estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, limitação por as-
pectos emocionais e saúde mental12. 
Ressalta-se que todos os questionários foram aplicados por um úni-
co pesquisador apto, que preenchia os questionários fazendo as per-
guntas diretamente ao entrevistado.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa da Escola de Saúde Pública (Parecer nº: 1.403.536, CAAE: 
52505716.0.0000.5037). 

Análise estatística
Os dados foram analisados seguindo os preceitos éticos, e de acor-
do com os procedimentos estatísticos descritivos (média, desvio 
padrão, mínimo, máximo e percentual) e interferências (teste t de 
Student e Kolmogorov-Smirnov), teste Qui-quadrado e Binomi-
nal, de acordo com a normalidade, por meio do Statistical Package 
for the Social Sciences, versão 20. O nível de significância utilizado 
foi de 0,05 (5%).

RESULTADOS

A amostra total da pesquisa foi de 30 pessoas, das quais 24 estavam 
aptas a participar da pesquisa por atenderem aos critérios de inclu-
são. Os voluntários eram usuários do sistema único de saúde e bus-
cavam atendimento na unidade básica do território, apresentavam 
média de idade de 37,29±8,27 anos, 83,3% (n=20) eram do sexo 
feminino, 66,7% (n=16) não tinham concluído o segundo grau de 
escolaridade, e 83,3% (n=20) apresentavam dores musculoesquelé-
ticas por no mínimo 3 vezes por semana (Tabela 1).
Foi avaliada a QV por meio do questionário SF-36 onde as notas 
de cada domínio podem variar de zero a 100, sendo zero = pior 
e 100 = melhor. Os domínios aspectos físicos (23,12±24,84), dor 
(32,37±10,31), estado geral de saúde (37,58±9,29) e aspectos emo-
cionais (30,92±35,87) obtiveram média de escores abaixo de 50 
(Tabela 2).
A avaliação da dor foi realizada por meio do questionário McGill, 
o qual possui quatro descritores onde o índice numérico apresenta-
-se como o número de palavras escolhidas pelo paciente, podendo 
ser eleita apenas uma palavra em cada subgrupo, totalizando o va-
lor máximo de 20. O índice de dor é a soma dos valores de cada 
descritor13.
A dor relatada pelos participantes da pesquisa apresentou as seguin-
tes médias de escores: sensorial (3,16±1,74), afetivo (3,21±1,91), 
avaliativo (2,29±1,52), misto (2,12±1,45) e total (10,80±5,00) (Ta-
bela 3).
Ao avaliar o estado de humor, por meio do POMS, em pacien-
tes com queixas de dores musculoesqueléticas crônicas, os valores 
médios mais elevados foram observados nas subcategorias: tensão 
(17,37±5,43), depressão (12,21±7,26) e fadiga (9,75±4,23), porém 
com um valor de vigor de 18,96±6,14 (Tabela 4).
 

Tabela 1. Aspectos sócio-demográficos da amostra em estudo (n=24)

Variáveis n % Valor de p

Idade (anos)
   30 •– 35
   36 •–40
   41 •– 45
   46 •– 50

12
3
4
5

50
12,5
16,7
20,8

0,04*

Sexo
   Masculino
   Feminino

4
20

16,7
83,3

< 0,01**

Estado civil
   Solteiro (a)
   Casado (a)
   Viúvo (a)

9
14
1

37,5
58,3
4,2

< 0,01*

Escolaridade
   Fundamental
   Ensino Médio

16
8

66,7
33,3

0,15**

Prevalência da Dor (semanal)
   1 •–• 2 vezes
   3 vezes

4
20

16,7
83,3

< 0,01**

*Teste Qui-quadrado; ** Teste Binominal.
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DISCUSSÃO

O estudo teve em sua amostra maior prevalência do sexo feminino, 
casadas, que concluíram o ensino fundamental e apresentaram elevada 
prevalência de dores semanais, onde foi encontrada interferência na 
QV, principalmente, nos aspectos físicos, emocionais e dor. Quanto 
à avaliação do humor foram encontrados valores superiores na soma 
dos fatores negativos (tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão) em 
relação ao vigor, principalmente os itens tensão e depressão. 
QV é uma expressão que foi relatada pela primeira vez em 1964 pelo 
presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, que declarou que 
os objetivos não são medidos por meio de balanço em bancos, mas 
sim, por meio da QV proporcionada às pessoas. Esse conceito de 
QV vai além do controle de sintomas, aumento da expectativa de 
vida e diminuição ou controle da mortalidade14.

Castro et al.15, pesquisaram a QV em 400 pacientes com dores crô-
nicas com média de idade de 45,6 anos, e relacionaram ansiedade, 
depressão e dor aos piores resultados nas variáveis da QV. Já Queiroz 
et al.16, avaliaram a QV em 31 pacientes com dores crônicas atendi-
dos em uma clínica multiprofissional, e evidenciaram que os maio-
res escores foram encontrados nos domínios capacidade funcional 
(47,09) e saúde mental (40,00), e apresentaram os menores valores 
nos domínios limitação por aspectos físicos e dor. Por fim, Queiroz 
et al.16 concluíram que a dor crônica interfere diretamente na rotina 
de atividades de vida diária, alterando a capacidade física, ocasiona 
sentimentos distintos e modifica a relação com as pessoas. Esses da-
dos vão ao encontro do presente estudo.
Adicionalmente, observou-se que alguns voluntários relataram esco-
res iguais a zero nos domínios aspectos físicos e emocionais, o que 
comprova a influência direta da dor na QV dessas pessoas. 
O conceito de QV tem um desenvolvimento independente, não 
bem delimitado, apresentando várias vertentes. Pela visão biológica: 
status de saúde, status funcional; pela visão psicológica: bem-estar, 
satisfação, felicidade. No tocante à saúde, define-se como o grau de 
saúde do indivíduo ou população, avaliado de forma subjetiva, sen-
do a maneira como o paciente percebe seus status de saúde e quesitos 
não médicos de sua vida17.
Em relação à dor, Silva et al.18, destacaram que a dor crônica é 
um indicador rotineiro na atenção básica, estando presente em 
30 a 40% da população do país, sendo necessário o uso de es-
tratégias para combater esse indicador. O presente estudo apre-
sentou pequena média de escores de dor, indo de encontro ao 
estudo de Carbonario19, o qual avaliou os efeitos de um pro-
grama fisioterapêutico em pacientes com fibromialgia, por meio 
do questionário McGill onde a amostra apresentou pontuação 
elevada nos escores sensoriais (17,84) e afetivos (6,61) e menor 
pontuação no escore avaliativo, possuindo índice de dor igual a 
33,35, bem mais elevado do que o presente estudo; no entanto, o 
domínio dor do SF-36 apresentou valores próximos ao presente 
estudo: dor (35,76), vitalidade (34,23), saúde mental (33,71) e 
aspectos emocionais (23,07). 
Nessa perspectiva, Santos et al.20 encontraram dificuldade com ido-
sos em relação aos descritores de localização e profundidade, padrão 
temporal e descrição da dor, citando ainda que a dificuldade de en-
tendimento nesses aspectos está mais relacionada à escolaridade e as-
pectos cognitivos comprometidos do que à faixa etária da população 
estudada, fato que não foi observado no presente estudo, pois não 

Tabela 2. Valores referentes ao questionário de qualidade de vida (SF-36)

SF-36 Média±DP Mediana Mín. ○ Máx. 25–75 Valor de p

Capacidade funcional 46,87±20,47 25 20○ 90 30-62,5 < 0,01*

Aspectos físicos 23,12±24,84 45 0○ 80 0-37,5 0,12**

Dor 32,37±10,31 31 20○ 51 21-41 0,41**

Estado geral de saúde 37,58±9,29 38,5 20○ 52 31-42 < 0,01*

Vitalidade 46,46±11,37 45 30○ 65 40-55 < 0,01*

Aspectos sociais 56,21±20,81 50 12○ 100 50-68,5 < 0,01*

Aspectos emocionais 30,92±35,87 16,5 0○ 100 0-66 0,02**

Saúde mental 52,42±18,42 56 24○ 80 42-65 0,28**
DP = Desvio padrão, mín. = valor mínimo, máx. = valor máximo, 25-75 = intervalo interquartil. * Teste t de Student; ** Teste Kolmogorov-Smirnov.

Tabela 3. Escores do Questionário McGill de avaliação da dor

McGill Média±DP Mínimo ○ Máximo Valor de p*

Sensoriais 3,16±1,74 0○ 6 < 0,01

Afetivos 3,21±1,91 0○ 6 < 0,01

Avaliativos 2,29±1,52 0○ 5 < 0,01

Mistos 2,12±1,45 0○ 5 < 0,01

Total (Índice de Dor) 10,80±5,00 1○ 19 < 0,01
DP = Desvio padrão, mínimo = valor mínimo, máximo = valor máximo. * Teste 
t de Student.

Tabela 4. Valores referentes ao questionário Perfil dos Estados de 
Humor (POMS) de estado de humor

POMS Média±DP Mínimo ○ Máximo Valor de p

Tensão 17,37±5,43 4○ 28 < 0,01*

Depressão 12,21±7,26 2○ 27 0,19**

Raiva 9,29±6,80 2○ 24 0,16**

Vigor 18,96±6,14 3○ 29 < 0,01*

Fadiga 9,75±4,23 3○ 17 < 0,01*

Confusão 4,46±3,66 0○ 14 0,49**

Fatores negativos 72,04±17,08 31○ 71 < 0,01*

Total 53,08±18,64 15○ 51 < 0,01*
DP = Desvio padrão, mínimo = valor mínimo, máximo = valor máximo. Fatores 
negativos = soma de todos os fatores menos o vigor. * Teste t de Student; ** 
Teste Kolmogorov-Smirnov.



46

Siebra MM e Vasconcelos TBRev Dor. São Paulo, 2017 jan-mar;18(1):43-6

houve diferença significativa quando comparado o nível da escola-
ridade da amostra. 
Pôde-se perceber que a subcategoria vigor apresentou maior média 
comparada às outras subcategorias, no entanto, a soma dos fatores 
negativos (tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão) foi muito além 
da variável vigor, mostrando que o estado de humor esteve compro-
metido na amostra pesquisada. O subitem negativo de média mais 
elevada foi o de tensão podendo estar relacionado ao processo de 
doloroso, como afirmam Vandenberghe e Ferro21, ao destacarem o 
processo fisiológico associado à dor e tensão, uma vez que a dor tem 
como efeito o aumento na tensão das fibras musculares como meca-
nismo de defesa para proteger o organismo. Dessa forma, a tensão é 
gerada como condição para evitar a piora da lesão e restabelecimento 
da parte afetada. Afirmam ainda que a tensão por tempo prolongado 
faz com que haja um aumento de substâncias álgicas.
Corroborando os dados apresentados, Brandt et al.22 verificaram o 
perfil de humor em mulheres com fibromialgia, sendo demonstra-
das variáveis negativas mais elevadas, destacando-se tensão (7,7), de-
pressão (6,5), fadiga (8,9) e confusão mental (5,8). Adicionalmente, 
Steffens et al.23 revelaram que o humor é deprimido em mulheres 
com fibromialgia, com diminuição no vigor (5,44), associada ao au-
mento da tensão (9,78), depressão (9,56), raiva (7,33), fadiga (10,0) 
e confusão mental (8,56), coadunando-se com o presente estudo. 

CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou a relação emocional de tensão e depressão 
nos pacientes com dores crônicas. Foi possível perceber que os aspec-
tos físicos, emocionais e estado geral de saúde estavam prejudicados 
nos indivíduos que apresentaram dores crônicas. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: This study aimed at 
evaluating the prevalence of carpal tunnel syndrome among bo-
vine manual milking workers in a city of the countryside of the 
State of Paraná.
METHODS: Sample (n=92) was selected as from medical phy-
siotherapy prescriptions for patients diagnosed with such syn-
drome, in the period from 2008 to 2010.
RESULTS: Participated in the study 80 females with mean age 
of 47.7±11.3 years, and 12 males with mean age of 43.9±12.6 
years. Among patients, 41 participants (44.6%) had performed 
manual milking in some period of life, being 36 females (39.1%) 
and 5 males (5.4%). Only females with carpal tunnel syndrome 
remained with manual milking as their primary occupation.
CONCLUSION: This study has shown high frequency of carpal 
tunnel syndrome among workers dealing with manual milking, 
and suggests the expansion of bovine milk production mechani-
zation to prevent carpal tunnel aggressions. 
Keywords: Carpal tunnel syndrome, Ergonomics, Labor safety, 
Median nerve neuropathy, Workers’ health, Working environment.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi ve-
rificar a prevalência da síndrome do túnel do carpo na ordenha ma-
nual de bovinos em uma localidade do interior do Estado do Paraná. 
MÉTODOS: A amostra (n=92) foi selecionada a partir de pres-
crições médicas de fisioterapia para pacientes com diagnóstico 
desta síndrome, ocorridas no período de 2008 a 2010. 
RESULTADOS: Foram incluídas 80 mulheres com média de 
idade de 47,7±11,3 anos e 12 homens com média de idade de 
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43,9±12,6 anos. Entre os acometidos, 41 participantes (44,6%) 
realizaram a ordenha manual em algum momento da vida, sendo 
36 mulheres (39,1%) e 5 homens (5,4%). Somente as mulheres 
com síndrome do túnel do carpo permaneciam com a ordenha 
manual na sua ocupação principal. 
CONCLUSÃO: Este estudo mostrou elevada frequência de sín-
drome do túnel do carpo em trabalhadores que lidam com a or-
denha manual e sugere a expansão da mecanização da produção 
do leite de gado bovino como medida preventiva às agressões no 
túnel do carpo.
Descritores: Ambiente de trabalho, Ergonomia, Neuropatia do 
nervo mediano, Saúde dos trabalhadores, Segurança ocupacio-
nal, Síndrome do túnel do carpo. 

INTRODUÇÃO

A síndrome do túnel do carpo (STC) foi descrita pela primeira vez 
pelo cirurgião britânico James Paget em 1854, ao observar uma do-
ença que acometia antebraço, punho e mão, causando parestesia, 
dor e incapacidade funcional da mão. A American Academy of Ortho-
paedic Surgeons definiu a STC como uma neuropatia de compressão 
sintomática do nervo mediano ao nível do punho1.
A STC é a neuropatia compressiva mais frequente sendo responsável 
por 90% das ocorrências2. Estima-se que esteja presente em 3,8% da 
população mundial. É uma condição de indivíduos de meia idade 
marcada com pico de prevalência em torno de 55 a 60 anos; afeta 
mulheres mais frequentemente que homens com taxa de prevalência 
de 9,2 e 6%, respectivamente3. Pode envolver a mão dominante, a 
não dominante ou ambas. A sua etiologia envolve mecanismos me-
cânicos, químicos e psíquicos, não totalmente esclarecidos4.
O National Center for Health Statistics estima que nos Estados Uni-
dos, anualmente, a STC seja a doença que mais afasta o sujeito do 
trabalho. Quase metade dos casos de STC resulta em 31 dias ou 
mais de afastamento/ano. Cerca de um milhão de adultos estadu-
nidenses requerem tratamento médico e cerca da metade dos casos 
exige tratamento cirúrgico com custo próximo a 2 bilhões de dóla-
res/ano5. No Reino Unido, a prevalência populacional alcança 7 a 
16% e a taxa de descompressão cirúrgica é de 43 a 74 casos para cada 
100.000 habitantes/ano6.
No Brasil, a STC representa mais da metade dos casos de Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT). Os DORT 
são responsáveis por cerca de 70% das doenças do trabalho que 
necessitam de concessão de benefícios previdenciários por afasta-
mento7. Segundo o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, 
nas duas últimas décadas, houve saltos crescentes na concessão de 
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auxílio-doença previdenciário para as neuropatias compressivas dos 
membros superiores. No ano de 2014, alcançou 22.298 beneficiá-
rios8. Isso equivale a um considerável impacto financeiro para o sis-
tema público no atendimento médico e previdenciário aos pacientes 
com STC9. A STC é uma das complicações da saúde ocupacional 
amplamente reconhecida nas ocupações que envolvem trabalhos 
manuais de preensão, força ou de repetição7. A presença de um des-
ses fatores tende a elevar o risco de ocorrência da STC em até 5 ve-
zes10. A ordenha manual (OM) de leite bovino é um típico exemplo 
de esforço repetitivo e crônico muito utilizado pelo trabalhador do 
agronegócio e que se associa positivamente com a STC 4. 
A OM é o sistema mais antigo de extração de leite e está ainda 
presente em pequenas propriedades com pequenos rebanhos. Exi-
ge equipamentos de menor custo e maior esforço pessoal. Requer 
movimentos repetidos de punho e mão em um ritmo de pulsação 
de 40 a 50 ciclos/minuto, por um período contínuo de 4 a 7 mi-
nutos para cada animal, duas vezes ao dia em média. Estudo de 
caso-controle realizado na Turquia, por Suleyman et al.4 classificou 
a OM como atividade de risco ocupacional ao obter no grupo de 
ordenha risco relativo 13 vezes maior para desenvolver STC do 
que os controles. 
A OM é comum em famílias que vivem em pequenas propriedades 
rurais, que possui a maior bacia leiteira da região Oeste do Paraná 
e a segunda maior do Estado. Nessa perspectiva, o presente estudo 
teve como objetivo investigar a prevalência da STC entre pessoas 
envolvidas com a OM de gado bovino.

MÉTODOS

O presente estudo, com desenho transversal, utilizou dados de pron-
tuários de pacientes fornecidos por um serviço de Fisioterapia liga-
do à rede de serviços complementares do Sistema Único de Saúde 
do município de Marechal Cândido Rondon, no Estado do Paraná 
- Brasil. Os dados foram selecionados por um único coletor entre 
prontuários acumulados no período de 2008 a 2010.
A amostra foi estabelecida a partir de prontuários de pacientes com 
prescrição médica para tratamento fisioterapêutico para a STC. Fo-
ram selecionados prontuários com diagnóstico médico de STC sub-
metidos ou não a procedimentos cirúrgicos, com qualquer ocupação 
profissional, de pacientes de ambos os sexos com idade igual ou su-
perior a 45 anos, resultando 107 ocorrências válidas. Foram excluí-
dos 15 participantes; 4 com anamnese incompleta e 11 com histó-
rico de trauma de punho anterior aos sintomas de neurocompressão 
ou por serem diabéticos. Assim, 92 prontuários foram avaliados.
Para conhecer o histórico de OM dos pacientes foram consideradas as 
respostas às questões formuladas na anamnese inicial: a) O sr.(a) realiza 
ou realizou em alguma fase de sua vida a OM de leite? (sim/não); b) 
Durante quanto tempo realiza ou realizou essa ocupação? (Resposta 
aceita em anos); c) Na sua rotina, em quantos dias na semana execu-
ta ou executou a OM? d) Quanto tempo dura(va) a ordenha diária? 
(Resposta aceita em minutos). O inquérito é parte da avaliação inicial 
do paciente portador de síndrome compressiva de punho e mão, rea-
lizada pelo serviço de Fisioterapia. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envol-
vendo Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Para-
ná (UNIOESTE), parecer 320 de 2009.

Análise estatística
Os dados foram analisados pelos programas Stata® 11.0 e Microsoft® 
Excel 10.0. O significado estatístico foi avaliado por meio do teste 
do Qui-quadrado (χ2) de Pearson. Os resultados com probabilidade 
de significância (p) menor do que 0,05 foram considerados com 
diferença estatisticamente significativa. 

RESULTADOS

Entre as 92 ocorrências de STC, 80 foram em mulheres (87%) com 
idade média de 53±8,24 anos (IC95% 46 – 62) e 12 foram em 
homens (13%), com idade média de 55±9,8 anos (IC95% 46 – 64). 
A prática da OM esteve presente em algum momento da vida de 
44,6% (n=41) dos pacientes com STC, sendo mais prevalente entre 
mulheres (87,8%; n=36) do que homens (12,2%, n=5). Agropecua-
ristas, foram os profissionais mais acometidos (68,3%; n=28). Para o 
grupo com histórico positivo de OM, a proporção homem-mulher 
foi de 1:16, com ocupação média ao longo da vida por 22,67±8,49 
anos e 809,97±193,57 minutos/semana. A distribuição da frequên-
cia da ocupação principal e do tempo dedicado à OM está detalhada 
nas tabelas 1 e 2.
Entre os portadores de STC, 65 pacientes (71%) realizaram, a pe-
dido do médico, exame eletrofisiológico (EMG). Houve detecção 
de algum grau de anormalidade na condução nervosa do nervo me-

Tabela 1. Distribuição da frequência de pacientes de ambos os se-
xos, portadores de síndrome do túnel do carpo e histórico positivo 
de ordenha manual de gado bovino, segundo a ocupação principal. 
Marechal Cândido Rondon - PR, 2008 a 2010

Ocupação 
principal

Feminino
total

Feminino
c/ OM

Masculino
total

Masculino
c/ OM

Agropecuarista 32 26 02 02

Bancário 03 00 01 00

Comerciário 03 01 01 01

Cozinheira 01 00 00 00

Do lar/domésticas 15 03 00 00

Faxineira 02 00 00 00

Industriário 08 03 03 01

Professor 03 00 01 00

Outros 13 03 04 01

Total 80 36 12 05
OM = ordenha manual. 

Tabela 2. Distribuição da média para idade, tempo de ordenha (ano) 
e duração semanal da ordenha (minutos) em pacientes portadores de 
síndrome do túnel do carpo de ambos os sexos. Marechal Cândido 
Rondon - PR, 2008 a 2010

 Ordenha manual
(masculino)

Ordenha manual
(feminino)

χ2**

Idade (anos) 55,16±9,8 53,28 ±8,24 0,284

Período de OM (anos) 28,16±9,13 19,67± 8,49 0,001

Duração de OM 
(minutos/semanais)*

847±180,37 809,97±193,57 0,452

* Valor obtido pelo produto do tempo médio de ordenha de cada animal, pelo 
número médio de animais ordenhados e quantidade de ordenhas por semana; 
** Teste Qui-quadrado de Person.



49

Prevalência da síndrome do túnel do carpo em trabalhadores 
que lidam com a ordenha manual de bovinos

Rev Dor. São Paulo, 2017 jan-mar;18(1):47-50

diano em 48 exames (74%), sendo 42 em mulheres (88%) e 6 em 
homens (12%). Deste total, 16 casos (17,4%) foram tratados com 
descompressão cirúrgica, sendo 14 em mulheres e 2 em homens. O 
punho da mão dominante estava acometido em aproximadamente 
85% dos casos, conforme descrito na tabela 3. 

Tabela 3. Frequência da dominância lateral da síndrome do túnel do 
carpo em pacientes de ambos os sexos, segundo histórico de orde-
nha manual de gado bovino. Marechal Cândido Rondon - PR, 2008 
a 2010 

Mulheres 
c/OM

Homens 
c/OM

Homens 
s/OM

Mulheres 
s/OM

Total

STC bilateral 03 00 01 03 07

STC mão 
dominante*

31 05 05 36 77

STC mão não 
dominante*

03 00 01 04 08

Total 37 05 07 43 92
* Mão dominante é aquela que coincide com a mão que a pessoa utiliza para 
escrever.

 
DISCUSSÃO

A OM envolve o uso contínuo e forçado dos músculos flexores dos 
dedos e é considerada fator de risco profissional para a STC4. Neste 
estudo, a prevalência da STC foi maior em mulheres (87%) do 
que em homens, alinhando-se com os resultados de estudo condu-
zido por Campoamor et al.11 na região paulista de Ribeirão Preto, 
que identificou prevalência aumentada de STC no sexo feminino 
de 88%.
Aproximadamente, a metade dos portadores de STC apresentou 
histórico positivo de OM, com proporção homem-mulher de 1:7. 
Este escore é superior a estudos correlatos que apontaram proporção 
homem-mulher 1:3-44,6. Em Marechal Cândido Rondon, a divisão 
sexual sobre o campesinato parece dividir a função ocupacional, 
partindo do pressuposto de que mulheres tendem mais ao trabalho 
para a subsistência ou consumo próprio, quando comparadas aos 
homens.
A STC em mãos que lidam com OM, foi diagnosticada com o auxí-
lio de EMG em 52% dos casos. Não há consenso se o diagnóstico da 
STC deve ser feito em bases clínicas ou eletrofisiológicas. No exame 
clínico, certas manobras podem produzir resultado falso-positivo e 
falso-negativo, limitando-as como sinais clínicos, enquanto o exame 
EMG positivo só deveria ser considerado diante da existência de 
sintomas12.
A STC foi mais prevalente em trabalhadores com uso repetitivo 
e contundente de punho. Revisão sistemática de Hagberg, Mor-
genstern e Kelsh13 mostrou variação de prevalência de 0,6 a 61% 
em diferentes grupos profissionais, com fator de risco mais eleva-
do para ocupações manuais mais forçadas. Este estudo evidenciou 
que a maior parte dos pacientes com STC (72%) continuavam nas 
mesmas atividades ocupacionais mesmo com a presença de sinto-
mas; outros 28% migraram de ocupação ou de função. Entre os 
trabalhadores que permaneciam com a prática da OM, todas eram 
mulheres. As mulheres que não migraram para o modo mecânico de 
extração de leite permanecem expostas ao agravamento da doença e 
às incapacidades físicas e funcionais resultantes.

O acometimento da mão dominante foi mais frequente em ambos 
os sexos (84%). Para Toy, Simpsion e Tintner14, a mão dominante é 
aquela inicialmente afetada nos acometimentos bilaterais que ocor-
rem mais tardiamente. Nessa perspectiva, parece coerente supor que 
o portador de STC unilateral, principalmente aquele que preserva 
a ocupação, está exposto ao risco aumentado de evoluir a síndrome 
para o modo bilateral.
De modo preventivo, se faz necessário que esses trabalhadores sejam 
informados sobre esses riscos ocupacionais. A segurança no trabalho 
dever ser quesito informado com destaque. Não pode ser compro-
metida por nenhuma justificativa. Assim, um valioso instrumento 
são os esforços do sistema público de saúde para orientar os profis-
sionais, em especial aqueles que atuam na atenção básica, no tocante 
à prevenção, à vigilância e à assistência à saúde dos trabalhadores no 
sentido de possibilitar a caracterização das relações entre as doenças 
e as ocupações, o que é indispensável para promover a qualidade, a 
capacidade resolutiva e a integralidade das ações e dos serviços diri-
gidos à população trabalhadora. 
Kouyoumdjian e de Araujo15 observaram que os sintomas da STC 
normalmente não surgem no início da atividade da ordenha, uma 
vez que a média do tempo da ordenha até o surgimento das primei-
ras alterações no EMG é de 4,5 anos. Nessa perspectiva, há sugestão 
de realização de estudos randomizados para estabelecer o risco atri-
buível à OM como desencadeador de STC ao longo do tempo. O 
ponto forte deste estudo é o seu foco no propósito de apresentar um 
ponto de partida para prospecções futuras rumo à identificação e 
aplicação de medidas preventivas relacionadas com a OM e a ocor-
rência de STC.

CONCLUSÃO

Este estudo mostrou prevalência elevada de STC na OM de gado 
bovino. Assim, parece plausível o aconselhamento para a mecaniza-
ção da ordenha de leite, também como uma medida preventiva da 
ocorrência e agravamento da STC. Finalmente, os resultados deste 
estudo reafirmam o compromisso de continuar reforçando as me-
didas e as ações necessárias para resguardar e promover a saúde de 
todos trabalhadores. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain is a common 
symptom in people living with acquired immunodeficiency syn-
drome, being widely underreported and not treated. For this re-
ason, there is the need for studies discussing the subject in the 
attempt to explain factors involved in this process and to look for 
adequate and effective therapies. So, this study aimed at relating 
pain level in people living with human immunodeficiency virus 
to socio-demographic and clinical variables.
METHODS: This was a descriptive and cross-sectional study 
with 261 individuals living with the human immunodeficiency 
virus. Visual analog scale for pain intensity and semi-structured 
interview for anamnesis were applied.
RESULTS: A total of 47.5% of individuals was found reporting 
mild pain/no pain; 24.1% with moderate pain and 28.4% with 
severe pain. There has been significant relationship between pain 
and gender (p=0.02), health status (p=0.001), health perception 
with regard to feeling ill or not (p=0.001) and infection stage 
(p=0.005). Pain was characterized as shooting (69%), piercing 
(55%) and burning (41%), with significant relationship with re-
gard to pain intensity (p<0.001) and time (p<0.001). When the 
logistic regression model was applied, the fact of being a fema-
le has represented a risk of 7.256 (p<0.001) for moderate pain 
and of 5.329 (p<0.004) for severe pain. With regard to age, age 
groups between 21 and 30 years (0.073; p<0.046), 41 and 50 ye-
ars (0.068; p<0.023) and 51 and 60 years (0.063; p<0,030) were 
protection factors for the presence of moderate pain. With regard 
to health status, this variable was a risk factor for the presence of 
moderate pain (8.13; p<0.038) and severe pain (11.73; p<0.005).

Pain level associated to socio-demographic and clinical variables 
in people living with human immunodeficiency virus and acquired 
immunodeficiency syndrome
Nível de dor associado a variáveis sócio-demográficas e clínicas em pessoas que vivem com o 
vírus da imunodeficiência humana e a síndrome da imunodeficiência adquirida
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CONCLUSION: Pain was a prevalent symptom among people 
living with human immunodeficiency virus. 
Keywords: Acquired immunodeficiency syndrome, Human im-
munodeficiency virus, Pain.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor é um sintoma comum 
em pessoas que vivem com a síndrome da imunodeficiência ad-
quirida, sendo bastante subnotificada e não tratada. Por esse mo-
tivo, existe a necessidade de estudos que discutam a temática na 
tentativa de esclarecer os fatores envolvidos nesse processo e bus-
car tratamentos adequados e eficazes. Dentro dessa perspectiva, o 
objetivo deste estudo foi relacionar o nível de dor em pessoas que 
vivem com o vírus da imunodeficiência humana, com variáveis 
sócio-demográficas e clínicas. 
MÉTODOS: Pesquisa descritiva com caráter transversal, com 
261 indivíduos vivendo com o vírus da imunodeficiência huma-
na. Foi aplicada a escala analógica visual para a intensidade da 
dor e entrevista semiestruturada como anamnese. 
RESULTADOS: Foi encontrado um total de 47,5% indivíduos 
referindo dor leve/sem dor; 24,1% com dor moderada e 28,4% 
com dor intensa. Foi encontrada relação significativa entre a dor e 
o sexo (p=0,02), estado de saúde (p=0,001), percepção da saúde, 
quanto a se sentir doente ou não (p=0,001) e o estágio da infecção 
(p=0,005). A dor foi caracterizada em lancinante (69%), perfu-
rante (55%) e em queimação (41%), sendo encontrada relação 
significativa entre essas variáveis (p<0,001). Foi possível encontrar 
também uma associação significativa com relação a intensidade da 
dor (p<0,001) e o tempo (p<0,001). Quando aplicado o modelo 
de regressão logística, o fato de ser mulher representou um risco de 
7,256 (p<0,001) para a dor moderada e de 5,329 (p<0,004) para 
dor intensa. Com relação a idade, as faixas etárias de 21 a 30 anos 
(0,073; p<0,046), 41 a 50 anos (0,068; p<0,023) e 51 a 60 anos 
(0,063; p<0,030), apresentaram-se como fator de proteção para a 
presença de dor moderada. Com relação ao estado de saúde, esta 
variável apresentou-se como fator de risco para a presença de dor 
moderada (8,13; p<0,038) e intensa (11,73; p<0,005). 
CONCLUSÃO: A dor foi um sintoma prevalente entre as pesso-
as que vivem com o vírus da imunodeficiência humana.
Descritores: Dor, Síndrome da imunodeficiência adquirida, Ví-
rus da imunodeficiência humana.
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INTRODUÇÃO

A dor é uma experiência física e psíquica complexa, de caráter mul-
tidimensional, sendo desencadeada por algum estímulo primário, 
sofrendo influência do contexto sociocultural, familiar e do sexo. 
Assim, um mesmo estímulo, pode despertar respostas dolorosas to-
talmente distintas em cada indivíduo1,2.
Esse contexto pode ser influenciado também por uma doença de 
base, como é o caso das pessoas que vivem com o vírus da imuno-
deficiência humana (HIV) ou com a síndrome da imunodeficiên-
cia adquirida (AIDS) já instalada, podendo esse quadro ocorrer por 
três motivos principais: sintoma do HIV; outra doença ou infecção 
oportunista; efeito adverso da terapia antirretroviral (TARV). Tam-
bém, a dor é um sintoma que pode estar presente em todos os está-
gios da doença, em até 90% dos casos3.
Estimativas revelam que cerca de 80% da população mundial têm 
acesso inadequado ao tratamento da dor moderada e intensa e que 
milhões de pessoas que vivem com HIV/AIDS sofrem de dor inten-
sa, não tratada4. Vale ressaltar ainda que o HIV/AIDS é um grande 
desafio para a saúde global, contando com 34,2 milhões de pessoas 
infectadas pelo HIV em todo o mundo5. Já no Brasil, no ano de 
2012, foram notificados 39.185 casos de AIDS6. 
Desse modo, deve-se levar em consideração a presença não somente 
de complicações infecciosas, mas também de síndromes dolorosas7. 
Diante desse contexto, o presente artigo teve como objetivo rela-
cionar o nível de dor em pessoas que vivem com HIV/AIDS com 
variáveis sócio-demográficas e clínicas.

MÉTODOS

Pesquisa descritiva com caráter transversal foi realizada no período 
de outubro de 2013 a maio de 2015, no Hospital Rafael Fernandes 
na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil. 
Para compor a amostra, foram selecionados de forma probabilística 
e aleatória, sujeitos que compareceram ao serviço para fazer acompa-
nhamento médico e aceitaram participar do estudo voluntariamen-
te. Para determinar o tamanho necessário de indivíduos com HIV/
AIDS, foi aplicado o cálculo do tamanho da amostra para popula-
ções finitas utilizando a seguinte fórmula:

ʀ =
Z2.p.q.N

e2.(N – 1) + Z2.p.q

Onde:
N = Tamanho da População, no caso deste estudo a população é 
composta de 709 elementos.
Z = Nível de confiança escolhido a 95% igual a 1,96.
p = proporção com a qual o fenômeno se verifica. Foi utilizado um 
valor p = 0,50. Segundo Mattar8 se não há estimativas prévias para p 
admite-se 0,50 obtendo assim o maior tamanho de amostra possível.
q = (1-p) é a proporção da não ocorrência do fenômeno.
e = erro amostral expresso na unidade variável. O erro amostral é a 
máxima diferença que o investigador admite suportar entre a ver-
dadeira média populacional. Nesta pesquisa foi admitido um erro 
máximo de 0,05.

Transcrevendo os valores descritos para a fórmula, tem-se o seguinte 
cálculo de amostra:

ʀ =
1,962.0,5.0,5.709

0,052.(709 – 1) + 1,962.0,5.0,5

ʀ =
680,92

1,77 + 0,96

ʀ =
680,92
2,73

ʀ = 249,4

Chegou-se a um total de 249 questionários para considerar a amos-
tra significativa, sendo incluídas, portanto 261 pessoas que vivem 
com HIV/AIDS com tempo mínimo de diagnóstico de seis meses; 
com idade variando entre 20 e 64 anos; de ambos os sexos residen-
tes em Mossoró e cidades circunvizinhas, sendo excluídos todos os 
indivíduos com alterações cognitivas ou incapazes de responder aos 
questionamentos.
Para avaliar a intensidade da dor foi utilizada a escala analógica visual 
(EAV) validada em 19839.
Essa escala é considerada um instrumento unidimensional, por ava-
liar apenas um aspecto da dor, que é a intensidade, porém o faz de 
forma minimamente intrusiva. Desse modo, classifica a dor em leve 
(1-2), moderada (3-7) e intensa (8-10).
Como forma de complementar a investigação da dor a partir da 
EAV, foi elaborada uma entrevista semiestruturada buscando avaliar 
as demais dimensões da dor (Tabela 1).
 
Tabela 1. Entrevista semiestruturada para avaliação das dimensões 
da dor

Perguntas Objetivos

Onde é a sua dor? Para identificar e classificar a 
dor quanto à sua localização

Há quanto tempo você sente 
essa dor?

Para classificar essa dor em 
crônica ou aguda

Como é/ou como se comporta 
essa dor?

Para identificar a característica 
da dor sentida pelo entrevistado

Com relação às demais variáveis clínicas associadas ao HIV/AIDS 
foi feita uma investigação direta, onde foi perguntado aos indivíduos 
sua percepção com relação a sua saúde, como consideravam seu esta-
do de saúde, quanto a se sentir doente ou não, e o estágio da infecção 
que se encontravam, modo e o ano em que foram infectados e o ano 
do primeiro teste.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, sob o parecer nº 421.293 no ano 
de 2013.

Análise estatística
Os dados foram analisados através dos softwares estatísticos SPSS 
21.0 (Statistical Package for the Social Sciences) e STATA 13.0, sendo 
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expressos em média±desvio padrão, valores mínimos, máximos bem 
como frequência simples e porcentagem. 
Para verificar a relação entre fatores sócio-demográficos e níveis de 
dor em pacientes com HIV/AIDS, usou-se odds ratio (OR), inter-
valos de confiança de 95%, e significância determinada através dos 
testes Qui-quadrado e Exato de Fisher. Este último, por sua vez, 
foi utilizado sempre que foram identificados valores com frequência 
esperada inferior a 5. 
Modelo de regressão logística foi elaborado para estudar os múltiplos 
efeitos que podem estar envolvidos na dor. Quando necessário, as 
variáveis foram transformadas em tipo dummy. Valores de p<0,05 
foram considerados significativos.

RESULTADOS

A tabela 2 apresenta os resultados obtidos pelos indicadores sócio-
-demográficos avaliados, mostrando a associação entre as variáveis 
estudadas, com relação ao desfecho deste estudo: a dor. 
No que diz respeito ao nível de dor (Tabela 2), encontrou-se um 
total 47,5% indivíduos (n=124) referindo dor leve ou não referindo 
dor, 24,1% indivíduos (n=63) com dor moderada e 28,4% (n=74) 
com dor intensa. 
Com relação à idade, encontrou-se uma concentração de casos en-
tre pessoas com 41 a 50 anos (34,9%), estando bem próximo tam-
bém o número do grupo entre 31 e 40 anos (32,6%). O nível de 
instrução predominou entre aquelas pessoas com o primeiro grau 

completo (49%); o estado civil com maior número de pessoas sol-
teiras (36,8%), seguido por aquelas pessoas que vivem como casados 
(26,8%) e o estágio de infecção da maioria das pessoas participantes 
do estudo foi AIDS (87%).
Quando feita a correlação entre a dor e as variáveis sócio-demográ-
ficas envolvidas, foi possível, encontrar relação significativa apenas 
entre a dor e o sexo (p=0,02). 
A tabela 3 apresenta os resultados com relação aos aspectos clínicos, 
sendo encontradas associações significativas entre o nível de dor e o 
estado de saúde (p=0,001), percepção da saúde, quanto a se sentir 
doente ou não (p=0,001) e o estágio da infecção (p=0,005). 
No presente estudo, entre aqueles que avaliaram sua saúde como 
ruim 61,5% referiram dor intensa, versus 28,8% referindo dor mo-
derada e 9,6% referindo dor leve ou nenhuma dor. Em contraparti-
da, a maioria daqueles que classificaram sua saúde como boa se con-
centrou no grupo sem dor ou com dor leve (66,7%), tendo 17,5% 
referido dor moderada e 15,9% referido dor intensa. Com relação 
ao fato de se considerar doente ou não, aqueles que responderam 
sim, corresponderam a 45% dos que referiram dor intensa, 27,9% 
dor moderada e 27% dor leve ou sem dor.
No que se refere ao modo de infecção, o presente estudo aponta 
para uma correlação significativa com a presença de dor, com maior 
concentração entre as pessoas que adquiram o HIV/AIDS por meio 
de sexo com homem. Esse fato pode ser explicado devido à maioria 
das pessoas deste grupo ser mulher, havendo, portanto, uma forte 
correlação entre o sexo e a presença de dor. 

Tabela 2. Valores de frequência (%) das variáveis sócio-demográficas associadas ao nível de dor dos pacientes estudados

Variáveis Total
n=261

Nenhuma dor/ 
leve n=124 

(47,5%)

Moderada n= 63 
(24,1%)

Intensa 
n=74 

(28,4%)

Valor de p 
Qui-quadrado para variáveis categóricas
Kruskal-Wallis para variáveis contínuas

Sexo

   Masculino 130 (49,8) 76 (58,5) 26 (20,0) 28 (21,5) 12,61,
p=0,02*   Feminino 131 (50,2) 48 (36,6) 37 (28,2) 46 (35,1)

Idade (anos)

   21 a 30 32 (12,3) 19 (59,4) 08 (25,0) 05 (15,6) 2,369
p=0,124Ŧ

   31 a 40 85 (32,6) 40 (47,1) 21 (24,7) 24 (28,2)

   41 a 50 91 (34,9) 41 (45,1) 23 (25,3) 27 (29,7)

   51 a 60 45 (17,2) 22 (48,9) 07 (15,6) 16 (35,6)

   > 60 08 (3,1) 02 (25,0) 04 (50,0) 02 (25,0)

Escolaridade

   Nenhuma 67 (25,7) 25 (37,3) 16 (23,9) 26 (38,8) 8,059,
p=0,234   1 Grau 128 (49,0) 69 (53,9) 27 (21,1) 32 (25,0)

   2 Grau 54 (20,7) 24 (44,4) 16 (29,6) 14 (25,9)

   3 Grau 12 (4,6) 06 (50,0) 04 (33,3) 02 (16,7)

Estado Civil

   Solteiro 96 (36,8) 42 (43,8) 20 (20,8) 34 (35,4) 11,918,
p=0,291   Casado 38 (14,6) 19 (50,0) 07 (18,4) 12 (31,6)

   Relação estável 70 (26,8) 38 (54,3) 18 (25,7) 14 (20,0)

   Separado 24 (9,2) 09 (37,5) 07 (29,2) 08 (33,3)

   Divorciado 12 (4,6) 05 (41,7) 06 (50,0) 01 (8,3)

   Viúvo 21 (8,0) 11 (52,4) 05 (23,8) 05 (23,8)
* Significância estatística (p<0,05); Ŧ Qui-quadrado para tendência.
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Ainda analisando o sintoma da dor e por ser essa uma variável mul-
tidimensional, pode-se atribuí-la a mais de uma classificação. No 
presente estudo, além da intensidade, foi classificada quanto à carac-
terística, local e o tempo de duração (Tabela 4). 
Quanto ao local, foi possível encontrar associação significativa 
(p<0,001) com relação à intensidade segundo a classificação de 
leve, moderada e intensa. Do total de participantes, 18% referi-
ram sentir dor de cabeça, sendo que desse total 44,7% referiram 
dor intensa. Logo em seguida obteve-se a dor generalizada, onde 
foram classificados aqueles indivíduos que afirmaram sentir a dor 
no corpo todo, representando 15,3% do total e com maior con-
centração no grupo da dor intensa (60%). Ainda foram relatadas 
dores musculares (2,7%), abdominais (11,9%), que incluíram 
todos aqueles que referiram dores no estômago, intestino, rins, 
dentre outras vísceras; nos membros superiores e ombro (1,9%), 
membros inferiores e joelho (6,5%) e coluna (6,1%). Vale ressal-
tar que esses grupos foram designados a partir das respostas dos 
participantes.
Com relação à característica, foi possível encontrar também uma 
associação significativa com relação à intensidade da dor (p<0,001), 

sendo caracterizada principalmente como lancinante (69%), perfu-
rante (55%) e em queimação (41%).  
Com relação ao tempo, também houve associação significativa 
(p<0,001), em que se encontrou um total de 15,3% apresentando 
dor aguda e 47,1% crônica.
A tabela 5 ilustra o modelo logístico de regressão multinominal, 
onde entraram para esse modelo as variáveis que apresentaram va-
lor de p<0,2. Nesse momento, identificou-se o risco do evento dor 
moderada e intensa acontecer, tomando como referência o grupo de 
nenhuma dor/dor leve.
No que diz respeito ao sexo, o feminino representou um risco de 7,256 
(p<0,001) para dor moderada e de 5,329 (p<0,004) para dor intensa.
Com relação à idade, foi possível perceber que as faixas etárias de 21 
a 30 anos (0,073; p<0,046), 41 a 50 anos (0,068; p<0,023) e 51 a 
60 anos (0,063; p<0,030), apresentaram-se como fator de proteção 
para a presença de dor moderada utilizando como referência aquela 
maior de 60 anos. 
Com relação ao estado de saúde, essa variável apresentou-se como 
fator de risco para a presença de dor moderada (8,13; p<0,038) e 
intensa (11,73; p<0,005). Como essa classificação em bom e ruim 

Tabela 3. Valores de frequência (%) aspectos clínicos e nível de dor dos pacientes estudados

Variáveis Total
n=261

Nenhuma
dor/ leve n=124 

(47,5%)

Moderada 
n= 63 

(24,1%)

Intensa n=74      
(28,4%)

Teste estatístico
Qui-quadrado para variáveis categóricas
Kruskal-Wallis para variáveis contínuas

Estado de saúdeT

Ruim 52 (29,2) 05 (9,6) 15 (28,8) 32 (61,5) 52,532,
p<0,001*Bom 126 (70,8) 84 (66,7) 22 (17,5) 20 (15,9)

Doente

Sim 111 (42,5) 30 (27,0) 31 (27,9) 50 (45,0) 37,186,
p<0,001*Não 150 (261) 94 (62,7) 32 (21,3) 24 (16,0)

Estágio da infecção

Assintomático 23 (8,8) 14 (60,9) 01 (4,3) 08 (34,8) 14,759,
p=0,005*Sintomático 11 (4,2) 10 (90,9) 01 (9,1) 0 (0,0)

AIDS 227 (87,0) 100 (44,1) 61 (26,9) 66 (29,1)

Ano do primeiro testeT

1988 a 1997 20 (8,0) 06 (30,0) 07 (35,0) 07 (35,0) 1,214,
p=0,271Ŧ

1998 a 2007 94 (37,5) 46 (48,9) 19 (20,2) 29 (30,9)

2008 a 2013 137 (54,6) 67 (48,9) 33 (24,1) 37 (27,0)

Ano da infecçãoT

1973 a 1982 03 (2,2) 02 (66,7) 0 (0,0) 01 (33,3) 0,796,
p=0,372Ŧ

1983 a 1992 26 (19,1) 07 (26,9) 10 (38,5) 09 (34,6)

1993 a 2002 51 (37,5) 20 (39,2) 14 (27,5) 17 (33,3)

2003 a 2012 56 (41,2) 24 (42,9) 17 (30,4) 15 (26,8)

Modo de Infecção

Sexo com homem 161 (61,7) 62 (38,5) 41 (25,5) 58 (36,0) 29,371,
p<0,001*

Sexo com mulher 70 (26,8) 48 (68,6) 14 (20,0) 08 (11,4)

Injetando drogas 11 (4,2) 04 (36,4) 02 (18,2) 05 (45,5)

Derivados de sangue 10 (3,8) 04 (40,0) 04 (40,0) 02 (20,0)

Outras 01 (0,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 01 (100)

Não sabe 08 (3,1) 06 (75,0) 02 (25,0) 0 (0,0)
* Significância estatística (p<0,05); Ŧ Qui-quadrado para tendência; T = valores perdidos. 
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Tabela 4. Classificação da variável dor quanto ao local, característica e tempo

Variáveis Total
n=261

Nenhuma Dor/leve 
n=124 

(47,5%)

Moderada n= 63 
(24,1%)

Intensa n=74 (28,4%) Valor de p 
Qui-quadrado

Local da dor

Cabeça 47 (18,0) 14 (29,8) 12 (25,5) 21 (44,7) 167,016,
p<0,001*Generalizada 40 (15,3) 04 (10,0) 12 (30,0) 24 (60,0)

Muscular 07 (2,7) 04 (57,1) 03 (42,9) 0 (0,0)

Abdominal 31 (11,9) 04 (12,9) 15 (48,4) 12 (38,7)

MMSS e ombros 05 (1,9) 0 (0,0) 04 (80,0) 01 (20,0)

MMII e joelho 17 (6,5) 02 (11,8) 09 (52,9) 06 (35,3)

Coluna 16 (6,1) 03 (18,8) 06 (37,5) 07 (43,8)

Nenhum local 98 (37,5) 93 (94,9) 02 (2,0) 03 (3,1)

Característica 

Lancinante 69 (26,4) 11 (15,9) 27 (39,1) 31 (44,9) 156,723,
p<0,001*Perfurante 55 (21,1) 09 (16,4) 22 (40,0) 24 (43,6)

Queimação 41 (15,7) 10 (24,4) 12 (29,3) 19 (46,3)

Nenhuma 96 (36,8) 94 (97,9) 02 (2,1) 0 (0,0)

Classificação (tempo)a

Sem dor 98 (37,5) 96 (98,0) 02 (2,0) 0 (0,0)

Aguda 40 (15,3) 06 (15,0) 20 (50,0) 14 (35,0) 95,164,
p<0,001*Crônica 123 (47,1) 22 (17,9) 41 (33,3) 60 (48,8)

* Significância estatística (p<0,05); Qui-quadrado para tendência; MMSS = membros superiores; MMII = membros inferiores. 

Tabela 5. Modelo de regressão logística multinominal para as variáveis sócio-demográficas e aspectos clínicos com relação à variável dor em 
pessoas que vivem com HIV/AIDS

Variáveis OR IC95% P-Valor OR (Ajustado)a IC95% Valor de p

Dor moderada

Sexo

Feminino 2,253 1,21-4,18 0,012* 7,256 2,267-23,224 <0,001*

Masculino 1,0 1,0

Idade (anos)

21 a 30 0,211 0,032-1,39 0,159 0,073 0,005-0,958 0,046*

31 a 40 0,263 0,044-1,55 0,186 0,125 0,012-1,314 0,083

41 a 50 0,280 0,048-1,65 0,196 0,068 0,006-0,685 0,023*

51 a 60 0,159 0,024-1,06 0,063 0,063 0,005-0,765 0,030*

> 60 1,0 - - 1,0 - -

Estado de saúde

Ruim 11,45 3,75-34,95 <0,001* 8,13 1,128-58,617 0,038*

Bom 1,0 1,0

Doente

Sim 3,03 1,59-5,77 0,001 1,352 0,243-7,4971 0,730

Não 1,0 1

Estágio da infecção

AIDS 8,54 1,09-66,57 0,015* 5,04 - 1,0

Sintomático 1,4 0,078-25,1 1,0 1,759 - 1,0

Assintomático 1,0 - - 1,0 - -

Continua...
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foi dada pelo próprio indivíduo e diz respeito à sua percepção com 
relação à sua saúde, esse fato está diretamente ligado à carga de sin-
tomas e à percepção frente a todo esse quadro. 

DISCUSSÃO 

Os presentes resultados apontam a dor como um sintoma comum 
em pessoas que vivem com HIV/AIDS, estando presente em qual-
quer estágio da infecção, concordando com outros estudos10,11. Ain-
da corroborando os presentes resultados, outro estudo12 após avaliar 
302 pacientes com HIV/AIDS ambulatoriais em Uganda, encon-
traram um total de 53% de indivíduos que relataram dor leve, 20% 
dor moderada e 27% dor intensa. 
Porém, alguns autores discordam dos resultados deste estudo quan-
do avaliaram 156 indivíduos dos quais, 48,7% relataram dor, sendo 
que 51,3% tinham dor moderada a intensa11.
Quando feita a correlação da dor com as variáveis sócio-demográficas, 
concordando com o que diz a literatura, foi possível encontrar uma re-
lação significativa com o sexo o que já foi relatado por diversos autores, 
sendo o sexo feminino apontado com maior prevalência de sintomas 
dolorosos, estando esse fato associado às características anátomofun-
cionais da mulher, bem como à modulação de alguns impulsos do 
sistema nervoso, problemas de ordem hormonal e psicológica13,14.
Sendo assim, os presentes resultados apontam para um maior núme-
ro de mulheres sentindo dor moderada (28,2%) e intensa (35,1%). 
Em contrapartida, a maioria dos homens se apresentavam na classe 
dos sem dor ou dor leve (58,5%). Na mesma linha de pensamento, 

alguns autores encontraram forte associação entre a presença de dor 
e o sexo feminino15.
Confirmando ainda os resultados do presente estudo, um estudo 
com 354 participantes cubanos (73 mulheres, 281 homens), mos-
trou que a dor interferiu significativamente mais em mulheres do 
que em homens16. Esse fato também esteve fortemente presente no 
estudo de Norval17 com 103 pacientes adultos com HIV/AIDS, 
onde foi possível detectar alta prevalência de dor, sendo que as mu-
lheres referiram mais dor em relação aos homens, o que fortalece 
ainda mais os presentes resultados, apesar do número diferente de 
indivíduos nesses estudos.
Porém, discordando dos resultados deste estudo, outros estudos com 
populações vivendo com HIV/AIDS, não encontraram diferenças 
significativas com relação ao sexo e a presença de dor12,18,19.
No que diz respeito ao estado de saúde, a classificação é feita como 
sendo bom ou ruim e a percepção quanto a se considerar doente ou 
não. Portanto, essas duas variáveis estão intrinsecamente ligadas, já 
que correspondem à percepção que o indivíduo tem da sua saúde. 
Alguns estudos têm feito essa relação entre a percepção de saúde e 
a presença de dor, encontrando uma relação inversamente propor-
cional entre essas duas variáveis20,21, o que corrobora os presentes 
resultados. 
A percepção da saúde está diretamente relacionada ao estado de es-
pírito do indivíduo, como ele se posiciona frente a uma doença de 
caráter crônico, permanente e cheio de estigmas, recaindo na forma 
como o paciente resolve encarar os potenciais desafios frente à do-
ença e de que maneira irá conviver com o tratamento. Dessa forma, 

Tabela 5. Modelo de regressão logística multinominal para as variáveis sócio-demográficas e aspectos clínicos com relação à variável dor em 
pessoas que vivem com HIV/AIDS – continuação

Variáveis OR IC95% P-Valor OR (Ajustado)a IC95% Valor de p

Dor Intensa

Sexo

Feminino 2,601 1,438-1,470 <0,001* 5,329 1,728 – 16,433 0,004*

Masculino 1,0 1,0

Idade (anos)

21 a 30 0,263 0,029 – 2,360 0,253 0,1384 0,007 – 2,612 0,187

31 a 40 0,60 0,07 – 4,544 0,975 0,261 0,0188 – 3,624 0,317

41 a 50 0,658 0,087 – 4,963 0,907 0,390 0,031- 4,899 0,466

51 a 60 0,727 0,09 –  5,726 0,819 0,582 0,040 – 8,399 0,691

> 60 1,0 - - 1,0 - -

Estado de saúde

Ruim 26,88 9,299 - 77,70 <0,0001* 11,73 2,095- 65,708 0,005*

Boa 1,0 1,0

Doente

Sim 6,528 3,452 – 12,35 <0,0001* 3,251 0,698 – 15,145 0,133

Não 1,0 1,0

Estágio da infecção

AIDS 1,155 0,459 – 2,906 0,940 1,181 0,19711- 7,078 0,855

Sintomático 0,008 0,004 - 1,570 0,07 0,000 - 0,992

Assintomático 1,0 - - 1,0 - -
aOR (IC95%): odds ratio e intervalo de confiança de 95% ajustado por todas as variáveis listadas nas tabelas 1 e 2 mediante regressão logística multinomial; a classe 
de referência foi “Nenhuma dor/dor leve”.
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um estudo com 953 pessoas vivendo com HIV/AIDS, afirmou que 
a presença de dor está diretamente relacionada com a autoavaliação 
da saúde, quando encontrou relação significativa entre a presença de 
dor e autoavaliação do estado de saúde22.
Com relação ao estágio da infecção, o presente estudo concorda com 
a literatura, pois já se sabe que o predomínio da dor pode variar 
dependendo do estágio da doença, dos cuidados e da forma de tra-
tamento. Esse fato foi comprovado por Bravin10 que encontrou em 
seu estudo prospectivo 38% dos pacientes ambulatoriais com HIV 
relatando dor significativa, versus 50% dos pacientes com AIDS com 
o mesmo quadro; enquanto somente 25% daqueles nos primeiros 
estágios da infecção tiveram dor.
Ainda em concordância com os presentes resultados, diversos estu-
dos encontraram uma relação significativa entre a presença de dor, 
o estado imune, o quadro avançado da doença, o estágio avançado 
da infecção e o aparecimento do maior número de sintomas e de 
comorbidades, relatando a dor como um sintoma significativamente 
comum entre pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA)12,18,23,24. 

Porém, em contrapartida, um estudo com 79 PVHA, apesar de ter 
encontrado a dor como um sintoma inicial, encontrou fraca e ne-
gativa correlação entre a presença de dor e o estágio da doença, não 
sendo estatisticamente significativa19.
No que se refere ao modo de infecção, o presente estudo aponta 
para uma correlação significativa com a presença de dor, tendo uma 
maior concentração entre aquelas pessoas que adquiram o HIV/
AIDS por meio de sexo com homem. Esse fato pode ser explica-
do devido à maioria das pessoas desse grupo ser mulher, e como se 
observou, há uma forte correlação entre o sexo e a presença de dor. 
Com relação às demais classificações da dor, e concordando com 
os presentes resultados, outros estudos também encontraram como 
principal local apontado pelos pacientes a presença de dor na cabe-
ça10,18,24. Da mesma forma, outros estudos encontraram como diag-
nósticos mais comuns: dor de cabeça (46%), articulares (31%) e dor 
muscular (27%) dos pacientes)25; 40,9% tiveram dor nos membros 
inferiores, 44,4% dores neuropáticas que afetam os pés, 31,8% dor 
abdominal, 31,8% cabeça e pescoço, enquanto apenas 4,5% apre-
sentaram dor generalizada19. 
Diferentemente dos presentes resultados, outro estudo relatou que 
a dor foi referida principalmente no abdômen e na boca (33%), 
seguida da dor muscular (32%), nas articulações ou ossos (20%)26, 
ou ainda em membros inferiores (66%), seguido de dor na boca 
(50,5%), cefaleia (42,3%), garganta (39,8%) e torácica (17,5%)17; 
nas articulações (52,36%) e abdominal (50,37%)22. Outro estudo 
com 157 participantes identificou a dor no peito como principal 
local de dor, seguido da dor de cabeça27.
No entanto, mesmo ocorrendo variações quanto à prevalência do 
local da dor nos pacientes, os presentes resultados, de maneira geral, 
estão de acordo com a literatura com relação aos principais locais de 
dor apresentados nas pessoas que vivem com HIV/AIDS.
É importante ressaltar que o local da dor pode estar associado a pro-
blemas reumatológicos, que são bastantes presentes nas pessoas que 
vivem com HIV/AIDS, como efeito adverso da terapia antirretro-
viral e também devido a doenças oportunistas que apresentam suas 
manifestações no paciente19,25. 
Dessa forma, a associação do local com a intensidade pode ser ex-
plicada pelo estágio da infecção em que o indivíduo se encontra, 

estando associada à presença de comorbidades e ao uso dos antir-
retrovirais, que pode provocar lesões nervosas, sendo responsável 
pela dor causada por neuropatia periférica, sendo que essa dor 
pode variar de leve para intensa, podendo ser incapacitante para 
o indivíduo23,28.
Com relação à característica, foi possível encontrar também uma 
associação significativa com relação à intensidade da dor (p<0,001), 
sendo caracterizada principalmente como lancinante (69%), per-
furante (55%) e em queimação (41%), concordando com outros 
estudos que também estabeleceram essa classificação29,30.
O conhecimento da qualidade é indispensável para que sejam es-
tabelecidas algumas metas para o cuidado desse paciente. Portanto 
em um estudo documental a partir de prontuários de um hospital 
de referência foi possível classificar a dor principalmente do tipo 
que irradia (33,3%), pulsátil (20,0%), queimação (6,7%), pontada 
(6,7%), aperto (6,7%), alodínea, (6,7%) tipo cólica (6,7%) e gene-
ralizada (6,7%)31.
Com relação ao tempo, chama atenção o número de pessoas que 
sentiram dor crônica intensa (48,8%), já que essa dor está associada 
a um caráter multifatorial, como também pode estar relacionada à 
associação de mecanismos patogênicos mistos32-34.
No caso das pessoas que vivem com HIV/AIDS, esse fato pode estar 
diretamente ligado ao estágio da doença, bem como ao estado imu-
ne, pois há estimativas de que em torno de um milhão de pacientes 
em estágio final sofrem com dor por falta de tratamento, sendo clas-
sificada na maioria das vezes como crônica1,3,35.
Estudo encontrou relato de dor frequente nas duas últimas semanas 
anteriores ao estudo em 27 pacientes, 2% da amostra, sendo que 
22% afirmaram que essa dor persistiu por mais de três meses, sendo 
então classificada como crônica4.
Porém, a literatura também aponta discordância com os presentes 
resultados quando relata uma correlação da dor como sintoma ini-
cial da doença, sendo que neste estudo a correlação foi fraca e negati-
va com relação ao estágio, não sendo estatisticamente significativa19.
Quando feita a análise por meio da regressão logística, foi possível 
encontrar um risco relativo entre o fato de ser mulher e sentir dor. 
Esses dados fortalecem as discussões anteriores com relação à asso-
ciação entre o sexo feminino e a presença de dor.
Alguns estudos têm mostrado o grau de fragilidade da mulher com 
HIV/AIDS para apresentar dor, seja devido ao próprio peso da do-
ença que é considerado maior para as mulheres, a disparidades cul-
turais, econômicas e nível de escolaridade, como também à própria 
fisiologia, estado emocional, psicológico e os quadros ginecológicos. 
Esses fatores confluem para o fato de ser mulher apresentar-se como 
risco para presença de dor persistente, generalizada e mais grave. 
Dentre os quadros mais apontados entre o sexo feminino têm-se as 
radiculopatias e a dor de cabeça36-38.
Porém, alguns estudos discordam dessa assertiva, a partir da medição 
do risco relativo, não encontrando associação entre ser do sexo femi-
nino e a presença de dor12,18,39.
Os presentes resultados também apontam para o fato de ser mais 
jovem se comportar como fator de proteção com relação ao apare-
cimento de dor para as PVHA, que pode ser explicado, em partes, 
pela síndrome da fragilidade que atinge os idosos40, como também 
pela dificuldade de diagnosticar a AIDS na terceira idade devido 
principalmente ao diagnóstico diferencial41,42.
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De modo geral, alguns estudos defendem a teoria de gestão dos sin-
tomas, apoiando o fato de que as características do indivíduo, dentre 
elas a idade, podem ser um fator de risco, interagindo com um pro-
blema de saúde43,44. 
Outro estudo18, após realizar análise de regressão, encontrou a variável 
idade se apresentando como um risco de 1,03 (p<0,016) para a pre-
sença de dor. Vale ressaltar que não houve divisão por faixas etárias. 
Por outro lado, alguns autores relataram que adultos mais jovens 
estão mais propensos a alguns sintomas relacionados ao HIV/AIDS, 
mais especificamente à dor de cabeça45. Porém, os mesmos autores 
concluíram que os efeitos que foram relacionados à idade como fator 
de risco podem ser confundidos com aqueles ligados à raça. Outro 
estudo não encontrou relação de risco entre a idade e o aparecimen-
to de sintomas como a dor44. 
Com relação ao estado de saúde ter se apresentado como fator de 
risco, esse fato ocorreu devido a classificação ter sido feita a partir 
da percepção do indivíduo, o que está diretamente ligado à carga de 
sintomas e à percepção frente a todo esse quadro. Estudo relatou que 
o número de sintomas se apresentou como risco de 1,30 (p<0,03) 
para a presença de dor intensa12.
Da mesma forma, outros estudos afirmam que a autoavaliação da saú-
de é considerada como um fator de risco para a presença de dor22,46.

CONCLUSÃO

Diante resultados apresentados, foi possível perceber uma associação 
entre a presença de dor e alguns fatores sócio-demográficos e clínicos 
em pessoas que vivem com HIV/AIDS. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: This study aimed at 
identifying the prevalence of suspected temporomandibular di-
sorders in employees and students of a Brazilian university and 
at evaluating the influence of socio-demographic and clinical va-
riables on this disorder.
METHODS: This study had a non-probabilistic sample of 575 
volunteers who were evaluated by a questionnaire proposed by 
the American Academy of Orofacial Pain.
RESULTS: Suspected temporomandibular disorder was present 
in 60.87% of the population. By means of multiple logistic re-
gression analysis, just clinical variables were associated to the pre-
sence of suspected temporomandibular disorder, such as: heada-
che, neck pain or teethache (OR=47.60), stiff, tight or regularly 
tired jaws (OR=13.37), mouth opening difficulty (OR=13.55) 
and pain around the ears, temples or cheeks (OR=4.61).
CONCLUSION: The questionnaire was effective as a pre-scree-
ning tool to identify symptoms, and results support the impor-
tance of clinical symptoms for the identification and follow up 
of patients with such disorders.
Keywords: Epidemiology, Headache, Neck pain, Temporoman-
dibular joint, Temporomandibular joint disorders.

RESUMO
 
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi 
identificar a prevalência de suspeita de disfunção temporoman-
dibular em funcionários e estudantes em uma universidade no 
Brasil e analisar a influência das variáveis sócio-demográficas e 
clínicas sobre essa disfunção.

Temporomandibular disorders and relationship with socio-demographic 
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MÉTODOS: Este estudo teve uma amostra não probabilística 
compreendendo 575 voluntários que foram avaliadas por um ques-
tionário, proposto pela Academia Americana de Dor Orofacial. 
RESULTADOS: A suspeita de disfunção temporomandibular 
estava presente em 60,87% da população. Por meio da análise 
de regressão logística múltipla, apenas variáveis clínicas foram 
associadas com a presença de suspeita de disfunção temporo-
mandibular, como: apresentar cefaleia, dores no pescoço ou nos 
dentes (OR=47,60), maxilares rígidos, apertados ou cansados 
com regularidade (OR=13,37), dificuldade na abertura da boca 
(OR=13,55) e dor ao redor das orelhas, têmporas ou bochecha 
(OR=4,61). 
CONCLUSÃO: O questionário foi eficaz como um instrumen-
to de pré-triagem no levantamento dos sintomas; e os resultados 
suportam o ponto forte dos sintomas clínicos na identificação e 
acompanhamento de indivíduos com tais lesões. 
Descritores: Articulação temporomandibular, Cefaleia, Cervicalgia, 
Epidemiologia, Transtornos da articulação temporomandibular.

INTRODUCTION 

Temporomandibular disorders (TMD) are part of a complex of pa-
thologies that affect the masticatory system in its joints and muscles. 
Due to its multifactorial origin, many studies have sought to defi-
ne the mechanisms that prompt or cause this condition. Although 
the etiology of TMD is unknown, these disorders can be caused by 
trauma to the face or even by an inflammatory process of the tem-
poromandibular joint (TMJ)1.
Epidemiological studies have shown considerable variability in the 
pattern of this condition2,3. There are factors such as age, gender, 
direct and indirect traumas, oral parafunctions, tooth loss, patho-
physiological factors, occlusal disorders, as well as psychosocial and 
psychological factors that can be associated with TMD4-9.
Health professionals have been reported to have high levels of anxie-
ty, which begins in the undergraduate years. Anxiety levels and other 
stress factors in students have been subject to research, since this has 
been related to increased risk for the onset of other conditions10.
Based on this, various studies have been carried out within universi-
ties11-13 and results generally show that a large percentage of students 
have some degree of TMD, especially females, individuals who are 
anxious and those that are in the latter part of their course12,14-16.
The literature reveals different tools to measure TMD, organized 
in various forms: questionnaires, anamnestic indexes, and clinical 
diagnostic criteria8. Each of these tools has its own advantages, di-

Rev Dor. São Paulo, 2017 jan-mar;18(1):59-64 ORIGINAL ARTICLE

DOI 10.5935/1806-0013.20170013



60

Barbosa RN, Robles FR, Assaf AV,  
Silva MG, Mendes KL and Guimarães AS

Rev Dor. São Paulo, 2017 jan-mar;18(1):59-64

sadvantages and limitations, as well as distinct applications. Thus, 
both the clinician and the researcher must be aware of the type of 
data that can be obtained from the application of each tool, and how 
to use it adequatly17.
Various surveys have been used for initial screening of potential 
patients with orofacial pain, including TMD8. One such survey 
has been prepared by the American Academy of Orofacial Pain 
(AAOP)8. This questionnaire has ten specific issues related to TMD. 
However, the author of the questionnaire recommends that such 
screening should be combined with anamnesis and clinical data17. It 
should be pointed out that such tool is viable for large populations, 
like a study with epidemiological characteristics.
Early diagnosis of TMD is of extreme importance so that any de-
terioration can be prevented and/or controlled. Also, with proper 
diagnosis, treatment strategies can be taylored for each patient.
Thus, the present study aimed at evaluating the prevalence of sus-
pected TMD in employees and students of Nova Friburgo Campus 
of the Fluminense Federal University of the State of Rio de Janeiro, 
Brazil, and at analyzing the influence of sociodemographic and cli-
nical variables on the way people experience this condition.

METHODS

This cross-sectional census survey was carried out by initially coun-
ting on the participation of all students (n=658), teachers (n=87), 
outsourced employees and technical and administrative staff 
(n=105) of three health courses:  Phonoaudiology, Dentistry and 
Biomedicine at the Nova Friburgo Campus of the Fluminense Fe-
deral University, where, because it was a census study, it was propo-
sed to take 100% of the sample. With the losses due to exclusion 
criteria, there were 850 individuals of both genders, aged 18 to 69 
years in 2012. The majority of the individuals at the University are 
from the inland mountainous region of the state of Rio de Janeiro. 
Volunteers could refuse to participate or withdraw from the study 
at any time, without this implying any type of penalty or damage 
to their care.
The Free and Informed Consent Form was signed by volunteers in 
order to participate in the study, and they were duly informed that 
all identities would remain undisclosed.
A pilot study was carried out before the main study with teachers 
(n=5), employees (n=5) and students (n=5) linked to the Nova Fri-
burgo Campus of UFF, in order to check the understanding of the 
questions in the questionnaires to be applied as well as to train the 
researchers in the organization, and how to approach and carry out 
the main research phase. 
In this second stage, the semi-structured questionnaires, previously 
tested in a pilot study, were presented to participants in the class-
room, together with the Free and Informed Consent form, and also 
to other participants in their work places. Prior to handing out the 
questionnaires, the researcher explained the objectives of the study 
and restated the confidentiality of the replies to avoid any influen-
ce among participants concerning the information provided. The 
questionnaires and Informed Consent forms were collected imme-
diately after being filled out. The semi-structured questionnaire used 
here was the questionnaire for pre-screening of orofacial pain and 
temporomandibular disorders recommended by the AAOP8. The 

questionnaire is composed of 10 self-explanatory questions of cli-
nical nature, with yes/no answers to the most common signs and 
symptoms of orofacial pain and TMD9. Information on suspected 
TMD, was combined with sociodemographic characteristic data of 
participants (Attachment 1). 
The questionnaire was reapplied in 10% of the study population, 
after a minimum interval of one week, in order to determine the 
reproducibility/consistency of answers.
At first a descriptive analysis of the data was carried out to grasp 
an initial understanding of data acquired and characterization of 
the population. For bivariate and multivariate analyses, suspected 
TMD was considered as dependent variable (dichotomized into 
‘yes’ and ‘no’). Independent variables were categorized as follows: 
gender (male, female), age (<30, ≥ 30 years old), race (leucoderm, 
melanoderm, feoderm and xanthoderm), occupation (student, 
teacher, technical/administrative, outsourced), education (high 
school - maximum, graduation - minimum), course (not a stu-
dent, biomedical, speech pathology and dentistry), study period 
(not a student, up to the third period - basic cycle, as of the fourth 
period professional-cycle), mouth opening difficulty (no, yes), clo-
sed lock jaw (no, yes), difficulty in using the jaw (no, yes), presence 
of TMJ  noise (no, yes), stiff, tight or frequently tired jaws (no, 
yes), pain around the ears, temples or cheek (no, yes), TMD signs 
and symptoms (muscle, joint, joint and muscle), headaches, neck 
pains or toothaches (no, yes), co-morbidities commonly associated 
with TMD (headaches, toothaches, neck, no pain, more than one 
pain), recent trauma to the head, neck, or jaw (no, yes), recent 
change in bite (no, yes), treatment for a problem not explained in 
TMJ (no, yes).
This study was approved by the Ethics Committee of the Fluminen-
se Federal University (UFF), following Resolution 196/96 of the 
National Health Council, Ministry of Health, under process: CEP/
CMM/HUAP n.12395 - CAAE n.00895412.0 .0000.5243.

Statistical analysis
The association of independent and dependent variables underwent 
Chi-square or Fisher’s Exact test and 5% significance level was ap-
plied. Variables that were statistically significant at 20% level or less 
in the bivariate analysis were selected for multiple logistic regression 
analysis using the stepwise procedure. Odds ratio (OR) and respec-
tive 95% confidence intervals (CI) were estimated for variables that 
remained in the multiple regression model at 5% level. All statistical 
tests were performed using SAS software (SAS User’s Guide: Statis-
tics, version 9.2 Cary [NY]: SAS Institute Inc in 2001).

RESULTS

Response rate was 67.65% (n=575) of 850 individuals at the UFF. 
Factors related to this drop of participants were: refusal to participate 
in the research, incomplete or inadequate filling out of the Free and 
Informed Consent form and absence or difficulty in locating the 
individual to hand over and collect the questionnaires.
However, despite of this loss of individuals (n=275; 32.35%), infor-
mation obtained from the course coordination department showed 
that these subjects had similar sociodemographic characteristics to 
those who participated in the survey.
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The reproducibility of the answers, from the questionnaires reap-
plied to 57 individuals (10% of the total evaluated), gave a satisfac-
tory result, with agreement values of 87%.
Sample included students (84.69%), teachers (8.69%), technical/ad-
ministrative personnel (4.34%) and outsourced personnel (3.65%). 
Out of this total 24.69% were males and 75.13% were females, mean 
population age was 24.7 years (>30 years (16%) <30 years (84%)).
Based on analyzed information, there was higher proportion of po-
sitive responses among female subjects and students (from the latter 
periods of the Dentistry course, and those who were not living with 
their families).
Characteristics related to the movement of mouth opening and clo-
sing as well as limitations and difficulties (questions 1 and 2) repre-
sented 15.36% and fatigue and difficulties in chewing, (questions 
3 and 5) represented 22.09% in the studied group. These results 
suggest the need for further research into teeth clenching. 

Joint noises noticed by subjects (clicks, crackle, friction and 
hypermobility) (question 4) represented 35.47% of affirmative 
answers.
A prevalence of 34% positive answers for co-morbidities associa-
ted with neck pains, headaches or toothaches was identified, which 
should be given closer attention due to the high frequency of these 
positive answers (19.03%).
Regarding the bivariate analysis, variables age, race, occupation, 
education, course, period and TMD signs and symptoms had no 
significant association with suspected TMD (Table 1).
Multiple logistic regression analysis showed that risk factors as-
sociated with the presence of suspected TMD were: headaches, 
neck pains or toothaches (OR=47.60), stiff, tight or frequently ti-
red jaws (OR=13.37), mouth opening difficulty (OR=13.55) and 
pain and tenderness around the ears, temples or cheeks (OR=4.61) 
(Table 2).

Table 1. Bivariate analysis by Chi-square test or Fisher’s Exact test for association between dependent variable (suspected TMD) and indepen-
dent variables (sociodemographic variables). Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brazil, 2013

 Variables Suspected TMD OR CI95% p value

No Yes

n % n %

Gender

   Female 155 35.88 277 64.12 ref

   Male 71 50.00 71 50.00 0.56 0.38-0.82 0.0028

Age (years)

   <30 183 38.28 295 61.72 ref

   >=30 42 45.65 50 54.35 0.74 0.47-1.16 0.1855

Race

  Leucoderm 176 39.29 272 60.71 ref

  Melanoderm
  Feoderm
  Xanthoderm

12
24
2

60.00
35.29
50.00

8
44
2

40.00
64.71
50.00

0.43
1.19
0.65

0.17-1.08
0.70-2.02
0.09-4.64

0.1062
0.6199
0.9384

Occupation

   Student 185 38.70 293 61.30 ref

   Teacher
   Technical/administrative personnel
   Outsource personnel

19
11
11

38.00
44.00
52.38

31
14
10

62.00
56.00
47.62

1.03
0.80
0.57

0.57-1.88
0.36-1.81
0.24-1.38

0.9557
0.7497
0.3040

Education

   Incomplete higher 196 39.60 299 60.40 Ref

   Complete higher 30 37.97 49 62.03 1.07 0.66-1.75 0.7842

Course 

   Not a student 41 43.16 54 56.84 ref

   Dentistry 134 36.02 238 63.98 1.35 0.85-2.13 0.2445

Speech pathology 22 43.14 29 56.86 1.00 0.50-1.99 0.8628

   Biomedicine 29 51.79 27 48.21 0.71 0.36-1.37 0.3909

Period

   Not a student 40 42.55 54 57.45 ref

   Up to 3rd period (basic) 92 45.10 112 54.90 0.90 0.55-1.48 0.7753

OR = odds ratio; CI = confidence interval; ‘Yes’ category is the reference level of dependent variable (suspected TMD); Not possible to calculate OR as the frequency 
was equal to zero.
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Table 2. Bivariate analysis by Chi-square test or Fisher’s Exact test for association between dependent variable (suspected TMD) and indepen-
dent variables (clinical variables). Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brazil, 2013

Variables Suspected TMD OR CI 95% P Value

     No Yes

n % n %

Difficult in mouth opening 

   No 225 44.29 283 55.71 ref

   Yes 1 1.52 65 68.48 51.68 7.12-375.32 <0.0001

Closed lock 

   No 226 43.46 294 56.54 -

   Yes
Difficulty using the jaws

0 0.00 54 100.00 - - -

   No 225 43.44 293 56.56 ref

   Yes 1 1.79 55 98.21 42.23 5.80-307.53 <0.0001

Presence of noise in the TMJ

   No 224 60.38 147 39.62 ref

   Yes 2 0.99 201 99.01 153.14 37.46-626.16 <0.0001

Stiff, tight or regularly tired jaws

   No 223 47.85 243 52.15 ref

   Yes 3 2.78 105 97.22 32.12 10.05-102.66 <0.0001

Pain around the ears, temples or cheek

   No 222 46.84 252 53.16 ref

   Yes 4 4.00 96 96.00 21.14 7.65-58.42 <0.000

Location of one pain 

  Muscular type 3 4.48 64 95.52 -

  Articular type 1 5.00 19 95.00 - - -

  Articular and muscular  0 0.00 9 100.00 - - -

Headaches, neck pains or toothaches

   No 222 57.96 161 42.04 ref

   Yes 4 2.09 187 97.91 64.46 23.46-177.16 <0.0001

Location of two pains

   Headaches 2 1.83 107 98.17 ref

   Teeth 0 0.00 20 100.00 - - -

   Neck 0 0.00 29 100.00 - - -

   No pains  222 58.12 160 41.88 0.01 0.00-0.06 <0.0001

   More than one pain 2 5.88 32 94.12 0.30 0.04-2.21 0.5131

Recent history of trauma to the head, neck, or jaws
   No 

226 40.36 334 59.64 -

   Yes 0 0.00 14 100.00 - - -

Recent change in bite

   No 225 43.27 295 56.73 ref

   Yes 1 1.85 53 98.15 40.42 5.55-294.53 <0.0001

Treatment for problem not explained by TMJ 

   No 226 40.87 327 59.13 -

   Yes 0 0.00 21 100.00 - - -

OR = odds ratio; CI = confidence interval; A ‘Yes’ category is the reference level of dependent variable (suspected TMD). Not possible to calculate OR as the fre-
quency was equal to zero; TMJ = temporomandibular joint.
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DISCUSSION

Previous epedimiological studies have shown prevalence of TMD 
between 40% and 75%1,6,16,19-21 when using pre-structured questio-
nnaires in different populations8, which corroborates the results of 
this study that reported prevalence of suspected temporomandibular 
dysfunction of 60.87%.
This result in itself would suggest, depending on the tool used, a 
more specific study and systematic classification.
Temporomandibular disorder may be related to parafunctional ha-
bits, muscle pain, joint noises and other comorbidities that should 
be investigated as from the suspected diagnosis. 
Parafunctional habits such as teeth clenching may overload mastica-
tory muscles and TMJ, and could therefore affect the entire chewing 
system17 in agreement with results found in this study. Those who 
answered “yes” to questions 3 and 5 (difficulty using the jaws and 
stiff, tight or frequently tired jaws), 97.22 and 68.48%, respectively, 
are more likely to develop the condition.
Joint noises noticed by the subjects (clicks, crackle, friction and 
hypermobility) (question 4) represented 35.47% of the answers. 
However, a high occurrence of these noises in different studies is 
well known24,25 and this is not necessarily characterized as TMD or 
the need for professional attention or intervention. 
It is important to identify co-morbidities such as headaches and neck 
pains, as well as other non TMDs pains in the orofacial region, due 
to their pathophysiological relationship with trigeminal nerve nuclei, 
which perpetuate morbid TMD characteristics, such as peripheral 
and central sensitizations, and decrease tolerance thresholds for these 
inter-related injuries26. The prevalence of 19.13% (OR=47.60), whi-
ch was found for headaches, requires more detailed attention.
Individual psychological and interpersonal factors as well as situatio-
nal variables can influence the adaptive capacity of a patient, which 

leads to hypotheses that some emotional conditions such as anxiety, 
depression and individual personality traits are characteristics that 
may predispose, initiate and perpetuate TMD27,28. 

It is also worth noting that dentistry students have a greater aware-
ness of issues related to dental occlusion and suspected TMD, which 
generates a possible overestimation of positive responses for this class 
of individuals. Thus, they should receive further clarification and 
professional guidance. Also a deeper and more personal investiga-
tion of these individuals is recommended. 
Thus, the results presented in this study point out the need for a 
systematic investigation and classification by a tool comprising these 
factors, such as the Research Diagnostic Criteria for Temporoman-
dibular Disorders - RDC/TMD22 or Diagnostic criteria for tem-
poromandibular disorders DC/TMD23 in future studies. Results 
presented here are also in agreement with other authors6, stating 
that the questionnaire proposed by the AAOP is feasible and viable 
as a pre-screening tool in patients with temporomandibular disor-
ders and may even be used by general practitioners in their offices. 
However it should be emphasized that this questionnaire is not the 
only tool for diagnosis, and should be used as an auxiliary tool to 
track individuals with suspected TMD and subsequent referral to 
specialists for Temporomandibular Disorders. 

CONCLUSION

This study was able to identify important aspects of temporoman-
dibular disorders at the Nova Friburgo Campus suggesting that a 
deeper systematic investigation and classification in 60.87% of the 
population studied should be held. Clinical variables presented a 
significant correlation with suspected TMD, which shows the im-
portance of clinical symptoms in identifying and tracking individu-
als with such an injury.

Table 3. Multiple logistic regression analysis. Nova Friburgo. RJ. Brasil. 2013

Variables Suspected TMD OR CI95% p value

Yes

n %

Headache, neck pains or toothaches

   No 161 42.04 Ref

   Yes 187 97.91 47.60 17.06-132.79 <0.0001

Stiff, tight or frequently tired jaws

   No 243 52.15 Ref

   Yes 105 97.22 13.37 3.90-45.81 <0.0001

Mouth opening difficulty

   No 283 55.71 ref

   Yes 65 68.48 13.55 1.65-111.11 <0.0001

Pain around the ears, temples or cheeks

   No 252 53.16 ref

   Yes 96 96.00 4.61 1.42-15.02 0.0009

Difficulty using the jaws

   No 293 56.56 ref

   Yes 55 98.21 7.27 0.82-64.34 0.0452
A ‘Yes’ category is the reference level of dependent variable (suspected TMD); OR = odds ratio; CI = confidence interval.
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Attachment 1.  Questionnaire adapted for orofacial pain and tem-
poromandibular disorders recommended by the American Acade-
my of Orofacial Pain (AAOP)
 
Name: ...............................................................................................
Date…./…../…..
Address: ............................................................................................
Who do you live with? ( ) Friends ( ) Family ( ) Others
Gender: ( ) F ( ) M Age: years    Date of Birth…./…./…. 
Race ..................................................................................................
Occupation: .....................................................................................
Education: ........................................................................................
Sector:…………………………..Course:……………………… 
Period: ..............................................................................................
E-mail: ..............................................................................................
1. Do you have difficulties, pain or both when opening your mouth, 
for example when yawning?
( ) yes ( ) no
2. Has you jaw become stiff, closed locked or dislocated? 
( ) yes ( ) no
3. Do you have difficulty, pain or both when you chew, speak or 
use your jaws?
( ) yes ( ) no
4. Do you notice noises in your jaw joints?
( ) yes ( ) no
5. Do your jaws feel stiff, tight or are frequently tired?
( ) yes ( ) no
6. Do you have pain in or around your ears, temples or cheeks?
( ) yes ( ) no
7. Do you have headaches, neck pains or toothaches frequently?
( ) yes ( ) no
62 Where: a( ) head; b( ) neck; c( ) teeth?
8. Have you suffered any recent head, neck or jaw trauma?
( ) yes ( ) no
9. Have you noticed any recent change to your bite?
( ) yes ( ) no
10. Have you had any recent treatment for a problem not explained 
by a TMJ disorder?
( ) yes ( ) no
Do you use any dental device ...........................................................
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Visceral pain is indu-
ced by abnormalities of organs such as stomach, kidneys, blad-
der, gallbladder, intestines and others and includes distension, 
ischemia, inflammation and mesenteric traction. It is responsible 
for physical and psychic incapacity, absenteeism and poor quality 
of life. This study aimed at discussing major aspects of visceral 
pain with regard to prevalence, etiology and diagnosis.
CONTENTS: According to Evidence-Based Medicine concepts, 
visceral pain etiology, diagnosis and prognosis were reviewed in 
LILACS, EMBASE and Pubmed databases. Therapeutic studies 
were not selected. The following terms were used as search stra-
tegy: (“visceral pain”[MeSH Terms] OR (“visceral”[All Fields] 
AND “pain”[All Fields]) OR “visceral pain”[All Fields]). Only 
studies published in Portuguese, English or Spanish were inclu-
ded. Narrative reviews with opinionated content and specific 
therapeutic procedures of medical specialties were excluded. Stu-
dies on visceral pain related to heart, cancer and musculoskeletal 
diseases and pregnancy were also excluded.
CONCLUSION: Visceral pain is a heterogeneous condition 
where most frequent presentation is abdominal pain in the course 
of irritable bowel syndrome. Other diseases induce visceral pain 
and adequate diagnosis is critical for effective treatment. 
Keywords: Chronic pain, Systematic review, Visceral pain.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor visceral é causada por 
anormalidades de órgãos como o estômago, rim, bexiga, vesícula 
biliar, intestinos ou outros e inclui distensão, isquemia, inflama-
ção e tração do mesentério. É responsável por incapacidade física 
e psíquica, absenteísmo do trabalho e má qualidade de vida. O 
objetivo deste estudo foi discutir os principais aspectos da dor 
visceral relacionados a prevalência, etiologia e diagnóstico.
CONTEÚDO: Foram revisados segundo os preceitos da Medi-
cina Baseada em Evidência os enfoques etiológicos, diagnóstico 
e prognóstico da dor visceral nas bases de indexações biomédi-
cas, LILACS, EMBASE e Pubmed. Não foram selecionados os 
estudos terapêuticos. Utilizou-se como estratégia de busca os 
termos: («visceral pain»[MeSH Terms] OR (“visceral”[All Fields] 
AND “pain”[All Fields]) OR “visceral pain”[All Fields]). Somen-
te foram incluídos os estudos publicados em português, inglês 
ou espanhol. Foram excluídas as revisões narrativas de conteúdo 
opinativo e procedimentos terapêuticos específicos das especia-
lidades médicas. Também foram excluídos os estudos sobre dor 
visceral relacionada às doenças do coração, neoplásicas, muscu-
loesqueléticas e a gestação. 
CONCLUSÃO: A dor visceral é uma condição heterogênea, 
cuja apresentação mais frequente é de dor abdominal no curso 
de síndrome do intestino irritável. Outras doenças cursam com 
dor visceral e o diagnóstico adequado é fundamental para o tra-
tamento eficaz.
Descritores: Dor crônica, Dor visceral, Revisão sistemática.

INTRODUÇÃO

A International Association for The Study of Pain (IASP), atualizou 
em 2011 a taxonomia e identificação da dor visceral entre as condi-
ções crônicas de acordo com a localização anatômica nas vísceras do 
 abdômen, tórax e pescoço1. 
A dor visceral é caracterizada por uma percepção subjetiva dolorosa 
localizada na região abdominal ou torácica, podendo ser referida em 
estruturas somáticas. Estabelecer um diagnóstico é, portanto, difícil, 
especialmente se a dor é de longa data, recorrente e sem uma ano-
malia fisiopatológica específica.
A dor visceral crônica funcional é uma das causas mais comuns de 
morbidade na população geral. O termo dor visceral crônica fun-
cional (DVCF) e desordens gastrintestinais funcionais (DGIF) pos-
suem definições diferentes:
• DVCF é definida como uma dor originada de órgãos internos 
(visceral), como estômago, rim, vesícula biliar e outros, com dura-
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ção superior a 3 meses. O termo funcional descreve um sintoma ou 
um complexo de sintomas na ausência de qualquer anormalidade 
estrutural ou tecidual.
• DGIF é definida como uma desordem do sistema digestório no 
qual os sintomas não podem ser explicados pela presença de altera-
ções estruturais ou teciduais, baseado nos sintomas clínicos.
As causas de dor visceral dependem da natureza do estímulo de-
sencadeante. As características do sintoma são: 1) início abrupto; 2) 
dor difusa e de difícil localização, mais frequentemente percebida ao 
longo da linha média do tronco); 3) dor referida em tecidos super-
ficiais; 4) presença de hiperalgesia; 5) ativação de respostas motoras, 
autonômicas e afetivas2. Outros autores acrescentaram mais algumas 
características: 1) não é evocada por todas as vísceras (órgãos sólidos 
como fígado, rins, parênquima pulmonar não são sensíveis à dor); 2) 
não está sempre associada à a lesão visceral. Um estímulo de baixo li-
miar pode provocar ativação de aferentes sensitivos da víscera, como 
a pressão gasosa intraluminal; 3) é referida em outros locais, prova-
velmente relacionada à convergência das fibras nervosas viscerais e 
somáticas ao se conectarem no corno dorsal da medula espinhal3. 
Baseada na importância do tema, a Sociedade Brasileira para o Es-
tudo da Dor (SBED), em 2013, que foi o ano internacional do 
combate à dor visceral, procurou reunir material de melhor qua-
lidade científica para sensibilizar pesquisadores, clínicos e gestores 
dos sistemas de saúde para o impacto e as consequências da falta de 
diagnóstico e tratamento adequado dessa síndrome.
O presente documento atualiza os dados das revisões sistemáticas 
nas bases de dados Pubmed, EMBASE e LILACS, sobre Dor Visce-
ral realizadas pela SBED no ano de 2013. O objetivo deste estudo 
está restrito à publicação de artigos indexados somente como dor 
visceral. 

CONTEÚDO

Foram revisados segundo os preceitos da Medicina Baseada em Evi-
dencia os enfoques etiológico e prognóstico da dor visceral nas duas 
maiores bases de referências biomédicas, Pubmed e EMBASE, e na 
base LILACS por ser a base de dados com maior número de publi-
cações brasileiras. Não foram incluídos na busca os estudos origi-
nais do tipo diagnóstico ou terapêutico sobre as peculiaridades das 
diferentes especialidades com área de atuação relacionada ao tema, 
que se afastam do interesse dos aspectos informativos e educacionais 
em geral. Embora artigos originais sobre diagnóstico e terapia não 
tenham sido incluídos na busca principal dessa revisão, foi realizada 
busca complementar no Pubmed para recuperar revisões sistemáti-
cas de estudos diagnósticos e terapêuticos sobre os principais e mais 
frequentes tipos de dor visceral. A estratégia de busca contemplou 
os descritores referentes à dor visceral quanto a educação em saúde, 
disseminação da informação, participação do paciente, educação do 
paciente, preferência do paciente, assistência centrada no paciente, 
avaliação de resultados, aspectos etiológicos e prognósticos.
Somente foram incluídos os estudos publicados em português, in-
glês ou espanhol. Foram excluídas as revisões narrativas de conteúdo 
opinativo, procedimentos diagnósticos ou terapêuticos específicos 
das especialidades médicas, por exemplo, consequências clínicas de 
intervenções cirúrgicas, tratamento hormonal, antibioticoterapia, 
bloqueadores alfa-adrenérgicos, ablação por radiofrequência, imu-

nobiológicos, bloqueios de plexos neurais, estimulação magnética 
transcraniana, mielotomia, injeção de toxina botulínica, acupun-
tura, homeopatia e práticas alternativas. Também foram excluídos 
os estudos sobre dor visceral relacionados às doenças do coração, às 
neoplásicas, às musculoesqueléticas e à gestação. 
Para a busca complementar no Pubmed foi utilizada a seguinte 
estratégia: (“visceral pain”[MeSH Terms] OR (“visceral”[All Fiel-
ds] AND “pain”[All Fields]) OR “visceral pain”[All Fields]) AND 
(“2013/01/01”[PDAT]: “2015/11/30”[PDAT]). A qualidade cien-
tífica das publicações foi avaliada como A (alta), B (moderada), C 
(baixa), D (muito baixa) pelo sistema GRADE4. 
Para avaliar a proporção de estudos sobre dor foram considerados 
os termos visceral, somática, neuropática e psicogênica. Foram en-
contradas 16.337 citações até 2013. Adicionando o filtro que cor-
responde aos trabalhos mais recentes do período de 1/1/2013 até 
30/11/2015 obteve-se 4.461 citações, sendo a dor visceral a segunda 
mais estudada entre as quatro. Na figura 1 se observa um aumento 
do número de publicações no período recente em comparação com 
a dor somática e psicogênica, embora a dor neuropática tenha sido 
a que mostrou maior crescimento em número de citações, provavel-
mente pelo interesse das indústrias produtoras de fármacos.

Figura 1. Citações na base de dados Pubmed, segundo o tipo de dor, 
antes e depois de janeiro de 2013 

Na primeira busca, em 2013, foram selecionados 105 artigos cientí-
ficos das 1.793 citações recuperadas. Destas, 37 citações foram sele-
cionadas pelo grupo para dar continuidade ao processo. A síntese da 
evidência correspondeu à avaliação de 34 artigos em texto integral, 
apresentados no formato citação bibliográfica em estilo Vancouver, 
qualidade da publicação avaliada pelo sistema GRADE e o texto dos 
principais resultados no idioma originalmente utilizado no artigo ou 
traduzido para o português. Foram excluídos 15 artigos em crianças 
e latentes e nove artigos de baixa qualidade por decisão do grupo de 
especialistas. Foram considerados, então, 10 para descrição. 
Do mesmo modo, nesses últimos três anos foram recuperadas 1.106 
citações, que correspondem a 20% do total de 5.541 citações sobre 
dor visceral indexada desde 1956. A seguir será apresentada a síntese 
qualitativa e descritiva das evidências de 29 artigos que preencheram 
os critérios de inclusão e de mais 10 da primeira busca sistemática. A 
heterogeneidade dos estudos obtidos impossibilitou qualquer síntese 
quantitativa do tipo metanálise.
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DOR ABDOMINAL CRÔNICA E SÍNDROME DO IN-
TESTINO IRRITÁVEL (SII)

Uma revisão sistemática de 14 estudos sobre a prevalência de dor ab-
dominal crônica observada no atendimento primário constatou que 
a frequência média agrupada de consultas por esse tipo de queixa é 
de 2,8%. Em cerca de um terço dos pacientes a causa subjacente da 
dor abdominal não pôde ser especificada. As etiologias mais comuns 
foram gastroenterite (7,0-19,2%), SII (2,6-13,2%), causa urológica 
(5,3%) e gastrite (5,2%). Cerca de 1 em cada 10 pacientes apre-
sentou uma doença aguda do tipo apendicite (1,9%), diverticulite 
(3,0%), neoplasia (1,0%), doença biliar ou de pâncreas (4,0%) que 
necessitou de tratamento imediato5 (A).
Outro estudo realizado no Canadá com 2.382 pacientes que apre-
sentavam dor crônica mostrou que a dor visceral correspondeu a 
5,4% da amostra. Entre os 128 pacientes com dor visceral, os diag-
nósticos etiológicos foram endometriose, SII, pancreatite crônica, 
angina refratária, vulvodínia, síndrome pós-colecistectomia e dor 
pós-herniorrafia6. A dor visceral acometeu indivíduos com média 
de idade de 44 anos e esteve associada com frequência a sintomas 
depressivos. Por outro lado, uma revisão de 58 estudos epidemio-
lógicos, envolvendo 196.472 crianças entre 4 e 8 anos sugere uma 
prevalência global da ordem de 13% (IC95% 12-15%) de dor abdo-
minal. A SII foi a relatada com maior frequência, com cerca de 9% 
(IC95% 6-12%). As taxas mais elevadas foram relatadas na América 
do Sul e Ásia, com o valor aproximado de 16%, em comparação 
com 10% na Europa. A dor visceral do abdômen acometeu mais o 
sexo feminino e esteve associada com a presença de ansiedade, trans-
tornos depressivos, estresse e eventos traumáticos7 (A).
Também, a SII foi de ocorrência comum entre 120 estudantes da 
Universidade de Varsóvia, do sexo feminino, com idades entre 19 e 
27 anos. Dor ou desconforto abdominal ocorreu com maior frequ-
ência no grupo de estudantes que consideraram como baixa a sua 
prática de atividade física e foi razão de absenteísmo na escola ou no 
trabalho8 (B).
É importante lembrar que a prevalência da SII depende da popula-
ção estudada. Uma metanálise de estudos epidemiológicos estima 
prevalência global de 11,2%, sendo menor no sudeste asiático e Ín-
dia. Os fatores de risco são múltiplos, tais como ser do sexo feminino 
e a presença de depressão, estresse pós-traumático, estresse da vida 
cotidiana, história familiar e epidemias de gastroenterite bacteriana9 

(B). Também, a manifestação precoce de sintomas gastrintestinais, 
nível socioeconômico na infância, pré-natal, trauma na infância, 
bem como de reforço e modelagem do comportamento de doença 
(comportamental) são potenciais fatores de risco10 (A).
SII é um distúrbio funcional do trato gastrintestinal caracterizado por 
desconforto no abdômen, dor e mudança do hábito intestinal, muitas 
vezes associado com distúrbios psicológicos ou psiquiátricos. O de-
senvolvimento da síndrome pode estar relacionado com a resposta do 
organismo ao estresse e à interação entre a percepção visceral e a moti-
lidade do intestino. Além disso, pode haver alteração dos receptores da 
serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT)11 (C) e reduções regionais na 
substância cinzenta do córtex cingulado anterior e insular. Ao lado dis-
so, as alterações neuroplásticas em pacientes do sexo feminino foram 
relacionadas com a gravidade dos sintomas12 (A), favorecendo a hipó-
tese de que pessoas do sexo feminino apresentam conectividade mais 

forte das redes cerebrais relacionadas com as regiões pré-frontais mo-
duladoras do córtex medial e dorsolateral13 (A). Do mesmo modo, em 
um modelo de medo com diferentes estímulos visuais condicionantes 
e com dor retal como estímulo não condicionante, foram compara-
dos, com apoio da ressonância nuclear funcional, homens e mulhe-
res saudáveis com relação a respostas neurais durante a aprendizagem 
visceral aversiva, na extinção e com a reativação ou restabelecimento 
da memória do medo. A resposta positiva ao estímulo condicionan-
te provocou maior reativação do hipocampo, tálamo e cerebelo em 
mulheres. Esse fato sugere diferenças entre os sexos quanto aos proces-
sos neurais mediadores da aprendizagem visceral aversiva, sendo que 
o reforço de reativação do traço anterior de memória do medo nas 
mulheres poderia justificar a predominância do sexo feminino entre 
os portadores de dor visceral crônica no abdômen14 (A).
Por outro lado, na SII podem ocorrer anormalidades específicas no 
funcionamento do teste da rede de atenção, ansiedade, hipervigilân-
cia, e hipersensibilidade visceral15 (B). Desse modo, o transtorno de 
ansiedade pode provocar hipersensibilidade visceral16 (D) e fatores 
psicológicos aumentaram a percepção de sensações dolorosas apenas 
nos pacientes hipersensíveis em testes de insuflação intestinal17 (B).
Dor crônica, dor abdominal crônica e SII estão associadas a um au-
mento na comorbidade psiquiátrica. Em populações com dor crôni-
ca, há um aumento significativo do risco de depressão e ansiedade, 
independentemente da localização da dor. Em relação à SII, há mais 
de 20 estudos que medem a sobreposição entre SII e transtornos 
psiquiátricos. Os autores concluíram que cerca de metade dos pa-
cientes com SII satisfazem os critérios para um ou mais transtornos 
psiquiátricos. Além disso, a prevalência de transtornos psiquiátricos 
comórbidos é maior entre pacientes que buscam atenção em hospi-
tais, onde até 90% sofrem de transtornos psiquiátricos. Os dados 
indicam que nenhuma desordem psiquiátrica está unicamente as-
sociada com a SII, mas que as condições comórbidas mais comuns 
são a depressão, seguida pelo distúrbio de ansiedade generalizada. A 
SII é marcada, então, por uma alta carga de comorbidade psiquiátri-
ca. Vários dos estudos analisados   descobriram que as taxas de com-
portamento suicida em dor abdominal crônica foram aumentadas 
mesmo após o controle de comorbidade psiquiátrica. A depressão é, 
talvez, o previsor mais poderoso do comportamento suicida através 
de uma variedade de populações, incluindo grupos com dor crônica; 
no entanto, ele não é o único previsor psicossocial significativo. A 
dor abdominal crônica e a SII são conhecidas por afetar significativa-
mente uma ampla gama de variáveis   de qualidade de vida, incluindo 
sintomas extraintestinais de estresse crônico e «exaustão vital», por 
isso é provável que isso também esteja ligado ao aumento do com-
portamento suicida18 (C).

SÍNDROME DO INSTESTINO IRRITÁVEL E DOEN-
ÇAS ASSOCIADAS

Em relação às condições específicas de comorbidades somáticas da 
SII tem-se:
Fibromialgia: a associação entre SII e fibromialgia (FM) tem sido 
estudada mais do que qualquer outra comorbidade. A FM ocorre 
em aproximadamente 32,5% (intervalo de 28-65%) de pacientes 
com SII, e a SII ocorre em um valor estimado de 48% (intervalo 
32-77%) de pacientes com FM.
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Síndrome da fadiga crônica (SFC): a prevalência da SFC na popu-
lação em geral tem sido estimada em 0,4 %. Seis estudos examina-
ram a presença de SII em pacientes com fadiga crônica e relataram 
um elevado grau de sobreposição, variando de 35 a 92% (média de 
51%). O único estudo até hoje para informar sobre a prevalência de 
SFC em pacientes com SII concluiu que 14% relataram diagnóstico 
de SFC.
Dor pélvica crônica: a SII é uma comorbidade comum, afetando 
29-79% (média 49,9%) das mulheres com dor pélvica crônica. 
Disfunção da articulação temporomandibular: SII esteve presente 
em 64% das 25 pacientes da dor na articulação temporomandibular 
(ATM) e dor na ATM ocorreu em 16% dos 270 pacientes com SII.
Outros distúrbios: A SII foi relatada por 30,2 % dos 2.045 entre-
vistados com cistite intersticial, em comparação com a prevalência da 
SII na população de 9,4%. Constatou-se que 38% de pacientes com 
SII relataram dor nas costas, 18% síndrome pré-menstrual, e 10% 
dismenorreia; todas essas taxas de incidência são significativamente 
mais elevadas do que as de outros pacientes com distúrbios gastrintes-
tinais. A SII foi comum entre as referências ginecológicas, em pacien-
tes com dispareunia (52,4%), dismenorreia (50%), sintomas urinários 
(44,4%), e hemorragia não menstrual (40%). A taxa global de pacien-
tes com SII na amostra de 798 pacientes de ginecologia foi de 37,3 %, 
significativamente mais elevada do que a observada em pacientes com 
doença de pele, orelha, nariz ou garganta. A SII ocorreu em 22,7% 
dos indivíduos que tinham hiperresponsividade brônquica.
Sintomas de comorbidade não gastrintestinal: os sintomas uriná-
rios compatíveis com hiperreflexia do detrusor (ou seja, aumento da 
frequência de micção, urgência urinária, noctúria) ou disfunção de 
saída da bexiga (isto é, esvaziamento incompleto da bexiga) também 
são comuns em pacientes com SII.
As condições descritas e que estão fortemente associadas com SII 
compartilham algumas características clínicas: 1) são todas substan-
cialmente mais comuns nas mulheres; 2) podem ser desencadeadas ou 
agravadas pelo estresse e; 3) estão associadas com fadiga, dificuldades 
de dormir, ansiedade e depressão. Pareceria provável que os transtor-
nos com tantas semelhanças e sobreposições compartilhassem uma 
etiologia comum, no entanto, a evidência é pouco convincente.
Os mecanismos fisiopatológicos que se acredita para os sintomas da 
SII incluem:
1. Hipersensibilidade visceral;
2. Desregulação do sistema nervoso autônomo;
3. Hiperreatividade do músculo liso;
4. Anormalidades nos níveis de neurotransmissores, tais como a se-
rotonina ou os receptores de neurotransmissores;
5. Ativação sustentada do sistema imunitário após infecção, estresse 
ou outros fatores psicológicos;
6. História de trauma sexual.
A comorbidade de SII com outro distúrbio gastrintestinal funcional 
é ainda mais impressionante do que sua sobreposição com as condi-
ções somáticas não gastrintestinais e é tão marcante a sobreposição 
entre os distúrbios gastrintestinais funcionais que alguns propuse-
ram que um termo, tal como “do intestino irritável,” deveria ser uti-
lizado para todos eles, e que os fármacos que são eficazes para uma 
dessas desordens podem ser eficazes para as outras também19 (B).
Por outro lado, é possível que pacientes com cálculo renal apresen-
tem maior risco de desenvolver SII20 (C).

Diagnóstico da síndrome do intestino irritável
Revisão sistemática da literatura incluindo 110 publicações encontrou 
número muito grande de instrumentos padronizados para avaliar a 
dor abdominal crônica em pacientes com SII. Os métodos de domí-
nio único, como a escala validada de 10 pontos (NRS), e os questioná-
rios de gravidade dos sintomas gastrintestinais, focam principalmente 
na avaliação da intensidade da dor abdominal. Entre os questionários 
validados, a ferramenta conhecida como Symptom Severity Scale (IBS) 
apresentou aspectos mais amplos relacionados à dor. Questionários 
gerais de dor e ferramentas eletrônicas de avaliação dos sintomas atuais 
ainda aguardam validação. São fracas as evidências para utilização dos 
testes de provocação, como a distensão por balão, pela baixa correlação 
com questionários retrospectivos21 (A).
Em relação aos exames complementares, os pacientes com SII 
queixam-se frequentemente de agravamento dos sintomas após a 
ingestão da refeição. O teste padronizado de provocação do quadro 
clínico pela ingestão de refeição observou diferenças na comparação 
com controles saudáveis quanto aos sintomas de dor abdominal, 
distensão, desconforto, gases e sensação de plenitude. O teste foi 
realizado com a ingestão no café da manhã de alimentos com 540 
kcal, sendo 8g de fibra, 36% de gordura, 15% de proteínas e 49% 
de carboidratos. Os autores concluíram que o teste é útil para definir 
a conduta e acompanhar o efeito de intervenções22 (A).
A cápsula endoscópica para avaliar o intestino delgado (SBCE) é 
um exame considerado não invasivo de auxílio para o diagnóstico 
de pacientes com dor abdominal crônica não explicada. Revisão sis-
temática de 1.520 pacientes participantes de 21 estudos mostrou 
baixo rendimento diagnóstico agrupado (20%; IC95% 16-26%). 
Entre os pacientes com resultados positivos, lesões inflamatórias 
são as mais comuns (78%), seguidas por tumores (9%). A grande 
heterogeneidade observada entre os estudos pode ser explicada pela 
duração variável da dor, e por diferentes exames prévios realizados 
antes do SBCE23 (A).
Modelo preditivo foi derivado do estudo com 160 mulheres saudá-
veis   e portadoras de SII, que tiveram volume, curvatura média, área 
de superfície e espessura cortical calculados para cada região cerebral. 
Os resultados mostraram que os algoritmos desenvolvidos a partir 
da morfometria cerebral regional não apresentaram capacidade pre-
ditiva para o diagnóstico da síndrome. No entanto, foi possível iden-
tificar marcadores neurobiológicos relevantes para serem usados em 
conjunto com outras manifestações clínicas em critérios diagnósti-
cos mais amplos a serem estudados futuramente24 (B).
Apesar do grande número de testes diagnósticos, não existem mé-
todos convenientes para diferenciar os pacientes com predominân-
cia de disfunção motora gástrica ou hipersensibilidade visceral. Um 
total de 120 pacientes com dispepsia funcional e 30 voluntários 
saudáveis   foram incluídos num estudo transversal para avaliar a ul-
trassonografia combinada com a ingestão de até 1 litro de água. O 
teste foi útil para diferenciar os pacientes com queixa predominante 
de empachamento pós-prandial daqueles onde a epigastralgia preva-
lece, auxiliando na tomada de decisão terapêutica25 (B).
O desenvolvimento de novos biomarcadores e o reconhecimento de 
padrões psicológicos específicos têm auxiliado o diagnóstico diferen-
cial da dor visceral comum à SII, síndrome inflamatória intestinal e 
outras doenças grastrintestinais funcionais. Os marcadores biológi-
cos e os padrões psicológicos têm sido associados com informações 
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clínicas e demográficas na geração de algoritmos informatizados que 
possibilitam o diagnóstico diferencial da dor visceral associada às do-
enças intestinais26 (B).
Revisão sistemática da literatura para identificar estudos diagnósticos 
para a SII em populações adultas encontrou 22 artigos que totaliza-
ram 7.106 pacientes. A metanálise da razão de verossimilhança posi-
tiva e negativa do critério de Roma III, atual padrão ouro, mostrou 
valores de 3,35 (IC95% 2,97-3,79) e 0,39 (IC95% 0,34-0,46), seme-
lhantes a outros critérios baseados em sintomas. Onze biomarcado-
res avaliados individualmente não apresentaram resultados melhores 
do que os critérios baseados em sintomas. Padrões psicológicos ti-
veram bom desempenho somente em um estudo. Cinco diferentes 
combinações de critérios foram avaliadas, a melhor em termos de 
razão de verossimilhança positiva foi a calprotectina fecal associada 
à permeabilidade intestinal e ao critério Roma I com LR+ de 26,4 
(IC95% 11,4-61,9). De outra forma, em termos de razão de verossi-
milhança negativa, a associação de biomarcadores séricos e padrões 
psicológicos com LR- de 0,18 (IC95% 0,12-0,25). Os autores conclu-
íram que critérios combinados de sintomas, marcadores biológicos 
e padrão psicológico têm melhor desempenho diagnóstico do que 
quando considerados em separado27 (A).
A estimulação eletromagnética repetida e não invasiva modulou a sen-
sibilidade visceral em estudo com voluntários saudáveis   e pacientes 
com SII, aumentando limites saudáveis   da dor retal por até uma hora 
após a intervenção. O estudo ajuda a fundamentar o uso da neuroes-
timulação no controle de distúrbios gastrintestinais funcionais28 (B).

Dor torácica
A dor está emergindo como complicação clínica em pacientes com 
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A revisão de 358 es-
tudos identificados na literatura selecionou cinco deles que foram 
considerados de boa qualidade, nos quais a prevalência combinada 
de dor de moderada a muito intensa na DPOC foi de 66% (IC95% 
44-85%). A intensidade de dor mais acentuada esteve associada com 
aumento da dispneia, fadiga, pior qualidade de vida e maior quanti-
dade de comorbidades específicas29 (A).
Em sentido oposto, a dor visceral predomina entre as causas de dor 
torácica identificadas na revisão de 11 estudos envolvendo 3.900 pa-
cientes. Por ordem decrescente de prevalência foi relatada na doença 
cardiovascular (14 a 16%), na respiratória (10 a 18%), nos distúr-
bios gastrintestinais (6 a 10%) e nas doenças do esôfago (6 a 7%). 
Outros tipos de dor foram a costocondrite (25 a 50%) e a dor psico-
gênica (10 a 18%). Os autores chamam a atenção que esses percen-
tuais devem estimar bem a probabilidade pré-teste para orientar os 
procedimentos indicados no processo diagnóstico30 (A).
A dor torácica não cardiogênica (DTNC), também denominada 
dor torácica não cardíaca, é a dor retroesternal do tipo anginoso 
cuja origem não é cardiogênica. Apresenta elevada prevalência; nos 
Estados Unidos, por exemplo, até um quarto da população adulta 
refere a queixa. Por outro lado, dentre os pacientes que se subme-
tem a coronariografia para investigação de dor torácica, 10 a 30% 
apresentam laudos normais. O Consenso Roma III considerou a 
aplicação do termo “dor torácica funcional de presumível origem 
esofágica” para aqueles pacientes com episódios de dor torácica re-
troesternal de qualidade visceral sem explicação aparente, tendo 
sido previamente afastadas a origem cardíaca e as hipóteses diag-

nósticas de doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) e distúrbios 
da motilidade esofágica. A prevalência da DTNC não é conhecida 
na maioria dos países latino-americanos, mas, pelo fato da DTNC 
estar frequentemente associada à DRGE, convêm analisar a preva-
lência dessa última. Na América Latina, a prevalência de DRGE 
varia de 12 a 25%. A fisiopatologia da DTNC não está comple-
tamente elucidada. Os fatores etiopatogênicos propostos incluem 
a DRGE, distúrbios motores esofágicos, propriedades mecânicas e 
físicas do esôfago, hipersensibilidade visceral, processamento cen-
tral do estímulo esofágico alterado, atividade autonômica alterada 
e comorbidades psicológicas.
A DTNC pode afetar de forma significativa a qualidade de vida dos 
pacientes. É interessante observar que apesar de a doença cardíaca 
já ter sido excluída por exames anteriores, ainda assim os pacientes 
frequentemente apresentam modificações e limitações de seu esti-
lo de vida. Isso muitas vezes agrava o quadro, pela persistência da 
crença de que têm doença cardíaca. A DTNC implica considerável 
custo devido ao absenteísmo do trabalho, uso crônico de fármacos 
cardiovasculares, repetidas internações hospitalares para investiga-
ções e substancial ansiedade. É importante destacar que a avaliação 
do esôfago de pacientes com DTNC está indicada somente após a 
investigação cardiológica ter efetivamente excluído a possibilidade 
de doença cardíaca como causa do sintoma. Esta se impõe porque 
a análise isolada da apresentação clínica frequentemente não possi-
bilita a perfeita distinção entre dor torácica de origem esofágica e 
a de origem cardíaca, e a morbidade e mortalidade das duas enti-
dades são totalmente diferentes. As opções para auxílio diagnóstico 
são: 1. Teste terapêutico com inibidor da bomba protônica (IBP); 
2. Manometria esofágica; 3. pHmetria prolongada, pHmetria por 
telemetria e impedância esofágica; 4. Endoscopia digestiva alta; 5. 
Testes provocativos; 6. Avaliação psicológica31 (D). 
Revisão sistemática dos testes diagnósticos usados na dor torácica 
de origem não cardiovascular incluiu 28 estudos, sendo que em 20 
foi investigado o distúrbio de refluxo gastroesofágico (DRGE), em 
3 a dor torácica musculoesquelética, e em 5 sobre condições psiqui-
átricas. A qualidade dos estudos foi boa em 15 e moderada em 13. 
O diagnóstico da DRGE foi mais provável com sintomas típicos da 
doença ou quando do uso vigente de inibidor de bomba de próton. 
A sensibilidade e especificidade agrupadas de seis estudos foram 89 
e 88%, respectivamente. O encontro de resultados clínicos de dor 
musculoesquelética teve baixo rendimento. Distúrbios de pânico e 
ansiedade não foram diagnosticados com frequência e devem sem-
pre ser considerados no diagnóstico diferencial de dor torácica. Os 
questionários para rastreamento da síndrome do pânico e distúrbio 
de ansiedade identificaram bem os indivíduos que necessitaram de 
mais testes para fechar o diagnóstico32 (A).
Deve-se ressaltar que protrusão discal da coluna torácica pode mi-
metizar síndrome dolorosa visceral, e deve ser levada em conta em 
situações de sintomas com características de acometimento digestivo 
ou urológico que não são confirmados pelos testes diagnósticos es-
pecíficos. Essa observação foi obtida em estudo caso-controle envol-
vendo 200 pessoas33 (C).

Outras dores crônicas
A síndrome da dor abdominal funcional (SDAF) é um distúrbio de-
bilitante com dor abdominal constante ou quase constante, presente 
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durante pelo menos 6 meses. As estimativas da prevalência são de 
0,5 a 1,7% e tendem a mostrar predominância do sexo feminino.
Poucos estudos patofisiológicos foram realizados especificamente em 
pacientes com SDAF e, portanto, há poucos dados disponíveis. A 
fisiopatologia da SDAF parece ser a única em que a dor é causada 
principalmente pela percepção sensorial central amplificada de entra-
da sensorial visceral normal. O diagnóstico de SDAF está de acordo 
com os critérios diagnósticos de Roma III baseado em sintomas. Esses 
critérios são orientados para identificar pacientes com sintomas graves 
e como eles representam dor abdominal constante ou quase constante, 
com a perda da função diária (afastamento do trabalho/escola, limi-
tações na família e atividades sociais) e são diferenciados de SII com 
base em sua não associação com as mudanças no hábito intestinal ou 
outros eventos relacionados com o intestino. O médico deve obter 
características específicas da dor, especialmente se há associações com 
os movimentos intestinais, alimentar-se e com o ciclo menstrual. Se a 
dor abdominal está associada com movimentos intestinais (mudanças 
na frequência ou consistência, e de alívio após a defecação), a SII deve 
ser considerada. Em pacientes com dor no quadrante superior direito 
ou epigástrica, a síndrome de dor epigástrica deve ser considerada e o 
diagnóstico diferencial deve incluir síndrome da vesícula biliar fun-
cional. Se a dor está associada com a alimentação, particularmente 
em casos de dor de início recente em pacientes idosos com história de 
doença vascular, isquemia mesentérica crônica deve ser avaliada. Final-
mente, se a dor está associada à menstruação, doenças ginecológicas 
como a endometriose ou sangramento uterino disfuncional, devem 
ser avaliadas por referência a um ginecologista. Pacientes com SDAF 
podem manifestar sintomas relatados por comportamentos típicos, 
que podem fornecer pistas importantes para o diagnóstico. Além de 
sua contribuição para o diagnóstico, reconhecer e abordar esses com-
portamentos pode desempenhar um papel fundamental no estabele-
cimento de uma relação terapêutica médico-paciente, bem como na 
delineação do plano de tratamento34 (D).
A dor de natureza visceral referida pode justificar a maior intensida-
de dos sintomas associados à lombalgia. Estudo ambulatorial com 
2.974 portadores de lombalgia mostrou que 19,6% deles também 
relataram dor no peito, abdômen ou virilha. Esses pacientes compa-
rados com portadores de lombalgia isolada tinham níveis maiores de 
dor e incapacidade funcional que, no entanto, não prejudicaram o 
curso clínico e a recuperação da dor lombar35 (A).
Dor abdominal por angioedema visceral é uma complicação pou-
co frequente e muitas vezes não reconhecida no tratamento anti-
-hipertensivo com fármacos inibidores da enzima conversora da 
angiotensina, que mais habitualmente provoca tosse e angioedema 
respiratório. Além da hipersensibilidade abdominal difusa, a tomo-
grafia computadorizada pode mostrar espessamento difuso da pare-
de do intestino. A melhora dos sintomas ocorre em 48 a 72h após a 
interrupção do fármaco36 (C).
Há um consenso geral de que os cálculos biliares sintomáticos devem 
ser tratados. O diagnóstico da presença de cálculos biliares é relati-
vamente fácil quando avaliado por ultrassonografia. Em contraste, a 
determinação dos sintomas de um paciente que podem ser atribuídos 
aos cálculos biliares representa um desafio importante para diagnós-
tico de cuidados primários. Sete sintomas abdominais sugestivos de 
cálculos biliares foram avaliados em uma metanálise de 24 estudos 
sobre a precisão do diagnóstico de sintomas abdominais para cálcu-

los biliares. A qualidade metodológica dos estudos incluídos foi baixa. 
Apenas em oito estudos os avaliadores foram encobertos para o padrão 
de referência para os sintomas abdominais dos pacientes, apenas oito 
estudos foram ajustados por idade e sexo, e nos estudos hospitalares, 
a extensão da doença do cálculo biliar nos pacientes incluídos foi mal 
descrita. Essa falta de qualidade metodológica, no entanto, não explica 
a heterogeneidade da precisão do diagnóstico relatado dos sintomas 
abdominais. A cólica biliar, definida como “uma dor no quadrante 
superior direito abdominal constante com duração de mais de meia 
hora”, “irradiação da dor” e “analgésicos utilizados” foram os únicos 
três sintomas consistentemente relacionados com cálculos biliares, 
embora as estimativas não ajustadas de precisão diagnóstica tenham 
se mantido baixas. Esses três sintomas tiveram uma melhor precisão 
diagnóstica em pacientes referenciados, embora essa diferença não te-
nha alcançado significância estatística para irradiação da dor, o que 
pode ser explicado pelo pequeno número de estudos incluídos na 
análise desse sintoma. A cólica biliar descrita como “uma dor cons-
tante grave e episódica, durando mais de 15 minutos” é considerada um 
sintoma diagnóstico. Embora a presente análise afirme essa relação, a 
capacidade discriminativa da cólica biliar foi baixa. A cólica biliar ocor-
reu em 20% dos pacientes com cálculos biliares e 6% dos pacientes sem 
cálculos. Oitenta por cento dos pacientes com cálculos biliares foram 
encaminhados com outros sintomas abdominais. A discussão é se os 
pacientes possuem os cálculos biliares assintomáticos ou se seus cálculos 
biliares provocam outros sintomas que não a cólica biliar37 (A).
A síndrome de Cyriax consiste em uma subluxação da parte distal 
das 8a, 9a e 10a costelas geralmente secundária a trauma. Manifesta-
-se predominantemente por dor abdominal alta, com possibilidade 
de confusão com dor visceral. O diagnóstico é clínico e deve ser pre-
sente como diagnóstico diferencial, evitando assim inúmeras inves-
tigações contribuindo para o sofrimento do paciente. Sua etiologia 
é geralmente um traumatismo cuja intensidade é variável, podendo 
ser: 1) traumatismo direto único (queda, acidente automobilístico, es-
portes marciais, uso de separadores cirúrgicos); 2) traumatismo direto 
repetido (tórax de sapateiro, carga de peso sobre o tórax, carteiro); 3) 
traumatismo indireto (tração súbita, exemplo: prática de tênis, golfe, 
levantar cargas pesadas). A dor é geralmente violenta e pode durar de 
minutos a algumas horas e se relaciona com os movimentos38 (D).
A cistite intersticial (CI) é uma síndrome de dor visceral com um 
impacto profundo na qualidade de vida; é uma condição devasta-
dora da bexiga urinária caracterizada por dor pélvica, frequência e 
urgência urinária e noctúria. Recentemente, os pesquisadores come-
çaram a usar o termo ‘’síndrome da bexiga dolorosa’’ para descrever 
os casos com sintomas de micção dolorosa que podem não se enqua-
drar na definição mais estrita de CI. 
A taxa de prevalência real da CI é desconhecida, e as estimativas variam 
amplamente de 67 por 100.000 a 575 por 100.000 casos, com base 
nos critérios diagnósticos e métodos utilizados para estimar a taxa. CI 
é diagnosticada, principalmente, entre as mulheres brancas, com uma 
média de idade no momento do diagnóstico de 42-46 anos de idade.
Apesar de a CI ser conhecida desde 1836, sua etiologia e patogenia 
ainda não estão claras. Portanto, não é de estranhar que os pacientes 
sofram de CI de 5 a 7 anos, em média, e muitas vezes visitem até oito 
médicos antes que o diagnóstico correto seja feito. 
O sintoma debilitante da CI deixa muitos pacientes incapazes de lidar 
com a função diária básica. Em casos graves, os pacientes muitas vezes 
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precisam esvaziar a bexiga mais de 60 vezes por dia e experimentar a 
dor pélvica grave e dispareunia, o que pode impactar vários domínios 
da qualidade de vida, da vida social e resultar em depressão grave39 (C).
Sujeitos com CI demonstram hipersensibilidade generalizada à es-
timulação profunda do tecido com limiares mais baixos, em com-
paração com indivíduos saudáveis. Além disso, existem evidências 
de que indivíduos com CI têm uma percepção de diminuição da 
saúde, aumento das queixas somáticas e uma vigilância acrescida às 
sensações40 (B).
A história de abuso sexual é estimada em aproximadamente 40% 
de todos os pacientes adultos com dor abdominal crônica ou quei-
xas gastrintestinais. Os dados sobre a prevalência de abuso sexual 
em crianças com dor abdominal crônica, no entanto, são escassos. 
Revisão sistemática de estudos que investigaram a prevalência em 
crianças resultou em 269 artigos, dos quais apenas dois preencheram 
os critérios de inclusão. A condição do abuso foi encontrada em 2,1 
e 8,0% dos pacientes dor visceral crônica do abdômen na faixa etária 
entre 4 e 21 anos. A principal limitação dos estudos foi o tamanho 
das amostras (48 e 50) e a ausência de grupo controle41 (B).
A dor visceral associada com síndromes funcionais está entre as di-
ferentes manifestações clínicas que podem também ser atribuídas à 
histeria. Segundo o manual norte-americano para o diagnóstico de 
transtornos mentais, a nova abordagem se deve à ausência de substrato 
patológico e à natureza fisiológica e expressional dessa condição42 (C).

CONCLUSÃO

A dor visceral é uma condição heterogênea, cuja apresentação mais 
frequente é de dor abdominal no curso de SII. A SII é uma doença 
complexa que envolve mecanismos fisiopatológicos ainda não escla-
recidos. A estratégia para diagnóstico ainda necessita de consenso 
da literatura. A dor visceral exige propedêutica bem elaborada para 
evitar diagnóstico etiológico e tratamento inadequados.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: To introduce the cur-
riculum in Pain for Graduation in Physiotherapy, suggesting its 
use for academic training in Brazil.
CONTENTS: Considering that physiotherapists should be pre-
pared to engage in the health care professional team assisting 
patients with different kinds of pain understanding the role of 
each professional, a group of physiotherapists with academic and 
clinical experience in pain treatment has developed, after con-
sensus,  this curriculum of pain for physiotherapy, which highli-
ghts the role of this professional in the health care team and the 
development of a therapeutic relationship with patients, favoring 
patients’ autonomy and education, as well as the strategies for 
pain evaluation and management.
CONCLUSION: The specific content of this pain curriculum 
can be integrated into different programs/courses, using the 
most adequate structure and educational method with regard to 
professional needs and their demands. Physical therapy, pain and 
models of academic training in health are discussed.
Keywords: Pain, Curriculum, Education, Physical therapy.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Apresentar e divulgar o cur-
rículo em dor para graduação em Fisioterapia, sugerindo sua uti-
lização para formação acadêmica no Brasil.
CONTEÚDO: Considerando que o fisioterapeuta deve ser prepa-
rado para integrar a equipe profissional de cuidados de pacientes 
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com diferentes tipos de dor, compreendendo a atuação de cada 
profissional, um grupo de fisioterapeutas com experiência acadê-
mica e clínica no tratamento da dor elaborou, após consenso, o 
currículo nuclear de dor para fisioterapia, o qual destaca o papel 
desse profissional na equipe e na construção de uma relação tera-
pêutica com os pacientes, favorecendo autonomia e educação do 
paciente, além das estratégias para avaliação e manuseio da dor.
CONCLUSÃO: O conteúdo específico deste currículo de dor 
pode ser integrado em diferentes programas/cursos, usando a es-
trutura e o método educacional mais adequado no que tange às 
necessidades profissionais locais e as suas demandas. Discute-se 
a fisioterapia, a dor e modelos de formação acadêmica em saúde. 
Descritores: Dor, Currículo, Educação, Fisioterapia 

INTRODUÇÃO

A fisioterapia tem como um dos seus marcos históricos o período 
pós-guerra, devido à necessidade de reabilitação dos veteranos e ci-
vis sobreviventes dos conflitos. Embora haja esse marco social de 
reconhecimento da profissão, suas técnicas e estratégias são milena-
res. Há registos em estudos arqueológicos egípcios, hindus, gregos, 
romanos, chineses e japoneses de cerca de 3000 a.C. sobre os be-
nefícios terapêuticos da massagem1, hoje estudada e fundamentada 
entre as técnicas de Terapia Manual. 
No percurso histórico da fisioterapia, a profissão atravessa um perí-
odo árduo no século XVIII, o qual dura cerca de 200 anos. Nesse 
período, a medicina se desenvolveu academicamente dentro de um 
modelo biomédico, linear, rígido, em um movimento poderoso e 
intenso, baseando a medicina na investigação diagnóstica e na in-
cansável busca por uma cura permanente. A noção de saúde se torna 
associada ao cuidado e acompanhamento médico, sem estimular o 
autocuidado e os “bons hábitos de vida”. A manipulação dos cuida-
dos médico-hospitalares se torna presente e “rouba” a dignidade2. 
A formação acadêmica dos profissionais da saúde se baseou nesse 
modelo linear e hierárquico, em que a “medicina sintomática” que 
adapta o tratamento às queixas e sintomas dos pacientes foi, durante 
anos, rotulada como “prática de baixa qualidade” associada à ina-
bilidade do profissional em definir um diagnóstico único e preciso 
para elaborar o plano de tratamento. A fisioterapia, assim como a 
medicina paliativa, ganhou espaço quando médicos clássicos/tradi-
cionais começam a dizer “não há mais nada para fazer”3,4, de forma 
simplista, para o modelo biomédico (sinônimo de tecnocêntrico 
ou biocêntrico)6 de causa consequência. Dentro desse contexto de 
causa consequência, a fisioterapia era prescrita por ser uma opção 
de “distração” para aqueles pacientes que não apresentavam “cura 
definitiva” pela avaliação médica. Nas últimas décadas, a fisiotera-
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pia transitou entre a área subordinada/dependente da prescrição e 
outras, ao quadro atual onde o fisioterapeuta compõe a equipe mul-
tidisciplinar, discutindo casos e contribuindo para a elaboração do 
plano de tratamento. Em um contexto similar, a medicina paliativa e 
os médicos especialistas no tratamento da dor vencem seus desafios. 
O modelo biopsicossocial, proposto pelo médico psiquiatra Engel, 
em 19773, apresenta um novo paradigma à saúde/doença, inserin-
do-a em um contexto biológico, psicológico e social. Seguindo este 
movimento, a dor que, anteriormente conceituada como associa-
da a uma lesão real, agora é estudada e tratada como uma sensação 
emocional desagradável associada a uma lesão real ou potencial4, 
demonstrando que a dor é fenômeno dinâmico, onde mecanismos 
neurofisiológicos rígidos são abandonados e dão espaço a dor em 
um contexto multidimensional e dependente da interação de vários 
mecanismos endógenos e exógenos5.
Dor é um problema comum e os objetivos terapêuticos primários 
dos fisioterapeutas ao tratar pacientes com dor são a redução da dor 
e disfunção associada, a melhora da função, bem como a promoção 
da saúde e do bem-estar na vida diária6. Os fisioterapeutas devem 
participar do processo de facilitação da compreensão do fenômeno 
doloroso pelo paciente.
Para a maioria dos tratamentos analgésicos eficazes, o fisioterapeuta 
deve compreender as bases biológicas e os componentes psicosso-
ciais e ambientais da dor, assim como seu impacto na experiência de 
dor no transcorrer da vida7. Fisioterapeutas devem estar familiariza-
dos com formas de avaliação e mensuração da dor8 e devem ser há-
beis para implementar uma variedade de estratégias de tratamentos 
analgésicos baseados em evidência científica. O foco é encorajar o 
compromisso precoce do paciente com estratégias ativas de manu-
seio da dor (o que o paciente precisa fazer) do que com intervenções 
passivas (o que você faz para o paciente). Dessa forma, as interven-
ções propostas pelo fisioterapeuta devem ser estabelecidas como par-
te de uma abordagem global de manuseio da dor que também deve 
incorporar autocuidados.
Mesmo considerando que fisioterapeutas não são responsáveis por 
intervenção farmacológica, se faz necessário suficiente conhecimen-
to sobre agentes farmacológicos e seus efeitos adversos, assim como 
ser capaz de otimizar a janela terapêutica oferecida por agentes far-
macêuticos para encorajar o uso de estratégias ativas de manuseio, 
apropriadas para cada paciente. É essencial ter uma visão colabora-
tiva e holística, centrada no paciente, das necessidades do paciente 
com dor e disfunção.
O fisioterapeuta também deve ser preparado para integrar a equi-
pe de cuidados de pacientes com dor, compreendendo a atuação 
de cada profissional. Além disso, deve ser capaz de atuar nos níveis 
primário, secundário e terciário de atenção à saúde, assim como ser 
habilitado a agir como profissional de primeiro contato6.
A necessidade iminente de aprimorar o ensino em Dor no Brasil e, em 
particular, desde a graduação, é o tema do presente artigo. A comis-
são de fisioterapeutas da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor 
(SBED) - composta por clínicos e pesquisadores com expertise no 
estudo da dor – consultou a literatura especializada, solicitou a cola-
boração de especialistas, e identificou os principais aspectos sobre dor 
que devem ser abordados ainda em nível de graduação. O currículo 
em dor da Associação Internacional para o Estudo da Dor foi utilizado 
como importante referencial, cujo conteúdo foi cuidadosamente estu-

dado, analisado e discutido por esses especialistas. Assim, a comissão 
de fisioterapeutas elaborou este currículo específico de dor, adaptando 
ou ajustando o conteúdo à dinâmica e à realidade da população bra-
sileira, bem como à práxis profissional vigente no Brasil. O intuito 
do currículo em dor para Graduação em Fisioterapia é de facilitar a 
integração desse assunto nos diferentes programas/cursos, usando a 
estrutura e o método educacional mais adequados no que tange às 
necessidades profissionais locais e às suas demandas. 

CONTEÚDO

Princípios
Os seguintes princípios guiam o desenvolvimento do currículo para 
fisioterapeutas iniciantes no estudo da dor e tiveram como modelo a 
Declaração de Montreal (IASP 2010). 
Artigo 1. O direito de todas as pessoas a ter acesso ao manuseio da 
dor sem discriminação.
Artigo 2. O direito de todas as pessoas com dor de conhecer sua dor 
e serem informadas sobre como ela pode ser avaliada e tratada.
Artigo 3. O direito de todas as pessoas com dor de ter acesso à avalia-
ção e tratamento adequados da dor por uma equipe de profissionais 
de saúde devidamente treinados.
A dor é vista como uma experiência biopsicossocial que inclui com-
ponentes sensitivos/discriminativos, emocionais/motivacionais, cog-
nitivos, comportamentais, espirituais, culturais e de desenvolvimento.
Dor pode ser aguda, persistente, ou ambas, e sua duração guia o 
desenvolvimento de um plano terapêutico.
Dor deve ser avaliada de uma forma ampla e consistente, usando 
instrumentos de avaliação válidos e confiáveis. 
Pacientes têm direito ao melhor tratamento possível da dor. A ava-
liação e o tratamento da dor são aspectos integrais do tratamento 
fisioterapêutico; devem envolver o paciente e seus familiares e devem 
ser registrados de forma clara e acessível.
A educação do paciente e de sua família sobre a dor e seus (auto) cui-
dados são componentes essenciais ao plano fisioterapêutico. O fisio-
terapeuta é um membro essencial da equipe multidisciplinar de dor.
Os estudantes devem se familiarizar com os modelos teóricos que 
suportam as intervenções tanto quanto as evidências empíricas para 
a sua eficácia; também é importante analisar do ponto de vista epis-
temológico, de forma que se possa considerar o caráter provisório 
do conceito de dor, tendo em mente que o conhecimento está em 
constante construção. Os professores são encorajados a adotar uma 
perspectiva de avaliação crítica como uma base para a tomada de 
decisão ao revisar os benefícios e limitações das intervenções.

Objetivos
O fisioterapeuta deve ser capaz de:
• Aplicar o conhecimento da ciência básica de dor na avaliação e no 
tratamento de pessoas com dor;
• Promover saúde e bem-estar através da prevenção de dor e disfunção;
• Avaliar e mensurar os fatores biológicos e psicossociais que contri-
buem para a ocorrência de dor, disfunção de movimento e incapaci-
dades, usando instrumentos de medida válidos e confiáveis;
• Identificar barreiras nos profissionais, sistemas, pacientes, familia-
res e comunidade para avaliação e tratamento eficazes da dor;
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• Desenvolver um programa fisioterapêutico baseado em evidên-
cia em colaboração com o paciente, direcionado à modificação 
da dor, melhora da função e redução de incapacidades, restrin-
gindo-se à gestão de um programa de intervenção no que se re-
fere à atuação em fisioterapia e respeitando a ação dos demais 
profissionais de saúde;
• Implementar tratamentos que incluem educação do paciente, 
abordagens ativas tais como reeducação do movimento orientado 
funcionalmente, exercícios (incluindo a gradação), e estratégias pas-
sivas tais como terapia manual e eletrotermofototerapia;
• Demonstrar consciência de suas competências práticas para avaliar 
e tratar pacientes com dor usando estratégias práticas baseadas em 
evidências para a tomada de decisão clínica;
• Quando apropriado, encaminhar pacientes para avaliação de ou-
tros profissionais de saúde, de acordo com suas necessidades, estabe-
lecendo um relacionamento profissional ativo com os demais profis-
sionais que acompanham o paciente;
• Reconhecer indivíduos que estão em risco para subtratamento de 
suas dores (exemplo, indivíduos com distúrbios de comunicação 
verbal para relatar a sua dor, neonatos e com prejuízos cognitivos);
• Exercer sua profissão de acordo com o código de ética, o qual 
reconhece os direitos humanos, a diversidade e a recomendação do 
princípio da não-maleficência;
• Refletir, criticamente, sobre formas efetivas de trabalhar com o 
paciente com dor e melhorar o cuidado para essa população;
• Atualizar, regularmente, seu conhecimento sobre dor e questões 
relacionadas;
• Compreender que o conhecimento específico da área está em 
constante modificação e que o profissional deve desenvolver um alto 
grau de criticismo em relação aos conceitos e técnicas que utiliza, 
buscando sempre a possibilidade de comprovação através de técnicas 
quantitativas e/ou qualitativas e a satisfação do paciente. O profis-
sional deve estar ciente de que parte de qualquer tratamento para a 
dor envolve um efeito placebo ou nocebo e buscar constantemente 
conhecer através de educação continuada o efeito ativo dos recursos/
técnicas que usa para diagnosticar e tratar, com a compreensão de 
que esse efeito ativo pode ser predominantemente físico, psicológico 
ou social;
• Atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em 
programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recu-
peração da saúde;
• Atuar de forma multiprofissional, interdisciplinar e transdiscipli-
narmente, sempre que possível e necessário.

CONTEÚDO CURRICULAR

Natureza multidimensional da dor
A) Magnitude do problema: processo saúde-doença e seus determi-
nantes/condicionantes; limitação, disfunção e incapacidade; epide-
miologia da dor como um problema de saúde pública no Brasil e no 
mundo, com considerações sociais, éticas e econômicas. 
B) Teorias atuais sobre anatomia, fisiologia e psicologia da dor e seu 
alívio, de acordo com a evolução do conhecimento, desde os concei-
tos clássicos até os mais recentes.

C) Definição da dor e da sua natureza multidimensional, conside-
rando a observância das atualizações conceituais publicadas nos sites 
da IASP9 e de seu capítulo brasileiro, SBED10.
D) Impacto da idade, sexo, família, cultura, religião, ambiente, mi-
tos e crenças na dor.
E) Papel e responsividade do fisioterapeuta no tratamento da dor e a 
integração do fisioterapeuta numa equipe interdisciplinar; aspectos le-
gais relacionados à responsabilidade profissional do fisioterapeuta11-13. 
F) Papel e responsividade de outros profissionais de saúde na área de 
manuseio da dor e méritos da colaboração interdisciplinar; aspectos 
legais e bases dos relacionamentos interdisciplinares e multiprofissio-
nais; comunicação e relacionamento em equipe.
G) Integração das intervenções fisioterapêuticas dentro de estraté-
gias de manuseio holístico em colaboração com outros profissionais 
(da saúde ou não), apresentando as diversas modalidades fisiotera-
pêuticas existentes na prática clínica em dor, que ainda não possuem 
evidências científicas, porém são de uso corrente6. 
H) Dor e expectativa de vida (fatores fisiológicos e psicossociais, 
implicações para avaliação, mensuração e intervenção); dor crônica 
persistente e suas implicações no relacionamento do indivíduo com 
o seu meio interno (corpo) e externo (família, sociedade); medições 
dirigidas para detecção das resiliências e impactos físico orgânicos, 
psíquicos (comportamentais, emocionais, cognitivos) e socioam-
bientais (laborais, familiares, comunitários, religiosos)14.
I) Implicações e avaliação da dor em neonatos, na infância, na ado-
lescência, na fase adulta e na senescência15, como referência para oti-
mização do desenvolvimento físico, psicológico, educacional e social 
e integração destes na estratégia de intervenção e, considerando, ain-
da, indivíduos com distúrbios de comunicação e cognição.
Problemas específicos enfrentados por idosos com dor no que se re-
fere à influência de comorbidades, serviços com acesso apropriado e 
manutenção da independência.

Ciência básica16

• Compreender e descrever nociceptores e estímulos adequados para 
ativar nociceptores em diferentes tipos de tecidos (pele, músculo, 
articulação, víscera); explicar as inervações aferentes e eferentes da 
medula espinhal e diferentes tipos de tecidos, e como a dor de dife-
rentes tecidos é processada centralmente;
• Definir e descrever a sensibilização periférica e como essas mudan-
ças são associadas com a percepção da dor;
• Descrever inflamação neurogênica, os neurotransmissores envolvi-
dos nesse processo, e como esses neurotransmissores podem contri-
buir para o processamento periférico da dor;
• Compreender as mudanças e o papel dos canais iônicos, neuro-
transmissores excitatórios e inibitórios no sistema nervoso periférico 
e em células não neuronais, e explicar como essas alterações são im-
portantes no processamento da transmissão da dor;
• Descrever as vias de dor envolvidas nos componentes sensitivo dis-
criminativo e afetivo motivacional da dor;
• Descrever e definir sensibilização central e por que ela é similar ou 
diferente da sensibilização periférica;
• Descrever e compreender os mecanismos que explicam compor-
tamentos de dor: dor referida, hiperalgesia primária, secundária, 
alodínea, disestesia, hiperpatia, somação temporal e espacial e cine-
siofobia;
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• Compreender o papel de neurotransmissores excitatórios e ini-
bitórios, bem como da glia no sistema nervoso central e periférico 
na potencialização da transmissão da dor e alterações que ocorrem 
como resultado de lesão tissular;
• Descrever as vias descendentes que modulam a transmissão da dor;
• Compreender as diferenças entre facilitação e inibição da dor, re-
giões encefálicas e neurotransmissores que exercem um papel nesse 
processo;
• Compreender como as vias nervosas podem ser ativadas por trata-
mentos não farmacológicos;
• Compreender as consequências a longo prazo da dor crônica no 
encéfalo, medula espinhal, nervos e tecidos periféricos;
• Descrever modelos animais de dor; compreender o que os dife-
rentes modelos animais pretendem mimetizar e por que os modelos 
animais são utilizados para o estudo da dor;
• Entender ferramentas de neuroimagem e regiões encefálicas im-
portantes subjacentes à experiência de dor, e como essas mudanças 
dependem dos estados cognitivo e emocional do indivíduo;
• Comparar e contrastar teorias nas interações entre dor e função mo-
tora (exemplo, Teoria do ciclo vicioso e Teoria da adaptação da dor);
• Compreender os tipos de dor, numa perspectiva neuroanatomofi-
siológica: nociceptiva, neuropática e psicogênica;
• Compreender neuroplasticidade, memória de dor e início de cro-
nicidade;
• Compreender como a dor interage com o controle de movimentos 
e o papel da plasticidade de vários tecidos nas disfunções associadas.

Avaliação e tratamento da dor
A) reconhecer as diferenças entre dor aguda, subcrônica e crônica e 
as implicações para avaliação e tratamento do paciente, bem como 
entender o processo de agudização de dor crônica, dor pós-operató-
ria crônica e doença dor crônica17-19.
B) enfatizar a necessidade de uma avaliação ampla, usando instru-
mentos confiáveis e válidos na fase aguda da dor para prevenir o 
início da cronicidade20. 
C) usar a estratégia biopsicossocial para avaliação da dor e incapa-
cidade, uma vez que esta interfere na natureza multidimensional da 
dor em domínios relevantes para a prática do fisioterapeuta17.
D) considerar a natureza multidimensional da dor, incluindo medidas 
de avaliação apropriadas para domínios primários, tais como: senso-
rial, afetivo, cognitivo, fisiológico, psicológico, comportamental. Ca-
racterísticas relacionadas à dor que podem ser medidas: intensidade de 
dor em repouso e em movimento, localização, inibição, somação tem-
poral, somação espacial, modulação continuada, sensibilidade cutânea 
e profunda. Os diversos instrumentos disponíveis são de rastreio e não 
de diagnóstico, embora às vezes suas propriedades psicométricas se-
jam altas em relação ao padrão-ouro, que é sempre o diagnóstico do 
profissional. Ademais, vale analisar as recomendações do grupo IMM-
PACT21 em relação aos desfechos de estudos sobre dor, considerando 
como desfechos principais a escala de dor, a percepção de melhora e 
a satisfação do paciente, e que uma melhora clínica da intensidade de 
dor crônica é de, no mínimo, 30%, e que sempre devem ser usados 
instrumentos para avaliar outras variáveis como ansiedade/depressão, 
pensamentos catastróficos, humor, sono, fadiga, cinesiofobia e quali-
dade de vida. Ainda, dentro desse contexto, é importante reconhecer 
para quais populações esses instrumentos são validados20.

E) reconhecer e utilizar a Classificação Internacional de Funcionali-
dade (CIF) como método importante para classificação e diagnósti-
co funcional da dor22. 
F) reconhecer os pontos fortes e as limitações de medidas comumen-
te usadas para diferentes dimensões da dor: autorrelato, medidas de 
desempenho físico incluindo avaliações de capacidade funcional, 
medidas de respostas fisiológicas/autonômicas5,17.
G) reconhecer os efeitos placebo e nocebo e suas interferências nos 
processos de avaliação e mensuração da dor.
H) considerar fatores intrínsecos e extrínsecos ao paciente que pro-
movem variação intraindividual nos resultados obtidos frente aos 
diferentes instrumentos e escalonamentos de avaliação da dor.
I) modificar as estratégias de avaliação da dor para corresponder à 
variabilidade inerente associada com a apresentação clínica do pa-
ciente: fatores individuais (idade, sexo etc.), influências sociocul-
turais (religião, etnia etc.), características clínicas da dor (duração, 
local anatômico etc.), tipo e estado de dor (neuropática, câncer 
etc.), populações vulneráveis (barreiras de comunicação, distúrbio 
cognitivo etc.).
J) interpretar, avaliar criticamente (confiabilidade, validade e res-
ponsividade) e implementar instrumentos de avaliação da dor dis-
poníveis para: identificação de subgrupos de pacientes aceitos para 
aplicação de tratamento, determinação da relevância clínica e/ou 
magnitude dos resultados dos pacientes.
K) compreender a necessidade de monitorar e revisar a eficácia do 
tratamento/manuseio e modificar as estratégias de tratamento e ma-
nuseio de maneira adequada6. 
L) compreender a dor como o quinto sinal vital e contribuir para 
implantação e implementação do programa Hospital Sem Dor, no 
que se refere ao âmbito hospitalar.
M) compreender a necessidade de encaminhar os pacientes para ou-
tros profissionais de saúde conforme o caso e em tempo hábil, através 
do reconhecimento de fenômenos que merecem atenção especializada 
de outro profissional de saúde, bem como para outro fisioterapeuta, 
com habilidades e competências de atuação diferentes no que se refere 
a avaliação e tratamento das diversas condições de dor.
N) entender a importância e a necessidade da pesquisa experimental 
com animais para o estudo da dor, bem como reconhecer e compre-
ender os instrumentos de avaliação utilizados em modelos de expe-
rimentação animal.
O) identificar quando os pacientes respondem ou não a determina-
das estratégias de intervenção e avaliar a necessidade de modificação 
de conduta.

Manuseio da dor
A) demonstrar habilidade para integrar a avaliação do paciente den-
tro de um plano de tratamento apropriado usando os conceitos e 
estratégias de raciocínio clínico6.
B) compreender os princípios de uma relação terapeuta/paciente/
profissional efetiva para reduzir dor, promover função em níveis óti-
mos e reduzir incapacidade através do uso de abordagens ativas ou 
passivas de manuseio da dor, conforme apropriado. O fisioterapeuta 
deve desenvolver papel fundamental na motivação do paciente com 
dor para realização efetiva da terapia proposta utilizando adequa-
damente diferentes formas de feedback motivacional para interferir 
diretamente na melhora do quadro do paciente. 
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C) assistir os pacientes no desenvolvimento de uma rotina diária 
para conquistar apoio e, conforme necessário, reajuste de hábitos e 
papéis de acordo com a capacidade individual e a situação de vida, 
ponderando as ações do cotidiano (gestuais, posturais, organiza-
cionais, alimentares, sono etc.). O paciente deve ser incentivado a 
desenvolver um comportamento ativo e participativo no seu trata-
mento, sendo o principal responsável por sua melhora23.
D) compreender a necessidade de envolver os membros da família e 
outras pessoas importantes, incluindo empregadores, se apropriado17.
E) usar uma perspectiva centrada na pessoa para formular estraté-
gias de intervenção colaborativas consistentes com a perspectiva do 
fisioterapeuta.
F) compreender farmacologia: os princípios da farmacologia de 
fármacos usados para tratar a dor (não opioides, opioides, anal-
gésicos tópicos adjuvantes, anestésicos locais); as limitações da 
intervenção farmacológica para dor crônica, a importância de 
combinar estratégias farmacológicas e não farmacológicas para 
dor crônica e uso de uso de estratégias como autocuidado ativo 
baseado em evidências. Não obstante, conhecer profundamente 
mecanismos e efeitos do uso de iontoforese e fonoforese24.
G) Compreender, de forma básica, abordagens terapêuticas de ou-
tras áreas da saúde: enfermagem, fonoaudiologia, medicina, odon-
tologia, psicologia, terapia ocupacional.
H) Educação do paciente25,26:
• Reconhecer o impacto e a evidência para o uso da educação tera-
pêutica em neurociência e autocuidado como uma parte crítica do 
manuseio da dor;
• Desenhar e aplicar estratégias educacionais apropriadas baseadas 
na ciência educacional;
• Identificar a variação de oportunidades educacionais disponíveis 
nos domínios terapêuticos (lesão, doença, intervenção médica e pós-
-operatória) considerando idade, cultura e sexo;
• Considerar o escopo e a evidência para/contra vários estilos edu-
cacionais contemporâneos terapêuticos (biomédico, psicológico, 
neurociência);
• Identificar variáveis importantes que podem impactar o conheci-
mento dos resultados para o paciente (autoeficácia, grau de instrução 
em saúde, comorbidades, cultura), o clínico (crenças relacionadas à 
dor do profissional de saúde), a mensagem (uso de multimídia), e o 
contexto (limitações dos planos de saúde; prevenção de lesão). 

I) Manuseio comportamental17

• Compreender e aplicar análises comportamentais funcionais das 
condições dolorosas;
• Avaliar o valor de instrumentos de triagem na identificação de fa-
tores psicossociais preditivos de incapacidade persistente;
• Aplicar abordagens comportamentais (componentes físicos e cog-
nitivo-comportamentais) e avaliar os efeitos.

J) Exercício27

• Compreender os parâmetros (p. ex.: modo, frequência, duração, 
intensidade/dose) dos exercícios terapêuticos para alívio da dor;
• Compreender as diferentes modalidades de exercício físico e rela-
cioná-las aos seus objetivos (exemplo, exercícios de controle motor, 
de resistência, de força, de condicionamento cardiovascular); 

• Avaliar a capacidade de adaptação do indivíduo ao exercício pro-
posto/dosimetria;
• Descrever como modificar os parâmetros de exercícios em relação 
à condição de dor, idade, fatores psicossociais e o estado de saúde 
do paciente;
• Reconhecer a importância de implementar terapias adjuvantes 
para tratar questões referentes a prescrição de exercícios (p. ex.: biop-
sicossocial, comportamento de medo e evitação, catastrofização, te-
rapia cognitivo-comportamental)28; 
• Compreender a importância da educação do paciente na prescri-
ção de exercícios terapêuticos, incluindo o conceito de motivação e 
gradação para potencializar a eficácia do tratamento global e a com-
placência. 

K) Reintegração no trabalho (trabalho remunerado e não remune-
rado)29:
• Identificar os fatores associados a perda de produtividade prolon-
gada e integrar estratégias para superar os obstáculos e voltar ao tra-
balho ou readaptá-lo;
• Compreender o papel dos princípios ergonômicos e acomodações 
modificadas no posto de trabalho;
• Desenvolver um plano de intervenção em coordenação com os 
empregadores/gerentes/chefes;
• Entender o sistema de afastamento e retorno ao trabalho no Brasil.

L) para as seguintes intervenções30: 
• Acupuntura e eletroacupuntura;
• Biofeedback;
• Crioterapia;
• Estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS, interferencial, 
diadinâmica, média frequência modulada no tempo; 
• Russa, galvânica, microcorrentes, eletroestimulação transcraniana 
com corrente constante e estimulação magnética transcraniana re-
petitiva;
• Estimulação sensorial;
• Imagética motora;
• Laser;
• Órteses;
• Realidade virtual;
• Relaxamento;
• Terapia manual (massagem, manipulação, mobilização);
• Termoterapia superficial e profunda;
• Compreender os mecanismos neurofisiológicos e/ou ações bio-
mecânicas propostos de cada intervenção, bem como seus efeitos 
associados no que se refere ao manuseio da dor;
• Compreender os princípios da aplicação clínica e evidências atuais 
para cada forma de intervenção no manuseio de diferentes condi-
ções de dor;
• Ter adequado embasamento teórico e científico para todas as téc-
nicas propostas.

Condições clínicas
A) compreender o uso de estratégias e intervenções fisioterapêuticas 
no que tange a condições de dor aguda e/ou crônica A seguir, apre-
senta-se uma lista de diferentes condições clínica dolorosas comu-
mente tratadas por fisioterapeutas. Ressalta-se que outras condições 
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clínicas não indicadas também podem necessitar de intervenções 
fisioterapêuticas. 
• Cervicalgias, dorsalgias e lombalgias;
• Artrites e artroses;
• Cefaleias; 
• Dor oncológica;
• Fibromialgia;
• Dor miofascial;
• Dor neuropática periférica e central;
• Síndrome da dor regional complexa;
• Disfunção cervicocraniomandibular;
• Tendinopatias, bursites e miosite;
• Capsulite adesiva;
• Entorses;
• Dor pós-operatória;
• Dor pélvica.

DISCUSSÃO 

Incluir o tema Dor nas instituições de ensino acadêmico é um movi-
mento mais amplo do que a nobre causa de minimizar o sofrimento 
e a dor dos pacientes31-33. Estudar a dor como um fenômeno dinâ-
mico que pode ser amplificado ou inibido pelo contexto, diferenciar 
o sintoma de dor aguda da doença da dor crônica34 sob o paradigma 
do contexto biopsicossocial significa quebrar paradigmas lineares 
rígidos, e reconhecer que há limite terapêutico em doenças identifi-
cadas, assim como há aquelas ainda não rotuladas35. 
De maneira muito importante, essa vertente científica deve ter cará-
ter translacional, capaz de promover relação interdisciplinar e acele-
rar a troca bidirecional de informações entre ciência básica e clínica 
no intuito de tendenciar os achados obtidos na pesquisa básica labo-
ratorial para ambientes aplicados envolvendo a saúde da população 
humana36.
Muitos aspectos devem ser considerados para a efetividade da ciên-
cia translacional, tais como desenvolvimento tecnológico, pesquisa 
clínica, processo produtivo industrial, comercialização de produtos, 
assim como os próprios sistemas de saúde. A rede de relações e inte-
resses entre ciência básica e aplicada e o potencial translacional dos 
estudos é complexa, e se faz necessário compreender potenciais fa-
tores que impedem a translação das descobertas científicas básicas 
para os estudos clínicos, e destes para a prática clínica, dificultando a 
tomada de decisão nos sistemas de saúde37. 
Entretanto, de modo inverso, não se deve admitir o uso prioritário 
das informações advindas da ciência clínica sem a devida compre-
ensão dos fenômenos elucidados por meio da ciência básica, que 
permite, por meio de métodos específicos, o esclarecimento de me-
canismos de ação de intervenções que são clinicamente usadas para 
fins terapêuticos.
No entanto, para que o trabalho interdisciplinar possa ser desenvol-
vido pelos professores, há que se desenvolver uma metodologia de 
trabalho interdisciplinar que implica a integração dos conhecimen-
tos; transição de concepção fragmentada para unitária de conheci-
mento; superação da dicotomia entre o ensino e pesquisa, consi-
derando o estudo e a pesquisa a partir da contribuição das diversas 
ciências. A metodologia interdisciplinar se refere a uma liberdade 
científica, pautada no diálogo e na colaboração, na capacidade de 

inovar, de criar, de pesquisar, não objetivando apenas a valorização 
técnico produtiva, mas, sobretudo, uma educação reflexiva38,39. A 
interdisciplinaridade permite questionar a fragmentação dos dife-
rentes campos de conhecimento, buscando os possíveis pontos de 
convergência entre as diversas áreas e a relação epistemológica entre 
as disciplinas. 
As interconexões que acontecem nas disciplinas facilitam a com-
preensão dos conteúdos de uma forma integrada, aprimorando o 
conhecimento do aluno. Entretanto, em nossa cultura, a dificuldade 
de institucionalizar o ensino interdisciplinar nas diversas escolas re-
mete a dois fatos: 1) na maioria das vezes, o educando aprende do 
mais simples para o mais complexo, com avanços lentos que exigem 
pouco raciocínio, especialmente abstrato; 2) interligar diversos con-
teúdos e dominar diferentes conteúdos.
Essa concepção pressupõe educadores imbuídos de um verdadeiro 
espírito crítico, aberto para a cooperação, o intercâmbio entre as di-
ferentes disciplinas, o constante questionamento ao saber arbitrário 
e desvinculado da realidade. Por outro lado, exige a prática de pes-
quisa, a troca e sistematização de ideias, a construção do conheci-
mento, em um processo de indagação e busca permanentes. 
Portanto, a transversalidade e a interdisciplinaridade são nesse sen-
tido, modos de trabalhar o conhecimento que visam à reintegração 
de dimensões isoladas umas das outras pelo tratamento disciplinar. 
Com isso, pretende-se obter uma visão mais ampla da realidade que, 
tantas vezes, aparece fragmentada pelos meios de que dispomos para 
conhecê-la. 
Nessa perspectiva, do ponto de vista prático no que tange à distri-
buição de conteúdo disciplinar em cursos de graduação, o corpo 
docente de cada curso de graduação deve discutir e decidir se os 
assuntos relacionados ao estudo da dor devem ser discutidos nas di-
ferentes disciplinas curriculares específicas ou se devem ser ofertados 
por meio de uma disciplina isolada, em que os conteúdos sejam de-
talhados e profundamente conduzidos e debatidos com um profes-
sor especialista nessa área do saber.
É importante salientar que o bom profissional da área de saúde no 
presente momento deve dominar informações teóricas e clínicas, as-
sim como deve se manter atualizado quanto às evidências científicas 
para fundamentar sua prática, compreendendo como e quando uti-
lizar essa evidência associada à sua experiência técnica e à preferência 
do paciente. A prática baseada em evidências se refere ao processo de 
decisão sistemática, cujos resultados de pesquisa são avaliados e utili-
zados para direcionar a prática clínica40,41. Dessa forma, é salutar que 
o professor estimule e seja ativo no processo ensino-aprendizagem 
da prática baseada em evidências, a qual deve embasar uma série de 
aspectos da atuação profissional, que vão desde a avaliação funcional 
até o planejamento terapêutico e subsequente acompanhamento da 
evolução do paciente. 
A prática baseada em evidências não determina tipos de avaliação ou 
procedimentos de intervenção que devem ser utilizados pelos profis-
sionais, mas os auxilia na seleção do melhor método de avaliação e 
de tratamento a ser utilizado em determinada população, com dada 
condição clínica e a organizar as diversas fontes de informação para 
fundamentar a tomada de decisão clínica42. 
Destaca-se, aqui, a importância de investir em educação continu-
ada para atualização a respeito de um problema clínico ou de uma 
disfunção, seja por meio formal (especializações, cursos, congressos, 
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conferências) ou de maneira mais informal (em reunião com grupos 
de profissionais para discutir a literatura ou casos clínicos, por exem-
plo). Em adição, a constante atualização de informações por meio 
de leitura de artigos científicos, já que a aprendizagem contínua é 
imprescindível para a prática clínica

CONCLUSÃO

Através deste trabalho, a Comissão de Fisioterapeutas da SBED es-
pera contribuir para um direcionamento contextualizado e atuali-
zado sobre os principais aspectos no que concerne ao estudo da dor 
para facilitar e guiar, de forma padronizada e universal, a educação 
em dor na graduação brasileira dos cursos de Fisioterapia. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Osteoarthritis is an 
inflammatory and degenerative joint disease, causing pain, mus-
culoskeletal disorders and impact on functionality, daily life acti-
vities and quality of life. The action of physical agents by means 
of deep heating seems to be an alternative to treat such disease. 
This study aimed at verifying the effects of deep heating on os-
teoarthritis patients.
CONTENTS:  A systematic review was carried out in Medline, 
Scielo and LILACS databases as from keywords “Osteoarthritis”, 
“Induced Hyperthermia”, “Physiotherapy” and “Ultrasound”, 
and other keywords such as “Deep heat”, “Microwaves” and 
Short-waves”, in Portuguese, English and Spanish, in the pe-
riod from January 2005 to January 2016, and 986 articles were 
found. Initially, 16 potentially relevant articles were selected for 
the study and, after a judicious qualitative analysis, nine comple-
te articles meeting inclusion criteria were selected.
CONCLUSION: Physical deep heating physical agents (ultra-
sound, short-waves diathermy and microwaves) were beneficial 
to manage pain and other variables in individuals with osteoar-
thritis in different levels of severity, especially in the long term. 
However, these effects are better observed when applied simulta-
neously with kinesiotherapy.
Keywords: Induced hyperthermia, Osteoarthritis, Pain, Physio-
therapy, Ultrasound.

Effects of deep heating to treat osteoarthritis pain: systematic review
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A osteoartrite é uma doença 
articular inflamatória e degenerativa, que provoca dor, agravos 
osteoarticulares e impacto na funcionalidade, nas atividades de 
vida diária e na qualidade de vida. A ação de agentes físicos por 
meio do calor profundo parece ser uma alternativa no tratamen-
to dessa doença. O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos do 
calor profundo em indivíduos com osteoartrite. 
CONTEÚDO: Realizou-se uma revisão sistemática nas bases de 
dados Medline, Scielo e LILACS, a partir dos descritores “Osteo-
artrite”, “Hipertermia Induzida”, “Fisioterapia” e “Ultrassom” e 
outras palavras-chaves como “Calor profundo”, “Micro-ondas” e 
“Ondas curtas”, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, no 
período de janeiro de 2005 a janeiro de 2016. Encontraram-se 
986 artigos. Inicialmente, 16 artigos potencialmente relevantes 
foram selecionados para o estudo, e, após uma análise qualitativa 
criteriosa, selecionaram-se 9 artigos completos que preencheram 
os critérios de inclusão exigidos. 
CONCLUSÃO: Os agentes físicos em forma de calor profundo 
(ultrassom, diatermia por ondas curtas e micro-ondas) ofertam 
benefícios no manuseio da dor e outras variáveis em indivíduos 
com osteoartrite em diferentes graus de acometimento, especial-
mente no longo prazo. Contudo, esses efeitos são mais bem ob-
servados quando aplicados em concomitância à cinesioterapia. 
Descritores: Dor, Fisioterapia, Hipertermia induzida, Osteoar-
trite, Ultrassom.

INTRODUÇÃO

A osteoartrite (OA) é uma doença articular inflamatória degenera-
tiva resultante das respostas mediadas por condrócitos e sinovióci-
tos, além de apresentar níveis no soro e de citocinas inflamatórias 
sinoviais mais elevados do que em indivíduos não acometidos pela 
doença1-3.
A etiologia da OA é multifatorial e envolve mudanças no alinha-
mento osteomioarticular causando instabilidade articular4. Trata-
-se da forma mais comum de artrite, sendo considerada uma das 
10 doenças mais incapacitantes nos países desenvolvidos e uma das 
doenças reumáticas mais prevalentes na população idosa5-7. 
Embora possa acometer quaisquer regiões do corpo, atinge prefe-
rencialmente as articulações que suportam grandes cargas de peso 
e que requerem frequente utilização, como é o caso dos joelhos3. 
Os resultados clínicos revelam aumento do volume articular em 
virtude de uma sinovite causada por derrame ou espessamento 
sinovial, dor ao repouso, rigidez matinal, deformidades, instabi-
lidades, limitação dos movimentos, incapacidade e fraqueza mus-
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cular8-10. A intensidade da dor pode variar desde sua ausência até a 
imobilização e incapacitação física do indivíduo2. 
Nesse sentido a fisioterapia busca atenuar as lesões causadas pela 
OA e pelos efeitos adversos causados pelo uso de fármacos11. Além 
do tratamento cinesioterápico, alguns recursos físicos, como o 
uso do calor profundo, que envolve equipamentos como o ultras-
som (US), a diatermia por ondas curtas (DOC) e as micro-ondas 
(MO), têm sido muito utilizados com ação analgésica e anti-infla-
matória12,13 e têm demonstrado bons resultados em relação à dor e 
à funcionalidade de indivíduos com OA13.
Dessa forma, o presente estudo buscou revisar na literatura fontes 
que documentem os efeitos do calor profundo no manuseio da dor 
em indivíduos com OA.
 
CONTEÚDO

Realizou-se uma busca sistemática por artigos publicados em re-
vistas indexadas nas bases de dados Medline, Scielo e LILACS. 
Os descritores utilizados para a busca estavam de acordo com os 
Descritores em Ciência da Saúde, partindo do descritor primário 
“osteoartrite” em cruzamento com descritores secundários como 
“hipertermia induzida”, “fisioterapia” e “ultrassom”. Além des-
ses, foram utilizadas as palavras-chave: “calor profundo”, “micro-
-ondas” e “ondas curtas”. Também se realizou uma busca com as 
variações dessas palavras nas línguas inglesa e espanhola. 
Incluíram-se no estudo artigos do tipo ensaios clínicos rando-
mizados; estudos realizados somente em humanos; estudos que 
apresentassem como desfechos a avaliação da dor podendo estar 
acompanhada, ou não, de outras variáveis, tais como mobilida-
de, amplitude de movimento articular, força muscular, veloci-
dade da marcha, funcionalidade, incapacidade e/ou qualidade 
de vida; estudos que se encontrassem livres na íntegra e gratui-
tamente disponíveis; estudos da língua portuguesa, inglesa ou 
espanhola; e estudos publicados entre janeiro de 2005 e dezem-
bro de 2015. 

Dessa forma, foram excluídos estudos que não haviam sido con-
cluídos, estudos que envolvessem indivíduos que realizaram algu-
ma abordagem cirúrgica por conta da OA ou que não se encaixas-
sem dentro dos critérios mencionados.
Na fase inicial, os títulos e os resumos foram identificados e avaliados 
independentemente por um revisor, para selecionar aqueles que aten-
dessem aos critérios de elegibilidade. Os estudos potencialmente rele-
vantes foram retidos para uma análise posterior do texto na íntegra. 
A tabela 1 apresenta a estratégia de busca e seleção dos estudos.
Dentre os estudos selecionados, quatro envolveram o uso da 
DOC, quatro envolveram o uso do US (contínuo ou pulsado) 
e um envolveu o uso de MO. O tamanho amostral dos estudos 
incluídos variou de 25 a 203 indivíduos com OA, sendo que em 
100% a articulação acometida era o joelho. A maioria das amos-
tras era predominantemente feminina e idosa. Todas as pesquisas 
tinham a comparação entre pelo menos dois grupos.
A tabela 2 apresenta a caracterização das amostras dos estudos in-
cluídos. A tabela 3 apresenta os instrumentos avaliativos e os pro-
tocolos interventivos utilizados, bem como os desfechos encontra-
dos nos estudos incluídos.
Os estudos encontrados sugerem que há limitação do tema pro-
posto nesta revisão, visto que em um período de 10 anos apenas 
nove estudos contemplaram os efeitos do calor profundo no ma-
nuseio da dor em indivíduos com OA de acordo com os critérios 
exigidos. É possível observar que o interesse científico pelo tema 
proposto parece ser recente, pois sete dos estudos foram realizados 
nos últimos cinco anos.
Contudo, os trabalhos incluídos demonstram que os instrumentos 
utilizados como forma de calor profundo são benéficos no manu-
seio da dor em indivíduos com OA. Embora não se sobressaiam 
em relação ao tratamento cinesioterápico convencional, podem 
complementar o tratamento quando utilizados em concomitância 
com exercícios físicos. Tais medidas foram de grande interesse para 
o manuseio dos impactos e complicações causados pela OA, espe-
cialmente com relação a dor.

Tabela 1. Busca e seleção dos estudos

Identificação Estudos identificados por meio da busca eletrônica na base de dados Medline (n=873), Scielo (n=98) e LILACS (n=15)

Triagem 970 foram excluídos pelo título e resumo Outras abordagens fisioterápicas: 396

Fora do tema: 364

Estudos não randomizados: 64

Duplicidade dos temas: 52

Abordagem cirúrgica: 39

Abordagem farmacológica: 34

Estudos não concluídos: 21

Elegibilidade 16 artigos completos avaliados 7 não preencheram os critérios de inclusão

3 não apresentavam as variáveis de desfecho

2 não estavam disponíveis gratuitamente na íntegra

1 não havia sido concluído

1 era uma revisão sistemática

Inclusão 9 artigos foram incluídos na síntese qualitativa
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Tabela 2. Caracterização das amostras dos estudos recrutados sobre os efeitos do calor profundo no tratamento da dor na osteoartrite

Autores Número Idade (anos) Sexo Acometimento Grau de osteoartrite

Akyol et al.10 40 ±58,2 40 mulheres
0 homens

Bilateral I, II ou III

Rabini et al.13 54 ±65,15 45 mulheres
9 homens

Uni ou bilateral II ou III

Jan et al.14 30 ±65,7 24 mulheres
6 homens

Uni ou bilateral I, II ou III

Silva, Imoto e Croci15 25 ±67,56 19 mulheres
6 homens

Unilateral I

Fukuda et al.16 121 ±60 121 mulheres
0 homens

Não especificou II ou III

Carlos, Belli e Alfredo17 30 ±63,33 21 mulheres
9 homens

Uni ou bilateral II, III ou IV

Atamaz et al.18 203 ±61,48 167 mulheres
36 homens

Uni ou bilateral II ou III

Mascarin et al.19 40 ±62,4 40 mulheres
0 homens

Bilateral Não especificou

Chen et al.20 120 ±63,0 102 mulheres
18 homens

Bilateral III

Tabela 3. Instrumentos avaliativos, protocolos interventivos e desfechos dos estudos sobre os efeitos do calor profundo no tratamento da dor 
na osteoartrite

Autores Instrumentos de avaliação e protocolo de intervenção Desfechos

Akyol  
et al.10

Avaliação: WOMAC, EAV, dinamometria isocinética, SF-36, TC6, Inventário de 
Beck.
Intervenção:
G1 (n=20): cinesioterapia (fortalecimento muscular no dinamômetro isocinético) 
+ DOC (frequência 27,12 MHz, intensidade de acordo com a sensibilidade do 
paciente, tempo de 20 minutos);
G2 (n=20): cinesioterapia (mesmo protocolo do G1);
TI: 12 sessões, 3x/semana, 4 semanas.

A DOC não teve um efeito adicional signi-
ficativo na dor ou em outras variáveis (fun-
cionalidade, rigidez, depressão, velocidade 
da marcha, força muscular e qualidade de 
vida).

Rabini  
et al.13

Avaliação: WOMAC, BMRC, EAV.
Intervenção:
G1 (n=27): MO (potência de 40W, temperatura de 38°C, tempo de 30 minutos).
G2 (n=27): compressas quentes (temperatura de 38°C, tempo de 30 minutos). 
TI: 12 sessões, 3x/semana, 4 semanas.

MO reduziu a dor e melhorou outras variá-
veis (força muscular e função física), com 
benefícios em longo prazo.

Jan et al.14 Avaliação: ultrassonografia, EAV.
Intervenção:
G1 (n=11): DOC (intensidade tolerada pelo indivíduo, tempo de 20 minutos);
G2 (n=10): DOC (mesmo protocolo do G1) + fármacos (anti-inflamatórios não 
esteroides);
G3 (n=9): controle.
TI: 30 sessões, 3x a 5x/ semana, num prazo de até 8 semanas.

A DOC reduziu significativamente a dor e a 
espessura sinovial.

Silva, Imoto 
e Croci15

Avaliação: esfigmomanômetro, EAV, goniometria, Índice Lequesne.
Intervenção:
G1(n=9): DOC (20 minutos, sem especificar parâmetros) + cinesioterapia (sem 
especificação);
G2(n=6): crioterapia (20 minutos) + cinesioterapia (sem especificação);
G3(n=9): cinesioterapia (sem especificação);
TI: 10 sessões, 2x/semana.

O protocolo mais adequado para redução 
da dor foi o de G2. Ambos os protocolos 
foram eficazes na melhora da funcionalida-
de, da amplitude de movimento articular e 
da flexibilidade, enquanto apenas o do G3 
melhorou a força muscular.

Fukuda et 
al.16

Avaliação: questionário KOOS;
Intervenção:
G1 (n=35): controle.
G2 (n=23): placebo (19 minutos).
G3 (n=32): DOC pulsadas em baixa dose (potência de 14,5W, tempo de 19 minu-
tos; energia total de 17 kJ);
G4 (n=31): DOC pulsadas em alta dose (potência de 14,5W, tempo de 38 minu-
tos; energia total de 33kJ).
TI: 9 sessões, 3x/semana.

A DOC pulsada é um método eficaz para 
a redução da dor e melhora de outras va-
riáveis (funcionalidade e qualidade de vida) 
em curto prazo.

Continua...
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DISCUSSÃO

A OA é uma das doenças que mais causam dor musculoesquelética 
persistente e pode atingir um a cada cinco indivíduos, principal-
mente do sexo feminino e idosos, causando-lhes dor crônica e in-
capacidade especialmente nos joelhos5,21, o que pode ser observado 
nos estudos elencados, visto que em 100% do conteúdo revisado as 
amostras apresentavam OA de joelho (graus de I a IV, com predo-
minância de grau III entre os estudos), e em oito dos nove estudos 

a idade média ultrapassou os 60 anos, caracterizando as amostras 
predominantemente idosas. 
A interação de fatores como o agravamento da doença, a dor, as 
comorbidades associadas, os fatores psicológicos e sociais, a dimi-
nuição do trabalho aeróbico e a fraqueza muscular de membros 
inferiores são determinantes para ocasionar incapacidade física em 
indivíduos com OA15. 
O comprometimento funcional pode interferir negativamente na 
qualidade de vida desses indivíduos, principalmente se forem idosos, 

Tabela 3. Instrumentos avaliativos, protocolos interventivos e desfechos dos estudos sobre os efeitos do calor profundo no tratamento da dor 
na osteoartrite – continuação

Autores Instrumentos de avaliação e protocolo de intervenção Desfechos

Carlos, Belli 
e Alfredo17

Avaliação: WOMAC, Índice Lequesne, EAV, goniometria, dinamometria portátil 
e TGUG.
Intervenção:
G1(n=10): USC (intensidade de 1,5 W/cm2, modo contínuo – 100%) + cinesiote-
rapia (aquecimento, fortalecimento muscular, alongamento muscular, tempo de 
45 minutos);
G2(n=10): USP (intensidade de 2,5 W/cm2, modo pulsado 20% – frequência de 
repetição de pulso a 100 Hz) + cinesioterapia (mesmo protocolo do G1);
G3(n=10): cinesioterapia (mesmo protocolo do G1).
TI: G1 e G2: 24 sessões (12 primeiras; uso da US e nos demais exercícios).
TI G3: 24 sessões (apenas cinesioterapia).

O USC associado à cinesioterapia foi o 
protocolo mais efetivo na redução da dor e 
melhora de outras variáveis (mobilidade ar-
ticular, funcionalidade e qualidade de vida).

Atamaz  
et al.18

Avaliação: EAV, WOMAC, TC15, goniometria, ingestão de fármacos.
Intervenção:
G1 (n=37): TENS sham e cinesioterapia*;
G2 (n=37): TENS (frequência de 80Hz, intensidade de 10 a 30 mA, tempo de 20 
minutos) + cinesioterapia*;
G3 (n=35): CI sham + cinesioterapia*; 
G4 (n=31): CI (frequência de modulação em amplitude de 100 Hz, tempo de 20 
minutos) + cinesioterapia*;
G5 (n=32): US sham + cinesioterapia*;
G6 (n=31): US (frequência de 27.12MHz e intensidade de3,2 W/cm², tempo de 20 
minutos) + cinesioterapia*;
TI dos agentes físicos: 15 sessões, 5x/semana.
TI dos exercícios de cinesioterapia: 09 sessões, 3x/semana.

Os grupos que usaram agentes físicos re-
duziram a dor e a ingestão de fármacos de 
forma mais significativa, embora todos os 
grupos tenham apresentado melhoras.

Mascarin  
et al.19

Avaliação: WOMAC, EAV, goniometria, TC6.
Intervenção:
G1 (n=16): cinesioterapia (alongamento muscular e fortalecimento muscular, tem-
po de 20 minutos);
G2 (n=12): TENS (frequência de 100 Hz, largura de pulso de 50 mS, intensidade 
de acordo com a sensibilidade do indivíduo, modo de 50% de frequência, pulso 
simétrica bifásica quadrática, durante 20 minutos) + cinesioterapia (mesmo pro-
tocolo do G1);
G3 (n=12): US (frequência de 01 MHz e intensidade a 0,8 W/cm², tempo de 25 
minutos) + cinesioterapia (mesmo protocolo do G1);
TI: 24 sessões, 2x/semana.

Ambos os grupos foram eficazes na redu-
ção da dor e na melhora das variáveis do 
WOMAC. Contudo, apenas o G2 e G3 me-
lhoraram a distância percorrida no TC6.

Chen et al.20 Avaliação: goniometria, EAV, Índice Lequesne, dinamometria isocinética.
Intervenção:
G1 (n=30): reforço muscular isocinético (alongamento muscular, aplicação de 
compressas quentes no local acometido, aquecimento, fortalecimento muscular 
de extensores e flexores de joelho).
G2 (n=30): USP (frequência de 1 MHz, intensidade de 2,5 W/cm2, pulso de 25%, 
tempo de 10 minutos).
G3 (n=30): ondas de choque (densidade de 0,03-0,4 mJ/mm2, frequência de 1-8 
Hz e uma faixa de pressão de 11-82 MPa).
G4 (n=30): controle.
TI: 24 sessões (3x/semana), exceto o G3 (18 sessões).

A terapia por ondas de choque foi superior 
ao USP na redução da dor e nas demais 
variáveis (amplitude de movimento articu-
lar, funcionalidade, força muscular).

BMRC = British Medical Research Council; CI = corrente interferencial; DOC = diatermia por ondas curtas; EAV = escala analógica visual; G1 = grupo 1; G2 = grupo 2; 
G3 = grupo 3; G4 = grupo 4; G5 = grupo 5; G6 = grupo 6; MO = micro-ondas; SF-36 = Short Form Health Survey-36; TC6 = teste de caminhada de 6 minutos; TC15m 
= teste de caminhada de 15 metros em menor tempo; TENS = estimulação elétrica nervosa transcutânea; TGUG = timed get up and go; TI = tempo de intervenção; 
USC = ultrassom contínuo; USP = ultrassom pulsado; WOMAC = Western Ontario e McMaster Universities Osteoarthrits Index. * = programa cinesioterapêutico 
composto por aquecimento, alongamento muscular e fortalecimento muscular.
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do sexo feminino e sintomáticos. A prevalência de dor no joelho 
com OA é elevada (32,2% em homens e 58,0% em mulheres) o que 
aumenta em até cinco vezes o risco de apresentar pior função dos 
membros inferiores22,23.
O Índice Lequesne e o Índice de WOMAC são instrumentos es-
pecíficos e confiáveis para a avaliação da OA15. Observou-se que os 
estudos fizeram uso desses protocolos, sendo que cinco utilizaram o 
Índice WOMAC10,13,17-19, três utilizaram o Índice Lequesne15,17,20 e 
um utilizou o Questionário KOOS, uma escala de 11 perguntas que 
avalia dor e funcionalidade16.
Nesse sentido, a hipertermia induzida parece ser uma estratégia no 
manuseio da dor em indivíduos com OA, visto que é uma terapia 
conservadora, de baixo custo e não invasiva24, o que levou à escolha 
dessa forma de tratamento como alvo do presente estudo. 
Quatro estudos recrutados10,15,17,18 utilizaram agentes físicos como 
auxílio ou intervenção ao exercício físico (cinesioterapia). Observa-
-se que os grupos que adotaram o calor profundo como estratégia 
de tratamento apresentaram melhora do quadro álgico e de outras 
variáveis analisadas, sem apresentar os efeitos adversos de indivíduos 
submetidos aos protocolos interventivos. Desses, um comparou a 
ação dos agentes físicos e seus placebos constatando diminuição da 
dor e melhora da funcionalidade, da amplitude de movimento e da 
independência funcional, sem diferença significativa entre os gru-
pos18. Contudo, os grupos de intervenção apresentaram menor in-
gestão de fármacos, indicando maior impacto no tratamento da OA.
Assim, é possível notar a importância da cinesioterapia convencional 
na redução da dor e na melhora de outras variáveis no tratamento de 
indivíduos com OA de joelho, sendo que os agentes físicos podem 
atuar como otimizadores do protocolo fisioterapêutico. Além disso, 
esses recursos diminuem o uso de fármacos pelos indivíduos com 
OA e seus possíveis efeitos adversos.
Os estudos sugerem que a US seja benéfica no manuseio da OA de 
joelho, pois é uma estratégia segura, reduz a dor e melhora as fun-
ções físicas, independentemente do modo (contínuo ou pulsado). A 
duração do tratamento deve ser adaptada às necessidades específicas 
de cada indivíduo25.
Dois estudos19,20 compararam os efeitos do calor profundo (US) 
com o tratamento cinesioterapêutico convencional ou até mesmo 
com outros agentes físicos não térmicos. Os seus resultados eviden-
ciam benefícios acerca da dor, da funcionalidade, da amplitude de 
movimento, da independência funcional19 e da força muscular20, 
sem diferença significativa entre as abordagens19. Contudo, cabe res-
saltar que esses experimentos foram realizados apenas com a US e 
em um deles houve superioridade no uso da US com cinesioterapia 
na distância percorrida pelo indivíduo19. O outro demonstrou efei-
tos apenas imediatos da US20, o que vai de encontro à maioria dos 
autores, visto que estes relatam o calor profundo como uma terapia 
que demonstra benefícios a longo prazo.
O MO é um método não invasivo que aumenta a temperatura 
in vivo dos tecidos internos (±0,2°C), numa profundidade de 3 à 
7cm26. Suas propriedades são benéficas para o tratamento da OA, 
visto que a estimulação por calor nas articulações aumenta o meta-
bolismo dos condrócitos e gera parcialmente a matriz cartilaginosa24.
Um dos estudos comparou o uso de terapia por MO (calor profun-
do) com o uso de compressas quentes (calor superficial) e concluiu 
que a abordagem profunda tem efeitos significativos sobre a dor, 

a rigidez, a limitação física e a força muscular em indivíduos com 
OA de joelho13, reforçando-se, assim, os efeitos do calor profundo 
no manuseio da dor na OA, no longo prazo, visto que a doença em 
questão é crônica e geradora de importantes quadros dolorosos.
A DOC tem como objetivo reduzir a dor na prática clínica10. A tera-
pia por OC em doses baixas (potência de 14,5W; duração de 19 mi-
nutos; energia total de 17 kJ) ou altas (potência de 14,5W; duração 
de 38 minutos; energia total de 33kJ) é benéfica para alívio da dor e 
aumento da força muscular no longo prazo, especialmente as doses 
baixas16. Podem diminuir o processo inflamatório articular, estando 
associadas ou não ao uso de fármacos14.
Dois estudos recrutados14,16 pesquisaram os efeitos do calor pro-
fundo exclusivamente com os agentes físicos, constatando em seus 
resultados efeitos positivos nas variáveis analisadas como as mensu-
radas pelo Índice de WOMAC, a dor, a amplitude de movimento 
articular ou a força muscular. Contudo, os autores deixam dúvidas 
com respeito à sua eficácia isolada.
 
CONCLUSÃO

Os agentes físicos em forma de calor profundo (US, DOC e MO) 
oferecem benefícios no manuseio da dor e de outras variáveis como 
a força muscular, a amplitude de movimento articular, a funcionali-
dade, a rigidez, as atividades de vida diária e a qualidade de vida, em 
indivíduos com OA em diferentes graus de acometimento, especial-
mente no longo prazo. Contudo, ressalta-se que esses efeitos são mais 
bem observados quando aplicados em concomitância à cinesioterapia.
 
REFERÊNCIAS

1. Sohn DH, Sokolove J, Sharpe O, Erhart JC, Chandra PE, Lahey LJ, et al. Plasma 
proteins present in osteoarthritic synovial fluid can stimulate cytokine production via 
Toll-like receptor 4. Arthritis Res Ther. 2012;14(1):7.

2. Wibelinger LM, Batista JS, Vidmar MF, Kayser B, Pasqualotti A, Schneider RH. 
Efeitos da fisioterapia convencional e da wiiterapia na dor e capacidade funcional de 
mulheres idosas com osteoartrite de joelho. Rev Dor. 2013;14(3):196-9.

3. Duarte VS, Santos ML, Rodrigues KA, Ramires JB, Arêas GP, Borges GF. Exercícios 
físicos e osteoartrose: uma revisão sistemática. Fisioter Mov. 2013;26(1):193-202.

4. Coelho Cde F, Leal-Junior EC, Biasotto-Gonzalez DA, Bley AS, de Carvalho Pde T, 
Politti F, et al. Effectiveness of phototherapy incorporated into an exercise program 
for osteoarthritis of the knee: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 
2014;15:221.

5. Cunha-Miranda L, Faustino A, Alves C, Vicente V, Barbosa S. Avaliação da magni-
tude da desvantagem da osteoartrite na vida das pessoas: estudo MOVES. Rev Bras 
Reumatol. 2015;55(1):22-30.

6. Bijlsma JW, Berenbaum F, Lafeber FP. Osteoarthritis: an update with relevance for 
clinical practice. Lancet. 2011;377(9783):2115-26.

7. Guermazi A, Niu J, Hayashi D, Roemer FW, Englund M, Neogi T, et al. Prevalen-
ce of abnormalities in knees detected by MRI in adults without knee osteoarthri-
tis: population based observational study (Framingham Osteoarthritis Study). BMJ. 
2012;345:e5339.

8. Rezend MU, Campos GC. Is osteoarthritis a mechanical or inflammatory disease? Rev 
Bras Ortop. 2013;48(6):471-4. 

9. Fellet A, Fellet AJ, Fellet L. Osteoartrose: uma revisão. Rev Bras Med. 2007;64(1):55-61.
10. Akyol Y, Durmus D, Alayli G, Tander B, Bek Y, Canturk F, et al. Does short-wave 

diathermy increase the effectiveness of isokinetic exercise on pain, function, knee mus-
cle strength, quality of life, and depression in the patients with knee osteoarthritis? A 
randomized controlled clinical study. Eur J Phys Rehabil Med. 2010;46(3):325-36.

11. Johnsen SP, Larsson H, Tarrone RE, McLaughlin JK, Friis S, Sorensen HT, et al. 
Risk of hospitalization for myocardial infarction among users of refecoxib, celeco-
xib, and other NSAIDs: a population-based case-control study. Arch Intern Med. 
2005;165(9):978-84. 

12. Ovanessian V, Cazarini Júnior C, Cunha RA, Carvalho NA, Fukuda TY. Use of diffe-
rent doses of pulsed short waves in the treatment of patients with osteoarthritis of the 
knee. Rev Cienc Med Campinas. 2008;17(3-6):149-55.

13. Rabini A, Piazzini DB, Tancredi G, Foti C, Milano G, Ronconi G, et al. Deep hea-
ting therapy via microwave diathermy relieves pain and improves physical function in 



84

Jorge MS, Zanin C, Knob B e Wibelinger LMRev Dor. São Paulo, 2017 jan-mar;18(1):79-84

patients with knee osteoarthritis: a double-blind randomized clinical trial. Eur J Phys 
Rehabil Med. 2012;48(4):549-59.

14. Jan MH, Chai HM, Wang CL, Lin YF, Tsai LY. Effects of repetitive shortwave dia-
thermy for reducing synovitis in patients with kneeosteoarthritis: an ultrasonographic 
study. Phys Ther. 2006;86(2):236-44. 

15. Silva AL, Imoto DM, Croci AT. Estudo comparativo entre a aplicação de crioterapia, 
cinesioterapia e ondas curtas no tratamento da osteoartrite de joelho. Acta Ortop Bras. 
2007;15(4):204-9.

16. Fukuda TY, Alves da Cunha R, Fukuda VO, Rienzo FA, Cazarini C Jr, Carvalho Nde 
A, et al. Pulsed shortwave treatment in women with knee osteoarthritis: a multicenter, 
randomized, placebo-controlled clinical trial. Phys Ther. 2011;91(7):1009-17. 

17. Carlos KP, Belli BS, Alfredo PP. Efeito do ultrassom pulsado e do ultrassom contínuo 
associado a exercícios em pacientes com osteoartrite de joelho: estudo piloto. Fisioter 
Pesqui. 2012;19(3):275-81.

18. Atamaz FC, Durmaz B, Baydar M, Demircioglu OY, Iyiyapici A, Kuran B, et al. Com-
parison of the efficacy of transcutaneous electrical nerve stimulation, interferential 
currents, and shortwave diathermy in knee osteoarthritis: a double-blind, randomized, 
controlled, multicenter study. Arch Phys Med Rehabil. 2012;93(5):748-56.

19. Mascarin NC, Vancini RL, Andrade ML, Magalhães EP, Lira CA, Coimbra IB. Effects 
of kinesiotherapy, ultrasound and electrotherapy in management of bilateral knee os-
teoarthritis: prospective clinical trial. BMC Musculoskelet Disord. 2012;22(13):182. 

20. Chen TW, Lin CW, Lee CL, Chen CH, Chen YJ, Lin TY, et al. The efficacy of shock 
wave therapy in patients with knee osteoarthritis and popliteal cyamella. Kaohsiung J 
Med Sci. 2014;30(7):362-70.

21. Marley J, Tully MA, Porter-Armstrong A, Bunting B, O’Hanlon J, McDonough SM. 
A systematic review of interventions aimed at increasing physical activity in adults 
with chronic musculoskeletal pain protocol. Syst Rev. 2014;3:106.

22. Muraki S, Akune T, Oka H, En-yo Y, Yoshida M, Saika A, et al. Association of radiographic 
and symptomatic knee osteoarthritis with health-related quality of life in a population-based 
cohort study in Japan: the ROAD study. Osteoarthr Cartil. 2010;18(9):1227-34.

23. Kim IJ, Kim HA, Seo YI, Jung YO, Canção YW, Jeong JY, et al. Prevalence of knee pain 
and its influence on quality of life and physical function in the Korean elderly popula-
tion: a community based cross-sectional study. J Korean Med Sci. 2011;26(9):1140-6.

24. Takahashi KA, Tonomura H, Arai Y, Terauchi R, Honjo K, Hiraoka N, et al. Hyper-
thermia for the treatment of articular cartilage with osteoarthritis. Int J Hipertermia. 
2009;25(8):661-7.

25. Zhang C, Xie Y, Luo X, Ji Q, Lu C, He C, et al. Effects of therapeutic ultrasound on 
pain, physical functions and safety outcomes in patients with knee osteoarthritis: A 
systematic review and meta-analysis. Clin Rehabil. 2015. [Epub ahead of print].

26. Zampeli E, Raftakis I, Michelongona A, Nikolaou C, Elezoglou A, Toutouzas K, et al. 
Detection of subclinical synovial inflammation by microwave radiometry. PLoS One. 
2013;8(5):e64606.



85

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Mutual help among 
patients and distant support tools – such as phone calls and on-
line discussions – are promising strategies to manage chronic 
conditions, however still poorly explored in the context of pain. 
This study aimed at evaluating two different remote guidance 
methods able to help chronic patients: (I) phone calls and (II) 
engagement in online discussion groups for patients.
CASE REPORT:  To evaluate these two assistance models, a 
qualitative research model was used. Investigations have started 
as from practical needs of a Support Group for chronic pain pa-
tients in São Paulo. To evaluate approach (I), 15 semi-structured 
interviews were carried out with specialists working with tele-
phone guidance. For approach (II), the ethnographic method 
was used where a Facebook fibromyalgia discussion group was 
followed up for three months.
CONCLUSION: Both studied initiatives have positive results 
but still lack well structured and uniform protocols. Interviews 
have shown that distant support practices for chronic patients 
could be expanded for a larger number of diseases.
Keywords: Chronic pain, Self-help group, Social network, So-
cial support, Telemedicine.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A ajuda mútua entre pacien-
tes e as ferramentas de apoio à distância - como telefonemas e 
discussões online - são estratégias promissoras no manuseio das 
condições crônicas, mas ainda pouco exploradas no contexto da 
dor. O objetivo deste estudo foi analisar duas diferentes formas 
de orientação remota capazes de auxiliar pacientes crônicos: (I) 
ligações telefônicas e (II) engajamento em grupo de discussão 
online para pacientes. 
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RELATO DO CASO: Para analisar esses dois modelos de assis-
tência utilizou-se um modelo qualitativo de pesquisa. As inves-
tigações surgiram a partir de necessidades práticas de um Grupo 
de Apoio para pacientes com dor crônica de São Paulo. Para ana-
lisar a abordagem (I) foram feitas 15 entrevistas semiestruturadas 
com especialistas que trabalham com orientação telefônica. Para 
a abordagem (II) utilizou-se o método etnográfico, em que um 
Grupo de discussão para fibromialgia presente no Facebook foi 
acompanhado por 3 meses. 
CONCLUSÃO: As duas iniciativas investigadas têm mostrado 
resultados positivos, mas ainda carecem de protocolos bem es-
truturados e uniformes. As entrevistas conduzidas mostram que 
as práticas de apoio à distância para pacientes crônicos poderiam 
se estender para um maior número de doenças. 
Descritores: Apoio social, Dor crônica, Grupo de autoajuda, 
Rede social, Telemedicina.

INTRODUÇÃO

Os grupos de apoio caracterizam-se por oferecer suporte para que 
um determinado grupo de pessoas lide com estresses relacionados a 
situações de crise, transições de vida, dificuldades pessoais ou doen-
ças específicas. Geralmente são destinados a indivíduos com proble-
mas semelhantes dispostos a compartilhar experiências pessoais, o 
que resulta em um processo de coesão e suporte mútuo1.
Esses grupos propiciam estratégias educacionais e suporte psicos-
social, o que tende a contribuir para maior adesão a tratamentos 
propostos. Nesses grupos é importante que se estimule a autode-
terminação e a independência, tendo em vista melhorias na autoes-
tima, no quadro afetivo e na autonomia dos participantes. Dentre 
outros efeitos positivos referidos por membros dessas comunidades 
encontram-se: melhor aproveitamento de recursos sociais, maior 
capacidade de enfrentamento das situações de vida, melhora na au-
toconfiança, alívio emocional e redução da desesperança. Os grupos 
de apoio funcionam baseados no princípio da reciprocidade e da 
sociabilidade, onde as trocas de experiências contribuem para criar 
uma memória comum que fortalece os participantes2-4.
Pesquisas têm demonstrado resultados satisfatórios com a implan-
tação desses grupos em diversas condições de saúde, como em do-
enças autoimunes, câncer, casos de demência e dor crônica5,6. No 
entanto, muitos desses grupos apresentam dificuldades no que tange 
à esfera gerencial e de comunicação. Em um levantamento prévio 
que objetivou caracterizar grupos de apoio e associações de pacientes 
reumáticos no Brasil, identificou-se que de um total de 45 grupos 
existentes, mais de 70% não tinham site próprio e aproximadamen-
te 50% apresentavam contato de difícil acesso (caracterizado por 
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e-mail não divulgado associado a um número telefônico que não 
correspondia ao cadastro na internet ou ausência de atendimento ao 
telefone após três tentativas em dias distintos e horários comerciais)6. 
A despeito das dificuldades evidenciadas, tais grupos costumam ser 
referência no suporte informativo para outras localidades, que neces-
sitam frequentemente de estratégias de orientação telefônica, por e-
-mail e recentemente em grupos de discussão pelo Facebook6,7. Con-
tudo, apesar de ser um campo promissor, tais abordagens de apoio 
à distância ainda carecem de pesquisas que lancem luz aos melhores 
métodos de trabalho, que apontem os principais benefícios, desafios 
e críticas relacionados a cada abordagem. Tais problemas serão então 
discutidos a partir do relato de caso das dificuldades de um grupo 
de apoio à dor crônica de São Paulo. Esse grupo recebia contatos de 
diferentes estados do Brasil e tinha dificuldades em orientar pessoas 
de outras localidades. Como forma de contornar tal problema, a 
pesquisa visou avaliar duas diferentes formas de orientação remota: 
ligações telefônicas e grupos de discussão on-line.

RELATO DO CASO

Em 2008 foi estruturado um Grupo de Apoio em São Paulo para 
pacientes com dor crônica, que se reúne semanalmente para a rea-
lização de atividades como troca de experiências, terapia em grupo, 
exercícios de relaxamento, e orientações por e-mail, entre outras vi-
vências educacionais.
Dentre alguns resultados do grupo, já foram respondidos mais de 
2.600 e-mails e organizados eventos nacionais e internacionais. 
No entanto, nos últimos anos, surgiram indagações frequentes so-
bre como maximizar o impacto do grupo oferecendo suporte para 
pessoas de outros estados/cidades que com frequência entravam 
em contato com dúvidas e solicitações diversas. Com isso, a equi-
pe começou a ligar para alguns pacientes que apresentavam relatos 
mais graves em seus e-mails, para saber como estavam e para simples 
orientações. Apesar de não ter sido feito um protocolo específico 
para tal finalidade, nessas ligações os pacientes comumente reporta-
vam a importância do contato e do breve apoio emocional recebido.
Nesse sentido, recentemente a equipe passou a investigar formas 
de aprimorar esse tipo de assistência remota. Foram feitos levanta-
mentos bibliográficos e visitas a outras instituições para conhecer 
modelos utilizados. Além disso, no presente recorte investigativo, 
utilizaram-se duas metodologias específicas:
I) para o acompanhamento telefônico foram feitas 15 entrevistas 
com especialistas que trabalham com essa ferramenta no monitora-
mento do estado evolutivo de pacientes;
II) para análise de grupos de discussão online, utilizou-se uma etno-
grafia participativa. Acompanhou-se por 3 meses uma comunidade 
de apoio à fibromialgia, muito ativa e presente no Facebook, com 
imersões semanais para avaliar elementos como: interesses usuais, 
engajamento, comportamentos e dificuldades relatadas.
Os dois tipos de acompanhamento remoto descritos apresentam re-
sultados promissores, com indicativos de benefícios clínicos, finan-
ceiros e de imagem institucional. Cada abordagem possui particula-
ridades marcantes, mas um elemento comum é a necessidade de um 
protocolo mais definido, pois a condução prática dessas iniciativas 
varia significativamente em função da capacidade de organização, de 
infraestrutura disponível e de dedicação dos envolvidos.

DISCUSSSÃO

I) Acompanhamento telefônico
Quem trabalha já há décadas com essas abordagens são os grupos 
especializados em gestão de pacientes crônicos8, que chegam a gra-
var as ligações, trabalham com metas para redução do absenteís-
mo, auditam as interações, trabalham com centrais ininterruptas 
e com softwares que apontam a periodicidade necessária de cada 
ligação. Essas chamadas telefônicas são usualmente realizadas por 
equipes de enfermagem. Ainda assim, a diretora de um desses gru-
pos relatou que infelizmente o foco de muitos desses programas 
no Brasil acaba sendo apenas hipertensão, diabetes e câncer, e que 
infelizmente ainda não há projeto dirigido para doenças autoimu-
nes, saúde mental e dor.
Nas 15 entrevistas conduzidas com especialistas, identificou-se que 
grandes hospitais brasileiros fazem esse tipo de intervenção para o 
acompanhamento de alguns pacientes, mas só conseguem ofertar 
tais iniciativas para pequenos grupos ou para doenças específicas.
Alguns hospitais relataram que estão começando a fazer esse tipo de 
serviço para construir uma relação de fidelidade com os seus pacien-
tes. Nesse sentido, os enfermeiros que acompanham os pacientes no 
período da internação chegam a disponibilizar o seu número pesso-
al, realizam protocolos de ligação após a alta e utilizam o instrumen-
to para visualização de partes do corpo do paciente. Para isso, são 
utilizadas tecnologias como Skype (para prover maior calor humano 
e visualização além da voz). Também são utilizadas interfaces de co-
municação integradas, como prontuários pessoais para acompanhar 
o estado evolutivo e mensagens de alerta para consultas.
A seguir as respostas de duas enfermeiras sêniores que retrataram um 
pouco do cenário descrito.
P: - “Como o hospital tem trabalhado com os pacientes no período 
após alta? (Monitoramento via ligação telefônica, novas tecnologias 
e mídias sociais)”?
R: - “A Célula de Desfechos do hospital foi criada pioneiramente no 
Brasil em 2011. Os objetivos são: obter informações quanto ao des-
fecho clínico, adesão ao tratamento e garantir a continuidade do cui-
dado. Atualmente são acompanhados pacientes inseridos nos pro-
gramas estratégicos de cardiologia, locomotor, neurologia, cirurgia 
e oncologia. Esses contatos são realizados por telefone e por e-mail, 
com periodicidades de 30, 90 dias, 6 meses, 1, 2, 3, 4 e 5 anos”.
R: - “Até o início deste ano era realizada a continuidade do cuidado 
no pós-alta por contato telefônico. No entanto, o hospital adquiriu 
em janeiro uma plataforma de comunicação que funciona como vi-
deoconferência. Para tal, é necessário que o paciente tenha um com-
putador com acesso à internet e câmera ou smartphone. Esse recurso 
tem sido o mais utilizado atualmente, mas caso ele prefira, se faz o 
contato por telefone. O sistema oferece criptografia para garantir o 
sigilo e os padrões de segurança. O principal público-alvo desse pro-
grama são pacientes oncológicos, onco-hematológicos (internados e 
em tratamento ambulatorial), sendo que para o internado o contato 
é feito após uma semana e para o ambulatorial é feito na semana e 
antes da próxima vinda ao ambulatório. Nas cirurgias robóticas de 
gastroenterologia, urologia e ginecologia o contato é feito após 1, 
2, 4 semanas, 2 meses, 4, 6, 9 e 12 meses. Os portadores de dia-
betes mellitus (insulinodependentes e hipoglicemiante oral) foram 
contatados 3 dias após a alta ou até no dia seguinte, se necessário 
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- a continuidade depende da necessidade do paciente. Os pacientes 
com feridas complicadas e ostomias são contatados de acordo com a 
necessidade de cada um”.
Apesar de ter-se contatado hospitais com centros de referência no 
tratamento da dor, nenhuma das 15 instituições onde trabalhavam 
os profissionais entrevistados tinha um trabalho específico para dor 
crônica.
Alguns dos entrevistados falaram da importância desses programas 
também no que tange à prevenção de novas internações.
Os relatos mostraram que os protocolos variam muito de acordo 
com cada doença.
É possível citar outras pesquisas com o mesmo apontamento. Cha-
ves e Oyama9 salientam justamente a necessidade de se ter protocolos 
mais específicos para esses programas. Em seu estudo, o intervalo en-
tre as ligações ocorreu entre um e dois meses, tendo o intuito maior 
de mudança de comportamento. Já em outra revisão consultada10, 
os autores citam trabalhos com protocolos bem variados, um deles 
com uma central telefônica ativa em que as ligações eram efetuadas 
geralmente a cada três meses, com o objetivo maior de dar apoio 
ao controle de peso, à prática de atividade física e gerar adesão aos 
fármacos. Esse pode ser um dado relevante para aplicabilidade nos 
casos de dor crônica, cujo exercício é uma terapêutica estruturante. 
Destaca-se também a necessidade de futuras diretrizes para a aborda-
gem telefônica em casos de dor, como a que existe para cardiologia11. 

II) Grupos de discussão online
Em levantamentos prévios, com o filtro de busca somente para 
fibromialgia, encontrou-se mais de 50 grupos de apoio virtual no 
Facebook, uns com mais de 8.000 membros. Diante desses dados 
surgiu a indagação sobre o desafio de oferecer um bom suporte para 
tantos usuários. Como melhorar o impacto desses grupos e promo-
ver maior engajamento entre os participantes?
Ao acompanhar um desses grupos foi identificado que esses ambientes 
chegam a ser apontados inúmeras vezes como o único local de desaba-
fo por diversos participantes. Tais comunidades são consideradas tam-
bém como importantes fontes de apoio e informação, com caracterís-
ticas semelhantes àquelas descritas nos grupos de apoio presenciais. O 
auxílio à doença é um dos tópicos mais solicitados para debate.
Entre os estudos que sugerem possíveis iniciativas para o sucesso des-
sas comunidades virtuais, destaca-se o de Uden-Kraan et al.12 que 
cita que os moderadores precisam ter uma dedicação entre 10 e 15 
horas semanais para que o grupo apresente maior probabilidade de 
ser bem-sucedido. Camerini, Camerini e Schultz13 citaram a impor-
tância de conteúdos personalizados e de uma atenção individualiza-
da. Ainda há dados contraditórios acerca da relação entre indivíduos 
mais ativos estar diretamente relacionada à maior satisfação com o 
grupo ou melhores resultados clínicos14,15.
Como estímulo a essa linha de cuidado, uma revisão sistemática da 
Cochrane mostrou que a simples identificação de casos ou sintomas 

parecidos entre pacientes com problemas semelhantes em redes de 
discussão pode ser uma ótima ferramenta para manusear condições 
crônicas16, oferecendo melhorias na saúde, promovendo maior au-
tonomia e pró-atividade. Nessa linha de atuação, são observados 
também benefícios como melhora no convívio social, redução da 
desesperança, maiores conhecimentos sobre a doença, ampliação 
de estratégias comportamentais e melhores resultados clínicos em 
doenças como fibromialgia, artrite reumatoide e câncer16,17. Vários 
dos trabalhos consultados sinalizam a importância de novos estudos 
nessa temática.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Knee stability is criti-
cal for the execution of functional tasks, maintaining the joint 
within physiologic limits and preventing possible mechanical 
loads. A type of taping being increasingly used in recent years is 
Kinesio Taping, which is often used as resource to improve joint 
stability and decrease pain. This study aimed at evaluating the 
acute effect of Kinesio Taping on stability and pain in a patient 
with chronic knee instability.
CASE REPORT: Male patient, 46 years old, with chronic knee 
instability due to late postoperative period of Anterior Cruciate 
Ligament injury, was evaluated during two functional activi-
ties (up/ down a stair and squat), before and immediately after 
Kinesio Taping. Evaluation tools were visual analog scale and 
videometry to evaluate knee varus angle peak during functio-
nal activities. There has been significant decrease (p<0.001) in 
mean knee varus angle peak during functional activities up/
down a stair (Pro-Kinesio: 189.4; Post-Kinesio: 186.2) and 
squat (Pre-Kinesio: 198.2; Post-Kinesio: 189.6). There has also 
been decrease in the visual analog scale for up/down a stair 
(Pre-Kinesio: 4; Post-Kinesio: 0) and squat (Pre-Kinesio: 3; 
Post-Kinesio: 0).
CONCLUSION: Our results suggest that Kinesio Taping was 
effective to improve knee dynamic stability and decrease pain 
during functional activities of going up/down a stair and squat.
Keywords: Anterior cruciate ligament, Joint stability, Physiothe-
rapy, Rehabilitation.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A estabilidade do joelho é 
fundamental para a execução de tarefas funcionais, mantendo 
a articulação dentro dos limites fisiológicos e evitando possíveis 
sobrecargas mecânicas. Um tipo de bandagem que vem ganhan-
do destaque nos últimos anos é a Kinesio Taping, que é frequen-
temente usada como um recurso para melhorar a estabilidade 
articular e diminuir o quadro álgico. O objetivo deste estudo foi 
avaliar o efeito agudo do uso da Kinesio Taping na estabilidade e 
dor em paciente com instabilidade crônica de joelho. 
RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, 46 anos, 
com instabilidade crônica de joelho, decorrente de pós-opera-
tório tardio de lesão do ligamento cruzado anterior foi avaliado 
durante duas atividades funcionais (subida/descida no degrau 
e agachamento), antes e imediatamente após a Kinesio Taping. 
Os instrumentos de avaliação usados foram a escala analógica 
visual e a videometria para análise de pico do ângulo varo do 
joelho durante as atividades funcionais. Observou-se diminui-
ção significativa (p<0,001) da média do pico de ângulo varo do 
joelho durante as atividades funcionais, subida/descida no de-
grau (Pré-Kinesio: 189,4; Pós-Kinesio: 186,2), e agachamento 
(Pré-Kinesio: 198,2; Pós-Kinesio: 189,6). Também houve di-
minuição da escala analógica visual, subida/descida no degrau 
(Pré-Kinesio: 4; Pós-Kinesio: 0) e agachamento (Pré-Kinesio: 
3; Pós-Kinesio: 0). 
CONCLUSÃO: Os resultados do presente trabalho sugerem que 
a Kinesio Taping se mostrou eficaz na melhora da estabilidade 
dinâmica do joelho e diminuição da dor durante as atividades 
funcionais de subida/descida no degrau e agachamento.
Descritores: Fisioterapia, Instabilidade articular, Ligamento cru-
zado anterior, Reabilitação.

INTRODUÇÃO

A estabilidade do joelho é fundamental para a execução de tarefas 
funcionais, mantendo a articulação dentro dos limites fisiológicos 
e evitando possíveis sobrecargas mecânicas1,2. Um dos responsáveis 
por auxiliar na estabilidade do joelho é o ligamento cruzado anterior 
(LCA), que atua como o principal estabilizador, evitando principal-
mente a translação anterior excessiva da tíbia em relação ao fêmur, 
além de limitar os movimentos rotacionais da tíbia, o varo e o valgo 
excessivos do joelho3-7.
A lesão do LCA é uma das mais prevalentes no joelho, com incidên-
cia de aproximadamente 80.000 lesões por ano8-10. Uma das princi-
pais complicações decorrentes dessa lesão é a instabilidade articular 
que, no longo prazo, pode favorecer o desgaste da cartilagem do joe-
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lho, podendo gerar artrose precoce e possíveis alterações funcionais, 
como dificuldades durante a marcha e tarefas relativamente simples, 
como subir e descer escadas11,12.
Alguns autores têm sugerido que alterações biomecânicas nos mem-
bros inferiores, especialmente no joelho, podem influenciar o pro-
cesso degenerativo da cartilagem articular1,13. O alinhamento do 
joelho desempenha um papel importante na sobrecarga mecânica 
da articulação, podendo influenciar o processo degenerativo da car-
tilagem, em especial do compartimento medial, nos casos em que 
ocorre um aumento do ângulo varo do joelho13. 
No contexto de procura por técnicas efetivas para melhorar a estabi-
lidade, propriocepção e alinhamento articular, algumas propostas de 
intervenção terapêutica têm sido usadas na prática clínica, como o uso 
de bandagens terapêuticas, principalmente as rígidas e as elásticas14-17.
Um tipo de bandagem que vem ganhando destaque nos últimos 
anos é a Kinesio Taping (KT), que é frequentemente usada como 
um recurso para melhorar a estabilidade articular segmentar em di-
versas articulações, com a vantagem de não limitar os movimentos 
funcionais, além de auxiliar na diminuição do quadro álgico e na 
resolução do edema14,15,18-21.
A KT foi criada na década de 1970 pelo Dr. Kenso Kase, com o in-
tuito de proporcionar ao paciente um estímulo terapêutico constan-
te, que auxiliasse os músculos e outros tecidos a buscar a homeostase 
nos intervalos entre as sessões de quiropraxia. Hoje, é amplamente 
usada no âmbito ambulatorial e esportivo por diversos profissionais 
da área da saúde14,22,23.
Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito agudo 
da KT na estabilidade e dor em um sujeito com instabilidade crôni-
ca de joelho, decorrente de pós-operatório tardio de lesão de LCA.

RELATO DO CASO

Paciente do sexo masculino, 46 anos, se encontrava em acompanha-
mento ambulatorial pelo serviço de fisioterapia da Clínica Escola 
Amarina Motta (CLESAM), do Centro Universitário Augusto Mot-
ta (UNISUAM) - RJ, com instabilidade crônica de joelho direito 
decorrente de pós-operatório tardio (7 anos) de lesão de LCA, con-
firmada durante a avaliação por meio dos testes de gaveta anterior 
e Lachman, além de apresentar artrose grau II no compartimento 
medial do joelho direito, confirmada através de exame radiográfico. 
O paciente foi avaliado durante duas atividades funcionais específi-
cas, subida e descida em um degrau de 15 cm, com o membro infe-
rior avaliado fixo no degrau e agachamento livre. Os instrumentos 
de avaliação usados foram a escala analógica visual (EAV) para men-
surar o nível de dor, e a videometria para análise cinemática angular. 
A captura das imagens foi realizada no plano frontal, com uma fil-
madora digital compacta da marca Sony, modelo HDR-SR10 HD, 
com frequência de 60 quadros por segundo, posicionada sobre um 
tripé nivelado, com distância de 3,00m e altura de 92 cm. Os pontos 
anatômicos usados para mensuração do ângulo varo do joelho foram 
a espinha ilíaca anterossuperior, a tuberosidade anterior da tíbia e o 
centro da interlinha articular da articulação tibiotársica, caracteriza-
dos com marcadores passivos esféricos de isopor, com diâmetro de 
30 mm, na cor vermelha. O paciente foi orientado a realizar uma sé-
rie de cinco repetições de cada tarefa e, posteriormente, foi mensura-
da a média do pico do ângulo varo do joelho de ambas as atividades, 

além de ser orientado a informar sobre o nível de dor durante cada 
tarefa. Ambas as medidas (EAV e ângulo varo) foram realizadas antes 
e imediatamente após a aplicação da bandagem elástica terapêutica. 
A técnica escolhida para aplicação da KT (Kinesio® Tex Gold 
5cmx5m – Cor bege) foi a de correção ligamentar, com tensão da 
fita entre 75 e 100%, com 3 cortes em “I”, com o intuito de promo-
ver uma assistência na estabilização articular14. Previamente à apli-
cação da KT foram tomados alguns cuidados, como a tricotomia 
do local de aplicação e higienização da pele com álcool a 70%. O 
participante foi posicionado em decúbito dorsal, com o joelho fle-
tido a 90°, com o pé apoiado na maca durante a aplicação da KT. 
Uma fita foi aplicada transversalmente ao ligamento patelar, com as 
extremidades da fita sobre os ligamentos colateral medial e lateral 
do joelho. As outras duas fitas foram aplicadas sobre a pele com as 
extremidades distais de cada uma na região anterior do joelho e as 
extremidades proximais na região medial e lateral da coxa, com a 
zona terapêutica na região correspondente aos ligamentos colateral 
lateral e medial. 
A análise cinemática angular do ângulo varo do joelho foi feita com 
o software Kinovea 8.15, e a análise estatística foi realizada no Pro-
grama Sigma Stat 3.5, através de um estudo de comparação (test-t) 
dos parâmetros de análise das tarefas no pré e pós-tratamento. Foi 
utilizada uma margem de segurança de 95% de confiabilidade e tes-
tes de acordo com a amostra e objetivos propostos. 
A comparação entre os valores das variáveis pré e pós a aplicação da 
KT permitiu verificar a presença de alterações com a intervenção 
aplicada. Os valores de cada uma das variáveis podem ser vistos na 
tabela 1.

Tabela 1. Variáveis (ângulo varo e escala analógica visual pré e pós-
-aplicação da Kinesio Taping durante as tarefes funcionais (subida/
descida no degrau e agachamento))

Tarefas Pré-KT Pós-KT Valor de p

Degrau
(Média±DP)

189,4±0,55 186,2±1,30 <0,001*

Agachamento
(Média±DP)

198,2±1,30 189,6±0,55 <0,001*

EAV (Degrau) 3 0 --

EAV (Agachamento) 4 0 --

KT = Kinesio Taping; EAV = escala analógica visual; DP = desvio padrão; * = 
valor estatisticamente significativo. 

Observou-se diminuição significativa (p<0,05) da média do pico de 
ângulo varo do joelho em ambas as atividades funcionais, princi-
palmente durante a tarefa de agachamento (Pré-KT: 198,2±1,30; 
Pós-KT:189,6±0,55). Também houve diminuição da EAV durante 
as duas atividades, subida/descida no degrau (Pré-KT: 4; Pós-KT: 0) 
e agachamento (Pré-KT: 3; Pós-KT: 0).

DISCUSSÃO

Os resultados do presente estudo fornecem subsídios de que a pro-
posta de intervenção terapêutica, por meio da KT, exerceu, possi-
velmente, uma influência positiva sobre o alinhamento do joelho 
e diminuição do quadro álgico durante as atividades funcionais de 
subida/descida no degrau e agachamento.
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Nos presentes resultados foi possível observar que o pico de ângulo 
varo do joelho diminuiu tanto na atividade de subida/descida no 
degrau, como durante o agachamento, sugerindo, dessa forma, 
melhora na estabilidade e alinhamento do joelho durante as tarefas 
funcionais por meio do uso da KT. Tal fato pode ter influenciado a 
diminuição da dor, mas as considerações decorrentes desses resulta-
dos devem ser analisadas com cautela.
A instabilidade articular e a dor são achados comuns em indiví-
duos com lesões ligamentares4,24,25. A KT tem sido um recurso 
frequentemente usado, isoladamente ou em conjunto com outras 
técnicas, para fornecer suporte externo e, assim, auxiliar na estabi-
lidade articular e diminuir a dor em indivíduos com diversos tipos 
de lesões24-26.
As evidências sobre o uso da KT e sua aplicabilidade na prática clíni-
ca, ainda estão longe de ser um consenso, apresentando ainda mui-
tos estudos com resultados contraditórios25-28.
Os resultados deste estudo foram semelhantes aos de outros autores 
que também observaram benefícios com o uso da KT. No trabalho de 
Campolo et al.18, foram avaliados os efeitos de duas técnicas diferentes 
de bandagem, KT e McConnell Taping (MT), em indivíduos com sín-
drome da dor patelofemoral durante as atividades funcionais de subir 
e descer escadas e agachamento livre. Os sujeitos foram divididos em 
três grupos (KT, MT e placebo), e o instrumento de avaliação usado 
durante as tarefas foi a EAV. Os resultados mostraram que ambos os 
grupos (KT e MT) apresentaram diferença significativa (p<0,05) na 
EAV durante as tarefas, quando comparados ao grupo placebo.
Esses dados estão de acordo com o presente trabalho, tendo em vista 
que também foi observada uma diferença significativa na EAV du-
rante as atividades funcionais com a aplicação da KT27. Entretanto, é 
importante salientar que as amostras do estudo18 e do presente relato 
de caso são diferentes. No atual estudo o participante foi um pacien-
te com instabilidade articular decorrente de pós-operatório tardio de 
LCA e, no estudo citado18, a amostra foi composta por sujeitos com 
síndrome da dor patelofemoral.
No que tange à estabilidade articular, no estudo de Nakajima e Bal-
dridge29 os autores observaram o efeito da KT sobre o salto verti-
cal e controle postural dinâmico em indivíduos jovens e saudáveis. 
Participaram desse estudo 52 indivíduos saudáveis, sem lesão no 
tornozelo ou membros inferiores. Os participantes foram distribu-
ídos aleatoriamente para o grupo experimental (KT com tensão) e 
grupo controle (KT sem tensão). O salto vertical foi medido usando 
o dispositivo VertiMetric e o controle postural dinâmico foi avaliado 
usando o Balance Test Star Excursion (BTSE).
Os resultados mostraram que, no geral, não houve diferença entre os 
grupos na altura máxima do salto vertical, na altura média do salto 
vertical ou na pontuação do BTSE. As análises de acompanhamento 
indicaram, todavia, que os sujeitos do gênero feminino no grupo 
KT aumentaram significativamente a pontuação no BTSE, quando 
comparados ao grupo controle.
Os autores concluíram que a aplicação da KT no tornozelo não 
diminuiu nem aumentou a altura do salto vertical em indivíduos 
jovens saudáveis, mas aumentou o controle postural dinâmico 
em mulheres.
Apesar de tratar-se de segmentos diferentes (tornozelo e joelho) e 
condições de saúde distintas (indivíduos saudáveis e indivíduo com 
lesão), os resultados do presente estudo podem de certa forma, ser 

comparados aos de Nakajima e Baldridge29. Nesse estudo29 a KT 
influenciou na estabilidade dinâmica corporal das participantes do 
sexo feminino durante o BTSE. No presente relato, por meio das 
análises angulares pré e pós-uso da KT, foi observada influência po-
sitiva na estabilidade segmentar articular do joelho, com diminuição 
significativa do pico de ângulo varo durante as tarefas funcionais. Tal 
fato pode ser atribuído aos efeitos sensoriais da KT, como a melhora 
da propriocepção devido ao estímulo sensorial por meio da fita30, 
assim como aos efeitos mecânicos, dando um suporte externo e es-
tabilizando a articulação14.
Em contrapartida, no trabalho de Shields et al.26, os autores avalia-
ram os efeitos agudos e tardios da KT sobre o controle postural em 
indivíduos saudáveis e com instabilidade de tornozelo. Os resultados 
do estudo não revelaram alterações relevantes após a aplicação da 
KT no tornozelo. Isso sugere que, embora a KT seja um recurso de 
intervenção clínica popular, os resultados não justificam seu uso em 
indivíduos com déficits de controle postural decorrentes de instabi-
lidade articular do tornozelo.
Dessa forma, fica claro que o uso da KT ainda permanece distante 
de uma concordância sobre seu uso na prática clínica diária. 
Dentro desse contexto, o presente trabalho apresentou resultados 
satisfatórios, tanto com relevância clínica (diminuição da dor du-
rante atividades funcionais), como com significância estatística, 
corroborando assim o bom uso da bandagem elástica terapêutica 
na prática clínica.

CONCLUSÃO

A KT mostrou-se eficaz na melhora da estabilidade articular do jo-
elho, diminuindo o pico de ângulo varo durante as atividades fun-
cionais de subida/descida no degrau e agachamento, além de ter 
reduzido o nível de dor durante a execução das tarefas. 
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Doyle AC, editor. Biological mysteries solved, 2nd ed. London: Science 
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Capítulo de livro:
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models. In: Robertson B, van Golde LMG, editores. Pulmonary surfac-
tant. Amsterdam, 2nd ed. Batenburg: Elsevier; 1992. 635-63p.

Teses e dissertações: não são aceitas.

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

Formato Digital
A carta de submissão, o manuscrito, e tabelas deverão ser encaminhadas 
no formato DOC (padrão Windows Word); figuras em barras ou linhas 
deverão ser encaminhadas em Excel (extensão XLS). Fotos deverão ser 
digitalizadas com resolução mínima de 300 DPI, em formato JPEG. 
O nome do arquivo deve expressar o tipo e a numeração da ilustração 
(Figura 1, Tabela 2, por exemplo). Cópias ou reproduções de outras 
publicações serão permitidas apenas mediante a anexação de autorização 
expressa da Editora ou do Autor do artigo de origem.

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

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

Uso de Abreviações:
O título, o resumo e abstract não devem conter abreviações. Quando ex-
pressões são extensas no texto, a partir da INTRODUÇÃO não precisam 
ser repetidas. Após a sua primeira menção no texto, precedida da sigla 
entre parêntesis, recomenda-se que suas iniciais maiúsculas as substituam. 
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SEGURANÇA E TOLERABILIDADE10,11

Zodiac Produtos Farmacêuticos S.A.
Edifício Berrini, 500 – Praça José Lannes, 40

CEP 04571-100 – São Paulo - SP

Este material é de uso exclusivo dos representantes da Zodiac Produtos Farmacêuticos S.A.
Se o mesmo for encontrado, favor remeter para a Zodiac Produtos Farmacêuticos S.A. no endereço abaixo.

Direitos reservados – é proibida a reprodução total ou parcial sem prévia autorização da Zodiac Produtos Farmacêuticos S.A.

1. Jensen MP, Chodroff MJ, Dworkin RH. The impact of neuropathic pain on health-related quality of life: review and implications. Neurology. 2007 Apr 10;68(15):1178-82.  2. Baidya DK, Agarwal A, Khanna P, Arora MK. 
Pregabalin in acute and chronic pain. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2011 Jul;27(3):307-14. 3 4. Publicado em Revista Kairos - Abril/2014.
5
2010 Dec;32(14):2370-85. 6. Bula do produto. 7 8. Emir B, 

9
pregabalin for treating neuropathic pain associated with diabetic peripheral neuropathy: a 14 week, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Diabet Med. 2011 Jan;28(1):109-16. 10. Dworkin RH, Corbin AE, Young JP Jr, et al. Pregabalin for 
the treatment of postherpetic neuralgia: a randomized, placebo-controlled trial. Neurology.2003 Apr 22;60(8):1274-83. 11

12. Trigo JL, Rieger JS. Pregabalina. Un Nuevo tratamiento para el dolor neuropático. Neurologia 2006; 21 (2): 96-103. 13. 
14. Espinoza WR et al. Pregabalina y rehabilitación integral en el 

15. Ornelas HÁ; Buzzo AR, García L et al. Cost-effectiveness Analysis of Pharmacologic Treatment of Fibromyalgia in Mexico. Reumatol Clin. 
2012;8(3):120–127. 16. Mittal M, Pasnoor M, Mummaneni RB et al. Retrospective chart review of duloxetine and pregabalin in the treatment of painful neuropathy. Int J Neurosci. 2011 Sep;121(9):521-7. Epub 2011 Jun 15. 17. Montgomery S; Chatamra 

18. Cardenas DD, MD, MHA, Nieshoff EC, MD, Suda K, MD et al. A randomized trial of pregabalin in patients with neuropathic 
pain due to spinal cord injury.Neurology_ 2013;80:533–539. 19. Peres C, Navarro A, Saldaña MT et al. Patient-reported outcomes in subjects with painful trigeminal neuralgia receiving pregabalin: evidence from medical practice in primary care settings. 
Blackwell Publishing Ltd Cephalalgia, 2009, 29, 781–7909. 20 21. Aprovação do MS do Protocolo Clínico 
e Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica 2012.

PREBICTAL® (pregabalina). Cápsulas. Embalagem com 14 ou 28 cápsulas de 75mg e 150mg. Indicações: Prebictal® (pregabalina) é indicado para o tratamento da dor neuropática em adultos; na epilepsia como terapia adjunta das crises parciais, com ou sem 
generalização secundária, em pacientes a partir de 12 anos de idade; para o tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) em adultos. Contraindicações: Prebictal® (pregabalina) é contraindicado a pacientes com hipersensibilidade conhecida à 
pregabalina ou a qualquer componente da fórmula. Advertências e Precauções: ®. Categoria 
de risco na gravidez: C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Prebictal® pode produzir tontura e sonolência que, portanto, podem prejudicar a habilidade de dirigir e operar máquinas. Os pacientes devem 
ser aconselhados a não dirigir, operar máquinas complexas, ou se engajar em outras atividades potencialmente perigosas até que se saiba se este medicamento afeta a sua capacidade de executar tais atividades. Interações Medicamentosas: A coadministração 

s agentes no estado de equilíbrio. A pregabalina pode potencializar os efeitos do etanol e lorazepan. Doses orais múltiplas de 
pregabalina coadministrada com oxicodona, lorazepam ou etanol não resultaram em efeitos clinicamente importantes sobre a respiração. A pregabalina parece ser aditiva no prejuízo da função cognitiva e coordenação motora grosseira causado pela oxicodona. 
Reações Adversas:
foi de 13% para pacientes recebendo pregabalina e de 7% para pacientes recebendo placebo. As reações adversas mais comuns que resultaram em descontinuação nos grupos de tratamento com pregabalina foram tontura e sonolência. Posologia: Prebictal® 
deve ser utilizado por via oral. A dose inicial recomendada de Prebictal®
Com base na resposta individual e na tolerabilidade do paciente, a dose poderá ser aumentada para 150mg duas vezes ao dia após um intervalo de 3 a 7 dias e, se necessário, até uma dose máxima de 300mg duas vezes ao dia após mais uma semana. VENDA 
SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA. Reg. MS – 12214.0082.
Edifício Berrini 500 – Praça José Lannes, 40 – CEP 04571-100 – São Paulo – SP. DUR 23/03/12. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Prebictal® é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere 
máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas.

Contraindicação: hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da formulação.
Interação Medicamentosa: Pode potencializar os efeitos de bebidas alcoólicas e de lorazepam.SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
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Contraindicação: hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da formulação.
Interação Medicamentosa: Pode potencializar os efeitos de bebidas alcoólicas e de lorazepam.

Prebictal® é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere 
máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas.

PREBICTAL® (pregabalina). Cápsulas. Embalagem com 14 ou 28 cápsulas de 50mg, 75mg, 100mg ou 150mg. Uso Adulto. Uso Oral. Indicações: Tratamento da dor neuropática; terapia adjunta na epilepsia; 
transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG); fibromialgia. Contraindicações: Hipersensibilidade à pregabalina ou componentes da fórmula. Advertências e Precauções: pacientes com intolerância a galactose, 
deficiência de lactase de Lapp ou má absorção de glicose-galactose não devem utilizar Prebictal®. Categoria de risco na gravidez: C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres 
grávidas sem orientação médica. Pacientes não devem dirigir, operar máquinas complexas ou se engajar em atividades potencialmente perigosas pois Prebictal® pode produzir tontura e sonolência. Interações 
Medicamentosas: pregabalina pode potencializar efeitos do etanol e lorazepam. Prejuízo aditivo na função cognitiva e coordenação motora causado pela oxicodona. Redução da função do trato gastrintestinal inferior 
(obstrução intestinal, íleo paralítico, constipação) quando pregabalina coadministrada com medicamentos com potencial para produzir constipação (ex: analgésicos opioides). Reações Adversas: Tontura e sonolência 
(mais frequentes e principais motivos da descontinuação). Posologia: Dose inicial: 150mg/dia, em 2 ou 3 tomadas; pode ser aumentada para 300mg/dia (100mg três vezes ao dia ou 150 mg duas vezes ao dia) dentro 
de uma semana; dose máxima: 600mg/dia. Favor consultar a bula para lista completa de EA e detalhes sobre posologia. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO 
DA RECEITA. Reg. MS: 12214.0082 (75mg e 150mg), 1.2214.0096 (100mg) e 12214.0092 (50mg). SAC: 0800-166575. Informações adicionais disponíveis aos profissionais de saúde mediante 
solicitação a Zodiac Produtos Farmacêuticos S.A. Praça José Lannes, 40 – CEP 04571-100 – São Paulo, SP.
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