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EDITORIAL

Mais um passo!
Another step!
DOI 10.5935/2595-0118.20210020

Para continuar aprimorando o BrJP, tanto do ponto de vista ético como científico, mais uma adequação está sendo introduzida neste
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A modalidade de publicação AOP introduzida no ano passado tem contribuído bastante para a rápida divulgação dos artigos publicados no BrJP, permitindo que os resultados sejam acessados precocemente pela comunidade científica e consequentemente sejam mais
rapidamente citados.
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O perfil da dexametasona combinada com estimulação transcraniana
por corrente contínua em ratos submetidos a um modelo de artrite
The profile of dexamethasone combined with transcranial direct current stimulation in rats
submitted to an arthritis model
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Para investigar métodos mais
seguros e eficazes para o manejo da artrite reumatoide, avaliou-se
o efeito do tratamento com dexametasona (DEX, 0,25mg/kg)
combinado com estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) sobre parâmetros comportamentais e bioquímicos
de ratos submetidos a um modelo de artrite reumatoide.
MÉTODOS: Trinta e seis ratos Wistar foram alocados em 4 grupos: controle+DEX (CTRL+DEX), artrite+DEX (AR+DEX),
artrite+DEX+sham-ETCC (AR+DEX+sham-ETCC) e artrite+DEX+ETCC (AR+DEX+ETCC). O modelo de artrite foi induzido pela administração de complete Freund’s adjuvant (CFA)
na pata. Edema na pata e a alodínia mecânica foram avaliadas
por pletismômetro e teste de von Frey, respectivamente. 14 dias
após injeção de CFA, ratos foram tratados por 8 dias (DEX e/ou
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ETCC). Atividade locomotora foi avaliada pelo teste do campo
aberto. TNF-alfa (hipocampo e medula espinal) e BDNF (córtex
e tronco) foram mensurados por ELISA.
RESULTADOS: Nas medições pré-tratamento, ratos com artrite exibiram aumento de o inchaço articular e alodínia mecânica
comparados ao grupo controle, confirmando o estabelecimento
de modelo de dor crônica. Também se observou discreto efeito antinociceptivo da dexametasona combinada com ETCC no modelo
de artrite. O modelo de dor induziu um aumento no comportamento de grooming e reduziu os níveis de TNF-alfa no hipocampo; estes efeitos foram revertidos nos grupos sham- e ETCC ativo.
Entretanto, não foram observados efeitos da DEX ou ETCC nos
níveis de BDNF no córtex cerebral ou no tronco encefálico.
CONCLUSÃO: Apesar dos discretos efeitos observados, não se
pode descartar a ETCC como uma abordagem terapêutica não
farmacológica para o manejo da dor crônica inflamatória na artrite reumatoide.
Descritores: Alodínia, Córtex cerebral, Hipocampo, Medula espinal.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: To pursue safer and
more effective treatments for rheumatoid arthritis, the effect of
dexamethasone treatment (DEX, 0.25mg/kg) combined with
transcranial direct current stimulation (tDCS) in the behavior
and neurochemical parameters of arthritic rats was evaluated.
METHODS: Thirty-six Wistar rats were divided into four
groups: control+DEX (CTRL+DEX), arthritis+DEX (RA+DEX), arthritis+DEX+sham tDCS (RA+DEX+sham-tDCS)
and arthritis+DEX+tDCS (RA+DEX+tDCS). The arthritic
model (RA) was induced by complete Freund’s adjuvant (CFA)
paw administration. Paw edema and mechanical allodynia were
assessed by plethysmometer and von Frey apparatus, respectively.
Fourteen days after the CFA injection, rats received the treatment for eight days (DEX and/or tDCS). Behavioral parameters were measured with the Open-Field test. ELISA was used
to evaluate hippocampal and spinal cord tumor necrosis factor
(TNF-α) levels, cerebral cortex and brainstem BDNF levels.
RESULTS: In pre-treatment measurements, arthritic rats presented an increase in joint swelling and mechanical allodynia
when compared to the control group, confirming chronic pain
establishment. A slight antinociceptive effect of dexamethasone
combined with tDCS in the pain model was observed. The pain
model significantly induced an increase in the grooming behavior and a reduction in the spinal cord and hippocampal TNF-α
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O perfil da dexametasona combinada com estimulação transcraniana
por corrente contínua em ratos submetidos a um modelo de artrite

levels; these effects were reverted in the sham- and active-tDCS-treated rats. However, no effects of DEX or tDCS were observed
in the BDNF levels in the cerebral cortex and brainstem.
CONCLUSION: Despite the small effect observed, tDCS treatment cannot be discarded as a non-pharmacological adjuvant
technique for inflammatory chronic pain treatment.
Keywords: Cerebral cortex, Hippocampus, Mechanical allodynia, Spinal cord.
INTRODUÇÃO
A artrite reumatoide (AR) está relacionada com dor crônica caracterizada por plasticidade mal adaptativa regulada por numerosos mecanismos modulatórios. Estes incluem efeitos ao nível nociceptor, dor
simpaticamente mediada, o fenômeno “wind-up”, a sensibilização
central e as alterações nos mecanismos modulatórios centrais descendentes e ascendentes para a percepção da dor1. Na AR há um aumento
das citocinas pró-inflamatórias, como o fator alfa de necrose tumoral
(TNF-α) e a interleucina (IL)-1 e IL-6, na membrana e fluido sinovial, além disso desempenham um papel central na patologia da AR2,3.
O tratamento antiartrítico convencional conta com o uso de drogas anti-inflamatórias esteroides e não esteroides (AINES), fármacos
antirreumáticos modificadoras de doenças (DMARD) e fármacos
anti-citocinas4. A eficácia dos anti-inflamatórios esteroides (AIE) no
alívio de problemas inflamatórios é resultado dos efeitos pleiotrópicos do receptor glicocorticoide em múltiplas vias de sinalização que
inibem a síntese de citocinas e mediadores inflamatórios5. Apesar da
eficácia dos AIES, os efeitos adversos, como retardo de crescimento
em crianças, imunossupressão, hipertensão, inibição da reparação
de feridas, osteoporose e distúrbios metabólicos contraindicam um
tratamento prolongado.
Os tratamentos de AR que podem modular células imunes inatas e
adaptativas são cruciais para evitar dor e processos inflamatórios crônicos6. Estudos pré-clínicos e clínicos demonstraram que tanto a estimulação não invasiva7-10 como as técnicas invasivas, por exemplo, a estimulação do nervo vago (ENV), estão associadas a alívio da dor e a um
perfil de modificação inflamatória na AR11,12. A ETCC é uma técnica
não invasiva que altera a fisiologia cerebral, bem como processos psicológicos, motores e comportamentais, além dos sintomas clínicos em
doenças neurológicas e psiquiátricas13. Acredita-se que o córtex motor,
o qual é modulado pela ETCC, influencia indiretamente a percepção
da dor por meio de redes neurais em áreas que modulam a dor, provavelmente aumentando a excitabilidade cortical14. Além disso, a ETCC
não só altera a atividade neuronal nas áreas corticais desejadas, mas
também nas distantes, muito além da mudança de excitabilidade neuronal15. Os efeitos da ETCC são baseados em interações córtico-corticais com alguns componentes subcorticais (por exemplo, núcleos
talâmicos) nestes circuitos16. Em humanos, a ETCC tem mostrado
efeitos significativos em diferentes tipos de dor crônica17,18.
Um estudo anterior8 demonstrou efeitos neuroplásticos e antinociceptivos duradouros da ETCC em um modelo de inflamação periférica8, corroborando o uso desta técnica em condições envolvendo dor
crônica e inflamação periférica, como a AR. Outro estudo também
mostrou que a ETCC em ratos anestesiados modulou a neuro-inflamação19. Além disso, foi demonstrado que a ETCC tem sido eficaz
em outros modelos pré-clínicos de dor, como na dor neuropática9,10,

hiperalgesia induzida por estresse de contenção crônica e alodinia7,20.
A ETCC modula a resposta hiperalgésica e o perfil inflamatório em
ratos sujeitos à dor neuropática, alterando os níveis de BDNF, IL-1β,
IL-4 e TNF-α nas estruturas do sistema nervoso central dos ratos9,10.
O uso de fármacos, como os AIES, no tratamento de AR está frequentemente associado a diversos efeitos adversos que limitam sua
utilidade. Assim, o uso de nenhuma ferramenta farmacológica,
como a ETCC associada aos AIES, para reduzir a dose e consequentemente causar menos efeitos adversos, em sinergia com os efeitos
analgésicos e anti-inflamatórios, pode ser uma estratégia interessante
no tratamento da AR. Considerando que o uso desta combinação
ainda não foi investigado, o estudo atual, buscando tratamentos de
AR mais seguros e eficazes, visa avaliar o comportamento e os parâmetros neuroquímicos da dexametasona (DEX, 0,25mg/kg) combinada com a ETCC em ratos artríticos.
MÉTODOS
Ratos Wistar machos (n=36; 60 dias/idade; pesando 280-300g) foram alocados em gaiolas domésticas (49x34x16cm) com o piso coberto com serragem e mantidos em ambiente controlado (22±2°C;
ciclo claro-escuro 12h/12h), com água e comida ad libitum (Nuvital, Porto Alegre/ Brasil). Todos os experimentos e procedimentos
haviam sido previamente aprovados pelo Comitê Institucional de
Cuidados e Uso Animal (protocolo GPPG-HCPA #20120220) e
cumpriram as diretrizes ARRIVE21.
Desenho do experimento
Os ratos foram designados em quatro grupos: controle+dexametasona (CTRL+DEX, n=9) (0,25mg/kg); artrite+dexametasona
(AR+DEX, n=9) (0. 25mg/kg,); artrite+dexametasona (0,25mg/kg)
+ sham-ETCC (AR+DEX+sham-ETCC, n=9); e artrite + dexametasona (0,25mg/kg) + ETCC (AR+DEX+ETCC, n=9). Os tratamentos com ETCC ou sham e/ou dexametasona foram realizados
14 dias após a injeção de CFA.
O teste eletrônico de Von Frey foi realizado imediatamente no pré-tratamento (14 dias após a injeção de CFA) e 24h após o final do
tratamento (última sessão de ETCC e/ou administração de dexametasona). O teste de campo aberto foi conduzido 24h após a sessão de
ETCC e/ou administração de dexametasona. As medições de edema
foram realizadas no pré-tratamento, 2, 4, 6 e 8 dias após o início dos
tratamentos. Os ratos foram decapitados no dia 23 após a injeção de
CFA (Figura 1).

CFA
Dias

Legenda
Avaliação
de edema
da pata

ETCC

DEX

Teste de
von Frey

Teste de
campo
aberto

Morte

Figura 1. Desenho do experimento
CFA = complete Freund’s adjuvant; DEX = tratamento com dexametasona; ETCC =
estimulação transcraniana por corrente contínua
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Artrite induzida por Complete Freund’s adjuvant (CFA)
Os animais anestesiados com isoflurano receberam uma injeção intradérmica de CFA na pata traseira direita (1 mg-mL-1; 100 µL;
Mycobacterium tuberculosis seco e termicamente morto, cada mililitro do veículo contendo 0,85 mL de óleo de parafina e 0,15 mL
de monooleato de maneto), que foi suspenso em uma emulsão 1:1
óleo/salina (em um volume total de 200 µL). Este modelo de artrite
precisa de aproximadamente 14 dias para ser estabelecido22.
Tratamento com dexametasona
A DEX (Nova Farma, Anápolis, [Goiás], [Brasil]) foi dissolvida em soro
fisiológico imediatamente antes do uso e injetada por via intraperitoneal
(i.p., 0,25mg/kg) a 1mL/kg uma vez por dia durante oito dias23.
Estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC)
Após o estabelecimento da artrite, 14 dias após a exposição ao CFA,
os animais dos grupos de tratamento ativo foram submetidos a uma
sessão de 20 minutos de ETCC bicefálica todas as tardes durante oito
dias, como já descrito9,10. Uma corrente direta constante de 0,5 mA
foi enviada por um estimulador alimentado por bateria usando eletrodos de eletrocardiograma com hidrogel adesivo condutivo. Para
melhorar a aderência, as cabeças dos ratos foram raspadas. Eletrodos
foram aparados em 1,5cm2 para melhor ajuste e uma intensidade
de corrente constante de 0,5mA foi aplicada no couro cabeludo dos
ratos. Os eletrodos foram fixados à cabeça com fita adesiva (Micropore™) e cobertos com malha de proteção para evitar a remoção. O
cátodo foi posicionado no ponto médio entre os ângulos laterais de
ambos os olhos (área supraorbital). O ânodo foi colocado na cabeça
usando marcas no pescoço e linhas dos ombros como orientação (as
regiões anterior e posterior na linha média entre os dois hemisférios
do córtex parietal). Para a estimulação sham, os eletrodos foram colocados e fixados na mesma posição da estimulação propriamente
dita. Entretanto, o estimulador estava desligado durante todo o procedimento. Os animais foram cuidadosamente imobilizados com
uma toalha de algodão para evitar seus movimentos sem causar desconforto tanto no tratamento ativo quanto na simulação.
Medição do volume da pata
O edema foi medido usando um pletismômetro (UGO Basile, Itália) e expresso em mililitros (mL).
Teste eletrônico de von Frey
A alodínia mecânica foi avaliada por um anestesiômetro automático de von Frey (Insight, São Paulo, Brasil). 24h antes do teste, os
ratos foram habituados ao ambiente durante 15 minutos para evitar
a analgesia induzida pela novidade24. O teste consistia em cutucar a
pata traseira para provocar um reflexo de flexão seguido por uma clara resposta de recuo. A intensidade da pressão foi registrada automaticamente após a retirada da pata. A seguir, foi calculada a média de
três leituras de von Frey sucessivas, e o intervalo entre as medidas foi
de pelo menos 5 segundos. As médias foram usadas como medidas
finais, e o limiar de retirada da pata foram expressos em gramas (g).
Teste de campo aberto
As avaliações comportamentais foram realizadas em uma gaiola
de madeira envernizada forrada interiormente com vidro. Quatro
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medições foram realizadas durante as sessões de teste de 5 minutos
no campo aberto: (1) latência para sair do primeiro quadrante (em
segundos); (2) número total de cruzamentos (ou número de cruzamentos totais) (isto é, atividade horizontal nos quadrantes interna
e externo); (3) comportamento de grooming (em segundos); (4)
número de comportamentos de rearings (isto é, atividade vertical);
e (5) número de bolus fecais. O número de cruzamentos de linha
(todas as patas cruzaram o limite para uma área demarcada diferente) foi usado como medida da atividade locomotora. A latência
para sair do primeiro quadrante avaliou os comportamentos do
tipo ansioso.
Coleta de tecido
Os ratos foram decapitados 48h após a última sessão de ETCC e/
ou administração de dexametasona e as estruturas cerebrais (hipocampo, medula espinhal, córtex cerebral e tronco encefálico) foram
coletadas. As estruturas foram mantidas congeladas a -80°C até que
as análises fossem realizadas.
Níveis de TNF-α e BDNF
Os níveis de TNF-α do hipocampo e medula espinhal foram determinados via ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) utilizando anticorpos monoclonais específicos para TNF-α (R&D
Systems, Minneapolis, Estados Unidos). O ELISA foi feito 48h
após a última sessão de ETCC e/ou administração de dexametasona. As análises de BDNF foram realizadas no tronco encefálico
e no córtex cerebral usando um kit comercialmente disponível de
ensaio de imunoabsorção enzimática para ratos (R&D Systems,
Minneapolis, MN). Todas as estruturas foram homogeneizadas
com um homogeneizador portátil usando Coquetel Inibidor de
Protease (Sigma® # P8340) na proporção de 1:100 em tampão
fosfato salino (PBS) em pH 7,2. Cada um dos homogenatos foi
centrifugado por 5 minutos a 10.000 rpm. A densidade óptica comprimento de onda de 450 nm - foi medida usando um leitor
ELISA. Os valores foram expressos em picogramas por mililitro
de homogenato de tecido (pg/mL).
Análise estatística
Para a análise dos efeitos de grupo para inchaço articular e alodínia
mecânica em diferentes momentos de avaliação foram usadas equações de estimativas generalizadas (EEG). Foi realizado um ANOVA unilateral seguido de um teste post-hoc Student-Newman-Keuls
(SNK) para comparar as diferenças de grupo em relação aos biomarcadores e parâmetros comportamentais. Os resultados são expressos
como média ± erro padrão da média (EPM). Todas as análises estatísticas foram realizadas usando o SPSS, versão 26.0 (SPSS, Chicago, IL, EUA). O nível de significância foi fixado em p<0,05 para
todos os testes estatísticos.
RESULTADOS
Na linha de base, as medidas de inchaço articular (EEG, p<0,001)
(Figura 2) e da latência de retirada da pata traseira no teste de von
Frey (EEG, p<0,05) (Figura 3) foram significativamente diferentes
entre o grupo CTRL+DEX e os três grupos de artrite, confirmando
a eficácia do modelo de dor utilizado (EEG, p=0,001).
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Inchaço articular
Todos os ratos imunizados desenvolveram monoartrite inflamatória.
O pico de incidência ocorreu no 14º dia após a imunização (pré-tratamento), quando começaram os tratamentos com ETCC bicefálica
e DEX. A análise EEG mostrou efeito de grupo (p=0,001), efeito de
tempo (p=0,001), e interação grupo x tempo (p=0,001) significativos
(Figura 2). Comparado com os valores de linha de base, o inchaço nas
articulações diminuiu em todos os três grupos de artrite e 24 horas depois do fim do tratamento (última sessão de ETCC e/ou administração
de DEX). Por outro lado, não houve diferença de inchaço articular entre
os grupos de artrite em nenhum dos momentos de avaliação (p>0,05).
Alodínia mecânica
A alodínia mecânica foi avaliada pelo teste de von Frey. A análise EEG mostrou um efeito de grupo (p=0,001), efeito de tempo
(p=0,001) e interação grupo x tempo (p=0,002) (Figura 3) significativos. Foi possível observar imediatamente e 24 horas após a última sessão de tratamento com ETCC bicefálica que ratos com dor
submetidos a DEX e ETCC aumentaram ligeiramente o limiar da
pata. m=Alodinia mecânica também foi parcialmente revertida por
tratamentos combinados (p>0,05).
Parâmetros comportamentais do teste de campo aberto
Um aumento significativo no comportamento de grooming foi
observado nos grupos de artrite, o qual foi revertido pelo tra-

tamento de sham-ETCC (ANOVA-SNK unilateral, p=0,002).
Todos os grupos de artrite mostraram uma redução no número
de cruzamentos no quadrante interno quando comparados ao
grupo CTRL+DEX (ANOVA-SNK unilateral, p=0,01). Não
foram encontradas diferenças entre os grupos quanto à latência
para sair do primeiro quadrante, comportamento de retaguarda, cruzamentos no quadrante externo, total de quadrantes e o
número de bolus fecais (ANOVA-SNK unilateral, p>0,05 para
todos) (Tabela 1).
Níveis de biomarcadores
Com relação aos níveis de TNF-α, os ratos AR tratados com
DEX mostraram uma diminuição nos níveis de TNF-α da medula espinhal (p=0,02) quando comparados com os ratos sem
dor. A imobilização (grupo AR+DEX+sham-ETCC) intensificou a redução e foi revertida pela ETCC ativa em ratos AR até
os níveis AR+DEX (ANOVA-SNK unilateral, p=0,02, Figura 4,
painel A). Os ratos AR tratados com DEX mostraram uma redução nos níveis de TNF-α do hipocampo (p=0,02) quando comparados com outros grupos (ANOVA-SNK unilateral, p=0,02,
Figura 4, painel B).
Quanto aos níveis de BDNF, não houve diferença entre os grupos
nos níveis de BDNF no córtex cerebral ou tronco encefálico (ANOVA-SNK unilateral, p>0,05 para ambos; Figura 4, painel C e D,
respectivamente).
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Figura 2. Edema de pata medido no pré-tratamento (14 dias após a injeção de CFA), 2,4 e 6 dias de tratamento, e 24h após o final do tratamento
(CTRL+DEX) = controle+DEX; (AR+DEX) = artrite+DEX; (AR+DEX+sham-ETCC)
= artrite+DEX+sham-ETCC; (AR+DEX+ETCC) = artrite+DEX+ETCC
Dados expressos como média ± erro padrão da média (EEG/Bonferroni;
p<0,05). Letras diferentes indicam significância estatística.
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Figura 3. Limiar mecânico avaliado pelo teste de von Frey
(CTRL+DEX) = controle+DEX; (AR+DEX) = artrite+DEX; (AR+DEX+sham-ETCC)
= artrite+DEX+sham-ETCC; (AR+DEX+ETCC) = artrite+DEX+ETCC
Dados expressos como média ± erro padrão da média (EEG/Bonferroni;
p<0,05). Letras diferentes indicam significância estatística.

Tabela 1. Um teste de campo aberto foi realizado 24 horas após a última sessão de ETCC e/ou administração de dexametasona
Teste de campo aberto

CTRL+DEX

AR+DEX

AR+DEX+sham-ETCC

AR+DEX+ETCC

Latência (s)

3,71±1,12

2,83±0,47

4,66±1,30

6,71±1,49

Grooming (s)

2,33±1,56a

35,80±15,04b

1,83±1,22a

53,60±13,77b

Retaguarda (n)

32,42±4,60

22,57±7,59

35,00±5,53

23,14±6,06

Quad ext (n)

96,75±8,74

79,00±7,93

93,85±8,00

77,71±7,82

Quad int (n)

11,71±2,13a

4,83±0,87b

4,33±0,80b

5,28±2,00b

Total quad (n)

108,57±7,68

85,14±7,42

97,57±8,00

83,00±7,46

2,00±0,87

3,42±1,13

4,00±0,44

2,83±0,60

Bolus fecais (n)

Grupos: CTRL+DEX, AR+DEX, AR+DEX+sham-ETCC, e AR+DEX+ETCC. Dados expressos como média ± erro padrão da média do número (n) ou segundos (s).
Letras diferentes indicam significância estatística (ANOVA/SNK unilateral; p< 0,05).
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Figura 4. Níveis de biomarcadores medidos nas estruturas nervosas centrais dos ratos
(CTRL+DEX) = controle+DEX; (AR+DEX) = artrite+DEX; (AR+DEX+sham-ETCC) = artrite+DEX+sham-ETCC; (AR+DEX+ETCC) = artrite+DEX+ETCC
Painel A. Níveis de TNF-α da medula espinhal. Painel B. Níveis de TNF-α do hipocampo. Painel C. Níveis de BDNF do córtex cerebral. Painel D. Níveis de BDNF do tronco
encefálico. Dados expressos como média ± erro padrão da média (ANOVA/SNK unilateral; p<0,05). Letras diferentes indicam significância estatística.

DISCUSSÃO
O estudo demonstrou um efeito imediato, duradouro e levemente
antinociceptivo da DEX combinada com tratamentos de ETCC
bicefálica em um modelo de artrite para ratos. Estes efeitos não foram observados após a administração de somente DEX, sugerindo
um efeito específico de DEX combinada com ETCC. Os níveis de
TNF-α da medula espinhal foram reduzidos em ratos artríticos, um
resultado intensificado pela imobilização. A ETCC reverteu o efeito de imobilização. A DEX associada ao modelo de rato artrítico
mostrou uma diminuição dos níveis de TNF-α do hipocampo. Tanto a ETCC ativa quanto a sham-ETCC foram capazes de reverter
este efeito. Houve um aumento no comportamento de grooming
no modelo de rato artrítico, o qual foi revertido pela sham-ETCC.
Além disso, nenhum dos efeitos da DEX ou ETCC foi encontrado
nos níveis de BDNF do córtex cerebral ou do tronco encefálico.
Para a avaliação da dor e inflamação, os ratos foram injetados com
o CFA para desenvolver o modelo artrítico. O CFA ativa a liberação de mediadores inflamatórios, incluindo citocinas e espécies
ativas de oxigênio25. Ele também causa hiperalgesia e alodínia25,26,
as quais podem persistir por até 28 dias. O presente estudo concentrou-se na fase tardia da inflamação que induz os eventos imunológicos. As fibras periféricas aferentes sintetizam uma gama de
moléculas que podem potencialmente contribuir para a hiperalgesia em pacientes com doenças inflamatórias crônicas, tais como a
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AR. Estas incluem glutamato e outros aminoácidos excitatórios,
neuropeptídios, como a substância P, adenosina trifosfato, óxido
nítrico e prostaglandinas27.
Os AIES são os fármacos mais utilizados para diversas doenças.
Ainda assim, há vários efeitos adversos associados ao uso em longo
prazo ou de alta dose de DEX28. Com base em um estudo anterior
utilizando um modelo inflamatório crônico de rato (paniculite), no
qual a dor foi completamente revertida pela DEX23, agora a dexametasona (0,25mg/kg) foi testada. No presente estudo, um efeito
analgésico discreto foi observado somente quando combinado com
a ETCC bimodal no modelo de rato artrítico com a alodínia mecânica. Como a artrite é um modelo mais agressivo que a paniculite,
é interessante notar como os perfis inflamatórios ligados a ambas as
disfunções é diferente daqueles previamente demonstrados em paniculite29 e atrite30. No presente estudo, o efeito analgésico foi observado somente em alodínia mecânica quando a DEX foi combinada
com a ETCC. Tal resultado pode ser explicado pelo fato de que
a paniculite é um processo inflamatório menos intenso do que a
atrite em ratos. É importante notar que, em um estudo anterior, um
modelo de atrite30 usado, além de alterações histológicas, incluindo
a paniculite periarticular na articulação tibiotársica, também exibiu
infiltração inflamatória contendo células gigantes, plasmócitos, linfócitos e principalmente macrófagos e neutrófilos. Além disso, os
ratos mostraram progressão dos danos articulares, revascularização e
proliferação sinovial no 14º dia após a injeção de CFA.

O perfil da dexametasona combinada com estimulação transcraniana
por corrente contínua em ratos submetidos a um modelo de artrite

Estudos pré-clínicos anteriores realizados pelo presente grupo de
autores demonstrou efeitos imediatos e duradouros das sessões repetidas de tratamento com ETCC bicefálica na inflamação crônica8,
hiperalgesia em contenção crônica induzida por estresse7, modelo de
dor neuropática9 e modelo de dor neuropática associada a exercícios
físicos repetidos10. No entanto, no presente estudo, um leve efeito
analgésico da ETCC bimodal só foi encontrado quando combinado
com a DEX. Foi demonstrado o papel dos níveis centrais e periféricos de citocinas e neurotrofinas associadas ao efeito antinociceptivo
da ETCC em diferentes modelos de dor crônica. Ainda assim, no
presente estudo, foi encontrado efeito da dor sobre os níveis de TNF-α sem efeitos de ETCC e/ou DEX.
Além disso, um estudo31 utilizando camundongos injetados com
CFA na planta da pata e com TNF-α administrado por via subaracnóidea mostrou o papel central do TNF-α na regulação da plasticidade sináptica (sensibilização central), e que a dor inflamatória era
mediada pelo receptor TNF-α 1 assim como pelo receptor TNF-α
231. Em neurônios ganglionares dorsais, o TNF-α aumenta o potencial receptor transiente subtipo V1 e induz descarga espontânea32. É
importante notar que os receptores glicocorticoides são expressos em
icróglia in vitro e a icróglia tratada com fármacos esteroides mostrou
diminuição na produção de TNF-α e IFN-γ em resposta à injeção
de lipopolissacarídeos. Além disso, a administração de metilprednisolona reduz a expressão de TNF-α após lesão medular em ratos33,
corroborando os dados do presente estudo que mostraram diminuição nos níveis centrais de TNF-α em ratos artríticos.
O presente estudo também observou nos ratos artríticos um comportamento de grooming associado à diminuição do tempo gasto
na parte central do campo aberto. Ambos podem ser interpretados
como efeitos do tipo ansiogênico. Outro estudo34 mostrou que o
modelo de CFA promoveu um aumento de comportamentos do
tipo ansioso, como diminuição do tempo gasto e do número de entradas em braços abertos do labirinto positivo elevado e uma redução no número de visitas nos quadrantes centrais do campo aberto.
O teste de campo aberto é um método para medir atividades locomotoras e exploratórias, mas também pode indicar alguns parâmetros de comportamento de ansiedade35. Dessa maneira, é possível
sugerir que a dor induzida pela artrite aumentou o comportamento
de ansiedade e que não foi revertida por tratamentos com DEX e/
ou ETCC bicefálica repetida. É importante observar que um estudo anterior deste grupo de pesquisadores demonstrou que a ETCC
reverteu alterações de comportamento induzidas por dor neuropática crônica, indexadas por mudanças em atividades locomotoras e
exploratórias e comportamentos do tipo ansioso36. Entretanto, no
presente estudo, a ETCC não foi capaz de reverter este comportamento em um modelo de dor crônica inflamatória.
Este estudo foi limitado pelos fatores a seguir: 1) A ETCC não
invasiva não é focalizada em modelos animais. Dado que em humanos ambos os eletrodos são colocados na cabeça, a tentativa foi
de imitar posições similares de eletrodos nos ratos, entretanto, foi
impossível evitar a estimulação bicefálica por causa do seu tamanho relativamente pequeno da cabeça. 2) O desenho do experimento não incluiu um grupo controle-salina, artrite-salina e artrite-salina-ETCC. Dessa maneira, os efeitos específicos da DEX não
foram avaliados comparando-os com os potenciais efeitos salinos.
Não obstante, os efeitos da DEX em artrite induzida por CFA são
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bem descritos23,37. Similarmente, apesar da presença de um grupo
sham-ETCC para comparar os efeitos nele observados com os efeitos da ETCC, um grupo de ETCC-artrite-salina não foi incluído.
3) Foi necessário conter os ratos durante a ETCC porque o procedimento foi realizado sem anestesia, portanto, estresse induzido
por contenção não pode ser evitado. 4) A opção pela eutanásia dos
ratos 48 horas após a última sessão de ETCC foi feita porque todos
os testes comportamentais foram realizados à tarde 24 horas após a
última sessão de ETCC, o que tornou pouco prática a eutanásia no
mesmo dia após os testes. 5) Os resultados indicam a necessidade
de um novo estudo utilizando uma dose baixa de DEX combinada com ETCC. 6) Com base no estudo anterior deste grupo de
pesquisa, a dose de DEX (0,25mg/kg) foi considerada baixa, no
entanto, os dados da literatura divergem sobre a faixa de dosagem
baixa e alta para ratos38,39.
CONCLUSÃO
Os ratos artríticos demonstraram aumento em comportamentos de
grooming e do tipo ansioso indexado por diminuição no número de
cruzamentos interiores, assim como menor nível de TNF- α central.
A DEX combinada com ETCC bimodal mostrou um leve efeito
analgésico sobre a alodínia mecânica, sugerindo um possível uso da
ETCC como técnica adjuvante para reduzir a dose de corticoides
no manejo da AR. Entretanto, novos estudos devem ser encorajados
a investigar combinações de ETCC e fármacos com o objetivo de
reduzir a dose efetiva e aumentar a eficácia.
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O peixe-zebra adulto (Danio rerio) tem sido proposto como uma alternativa simples e de
baixo custo ao uso de roedores em pesquisas laboratoriais de novos compostos com potencial antinociceptivo. Este estudo teve
como objetivo avaliar se há influência do sexo do animal e do
ambiente de teste no comportamento nociceptivo orofacial do
peixe-zebra adulto.
MÉTODOS: Inicialmente, cinamaldeído, mentol, capsaicina,
solução salina ácida ou glutamato foi aplicada nos lábios do peixe-zebra adulto masculino ou feminino. Grupos naive foram incluídos como controle. A nocicepção orofacial foi quantificada
em termos de atividade locomotora. Em outra série de experimentos, foi avaliado se o aparato, aclimatação, período de teste,
temperatura da água e cor do campo aberto alterariam a resposta
nociceptiva ao cinamaldeído.
RESULTADOS: O comportamento nociceptivo não dependeu
do sexo do animal, do equipamento de teste, do horário em que
o teste foi realizado ou da cor do campo aberto. No entanto, a
aclimatação promoveu comportamento nociceptivo em animais
naive e não alterou promoveu comportamento nociceptivo em
animais naive e não alterou a resposta nociceptiva ao cinamaldeído (p<0,01 vs naive aclimatado). O comportamento nociceptivo
foi verificado apenas quando o teste foi executado a uma temperatura de 26oC (p<0,01 vs naive).
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CONCLUSÃO: Os resultados sugerem a necessidade de controlar o ambiente e a temperatura da água como fonte de variação
ambiental durante o teste de comportamento nociceptivo do
peixe-zebra adulto.
Descritores: Dor, Meio ambiente, Nocicepção, Peixe-Zebra.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Adult zebrafish (Danio rerio) has been proposed as a low-cost and simple alternative to the use of rodents in laboratory research on novel
compounds with antinociceptive potential. This study aimed
to assess whether there is an influence of animal sex and the
test environment on the orofacial nociceptive behavior of the
adult zebrafish.
METHODS: First, cinnamaldehyde, menthol, capsaicin, acidic
saline or glutamate was applied into the lips of the adult male
or female zebrafish. Naive groups were included as control. The
orofacial nociception was quantified in terms of locomotor activity. In other series of experiments, it was evaluated whether
the apparatus, acclimatization, period of test, temperature of the
water and color of the open field would alter the nociceptive
response to cinnamaldehyde.
RESULTS: The nociceptive behavior did not depend on the sex
of the animal, apparatus, time the test was performed or the color of the open field. However, acclimatization promoted nociceptive behavior in naive animals and did not alter the nociceptive response to cinnamaldehyde (p<0.01 vs acclimatized naive).
The nociception behavior was presented only when the test was
performed at a temperature of 26ºC (p<0.01 vs naive).
CONCLUSION: The results suggest the need to control the
environment and water temperature as an environmental source of variation during the nociceptive behavior test of the adult
zebrafish.
Keywords: Environment, Pain, Nociception, Zebrafish.
INTRODUÇÃO
A dor é considerada um estado afetivo negativo associado a lesões
em tecidos e é importante aliviar a dor para melhorar tanto a condição humana quanto o bem-estar animal1,2. Embora modelos de
roedores sejam amplamente utilizados na pesquisa da dor translacional3,4, outros modelos experimentais ajudam a avaliar os mecanismos evolutivamente conservados subjacentes à nocicepção e seus
fenótipos comportamentais associados5,6.
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Já foi demonstrado que o peixe-zebra adulto (Danio rerio) é uma alternativa viável aos modelos de laboratório mais tradicionais utilizados
na busca de novos compostos com potencial antinociceptivo7 com as
vantagens de ter uma homologia significativa para o genoma humano
e um custo relativamente menor em comparação com os roedores7,8.
Entretanto, tanto quanto se sabe, não há estudos que avaliem a
relação entre o ambiente de teste e o comportamento nociceptivo
do peixe-zebra, bem como se há ou não interferência do sexo do
animal. Sabe-se, por exemplo, que a temperatura da água altera a
resposta convulsiva do peixe-zebra ao pentilenotetrazol9. O estudo10
demonstrou que a atividade locomotora das larvas de peixe-zebra é
sensível à hora do dia e às condições de luz.
De acordo com outro estudo11 sobre o neurocomportamento do
peixe-zebra, o sexo muitas vezes não é relatado e o uso de modelos de roedores tanto quanto de modelos novos (peixe-zebra) pode
contribuir para a compreensão dos mecanismos que ligam o sexo
ao cérebro e ao comportamento. Já foi demonstrado que a resposta
nociceptiva corneana induzida pela solução salina hipertônica no
peixe-zebra adulto é independente do sexo do animal12. Os autores13
também relataram que não houve interferência do sexo na resposta
nociceptiva ao ácido acético administrado nos lábios do peixe-zebra.
Entretanto, tanto a solução salina hipertônica quanto o ácido acético
promovem o comportamento nociceptivo por meio de mecanismos
não específicos.
Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar se existe uma influência
do sexo do animal e do ambiente de teste no comportamento orofacial nociceptivo do peixe-zebra adulto.
MÉTODOS
Peixe-zebra selvagem adulto (Danio rerio) de ambos os sexos, fenótipo de barbatana curta, com 60-90 dias, tamanho (3,5±0,5cm) e
peso (0,3±0,2g), semelhantes obtido da Agroquímica: Comércio de
Produtos Veterinários LTDA (Fortaleza, Ceará, Brasil). Grupos de
50 peixes foram aclimatados por 24h em um tanque de vidro 10-L
(30x15x20cm) contendo água de torneira sem cloro (ProtecPlus®) e
bomba de ar com filtro submerso a 25°C e pH 7,0, em ritmo circadiano quase normal (14:10h de luz/escuro). Os peixes receberam
ração ad libitum 24h antes das experiências.
AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO SEXO NO COMPORTAMENTO OROFACIAL NOCICEPTIVO DO PEIXE-ZEBRA ADULTO
Comportamento nociceptivo orofacial induzido por cinamaldeído
A nocicepção orofacial foi induzida por cinamaldeído (TRPA1 - canal receptor de potencial transitório catiônico subfamília A membro
1 - agonista específico; 0,66 μg/mL; 5,0 μL) injetado nos lábios dos
animais (macho e fêmea; n=8/grupo), 30 min após pré-tratamento
com solução salina (20,0μL). Grupos naive (macho e fêmea, n=8/
cada) foram incluídos como controle. Os animais foram então colocados em uma placa de Petri de vidro (10x15cm) dividida em
quadrantes e a resposta nociceptiva foi quantificada em termos de
atividade locomotora (número de linhas de cruzamento) realizada
durante 0 - 5 min.
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Comportamento nociceptivo orofacial induzido por mentol
A nocicepção orofacial foi induzida por mentol (TRPM8 - canal
receptor de potencial transitório catiônico subfamília M membro 8
- agonista; 1,2mM; 5,0μL) injetado nos lábios dos animais (macho e
fêmea; n=8/grupo) 30 min após pré-tratamento com solução salina
(20,0μL). Grupos naive (macho e fêmea, n=8/cada) foram incluídos
como controle. O comportamento nociceptivo foi quantificado em
termos de atividade locomotora (número de linhas de cruzamento)
realizada durante 0 - 10 min.
Comportamento nociceptivo orofacial induzido por capsaicina
A nocicepção orofacial foi induzida por capsaicina (TRPV1 - canal
receptor de potencial transitório catiônico subfamília V membro 1
- agonista; 40,93μM; 5,0μL), dissolvida em etanol, PBS (tampão
fosfato-salino) e água destilada (1:1:8) injetada nos lábios dos animais (macho e fêmea; n=8/grupo) 30 min após pré-tratamento com
solução salina (20,0μL). Grupos naive (macho e fêmea, n=8/cada)
foram incluídos como controle. O comportamento nociceptivo foi
quantificado em termos de atividade locomotora (número de linhas
de cruzamento) realizada durante 10 - 20 min.
Comportamento nociceptivo orofacial induzido por solução
salina ácida
A nocicepção orofacial foi induzida por solução salina ácida (ASIC
- canais iônicos sensíveis a ácidos - agonista; 0,1%; 5,0μL) injetado
nos lábios dos animais (macho e fêmea; n=8/grupo) 30 min após
pré-tratamento com solução salina (20,0μL). Grupos naive (macho e fêmea, n=8/cada) foram incluídos como controle O comportamento nociceptivo foi quantificado em termos de atividade
locomotora (número de linhas de cruzamento) realizada durante
10 - 20 min.
Comportamento nociceptivo orofacial induzido por glutamato
A nocicepção orofacial foi induzida por glutamato (receptor NMDA
- N-metil-D-aspartato - agonista; 12,5mM; 5,0μL) injetado nos lábios dos animais (macho e fêmea; n=8/grupo) 30 min após o pré-tratamento com solução salina (20,0μL). Grupos naive (macho e
fêmea, n=8/cada) foram incluídos como controle. O comportamento nociceptivo foi quantificado em termos de atividade locomotora
(número de linhas de cruzamento) realizada durante 0 - 10 min.
AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO AMBIENTE DE
TESTE NO COMPORTAMENTO OROFACIAL NOCICEPTIVO DO PEIXE-ZEBRA ADULTO
Comportamento nociceptivo orofacial induzido por cinamaldeído
A nocicepção orofacial foi induzida com cinamaldeído (já descrito)
injetado nos lábios dos animais (n=8/grupo), 30min após o pré-tratamento salino (20,0μL). Grupos naive (n=8/cada) foram incluídos
como controle. O comportamento nociceptivo foi analisado como
já descrito durante zero - 5 min nas seguintes condições:
• Teste realizado em placa de Petri (10x15cm) ou béquer (250mL);
neste teste, grupos (n=8/cada);
• Teste realizado em placa de Petri com animais aclimatados ou não
24h antes dos experimentos;
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• Teste realizado em placa de Petri com horários diferentes do experimento (manhã ou tarde);
• Teste realizado em placa de Petri com diferentes temperaturas da
água: 22, 26 ou 30º C;
• Teste realizado em placa de Petri com fundo claro ou escuro.
Todo o procedimento experimental foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa Animal da Universidade Estadual do Ceará
(CEUA-UECE; #7210149/2016).
Análise estatística
Os valores estão expressos como média± erro padrão da média
(E.P.M.). Os dados obtidos foram avaliados por meios da análise
de variância unidirecional (ANOVA), seguida pelo teste de Tukey.
Em todos os casos, as diferenças foram consideradas significativas
se p<0,05. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando
A

o software GraphPad Prism 6.0 (GraphPad Prism Software Inc., San
Diego, CA, EUA).
RESULTADOS
Cinamaldeído- (p<0,01 - p<0,001 vs naive), mentol- (p<0,05 vs
naive), capsaicina- (p<0,001 - <0,0001 vs naive), solução salina ácida (p<0,0001 vs naive) e glutamato- (p<0,001 - p<0,0001 vs naive)
induziram comportamento nociceptivo no peixe-zebra adulto e este
efeito não foi dependente do sexo (Figura 1).
Influência do ambiente de teste sobre o comportamento orofacial nociceptivo do peixe-zebra adulto
O cinamaldeído induziu comportamento orofacial nociceptivo quando os animais foram testados em placa de Petri (p<0,05 vs naive) e

C

F
Na
ive

F
M
NT

M
Na
ive

M
M
NT

Na
ive

CI
N

F

F

M
Na
ive

CI
N

M

Linhas de cruzamento
(n/0-5 min)

Linhas de cruzamento
(n/0-10 min)

B

F
Na
ive

F
AS

Na
ive

M

M
AS

Na
ive

CA
P

F

F

M
Na
ive

CA
P

M

Linhas de cruzamento
(n/10-20 min)

Linhas de cruzamento
(n/0-20 min)

D

F
Na
ive

F
G
LU

M
Na
ive

G
LU

M

Linhas de cruzamento
(n/0-15 min)

E

Figura 1. Comportamento nociceptivo orofacial induzido pelo cinamaldeído (CIN - A), mentol (MNT - B), capsaicina (CAP - C), solução salina ácida
(AS - D) ou glutamato (GLU - E) em peixe-zebra adulto macho (M) e fêmea (F).
Os resultados são expressos como valores médios ± erro padrão. ANOVA seguida de Tukey. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 e **** p<0,0001 vs o respectivo grupo estimulado.
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béquer (p<0,01 vs naive), como descrito na figura 2. Houve resposta
nociceptiva quando o teste foi realizado pela manhã (p<0,01 vs naive)
ou pela tarde (p<0,05 vs naive), como mostrado na figura 3B.
Se os animais foram aclimatados ou não 24h antes do teste interferiu
na resposta nociceptiva, já que os animais naive aclimatados mostraram comportamento nociceptivo (p<0,05) como o apresentado
pelos peixes tratados com cinamaldeído (p<0,01) em comparação
com os animais naive não aclimatados (Figura 3A).
A temperatura da água na qual foi possível verificar o comportamento nociceptivo foi de 26º C (p<0,0001 vs naive - Figura 4A).
Não houve diferença na resposta quando o teste foi realizado em
placas Petri com fundo branco (p<0,001 vs naive) ou preto (p<0,01
vs naive) (Figura 4B).

Béquer

Placa de Petri

Figura 2. Comportamento nociceptivo induzido por cinamaldeído
(CIN) em peixe-zebra adulto macho e fêmea para teste realizado na
placa de Petri (A) ou béquer (B).

DISCUSSÃO

Os resultados são expressos como valores médios ± erro padrão. ANOVA seguida de Tukey. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 e **** p<0,0001 vs o respectivo
grupo estimulado.

O uso do peixe-zebra adulto como modelo animal de nocicepção
provou-se eficiente como ferramenta para o estudo de novos alvos
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Figura 3. Avaliação da interferência da aclimatação (A) e período do teste (B) sobre o comportamento nociceptivo induzido pelo cinamaldeído
(CIN) em peixe-zebra adulto macho e fêmea.
Os resultados são expressos como valores médios ± erro padrão. ANOVA seguida de Tukey. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 e **** p<0,0001 vs o respectivo grupo estimulado.
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Figura 4. Avaliação da interferência da temperatura da água (A) e da cor do campo aberto (B) no comportamento nociceptivo induzido pelo
cinamaldeído (CIN) no peixe-zebra adulto macho e fêmea.
Os resultados são expressos como valores médios ± erro padrão. ANOVA seguida de Tukey. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 e **** p<0,0001 vs o respectivo grupo estimulado.
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farmacológicos14-19. A diminuição da atividade locomotora é um dos
parâmetros da nocicepção no peixe-zebra5 e foi utilizada neste caso.
Para promover a precisão na tradução dos resultados da pesquisa
utilizando o peixe-zebra, várias particularidades da biologia deste devem ser consideradas9. Aqui, foi avaliado o efeito do sexo e mudanças no ambiente de teste no comportamento nociceptivo orofacial
do peixe-zebra adulto.
Há poucos fatores de confusão no comportamento nociceptivo
do peixe-zebra adulto, já que a aclimatação 24h antes do teste e a
temperatura da água foram os únicos parâmetros que alteraram a
resposta dos animais. Assim, como no peixe-zebra adulto, a temperatura do ambiente de teste é um fator chave na variação da resposta
nociceptiva dos roedores20,21.
Tem sido relatado que existe uma diferença entre a atividade locomotora do peixe-zebra macho e fêmea22,23. Como o parâmetro de nocicepção utilizado foi a atividade locomotora, foi investigado se haveria
interferência do sexo do animal no comportamento nociceptivo.
A influência do sexo no comportamento nociceptivo em modelos
animais tem sido amplamente demonstrada e parece que as fêmeas
têm hiperresponsividade, embora não haja diferença entre os sexos
em algumas espécies de roedores24. Aqui, uma relação entre o sexo
do animal e a resposta nociceptiva, como relatado anteriormente,
não foi verificada12,13,25.
Os testes comportamentais utilizando peixe-zebra são baseados em
confrontar o animal com um novo ambiente, experimentando o
conflito entre o desejo de explorar a área/objeto desconhecido, a
curiosidade e a motivação para evitar perigos potenciais8,25. O comportamento nociceptivo não foi alterado pelo tamanho do aparelho,
tempo ou cor da placa de Petri na qual o teste foi realizado.
O estudo26 comparou a atividade locomotora do peixe-zebra adulto
em dois campos abertos de tamanhos diferentes e constatou que a
atividade locomotora foi maior na arena maior. Esperava-se que os
animais testados no béquer mostrassem maior atividade locomotora
do que os animais testados na placa de Petri. Tanto os animais testados no béquer quanto os testados na placa de Petri apresentaram
comportamento nociceptivo. Embora o comportamento nociceptivo tenha sido mais significativo no béquer, não houve diferença entre os comportamentos apresentados no béquer e na placa de Petri.
Vários estudos têm analisado se a atividade locomotora de embriões
e larvas de peixe-zebra é alterada em diferentes momentos do dia.
Os autores27 demonstraram que a atividade dos embriões e larvas era
mais variável durante esses períodos, enquanto que a atividade era
mais alta e menos variável à tarde. O estudo10 relatou maior movimento das larvas pela manhã. Entretanto, outros estudos28 concluíram que a hora do dia não alterou sua atividade. Embora o peixe-zebra adulto seja conhecido por ser mais ativo pela manhã29, não foi
encontrada diferença entre as respostas nociceptivas do peixe-zebra
adulto testado pela manhã e à tarde.
A cor de outros equipamentos usados na pesquisa neurocomportamental, incluindo redes e béqueres de tratamento, raramente é
relatada na literatura e pode desempenhar um papel30. O peixe-zebra tem visão colorida31 e sua fisiologia visual é geralmente como a
dos mamíferos32, tornando o peixe-zebra uma ferramenta útil para
estudar o impacto das cores no comportamento30. Cores diferentes
podem afetar a percepção subjetiva da dor33, mas aqui, usando o
parâmetro de cor em campo aberto, não houve diferença na res-
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posta nociceptiva do peixe-zebra quando testado em campo aberto
branco ou preto.
Foi mostrado anteriormente que o peixe-zebra adulto rapidamente
demonstra (dentro de 5 min) o aprendizado de habituação no teste
de campo aberto34. A aclimatação induziu o comportamento nociceptivo no peixe-zebra naive como animais recebendo cinamaldeído.
Os peixes não aclimatados apresentaram alta atividade locomotora,
sugerindo a existência de mecanismos adaptativos no peixe-zebra
que inibem a nocicepção em situações de ameaça e a liberam em
situações de novidade ou expectativa35.
O efeito nociceptivo é observado na temperatura da água de 26º C,
enquanto, quando os animais são testados na temperatura da água
de 22º e 30º C, não houve comportamento nociceptivo. Este resultado corrobora as conclusões anteriores9, confirmando a necessidade
de manter a temperatura da água como fator determinante para o
manejo do peixe-zebra, já que as variações na temperatura ambiental
afetam fortemente a biologia dos peixes influenciando não somente
o crescimento, mas também a reprodução, a atividade espontânea e
o metabolismo36.
CONCLUSÃO
Em resumo, os resultados sugerem a necessidade de controlar o ambiente e a temperatura da água durante o teste de comportamento
nociceptivo do peixe-zebra adulto.
CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES
Gerlânia Oliveira Leite
Coleta de Dados, Investigação, Redação – Preparação do original
Sacha Aubrey Alves Rodrigues Santos
Coleta de Dados
Antônia Deyse de Castro Ribeiro
Coleta de Dados
Francisca Magnólia Diógenes Holanda Bezerra
Coleta de Dados
Adriana Rolim Campos
Aquisição de financiamento, Gerenciamento de Recursos, Supervisão
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mogil JS, Davis KD, Derbyshire SW. The necessity of animal models in pain research.
Pain. 2010;151(1):12-7.
Woolf CJ. What is this thing called pain? J Clin Invest. 2010;120(11):3742-4.
Stevenson GW, Bilsky EJ, Negus SS. Targeting pain-suppressed behaviors in preclinical assays of pain and analgesia: eﬀects of morphine on acetic acid-suppressed feeding
in C57BL/6J mice. J Pain. 2006;7(6):408-16.
Meotti FC, Coelho Idos S, Santos, AR. The nociception induced by glutamate in mice
is potentiated by protons released into the solution. J Pain. 2010;11(6):570-8.
Sneddon LU, Braithwaite VA, Gentle MJ. Novel object test: examining nociception
and fear in the rainbow trout. J Pain. 2003;4(8):431-40.
Du X, Yuan B, Wang J, Zhang X, Tian L, Zhang T, et al. Eﬀect of heat-reinforcing
needling on serum metabolite proﬁles in rheumatoid arthritis rabbits with cold syndrome. Zhongguo Zhen Jiu. 2017;37(9):977-83.
Magalhães FEA, de Sousa CAPB, Santos SAAR, Meneses RB, Batista FLA, Abreu AO,
et al. Adult zebraﬁsh (Danio rerio): an alternative behavioral model of formalin-induced nociception. Zebraﬁsh. 2017;14(5):422-9.
Crusio WE. Genetic dissection of mouse explaratory behavior. Behav Brain Res.
2001;125(1-2):127-32.
Menezes FP, Da Silva RS. The Influence of temperature on adult zebrafish sensitivity
to pentylenetetrazole. Epilepsy Res. 2017;135:14-8.
MacPhail RC, Brooks J, Hunter DL, Padnos B, Irons TD, Padilla S. Locomotion

13

BrJP. São Paulo, 2021 jan-mar;4(1):9-14

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

14

Leite GO, Santos SA, Ribeiro AD, Bezerra FM e Campos AR

in larval zebrafish: influence of time of day, lighting and ethanol. Neurotoxicology.
2008;30(1):52-8.
Genario R, de Abreu MS, Giacomini ACVV, Demin K, Kalueff AV. Sex differences in
behavior and neuropharmacology of zebrafish. Eur J Neurosci. 2020;52(1):2586-603.
Magalhães FEA, Batista FLA, Lima LMG, Abrante IA, de Araújo JIF, Santos SAAR,
et al. Adult zebrafish (Danio rerio) as a model for the study of corneal antinociceptive
Compounds. Zebrafish. 2018;15(6):566-74.
Dewberry S, Taylor C, Yessick L, Totsch S, Watts S, Sorge R. Development and validation of a partially automated model of inflammatory chronic pain in zebrafish. J Pain.
2016;17(4):S50.
Bautista DM, Jordt SE, Nikai T, Tsuruda PR, Read AJ, Poblete J, et al. TRPA1 mediates the inﬂammatory actions of environmental irritants and proalgesic agents. Cell.
2006;124(6):1269-82.
Nascimento JET, Morais SM, Lisboa DS, Oliveira Sousa M, Santos SAAR, Magalhães FEA, et al. The orofacial antinociceptive effect of Kaempferol-3-O-rutinoside,
isolated from the plant Ouratea fieldingiana, on adult zebrafish (Danio rerio). Biomed
Pharmacother. 2018;107:1030-6.
Santos ALE, Leite GO, Carneiro RF, Roma RR, Santos, VF, Santos, MHC, et al.
Purification and biophysical characterization of a mannose/N-acetyl-d-glucosamine-specific lectin from Machaerium acutifolium and its effect on inhibition of orofacial
pain via TRPV1 receptor. Arch Biochem Biophys. 2019;664:149-56.
Soares ICR, Santos SAAR, Coelho RF, Alves YA, Vieira-Neto AE, Tavares KCS, et
al. Oleanolic acid promotes orofacial antinociception in adult zebrafish (Danio rerio)
through TRPV1 receptors. Chem Biol Interact. 2019;299:37-43.
Lima MDCL, de Araújo JIF, Gonçalves Mota C, Magalhães FEA, Campos AR, da
Silva PT, et al. Antinociceptive effect of the essential oil of Schinus terebinthifolius
(female) leaves on adult zebrafish (Danio rerio). Zebrafish. 2020;17(2):112-9.
Silva LMRD, Lima JDSS, Magalhães FEA, Campos AR, Araújo JIF, Batista FLA, et
al. Graviola fruit bar added acerola by-product extract protects against inflammation
and nociception in adult zebrafish (Danio rerio). J Med Food. 2020;23(2):173-80.
Rosland JH. The formalin test in mice: the influence of ambient temperature. Pain.
1991;45(2):211-6.
Pincedé I, Pollin B, Meert T, Plaghki L, Le Bars D. Psychophysics of a nociceptive test in the
mouse: ambient temperature as a key factor for variation. PLoS One. 2012;7(5):e36699.
Philpott C, Donack CJ, Cousin MA, Pierret C. Reducing the noise in behavioral
assays: sex and age in adult zebraﬁsh locomotion. Zebrafish. 2012;9(4):191-4.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ariyomo TO, Watt PJ. Effect of hunger level and time of day on boldness and aggression in the zebrafish Danio rerio. Fish Biol. 2015;86(6):1852-9.
Korczeniewska OA, Khan J, Tao Y, Eliav E, Benoliel R. Effects of sex and stress
on trigeminal neuropathic pain-like behavior in rats. J Oral Facial Pain Headache.
2017;31(4):381-97.
Steimer T, Driscooll P. Divergent stress responses and coping styles in psycoghenetically select Roman high-(RHA) and low-(RLA) avoidance rats: behavioural, neuroendocrine and developmental aspects. Stress. 2003;6(2):87-100.
Stewart AM, Gaikwad S, Kyzar E, Kalueff AV. Understanding spatio-temporal strategies of adult zebrafish exploration in the open field test. Brain Res. 2012;1451:44-52.
Kristofco LA, Cruz LC, Haddad SP, Behra ML, Chambliss CK, Brooks CW. Age
matters: developmental stage of Danio rerio larvae influences photomotor response
thresholds to diazinion or diphenhydramine. Aquat Toxicol. 2016;170:344-54.
Fitzgerald JA, Kirla, KT, Zinner CP, Vom Berg CM. Emergence of consistent
intra-individual locomotor patterns during zebrafish development. Sci Rep.
2019;9(1):13647.
Sykes DJ, Suriyampola PS, Martins EP. Recent experience impacts social behavior in
a novel context by adult zebrafish (Danio rerio). PLoS One. 2018;13(10):e0204994.
de Abreu MS, Giacomici ACVV, Genario R, Dos Santos BE, Marcon L, Demin KA,
et al. The impact of housing environment color on zebrafish anxiety-like behavioral
and physiological (cortisol) responses. Gen Comp Endocrinol. 2020;294:113499.
Zimmermann MJY, Nevala NE, Yoshimatsu T, Osorio D, Nilsson DE, Berens P, et al.
Zebrafish differentially process color across visual space to match natural scenes. Curr
Biol. 2018;28(13):2018-32.e5.
Meier A, Nelson R, Connaughton VP. Color processing in zebrafish retina. Front Cell
Neurosci. 2018;12:327.
Wiercioch-Kuzianik K, Babel P. Color hurts. The effect of color on pain perception.
Pain Med. 2019;20(10):1955-62.
Champagne DL, Hoefnagels CCM, Kloet RE, Richardson MK. Translating rodent
behavioral repertoire to zebrafish (Danio rerio): relevance for stress research. Behav
Brain Res. 2010;214(2):332-42.
Maximino C. Modulation of nociceptive-like behavior in zebrafish (Danio rerio) by
environmental stressors. Psychol Neurosci. 2011;4(1):149-55.
Angiulli E, Pagliara V, Cioni C, Frabetti F, Pizzetti F, Alleva E, Toni M. Increase in environmental temperature affects exploratory behaviour, anxiety, and social preference
in Danio rerio. Sci Rep. 2020;10(1):5385.

ARTIGO ORIGINAL

BrJP. São Paulo, 2021 jan-mar;4(1):15-9

Conhecimento e uso das Práticas Integrativas e Complementares em
Saúde por pacientes com dor orofacial
Knowledge and use of Integrative and Complementary Health Practices by patients with
orofacial pain
Keila Esterlina Chagas1, Clarice do Vale Araújo Melo1, Isabela Rodrigues Rocha2, Camila Megale Almeida-Leite3, Janice Simpson
de Paula4
DOI 10.5935/2595-0118.20210004

RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A utilização de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) no tratamento da
dor tem aumentado, sobretudo em função da natureza biopsicossocial da dor. O objetivo foi avaliar o conhecimento e uso das
PICS em pacientes com dor orofacial e conhecer o perfil sociodemográfico dos pacientes que utilizam essas terapias.
MÉTODOS: Estudo do tipo transversal, com pacientes atendidos de agosto de 2018 a julho de 2019 nas clínicas de dor orofacial. A coleta de dados foi feita por meio de um questionário
sobre conhecimento, uso e interesse a respeito das PICS.
RESULTADOS: Dos 66 pacientes, 56 (84,8%) eram mulheres.
Desses, 97% conheciam as práticas integrativas, sendo a acupuntura a mais conhecida (89,6%). Ademais, 59% dos participantes
fizeram uso de alguma terapia para dor orofacial, sendo a fitoterapia a mais utilizada (28,8%), e 97% tinham interesse em conhecer e utilizar as práticas.
CONCLUSÃO: Pacientes com dor orofacial conhecem e utilizam as PICS para alívio da dor e promoção do bem-estar. Há
grande interesse pelas práticas, fato que estimula a inclusão no
tratamento complementar da dor orofacial.
Descritores: Dor crônica, Dor facial, Odontologia, Terapias
complementares.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Use of Integrative and
Complementary Health Practices (ICHP) in pain management
has increased, mainly due to the biopsychosocial nature of pain.
The objective of this work is to evaluate the knowledge and use
of ICHP in patients with orofacial pain and describe the sociodemographic profile of patients that use these therapies.
METHODS: This is a cross-sectional study and data collection
was performed through a questionnaire about knowledge, use
and interest in ICHP in a sample of patients with orofacial pain.
Adult patients of both sexes under treatment from August 2018
to July 2019 at orofacial pain specialized services were included.
RESULTS: Fifty-six patients (84.8%) were female and among
those 97% had previous knowledge of complementary practices,
with acupuncture being the most known (89.6%). In addition,
59% of participants used therapies for orofacial pain, mainly
phytotherapy (28.8%). Ninety-seven percent showed interest in
knowledge and use of complementary therapies. Among users,
the majority was female.
CONCLUSION: The patients know and use ICHP to relieve
orofacial pain and show great interest in the field which justifies
inclusion of complementary practices for management of orofacial pain.
Keywords: Chronic pain, Complementary therapies, Dentistry,
Facial pain.
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INTRODUÇÃO
A dor crônica (DC) é um problema de saúde pública devido aos
altos custos associados ao tratamento, às incapacidades físicas e emocionais geradas e ao absenteísmo1. Estudos epidemiológicos relatam
que 33 a 50% da população mundial sofre de DC2,3. Dentre os diversos tipos de DC, a dor orofacial (DOF), definida como toda dor
associada a tecidos moles e mineralizados da cabeça, face e pescoço,
acomete 12 a 22% da população mundial e gera grande desconforto
e sofrimento3.
O tratamento preconizado para a DOF, assim como para as DCs, em
geral, visa a redução da dor e a recuperação da função. Para isso, deve-se considerar não somente o diagnóstico puramente biológico, mas
também a ampla gama de fatores psicológicos, sociais e contextuais de
cada indivíduo4,5. Considerando, portanto, a natureza biopsicossocial
da DC, a utilização das Práticas Integrativas e Complementares em
Saúde (PICS) torna-se bastante relevante no manejo clínico da dor e
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promove o vínculo terapêutico entre profissional de saúde e paciente,
gerando resultados mais efetivos6. Apesar da necessidade de mais estudos aprofundados sobre os mecanismos, efeitos adversos e a eficácia
de algumas PICS, diversos benefícios já foram relatados no alívio de
sintomas de doenças e DCs, dentre eles a DOF, sobretudo quando o
tratamento convencional não apresenta resultados satisfatórios7-9.
Em 2006, o Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), que objetiva colaborar para que o paciente tenha atenção humanizada e integral, proporcionando atendimento multiprofissional na atenção à saúde10.
Desde então, o interesse e conhecimento por parte dos profissionais
da saúde e dos pacientes com relação às PICS têm aumentado no
Brasil, principalmente em função de estudos científicos que demonstram seus benefícios7,8,11,12.
O uso das PICS por parte dos pacientes está relacionado ao conhecimento prévio, ao acesso e aos benefícios da combinação das PICS
ao tratamento convencional13. Contudo, é relatado que o uso é mais
difundido entre indivíduos com grande interesse em aumentar seus
conhecimentos sobre as PICS, assim como em pacientes com condições crônicas de saúde, como a dor14,15.
Diante do exposto, percebeu-se a importância de avaliar o conhecimento sobre as PICS por parte dos pacientes que sofrem de DOF para
subsidiar tomadas de decisões e propostas terapêuticas de integração
das PICS ao tratamento tradicional, o que pode contribuir para alívio da dor e melhor qualidade de vida. Isso se torna particularmente
importante no contexto da DOF e da disfunção temporomandibular
(DTM), uma vez que o tratamento multiprofissional é preconizado
como fundamental para o manejo da sintomatologia dolorosa e do
controle dos hábitos perpetuantes e fatores psicossociais associados
a essas condições16,17. Ademais, o reconhecimento das PICS como
modalidade terapêutica, tanto pelos que atuam na assistência à saúde
quanto pela população em geral, permitirá sua aplicabilidade na prática clínica e o desenvolvimento de novos estudos, com repercussões
claras para a ciência e para a comunidade atendida6.
O objetivo foi avaliar o conhecimento e uso das PICS em pacientes
com DOF e conhecer o perfil sociodemográfico dos pacientes que
utilizam essas terapias.
MÉTODOS
Foi realizado um estudo descritivo, analítico e quantitativo, do tipo
exploratório transversal. Amostra por conveniência, em que foram
convidados para pesquisa todos os novos pacientes do Serviço de
Dor Orofacial da Clínica de Dor do Hospital das Clínicas e da clínica da disciplina de Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da
Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Do total
de 88 pacientes que compareceram nos serviços no período de coleta
de dados, foram incluídos na pesquisa 66 (75%) que preencheram
os critérios de elegibilidade a seguir: estar em tratamento em um
dos serviços especializados descritos, possuir idade mínima de 18
anos e ser capaz de entender adequadamente as instruções durante
a aplicação do questionário. O critério de exclusão foi a recusa em
participar voluntariamente e/ou assinar o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE).
A coleta de dados foi realizada mediante aplicação de um questionário adaptado18, com questões sobre aspectos sociodemográficos,
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características da dor e tratamentos realizados, além de perguntas
sobre uso, conhecimento e interesse pelas PICS. O período de coleta de dados foi de agosto de 2018 a julho de 2019. Previamente
ao início da coleta de dados, foi realizado um estudo piloto com 6
pacientes, correspondente a 10% da amostra, para treinamento dos
pesquisadores para entrevista.
Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Universidade Federal de Minas Gerais (CAAE 89495618.7.0000.5149).
Análise estatística
Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva. A associação dos aspectos sociodemográficos e clínicos com o uso das
PICS foi avaliada por meio do teste Qui-quadrado, nível de significância de 5%. Uso do Software IBM® SPSS® Statistics 23.0.
RESULTADOS
A maioria era do sexo feminino (56; 84,8%), com 9 ou mais anos
de estudo (52; 78,8%), religião declarada (55; 83,3%), residência
em Belo Horizonte (44, 66,7%) e com renda familiar de 1 a 4,9
salários mínimos (48, 72,7%). Quanto ao estado civil, 30 pacientes
(45,4%) eram solteiros e 30 (45,4%) eram casados, sendo o restante
(6; 9,1%) viúvo, divorciado ou em união estável. A média de idade
dos participantes foi de 42±17 anos.
Vinte e sete (40,9%) pacientes apresentavam DOF como único local de dor, sendo a face e a articulação temporomandibular (ATM)
as regiões mais citadas. A duração da dor foi de 68,4±80,4 meses e,
para o alívio dos sintomas, 17 (25,8%) pacientes relataram utilizar
fármacos, 12 (18,2%) terapias não farmacológicas e 28 (42,4%) a
associação de fármacos e tratamentos não farmacológicos. Dos 66
(100%) participantes, 40 (60,6%) relataram utilizar terapias não
farmacológicas, sendo a fisioterapia (13,6%), as PICS (10,6%) e
atividades físicas (9,1%) as mais relatadas. Apenas 9 (13,6%) participantes não utilizaram tratamentos para alívio da dor.
No que diz respeito ao conhecimento, uso e interesse em relação
às PICS, 64 (97%) pacientes relataram que tinham conhecimento prévio, 39 (59%) faziam uso e 64 (97%) gostariam de ter acesso às PICS (Tabela 1). A acupuntura foi a prática mais conhecida
(89,4%), a fitoterapia a mais usada (n=19; 28,8%). O maior interesse dos pacientes também foi pela acupuntura (74,2%).
As fontes de conhecimento sobre PICS mais citadas pelos participantes foram amigos (40,6%), jornal/televisão/rádio (34,4%) e família (34,4%). A tabela 2 detalha as motivações para utilização das
PICS pelos 39 (100%) pacientes que relataram fazer uso delas e o
alívio da dor foi o motivo mais citado (n=14; 35,9%).
Na tabela 3 estão apresentadas as justificativas relatadas pelos 64
(97%) participantes que gostariam que as PICS fossem ofertadas
nos serviços públicos de saúde.
Ao avaliar as características sociodemográficas entre os pacientes que
relataram usar PICS, a maioria era do sexo feminino, com diferença
estatisticamente significativa (p=0,012). A maioria dos pacientes que
usaram as PICS possuíam mais de 8 anos de estudo, não tinham
religião declarada, eram solteiros/viúvos/divorciados, residiam na capital e possuíam renda maior do que 2 salários mínimos. Contudo,
não foi observada diferença estatisticamente significativa entre essas
variáveis (p>0,05).

Conhecimento e uso das Práticas Integrativas e Complementares
em Saúde por pacientes com dor orofacial

Tabela 1. Conhecimento, uso e interesse referente às PICS pelos pacientes atendidos nos serviços de dor orofacial
PICS

Conhecimento
n (%)

Uso
n (%)

Interesse
n (%)

59 (89,4)

11 (16,7)

49 (74,2)

4 (6,1)

1 (1,5)

3 (4,5)

Aromaterapia

19 (28,8)

3 (4,5)

3 (4,5)

Arteterapia

12 (18,2)

0

6 (9,1)

Auriculoterapia

36 (54,5)

7 (10,6)

17(25,8)

Acupuntura
Apiterapia

Ayurveda

4 (6,1)

0

2 (3,0)

Biodança/dança circular

9 (13,6)

2 (3,0)

7 (10,6)

Bioenergética

1 (1,5)

0

2 (3,0)

11 (16,7)

0

2 (3,0)

Crenoterapia

3 (4,5)

1 (1,5)

0

Cromoterapia

11 (16.7)

1 (1,5)

3 (4,5)

Fitoterapia

45 (68,2)

19 (28,8)

15 (22,7)

Geoterapia

10 (15,1)

0

2 (3,0)

Hipnoterapia

19 (28,8)

0

8 (12,1)

Homeopatia

47 (71,2)

9 (13,6)

Massagem

49 (74,2)
3 (4,5)

Meditação
Musicoterapia

Constelação familiar

Medicina antroposófica

n (%)

Proporcionar benefícios para a saúde e bem-estar das
pessoas

39 (60,9)

Ser acessível para a população

7 (10,9)

Ser mais uma opção de tratamento

5 (7,8)

Diminuir o uso de fármacos

4 (6,2)

Complementar os métodos tradicionais de tratamento/proporcionar benefícios para a saúde e bem-estar
das pessoas

1 (1,6)

Diminuir o uso de fármacos/proporcionar benefícios
para a saúde e bem-estar das pessoas

1 (1,6)

Aliviar a dor

1 (1,6)

Aliviar a dor/ser acessível para a população

1 (1,6)

Ser mais uma opção de tratamento/proporcionar benefícios para a saúde e bem-estar das pessoas

1 (1,6)

13 (19,7)

18 (27,3)

38 (57,6)

Complementar os métodos tradicionais de tratamento

1 (1,6)

0

2 (3,0)

40 (60,6)

8 (12,1)

11 (16,7)
7 (10,6)

2 (3,0)

2 (3,0)

1 (1,5)

0

Osteopatia

2 (3,0)

0

5 (7,6)

2 (3,0)

0

0

Práticas corporais da MTC

12 (18,2)

4 (6,1)

7 (10,6)

Quiropraxia

11 (16,7)

2 (3,0)

12 (18,2)

Reiki

19 (28,8)

3 (4,5)

5 (7,6)

3 (4,5)

0

2 (3,0)

Terapia de florais

20 (30,3)

4 (6,1)

7 (10,6)

Yoga

45 (68,2)

6 (9,1)

30 (45,4)

0

7 (10,6)

1 (1,5)

Outras (laserterapia)

Justificativas

1 (1,6)

22 (33,3)

Terapia comunitária

Tabela 3. Justificativas dos pacientes atendidos nos serviços de dor
orofacial para o oferecimento de PICS para tratamento da dor

Acreditar ser um bom tratamento, com base no relato
de pessoas

Naturopatia
Ozonioterapia
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MTC = Medicina Tradicional Chinesa.

Tabela 2. Motivações pelos quais os pacientes atendidos nos serviços de dor orofacial utilizam as PICS
Motivações
Alívio de dor
Alívio de dor/bem-estar
Bem-estar
Alívio de dor/ansiedade
Alívio de dor/ansiedade/bem-estar
Alívio de dor/estresse
Alívio de dor/estética
Ansiedade/doenças cardiovasculares
Ansiedade/bem-estar
Ansiedade/depressão
Ansiedade/estresse
Alívio de dores/ansiedade/bem-estar/depressão/infecções virais/doenças inflamatórias
Bem-estar/estética
Estresse
Alívio de dor/emagrecimento
Sem informação
Total

n (%)
14 (35,9)
5 (12,8)
3 (7,7)
2 (5,1)
2 (5,1)
2 (5,1)
1 (2,6)
1 (2,6)
1 (2,6)
1 (2,6)
1 (2,6)
1 (2,6)
1 (2,6)
1 (2,6)
1 (2,6)
2 (5,1)
39 (100,0)

Sem informação
Total

2 (3,0)
64 (100,0)

DISCUSSÃO
Esta pesquisa evidenciou a alta prevalência de conhecimento e uso
das PICS pelos pacientes com DOF, demonstrando a relevância da
integração das PICS ao tratamento tradicional da dor na Odontologia e a necessidade de estudos futuros nessa área. Destaca-se também
o interesse dos pacientes pela oferta das PICS nos serviços públicos de saúde, especialmente devido à maior facilidade de acesso e à
melhora na qualidade de vida, condições relevantes no contexto da
satisfação do usuário e do conceito ampliado de saúde.
Quanto ao perfil sociodemográfico, a amostra estudada coincide
com o perfil de indivíduos com DOF a nível mundial. Mulheres
jovens são mais acometidas por DOF, sobretudo DTM6,19,20, possivelmente devido à ação do hormônio estrógeno19,20. Além disso, as
mulheres têm maior probabilidade de buscar tratamentos preventivos e complementares para DOF15.
Observou-se que a maioria dos pacientes com DOF utiliza a PICS
concomitantes ao tratamento farmacológico, com o objetivo de
aprimorar o alívio da dor, promover bem-estar físico e emocional e
diminuir ansiedade e estresse. Esses dados reforçam que pacientes
com DOF, em geral, parecem não estar satisfeitos com o atendimento baseado no modelo biomédico e procuram outros métodos
de tratamento2. Tendo em vista a importância da compreensão do
perfil multifatorial e do modelo biopsicossocial da DC, há necessidade da interação multiprofissional no diagnóstico e tratamento
da dor com o objetivo de proporcionar um atendimento integral
aos pacientes22-24. Dentro dessa perspectiva, o uso de terapias não
farmacológicas, dentre elas as PICS, em associação aos métodos
tradicionais de tratamento, contribui para a abordagem biopsicossocial da dor, permite tratamento personalizado e holístico ao
paciente, além de promover vínculo terapêutico entre profissional
e paciente, com claras repercussões no alívio da dor e na melhoria
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da qualidade de vida25. Ainda, a adoção de terapêuticas complementares favorece a diminuição do uso de fármacos e a prevenção
de agravos à saúde26.
Nesse sentido, estudos relatam que o uso das PICS está associado
principalmente ao acesso, conhecimento prévio e benefícios resultantes da sua associação com o tratamento convencional13,15. Ademais, indivíduos com dores crônicas buscam conhecer e utilizar tratamentos complementares para melhorar a sua condição de saúde14.
Dentro desse contexto, os resultados desta pesquisa revelam que os
participantes possuem conhecimento prévio e interesse, mas a utilização foi limitada provavelmente pela dificuldade de acesso às PICS,
seja no sistema público de saúde, seja no privado.
O uso das PICS está prioritariamente relacionado ao alívio da dor
nos pacientes com DOF, como acontece em outras condições de
DC2,5. No entanto, também há como motivação a promoção do
bem-estar e o controle de ansiedade e estresse, o que repercute positivamente na qualidade de vida25. De maneira semelhante, o interesse
pela oferta das PICS ocorre, principalmente, em função dos potenciais benefícios à saúde e da possibilidade de acesso pela população
em geral, o que pode trazer inúmeros benefícios à saúde e à qualidade de vida27,28.
Além disso, foi possível observar nos pacientes que fazem uso das
PICS um maior nível de escolaridade, reforçando que o acesso ao
conhecimento sobre as terapias complementares e seus benefícios é
importante para sua utilização15. Dentro dessa perspectiva, fica clara
a relevância da disseminação do conhecimento na área para a população em geral e, em especial, para as classes de nível socioeconômico
mais baixo.
Pesquisas demonstram que o interesse pelo conhecimento e uso das
PICS por pacientes e profissionais da saúde tem aumentado consideravelmente, sobretudo em função da promoção do bem-estar físico, emocional e social dos indivíduos11,12. Contudo, o ensino sobre
a aplicabilidade das PICS em cursos de graduação das faculdades e
universidades brasileiras e os trabalhos científicos na área é escasso,
o que impede a propagação desse conhecimento e a geração de evidências científicas, limitando a difusão e a utilização por equipes
de saúde e pacientes6. Por fim, este estudo deixa claro o potencial
de utilização das PICS por parte dos pacientes com DOF, o que
apresenta particular importância no ensino de graduação em Odontologia, nas políticas públicas de saúde bucal e no manejo da DC na
área odontológica.
Com relação às limitações deste estudo, houve dificuldade por parte dos pacientes em reconhecer algumas PICS apenas pelos nomes
apresentados e para facilitar o processo, imagens, símbolos e conceitos foram apresentados pelo entrevistador. Há necessidade de validação do instrumento proposto. Dentre os pacientes que não utilizam
PICS, a ausência de descrição dos motivos para a não utilização
impede inferências sobre suas reais motivações. Ainda, trata-se de
amostra de conveniência e estudos com amostragem representativa e
com pacientes com outros tipos de DC contribuirão para os avanços
científicos na área.

fato que estimula a inclusão das PICS no tratamento complementar
da DOF.

CONCLUSÃO

13.

Pacientes com DOF conhecem e utilizam as PICS para alívio da
dor e promoção do bem-estar. Há grande interesse pelas práticas,

14.
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Prevalência e fatores associados à dor musculoesquelética em
profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Prevalence and associated factors with musculoskeletal pain in professionals of the Mobile
Emergency Care Service
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Os profissionais do atendimento pré-hospitalar estão expostos a ambientes insalubres, que
podem representar fatores de risco para o desenvolvimento de
distúrbios musculoesqueléticos. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi observar a prevalência de dor musculoesquelética
em profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) e seus fatores associados.
MÉTODOS: Estudo de corte transversal, realizado em três bases do SAMU de Pernambuco. Foram avaliados 95 profissionais,
de ambos os sexos, com faixa etária entre 21 e 58 anos, sendo
(n=36: condutores socorristas, n=38: técnicos de enfermagem,
n=15: enfermeiros e n=6: médicos). Para a avaliação da dor musculoesquelética foi utilizado o Nordic Questionnaire of Musculoskeletal Symptoms e, para quantificar a intensidade das dores, a
escala analógica visual.
RESULTADOS: As dores musculoesqueléticas foram relatadas
por 71,6% (n=68) dos socorristas, desses, apenas 18% (n=17)
mencionaram que já apresentavam tais dores antes das suas atividades laborais no SAMU. Os técnicos de enfermagem foram
os profissionais mais acometidos pelas dores musculoesqueléticas
(89,5%), seguidos dos enfermeiros (73,3%), dos condutores socorristas (55,6%) e médicos (50%). A coluna lombar (53,5%),
os joelhos (32,6%) e a coluna cervical (30,5%) foram regiões corporais mais acometidas pelas dores e o sexo feminino foi um fator
associado à presença das dores musculoesqueléticas (p=0,024).
CONCLUSÃO: Foi observada elevada prevalência de dor musculoesquelética nos profissionais do SAMU avaliados, sobretudo
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nos profissionais de enfermagem, Além disso, o sexo feminino foi
um fator associado à presença de dor musculoesquelética nesse
grupo de profissionais.
Descritores: Articulação do joelho, Cervicalgia, Dor lombar,
Saúde do trabalhador, Serviços médicos de emergência.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The professionals who
work in pre-hospital care are exposed to unhealthy environments, which can represent risk factors for the development of
musculoskeletal disorders. Thus, the objective of this study was
to observe the prevalence of musculoskeletal pain in professionals of the Mobile Emergency Care Service (SAMU) and identify its associated factors.
METHODS: Cross-sectional study, carried out at three SAMU
bases in Pernambuco. Ninety five professionals were evaluated, of
both sexes and age range between 21-58 years old, being (n=36:
ambulance drivers, n=38: nursing technicians, n=15: nurses and
n=6: physicians). For the musculoskeletal pain evaluation, the
Nordic Questionnaire of Musculoskeletal Symptoms was used. To
quantify the intensity of pain, the visual analogue scale was used.
RESULTS: Musculoskeletal pain was reported by 71.6% (n=68)
of the rescuers; of these, only 18% (n=17) mentioned that they
already had these pains before their SAMU labor activity. Nursing technicians was the professionals most affected by the
musculoskeletal pain (89.5%), followed by nurses (73.3%), ambulance drivers (55.6%) and the physicians (50%). The lumbar
spine (53.5%), knees (32.6%) and cervical spine (30.5%) were
the body regions most affected by pain and the female sex was
associated with musculoskeletal pain presence (p=0.024).
CONCLUSION: High musculoskeletal pain prevalence was observed among professionals of SAMU, especially in the nursing
professionals. In addition, the female gender was shown to be
a factor associated with musculoskeletal pain presence in this
group of professionals.
Keywords: Emergency medical services, Knee joint, Low back
pain, Neck pain, Occupational health.
INTRODUÇÃO
Os distúrbios musculoesqueléticos (DME) vêm se consolidando
como um dos problemas mais relevantes para saúde pública, pois
tem acometido trabalhadores em diversas áreas, com o surgimento
de grande variedade de sinais e sintomas tais como dor, desconforto
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físico, sensação de peso, fadiga, parestesias e limitações nos movimentos articulares. Esses sinais e sintomas iniciam de modo insidioso, podem ser referidos simultaneamente ou não e evoluem, rapidamente, caso não ocorram mudanças nas condições de trabalho1,2.
Os profissionais que atuam no atendimento pré-hospitalar exercem
atividades que causam grande desgaste físico devido ao modo que
se encontram os mais diversos pacientes e os seus graus de dependência, além das características do ambiente de trabalho3. Esses profissionais se deparam, frequentemente, com situações de risco para
prestar a assistência e se expõem a ambientes insalubres, em locais de
difícil acesso, com presença de fogo, água, lama, energia elétrica sem
controle, arriscando, muitas vezes, a própria vida4.
A exposição a estes ambientes é constante e intensa devido ao ritmo
acelerado das demandas e pelas muitas horas de trabalho que fazem
parte da rotina do atendimento pré-hospitalar, acarretando na diminuição da produtividade e da qualidade de vida do trabalhador5.
Além disso, durante o atendimento pré-hospitalar, algumas técnicas
utilizadas para a remoção das vítimas, como a utilização das pranchas, exigem mecânica corporal intensa por parte do socorrista e a
estratégia utilizada para o transporte dos pacientes pode variar de
acordo com a situação enfrentada pelas equipes de resgate6.
A presença de perigo no local, o quantitativo de profissionais disponíveis para realizar o resgate, o diagnóstico e a gravidade do paciente, bem como a cena do resgate, influenciam diretamente no tipo
de transporte e quando técnicas incorretas são utilizadas o paciente pode sofrer um novo trauma, assim como os socorristas DME6.
Diante das condições de trabalho, nem sempre favoráveis para o
resgate dos pacientes, os profissionais do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU) estão propensos a desenvolver alterações no sistema musculoesquelético, que podem causar dor e DME
mais graves.
Evidências demonstram que os profissionais de saúde, que trabalham
no atendimento pré-hospitalar ou não, apresentam prevalência elevada de DME e absenteísmo, e que esses distúrbios têm sido a principal causa de afastamento do trabalhos desses profissionais7-11. Existem
uma escassez de estudos sobre DME em socorristas, especialmente
sobre a dor musculoesquelética, justificando a realização do presente
estudo, cujo objetivo foi observar a prevalência de dor musculoesquelética e seus fatores associados nos profissionais do SAMU.
MÉTODOS
Estudo de corte transversal, realizado conforme as recomendações do Strengthening the Reporting of Observational Studies in
Epidemiology (STROBE) para estudos observacionais12-14, realizado em três bases do SAMU de suporte básico e avançado do
agreste de Pernambuco, incluindo condutores socorristas, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, foi realizado um
levantamento sobre o quantitativo de profissionais socorristas totalizando 104 profissionais, sendo 36 condutores socorristas, 38
técnicos de enfermagem, 15 enfermeiros e 15 médicos, os quais
foram convidados a participar do estudo. Os critérios de inclusão
foram: ser socorrista do SAMU há pelo menos um ano, atuar
nas ambulâncias de suporte básico/avançado e na remoção dos
pacientes e ter de 20 a 60 anos. Todos os participantes assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), concor-
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dando em participar do estudo. Foram excluídos profissionais
com histórico de: doenças crônicas no sistema osteomioarticular,
fraturas com uso de placa e/ou parafuso, contusões, distensões
recentes, hérnias de disco, socorristas que estavam de férias ou os
recém-retornados de férias.
Para as avaliações foram utilizados três instrumentos: a ficha de
avaliação com dados pessoais e de aspectos relacionados à atividade laboral, o Nordic Questionnaire of Musculoskeletal Symptoms
(NQMS)15, que foi utilizado para a avaliação da dor musculoesquelética, e a escala analógica visual (EAV)16, para quantificar a intensidade das dores referidas.
A avaliação foi conduzida em sala reservada para evitar possíveis
constrangimentos dos profissionais em expor suas dores musculoesqueléticas diante dos diretores ou chefes do SAMU e dos seus colegas de trabalho.
A avaliação da dor musculoesquelética foi realizada por meio do
NQMS, instrumento validado para a população brasileira15 que
consiste em escolhas dicotômicas quanto à presença ou não de sintomas osteomusculares na coluna cervical, ombro, braço, antebraço,
punho e mão, coluna torácica, coluna lombar, quadril, coxa, joelho,
perna, tornozelo e pé, fornecendo dados sobre esses sintomas em
períodos de tempos diferentes. Neste estudo o único sintoma osteomuscular avaliado foi dor musculoesquelética dos últimos sete dias,
cuja intensidade foi quantificada pela EAV, que consiste em uma
linha horizontal de 100 mm, na qual zero representa a ausência de
dor e 10 dor intensa17.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro
Universitário do Vale do Ipojuca (UNIFAVIP), de acordo com o
parecer de número: 1.046.368.
Análise estatística
Foram utilizados como possíveis fatores associados à dor musculoesquelética o sexo, idade, índice de massa corporal, duração da
jornada semanal de trabalho e o tempo de trabalho no SAMU. Para
testar a normalidade das variáveis quantitativas, foi utilizado o teste
de Kolmogorov-Smirnov. Na comparação entre as médias de dois
grupos foi utilizado o teste de Mann-Whitney para os casos de não
normalidade dos dados e o teste t de Student, compatíveis com distribuição normal. Para as variáveis dicotômicas foram utilizados os
testes de independência Qui-quadrado de Pearson ou o Exato de
Fisher quando necessário.
Os dados foram tabulados no Microsoft Office Excel, versão 2010 por
dois pesquisadores independentes (double data entry) para evitar erros de digitação18, garantindo maior confiabilidade, e transferidos
para o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0, no qual foram realizadas todas as análises, adotando o nível
de significância estatística de 5%.
RESULTADOS
Foram incluídos 95 profissionais: 36 condutores socorristas, 38
técnicos de enfermagem, 15 enfermeiros e 6 médicos, constituindo
amostra por conveniência (Tabela 1). Foram excluídos 9 médicos
por não preencherem os critérios de elegibilidade.
Não houve associação entre a dor musculoesquelética e a idade
(p= 0,970- t de Student), IMC (p=0,073- t de Student) e jor-
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Tabela 1. Caracterização da amostra
Todos
(n=95)

Condutores
(n=36)

Técnicos
(n=36)

Enfermeiros
(n=15)

Médicos
(n=6)

Idade (anos)

34,4±0,75

34,6±1,29

34,5±1,14

33,5±1,47

35,8±4,68

IMC

26,4±5,19

28,1±4,97

27,2±4,81

21,7±6,45

27,7±2,37

Tempo de trabalho no SAMU*

48,5±3,70

52,7±6,34

46,4±5,54

50,4±10,6

32,0±9,21

Jornada semanal de trabalho**

64,6±2,34

40,9±24,5

65,8±23,4

63,0±20,0

70,0±17,6

IMC = Índice de Massa Corporal; SAMU = Serviço de Atendimento Móvel de Urgência; * Em meses; ** Em horas.

Tabela 2. Prevalência de dor musculoesquelética
Dor musculoesquelética

Todos
(n=95)

Condutores
(n=36)

Técnicos
(n=36)

Enfermeiros
(n=15)

Médicos
(n=6)

Nos últimos sete dias

68 (71,6)

20 (55,6)

34 (89,5)

11 (73,3)

03 (50,0)

Já sentia dor antes de trabalhar no SAMU

17 (18,0)

06 (16,7)

09 (23,7)

01 (6,7)

01 (16,7)

Quase sempre sinto dor ao final da jornada de trabalho

16 (16,8)

04 (11,1)

10 (26,3)

02 (13,3)

0 (0)

Às vezes sinto dor ao final da jornada de trabalho

37 (39,0)

10 (27,8)

15 (39,5)

09 (60,1)

03 (50,0)

Raramente sinto dor ao final da jornada de trabalho

21 (22,1)

09 (25,0)

09 (23,7)

02 (13,3)

01 (16,7)

Não sinto dor ao final da jornada de trabalho

21 (22,1)

13 (36,1)

04 (10,5)

02 (13,3)

02 (33,3)

Já faltei ao trabalho devido à dor

12 (12,6)

05 (13,9)

04 (10,5)

02 (13,3)

01 (16,7)

Já troquei o plantão devido à dor

10 (10,5)

04 (11,1)

05 (13,2)

01 (6,7)

0 (0)

SAMU = Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

nada semanal de trabalho (p= 0,847 – t de Student). O mesmo ocorreu com o tempo de trabalho no SAMU (p=0,362 –
Mann-Whitney).
Foi observada uma prevalência elevada de dor musculoesquelética
nos socorristas 71,6% (n=68), sendo que 18% (n=17) relataram
que já apresentavam as dores antes de iniciar a atividade no SAMU
(Tabela 2).
A coluna lombar, os joelhos e a coluna cervical foram as regiões corporais mais acometidas pelas dores musculoesqueléticas e onde as
dores apresentaram as maiores intensidades (Tabela 3).
Tabela 3. Localização e intensidade da dor musculoesquelética
Locais

n (%)

Média±DP

Coluna cervical

29 (30,5)

4,92±0,21

Ombros

26 (27,4)

3,40±0,16

Braços

16 (16,8)

2,08±0,31

Antebraço

16 (16,8)

1,52±0,59

Punho e mão

18 (18,9)

1,73±0,18

Coluna torácica

28 (29,4)

3,76±0,25

Coluna lombar

51 (53,5)

5,30±0,30

Quadril

16 (16,8)

2,22±0,38

Coxa

15 (15,8)

1,30±0,24

Joelho

31 (32,6)

4,34±0,24

Perna

22 (23,1)

1,50±0,18

Tornozelo e pé

14 (14,7)

1,07±0,17

DP = desvio-padrão.

No entanto, houve associação significativa entre a presença de dor
musculoesquelética e o sexo feminino (p=0,024 – Qui-quadrado de
Pearson) (Tabela 4).
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Tabela 4. Associação entre dor musculoesquelética e sexo
Com dor (n= 68)

Sem dor (n= 27)

Masculino

46 (64,8)

25 (35,2)

Feminino

22 (91,7)

02 (8,3)

p=0,024

DISCUSSÃO
Foi observada uma prevalência elevada de dor musculoesquelética
nos profissionais do SAMU. Os dados demonstraram que profissionais jovens com significativa capacidade produtiva apresentaram
frequência elevada de dor musculoesquelética, permitindo inferir
que as dores são decorrentes das características da atividade laboral,
podendo comprometer o seu desempenho, prejudicar a assistência
às vítimas e arriscar a vida desses profissionais.
A prevalência elevada de dor musculoesquelética observada
pode ter relação com um sentimento comum dos profissionais
do SAMU, como evidenciou um estudo1, o qual relatou que os
socorristas diversas vezes ignoram seu próprio desconforto físico
e a dor para garantir o resgate e sobrevida da vítima que recebe
assistência, como observou esse estudo, pois a maioria dos profissionais apresentava dor musculoesquelética e estava em pleno
exercício das suas atividades, conduta que, apesar de elogiável e
altruísta, pode contribuir para o desenvolvimento de dor musculoesquelética nos socorristas.
Além disso, também são citadas como causas das dor musculoesquelética nos socorristas os riscos ergonômicos, como má postura durante os atendimentos às vítimas, ocasionando o afastamento temporário e, muitas vezes, permanente dos profissionais do SAMU. A
falta de aptidão física é outro fator que pode comprometer a saúde
e prejudicar o desempenho dos profissionais, além das extensas jor-

Prevalência e fatores associados à dor musculoesquelética em
profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

nadas de trabalho a que são submetidos esses profissionais, que, em
alguns casos, pode chegar a 24h ininterruptas19.
Outra possível causa para as dores musculoesqueléticas nos profissionais do SAMU é o manuseio de pacientes nas mais diferentes
condições, como na remoção das vítimas de dentro do veículo e de
locais de difícil acesso, com espaço físico restrito, além da necessidade de conter pacientes agitados20. Um estudo21 observou que 70%
dos DME em socorristas estavam relacionados ao manejo dos pacientes, no entanto, uma limitação deste estudo é que não foi levantada a causa da dor.
Além dos fatores ergonômicos e biomecânicos, os riscos psicossociais
podem contribuir para a dor musculoesquelética nos profissionais
do SAMU, tais como a insuficiência dos recursos de trabalho, espaço físico inadequado, equipe reduzida, injustiças na distribuição de
tarefas, controle intensivo, regras severas, valorização das hierarquias,
exaustão emocional e o cansaço22.
A associação desses fatores e o aumento das ocorrências traumáticas
são os principais fatores para o aparecimento da dor musculoesquelética, que está associada à multifatoriedade de riscos19.
Três estudos observaram a prevalência de dor e DME nos profissionais do SAMU, porém, apenas um avaliou socorristas de unidades
avançadas, incluindo os médicos, como o presente estudo. Os demais avaliaram apenas os profissionais das unidades básicas23-25.
Um estudo23 avaliou a prevalência de dor em profissionais do
SAMU de Porto Alegre, utilizando questionário de hábitos relacionados ao trabalho. Este estudo entrevistou 113 profissionais
condutores socorristas, técnicos de enfermagem, enfermeiros,
médicos e telefonistas. Desses, 92,9% apresentaram dor musculoesquelética, ou seja, prevalência de dor bastante elevada, como a
identificada neste estudo.
A maior prevalência de dor musculoesquelética identificada presente estudo foi observada nos profissionais de enfermagem,
89,5% nos técnicos e 73,3% nos enfermeiros, valores superiores a
prevalência geral de dor em todos os profissionais do SAMU, que
foi de 71,6%.
Esses achados corroboram com o estudo24, que identificou distúrbios osteomusculares em 95% da amostra, constituída por 20
condutores socorristas, técnicos de enfermagem e enfermeiros, de
ambos os sexos, com faixa etária entre 20 e 60 anos. Este estudo
também utilizou para avaliação dos distúrbios osteomusculares o
NQMS, como no presente estudo.
Do mesmo modo, outro estudo25 avaliou 100 profissionais da equipe de enfermagem do SAMU do Recife, sendo 25 enfermeiros, 57
técnicos e 18 auxiliares de enfermagem, utilizando um questionário
do tipo check-list para o mapeamento dos sintomas osteomusculares
nas regiões corporais, identificando prevalência de 80%, que pode
ser considerada elevada.
No entanto, nenhum dos estudos que investigou os distúrbios osteomusculares em profissionais do SAMU23-25 apresentou seus resultados de modo estratificado, demonstrando em qual das profissões
analisadas a prevalência de dor musculoesquelética foi maior, como
apresentado neste estudo, o que facilita a implantação de programas
de intervenções de modo direcionado, preciso e individualizado de
acordo com a real necessidade de cada categoria profissional.
Os resultados do presente estudo corroboram com os achados de investigações internacionais, apontando que a dor musculoesquelética
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tem sido frequentemente observada nos profissionais dos serviços de
emergência e que a coluna lombar tem sido a região mais acometida
pelas dores26-28.
Neste estudo, a coluna lombar, os joelhos e a coluna cervical foram
as regiões corporais mais acometidas pelas dores musculoesqueléticas e também onde a intensidade das dores era maior, caracterizando dores moderadas. Estes achados também estão de acordo com
estudos que investigaram DMEs nos profissionais do SAMU23-25,
demonstrando que a dor na coluna lombar é um sintoma frequente
em socorristas.
Os principais fatores associados às lombalgias são a má postura durante as atividades laborais e as sobrecargas físicas, que geram mecanismos
de lesão nos discos intervertebrais e a compressão das raízes nervosas29.
Uma das atividades que os socorristas mais realizam e que exige força
física é o levantamento das vítimas para a maca, no momento de
colocá-las na ambulância ou de transportá-las de uma maca para
outra, já no atendimento intra-hospitalar. O levantamento de peso
de modo repetido no trabalho tem sido causa de dor musculoesquelética, como dores na coluna lombar e nos membros inferiores30,
justificando as dores na coluna vertebral e nos joelhos identificadas
na amostra deste estudo.
Outros estudos31-37 também relataram que a dor na coluna lombar
foi um desfecho frequentemente observado nos profissionais de saúde, justificando porque os DME e principalmente a lombalgia têm
sido algumas das principais causas do absenteísmo38-40, de remanejamento para outras funções ou de afastamento da atividade de socorrista por distúrbios relacionados à sua atividade laboral19.
Apesar de apresentar prevalência elevada de dor musculoesquelética,
inclusive das lombalgias, os socorristas incluídos neste estudo apresentaram baixa frequência de absenteísmo (12,6%) ou de troca dos
plantões (10,5%), o que pode ter relação com a média de idade da
amostra, que foi 34,4±0,75 anos, ou seja, profissionais jovens, com
entusiasmo para trabalhar, mesmo diante de condições físicas aparentemente desfavoráveis.
No entanto, há uma preocupação nesse sentido, pois socorristas com
idade superior a 39 anos apresentaram 6% a mais de probabilidade
para desenvolver dor musculoesquelética23,31, embora este estudo não
tenha identificado associação entre idade e dor musculoesquelética.
De todo modo, houve associação significativa entre a presença das dores musculoesqueléticas e o sexo feminino, possivelmente pelas duplas
jornadas no trabalho e no lar. Assim, as mulheres que trabalham na
área da saúde integram um grupo de risco para o desenvolvimento de
DME, pois estas profissões exigem maior esforço físico e estas profissionais já acumulam esforços advindos das atividades do lar41,42.
Este estudo estudo identificou uma prevalência elevada de dores
musculoesqueléticas nos profissionais do SAMU, esses dados podem contribuir para fomentar ações de promoção à saúde com
prevenção dos DME, estimulando o desenvolvimento de planos
de promoção à saúde dos socorristas pelas secretarias municipais de
saúde e coordenações do SAMU, visando a melhora da qualidade de
vida e da saúde mental, assim como a redução dos níveis de estresse
e ansiedade desses profissionais. Os resultados encontrados também
podem promover capacitações periódicas e intervenções permanentes, melhorando o conhecimento dos socorristas sobre os riscos
ocupacionais e biomecânicos, para que adotem um comportamento
preventivo sobre os DME.
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A implantação da ginástica laboral pode ser uma alternativa válida,
visto que alguns estudos observaram que a boa postura associada a
técnicas de relaxamento durante o intervalo dos plantões e a preparação física adequada previnem as lesões e as dores causadas pelas
atividades laborais4. Além disso, exercícios com música, relaxamento, massagens e exercícios fisioterapêuticos são eficazes para reduzir
a ansiedade, estresse e dores musculoesqueléticas43-47. Essas medidas
podem ser adotadas pelas autoridades responsáveis pelo SAMU para
prevenir o DME, fornecendo melhores condições de trabalho ao
socorrista.
Ensaios clínicos randomizados e controlados devem ser realizados
para avaliar o impacto das capacitações periódicas, da ginástica
laboral e da redução da jornada de trabalho desses profissionais,
oferecendo maior tempo para os socorristas praticarem atividades
físicas, com frequência monitorada pelos responsáveis do SAMU.
Os resultados desses estudos poderão nortear as Secretarias Municipais de Saúde e as coordenações do SAMU em relação às medidas
mais eficazes para prevenir ou intervir na dor musculoesquelética,
realizando ações baseadas em evidências e reduzindo os riscos de
DME para os profissionais do SAMU, de modo que eles possam
desempenhar suas funções em melhores condições e com os riscos
ocupacionais minimizados.
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Foi observada uma prevalência elevada de dor musculoesquelética
nos profissionais do SAMU, sobretudo nos profissionais de enfermagem. A coluna lombar, os joelhos e a coluna cervical foram as
regiões com maior prevalência e intensidade das dores. O sexo feminino foi um fator associado à presença de dor musculoesquelética
nesse grupo de profissionais.
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Efeito da estimulação elétrica nervosa transcutânea e hipnose na dor
lombar crônica
Effect of transcutaneous electrical nerve stimulation and hypnosis on chronic low back pain
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Entre as principais técnicas
analgésicas não farmacológicas estão as terapias físicas como a
eletroterapia e técnicas cognitivo-comportamentais, como a hipnose. O objetivo deste estudo foi comparar o efeito analgésico da
estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) e hipnose no
controle da dor lombar crônica.
MÉTODOS: Estudo do tipo cruzado que incluiu 19 adultos
jovens de ambos os sexos portadores de dor lombar crônica,
submetidos a TENS, hipnose e educação em dor como grupo
controle. A qualidade da dor foi avaliada pelo questionário de
McGill, a intensidade e o limiar da dor pela escala analógica visual. Foi avaliada a intensidade da dor espontânea, o limiar e
a intensidade de dor ao frio e o limiar da dor à pressão, imediatamente após as intervenções e 30 minutos depois do final
das intervenções. A análise estatística foi realizada com modelos
lineares generalizados mistos, com 5% de significância, e tamanhos de efeito G de Cohen.
RESULTADOS: Houve diminuição estatisticamente significativa da intensidade da dor espontânea e ao frio nos grupos hipnose
e TENS comparados ao grupo de educação em dor. Ocorreu redução do quadro álgico estatisticamente significativo nas categorias sensorial e avaliativa nos grupos intervenção comparados ao
grupo controle. Não houve diferença significativa para o limiar
de dor à pressão e o tempo de latência para a dor ao frio.
CONCLUSÃO: A hipnose e a TENS diminuíram a intensidade da dor lombar crônica sem diferença estatisticamente significativa entre si, porém estatisticamente diferentes em relação ao
grupo controle.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Among the main
non-pharmacological analgesic techniques are physical therapies such as electrotherapy and cognitive-behavioral techniques,
such as hypnosis. The objective of this study was to compare
the analgesic effect of transcutaneous electrical nerve stimulation
(TENS) and hypnosis in the control of chronic low back pain.
METHODS: A crossover study that included 19 young adults
of both genders with chronic low back pain who underwent
TENS and hypnosis, and pain education as a control group. The
quality of pain was assessed by the McGill’s questionnaire, pain
intensity and threshold were assessed by the visual analog scale.
The intensity of spontaneous pain, the threshold and intensity of
pain induced by cold and the pressure pain threshold before the
interventions, immediately after the interventions and 30 minutes after the end of the interventions were evaluated. Statistical
analysis was performed with Generalized Mixed Linear Models,
with 5% significance, and Cohen’s G effect sizes.
RESULTS: There was a statistically significant decrease in the
intensity of spontaneous and cold induced pain in the hypnosis
and TENS groups compared to the pain education group. There was a statistically significant reduction of pain in the sensory
and evaluation categories in the intervention groups compared
to the control group. There was no significant difference for the
pressure pain threshold and latency time for cold induced pain.
CONCLUSION: Hypnosis and TENS decreased the intensity
of chronic low back pain with no statistically significant difference between them, but statistically different from the pain education control group.
Keywords: Hypnosis, Low back pain, Physical therapy modalities, Transcutaneous electrical nerve stimulation.
INTRODUÇÃO
A dor lombar crônica (DLC) é uma síndrome caracterizada por dor,
desconforto ou fadiga muscular localizados no terço inferior da coluna vertebral1-4, sendo considerada um problema de saúde pública,
constituindo pesado ônus para os sistemas de saúde e previdenciário5.
O tratamento de disfunções lombares é feito com fármacos e técnicas
analgésicas não farmacológicas com terapias físicas como a eletroterapia, que ativam o sistema sensitivo-discriminativo e estimulam o
sistema supressor de dor6; e com técnicas cognitivo-comportamen-
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tais, como a hipnose, que promove relaxamento muscular, distração
da atenção e a sugestão, o que interfere no estímulo doloroso7.
A estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) é uma técnica
analgésica para alívio de dor aguda e crônica, inclusive dor lombar
(DL), aplicada com diferentes frequências, intensidades e durações
de pulsos de estimulação, com objetivo de ativar vias antinociceptivas ascendentes ou descendentes. Alguns estudos apontam que a
eficácia da TENS pode depender da frequência e da acomodação
neural, processo que ocorre quando uma resposta fisiológica é diminuída continuamente, o que pode ser um importante fator para a
percepção do estímulo analgésico8-11.
As técnicas hipnóticas têm apresentado evidências nas atividades cerebrais em áreas relacionadas à dor. O “transe hipnótico”, base da
hipnose, definido como um estado voluntário em que o indivíduo
está mais predisposto a aceitar sugestões, sem que ocorra avaliação
crítica de informações, pode produzir um estado facilitador de analgesia nos centros nervosos superiores12,13, podendo ser útil como terapia na DLC14,15.
A hipótese é que ambas as técnicas induzem a analgesia, mas a
TENS pode ter resultado superior quando a qualidade da percepção
da dor apresenta aspecto predominante sensorial e, de forma inversa,
a hipnose apresentaria efeito superior quando a qualidade da dor for
afetiva. Este estudo teve como objetivo primário comparar o efeito
das técnicas analgésicas TENS e hipnose em pacientes com DLC,
em aplicação única. O objetivo secundário foi analisar se o efeito
analgésico das técnicas ocorre por meio de diferentes qualificações
da percepção da dor.
MÉTODOS
Estudo quantitativo e cruzado, com amostra constituída por 19 voluntários, de ambos os sexos (12 mulheres e 7 homens), com idade
média de 21,36±2,75 anos, altura 1,71±0,09m, peso 75,24±17,81kg
e índice de massa corporal (IMC) 25,56±4,24kg/m2, que apresentavam diagnóstico de DLC e que aceitaram participar da pesquisa,
assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Para este tamanho de amostra, com base na escala analógica visual
(EAV), diferença de 1,5cm, desvio-padrão de 1,4, o poder do teste
foi calculado em 80%.
Os critérios de inclusão foram idade entre 18 e 30 anos, DL por mais
de três meses e disponibilidade em participar do estudo. Os critérios
de exclusão foram realizar tratamento fisioterapêutico por eletroanalgesia, independente da corrente usada, ter marcapasso cardíaco, ser
gestante, ter sido submetido a procedimentos cirúrgicos na coluna, ter
usado fármacos analgésicos 24h antes das intervenções, ter contraindicação ao frio e ter bandeiras vermelhas presentes na DL16.
A coleta de dados e as intervenções foram realizadas no Centro de
Reabilitação Física (CRF) da UNIOESTE, por terapeutas treinados, sendo apenas um terapeuta responsável pela aplicação de cada
forma terapêutica e as avaliações feitas pelo mesmo avaliador. Foi
aplicado o questionário McGill de Dor para qualificação da percepção dolorosa e a EAV para quantificação da dor. Também foi realizada avaliação do limiar e da intensidade de dor ao frio e avaliação
do limiar de dor à pressão. Todas as avaliações foram realizadas de
forma sequencial, antes (AV1), logo após (AV2) e 30 minutos após
as intervenções (AV3).
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Todos os participantes receberam três intervenções sendo uma em
cada semana. A amostra foi dividida a partir de sorteio pelo portal
https://www.graphpad.com/quickcalcs/randomize1/, e cada indivíduo recebeu as intervenções de modo alternado uma vez por semana, totalizando três semanas, para que todos fossem submetidos a
TENS, hipnose e educação em dor (ED).
O questionário McGill de dor é organizado em quatro categorias,
com numeração variável para as palavras em cada subclasse. Foi solicitado para o voluntário escolher uma palavra de cada subcategoria, permitindo a opção de não escolher nenhuma. Para o escore de
avaliação foi considerada a soma dos valores das palavras de cada
subclasse para a pontuação de cada categoria.
A EAV é constituída por uma linha de 10 cm, com as frases “ausência de dor” e “dor insuportável” nos extremos correspondentes
ao “zero” e “10”. A partir da escala cada indivíduo escolheu uma
posição na linha que melhor quantificasse sua dor.
Para a avaliação do limiar e a intensidade de dor ao frio, foi mensurada a temperatura de uma pedra de gelo, com termômetro infravermelho, que foi posicionada sobre o processo espinhoso da quinta
vértebra lombar (L5). Foi cronometrado o tempo desde a colocação
da pedra até o momento em que o indivíduo relatasse dor e a seguir
foi avaliada a intensidade da dor pela EAV.
O limiar de dor à pressão foi mensurado por algômetro modelo
DDK-50 (Kratos®, São Paulo, Brasil), capaz de exercer pressão
de até 50kgf. Os voluntários foram posicionados em decúbito
ventral, foi realizada a palpação das vértebras lombares para a
identificação daquela com maior grau de desconforto, foi exercida pressão pelo algômetro com extremidade circular de 1,2cm
de diâmetro posicionado 1cm ao lado da vértebra. A pressão foi
aumentada até o voluntário referir o início da dor, e a pressão foi
registrada em gramas-força.
Para a aplicação da TENS, os voluntários foram posicionados em
decúbito ventral em uma maca de tratamento, e a estimulação elétrica foi aplicada pela TENS (Ibramed®, Amparo, Brasil), com duração
de fase de 250µs e frequência de 100Hz, por pares de eletrodos colocados de forma bilateral, a 1cm dos processos espinhosos das vértebras lombares, de L1 a L5, por 30 minutos, no nível de tolerância do
paciente17. Cada indivíduo foi avisado de que sentiria formigamento
de moderado a forte, mas não dor, e quando sentisse a intensidade
da corrente acomodar, deveria avisar o terapeuta para a intensidade
ser aumentada.
A hipnose foi realizada em sessão individual terapeuta/paciente,
com duração de 30 minutos. Os atendimentos aconteceram em sala
com iluminação, temperatura e diminuição de ruídos externos adequados para o relaxamento. Depois de aprofundar o transe, foram
dadas sugestões para o alívio da dor18. Foi sugerido ao voluntário
que identificasse cada ponto doloroso no corpo e atribuísse a estes
pontos dolorosos forma, cor e massa. De forma tranquila e lenta
sugeriu-se que a cada movimento respiratório, esses pontos se tornavam menores, mais transparentes e leves. As mudanças na forma, cor
e massa se tornavam tão intensas que esses pontos se desprendiam
do voluntário como se fossem bolhas de sabão levadas para longe até
estourarem e desaparecerem, em alusão a dor que se afastou e desapareceu. Ao encerrar o transe, foi dado o reforço para que a sensação
de bem-estar e o alívio da dor produzido se manteriam por tempo
indeterminado após o término da sessão.
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O método de ED foi realizado por palestras dirigidas aos participantes com o intuito de fornecer informações e esclarecer dúvidas em
relação à DL. Ao final foi entregue material de apoio. A ED serviu
como controle na pesquisa, sendo realizada apenas uma vez para
cada indivíduo. As evidências mostram resultados discretos da ED
isolados em indivíduos com DLC19.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2.681.234) (Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos: RBR-7528X4).
Análise estatística
Foi usado o software SPSS 20. O nível de significância adotado foi
de 5% (α=0,05). As análises foram feitas por Modelos Lineares
Generalizados Mistos (Generalized Linear Mixed-effects Models
– GLMMs) com post-hoc de Bonferroni. Nas tabelas, as diferenças
significativas entre grupos foram apontadas por diferentes letras
maiúsculas e diferenças dentro dos grupos de intervenções por letras
minúsculas. Foi realizada a análise de tamanho de efeito de Cohen
de acordo com a classificação: <0,2: trivial; 0,2-0,5: pequeno; 0,50,8: moderado; >0,8: grande.
RESULTADOS
O questionário McGill evidenciou diminuição das pontuações nas
quatro categorias, com algumas diferenças entre elas, indicando redução do quadro álgico nos grupos intervenção. Na categoria sensorial
houve diferenças entre os grupos (p<0,001), momentos (p<0,001) e
interação (p=0,017), no momento de ED não houve alteração dos va-

lores, mas redução para os outros dois momentos. Na categoria afetiva
houve diferenças entre os grupos (p<0,001) e momentos (p=0,016).
Na categoria avaliativa houve diferenças entre os grupos, momentos
e interação (p<0,001), mostrando que no momento ED não houve
redução dos escores, mas sim para os outros momentos. Na categoria miscelânea estes resultados se repetiram com diferenças entre os
grupos (p<0,001), momentos (p=0,003) e interação (p=0,019), sendo que as avaliações dentro de cada momento mostraram que apenas
após a TENS houve redução dos valores (Tabela 1).
Com relação ao tamanho de efeito observado ao comparar as avaliações subsequentes com a primeira, foi possível observar que para
a ED o tamanho de efeito foi trivial; já para a TENS, foram moderados ou grandes; e para a hipnose, variaram de trivial a grandes
(Tabela 2).
Os valores de intensidade de dor, tanto espontânea quando a dor
induzida pelo frio mostraram que houve diferenças nos grupos
(p<0,001 e p<0,001), momentos (p<0,001 e p=0,002), bem como
interação (p=0,002 e p=0,036), apontando que não houve reduções
apenas para o ED. Os limiares de dor, tanto ao frio quanto à pressão,
não apresentaram diferenças significativas nas comparações entre e
dentro dos grupos (p>0,05) (Tabela 3).
O tamanho de efeito pelo ED, independente da variável analisada,
foi trivial; porém, para TENS e hipnose com relação à intensidade
pela EAV, foram grandes. Quanto à intensidade ao frio pela EAV, a
TENS mostrou resultados moderados e grandes e, a hipnose, moderados; para o limiar ao frio, as modalidades variaram de trivial a
pequeno e no limiar à pressão foram pequenos e moderados para o
TENS em AV1-AV2 (Tabela 4).

Tabela 1. Média e desvio padrão para as variáveis sensorial, afetiva, avaliativa e miscelânea, pelo questionário de dor de McGill, com comparações entre e intragrupos
ED

#

TENS

Hipnose

Sensorial

Afetiva*#

Avaliativa

Miscelânea

AV1

17±7Aa

4,4±3,9

3±1Aa

7±4Aa

AV2

17±7Aa

4±4

2,6±1,2Aa

7±4Aa

AV3

17±7Aa

4±4

3±1Aa

6,8±3,9Aa

AV1

13,1±7,5Ba

2,5±3

2,2±1Aa

4,7±4,5Ba

AV2

7,9±7,1Bb

1±1,7

1,2±1,7Bb

2,2±3Bb

AV3

7,5±5,6Bb

0,8±1,4

0,9±0,7Bb

1,6±1,9Bb

AV1

11,7±6,8Ba

1,7±2,3

2±0,8Aa

2,7±2,5Ca

AV2

5,7±4,6Bb

0,7±1,5

0,9±0,9Bb

1,9±2Ba

AV3

8,4±5,4Ba

0,5±1,4

1,1±0,9Bb

1,9±2,1Ba

ED = educação em dor; TENS = estimulação elétrica nervosa transcutânea.
Letras maiúsculas semelhantes demonstram semelhança estatística entre os grupos para a mesma avaliação. Letras minúsculas semelhantes demonstram semelhança estatística dentro do grupo para as diferentes avaliações. *Diferença significativa entre AV1 e AV3, independente do grupo. # Diferença significativa entre ED
e intervenções, independente do momento.

Tabela 2. Valores dos tamanhos de efeito observados para os itens do questionário de dor de McGill. Avaliações dentro dos subgrupos, comparando com a primeira avaliação (AV1)
ED
TENS
Hipnose

Sensorial

Afetiva

Avaliativa

Miscelânea

AV1 – AV2

0,0

0,0

0,0

0,0

AV1 – AV3

0,0

0,0

0,0

0,0

AV1 – AV2

-0,70

0,58

-0,73

-0,66

AV1 – AV3

-0,83

-0,72

-1,48

-0,90

AV1 – AV2

-1,04

-0,53

-1,31

-0,35

AV1 – AV3

-0,55

-0,62

-1,06

-0,31

]ED = educação em dor; TENS = estimulação elétrica nervosa transcutânea.
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Tabela 3. Média e desvio padrão para intensidade de dor, limiar em segundos e intensidade de dor ao frio, bem como limiar de dor à pressão,
com suas respectivas comparações entre e intragrupos
ED

TENS

Hipnose

EAV

Limiar ao frio

EAV ao frio

Limiar à Pressão

AV1

4,8±2Aa

8,4±11Aa

6±1Aa

5734±1890 Aa

AV2

5±2Aa

8,5± 11Aa

6±1Aa

5744±1862 Aa

AV3

5±2Ba

8,5±11 Aa

6±1Aa

5717±1812 Aa

AV1

4,9±2,2Aa

6,7±10,1 Aa

5,3±2ACa

5207±1628 Aa

AV2

2±2,3Bb

10±12 Aa

4,2±1,1Bb

6004±1507 Aa

AV3

2,1±1,5Bb

8,3±12,4 Aa

3,5±1,4Bb

5835±1670 Aa

AV1

4,6±2,5Aa

7±11,3 Aa

4,7±1,9BCa

5584±1853 Aa

AV2

2,5±2,5Bb

8,5±10,3 Aa

3,6±1,5Bb

6296±1884 Aa

AV3

2,5±1,8Ba

9,2±12,5 Aa

3,9±1,4Bab

6273±2301 Aa

EAV = escala analógica visual; ED = educação em dor; TENS = estimulação elétrica nervosa transcutânea.
Letras maiúsculas semelhantes demonstram semelhança estatística entre os grupos para a mesma avaliação. Letras minúsculas semelhantes demonstram semelhança estatística dentro do grupo para as diferentes avaliações.

Tabela 4. Valores dos tamanhos de efeito observados para as intensidades de dor e limiares. Avaliações dentro dos subgrupos, comparando
com a primeira avaliação (AV1)
ED
TENS
Hipnose

EAV

Limiar ao frio

EAV ao frio

Limiar à pressão

AV1 – AV2

-0,03

0,01

0,04

0,01

AV1 – AV3

-0,06

0,01

0,04

-0,01

AV1 – AV2

-1,27

0,29

-0,65

0,51

AV1 – AV3

-1,43

0,14

-0,99

0,38

AV1 – AV2

-0,84

0,14

-0,66

0,38

AV1 – AV3

-0,94

0,19

-0,51

0,33

EAV = escala analógica visual; ED = educação em dor; TENS = estimulação elétrica nervosa transcutânea.

DISCUSSÃO
Foi feita a comparação em adultos jovens com DLC do efeito imediato de duas técnicas analgésicas, porém com características diferentes, sendo evidenciadas que ambas foram efetivas, com vantagens
para TENS na dor provocada pelo frio.
A DLC pode apresentar causas não muito bem definidas, por isso
sua etiologia é multifatorial. Alguns fatores etiológicos são mais frequentes, como processos degenerativos e inflamatórios, alterações
congênitas ou mecânico postural. O desequilíbrio entre o esforço requerido para alguma atividade e o potencial para desenvolvê-la pode
gerar dor3,20. A etiologia de DLC pode ser anatômica ou fisiológica,
porém, fatores psicossociais têm impacto direto sobre a percepção da
dor, pois problemas de ordem emocional, como o estresse, a depressão, a ansiedade e o medo interferem em processos neurológicos de
modulação da dor21.
O conhecimento das vias de condução da dor, bem como seus
mecanismos básicos de ação, é essencial para o entendimento do
quadro doloroso e para a compreensão dos métodos de intervenção
para o alívio da dor22. A dor inicia com ativação de nociceptores na
periferia gerando estímulos que são conduzidos até o sistema nervoso central onde serão processados, gerando a sensação dolorosa.
Regiões específicas do encéfalo, como a substância cinzenta periaquedutal, núcleo magno da rafe, córtex insular e córtex pré-frontal
medial têm papel importante na modulação da atividade nociceptiva espinal e podem contribuir para aspectos cognitivos e afetivos.
Nas síndromes dolorosas crônicas, o sistema nociceptivo apresenta
limiar de resposta à dor alterado, o que gera quadros dolorosos como

resposta a estímulos considerados não ou pouco álgicos e, por isso,
há a manutenção da dor23,24.
Estudos de neuroimagem relacionados à modulação da dor evidenciam alterações na atividade de áreas específicas do encéfalo responsáveis pela modulação da dor quando indivíduos recebem estímulos
de distração por meio de tarefa cognitiva durante a dor induzida
pelo frio25. Este estudo evidenciou redução nos escores da dor geral e
ao frio e na intervenção com hipnose, apesar de que para esta última
forma de avaliação o uso da TENS mostrou melhores resultados.
A técnica hipnótica pode, além de moldar a percepção em relação
à dor, influenciar em aspectos sensoriais e afetivos da percepção da
dor26,27. Em estudos experimentais, a analgesia hipnótica se mostrou associada com alterações nos limiares de dor, incluindo atividade cerebral, potenciais relacionados a eventos somatossensoriais
e reflexos espinais. Quanto mais suscetíveis os indivíduos forem à
hipnose, melhor será o resultado obtido em relação à analgesia25, o
que se constatou neste estudo, visto que os escores pelo questionário
McGill, que avaliou o caráter subjetivo da dor, se alteraram após
as intervenções. De forma contrária, estudo que avaliou o limiar
doloroso em indivíduos saudáveis não evidenciou alterações após
hipnose28. Além disso, a hipnose não foi vantajosa frente a TENS na
avaliação da modalidade afetiva e apresentou resultados similares na
modalidade sensitiva.
A aplicação da TENS reduziu a intensidade da dor, provavelmente
por meio de vias analgésicas ascendentes, como na Teoria das Comportas9,10. Um estudo de coorte retrospectivo avaliou mudanças na
dor após 60 dias de uso da TENS de alta frequência, sugerindo que
esta terapia é opção para o tratamento da dor crônica, pois reduz a
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intensidade da dor, melhorando o sono e as alterações de humor
devido aos efeitos analgésicos provavelmente decorrentes da ativação
da inibição central da dor29, como demonstrado neste estudo, em
que houve redução na intensidade da dor espontânea e ao frio.
No presente estudo não foi evidenciada diferença no limiar de dor
à pressão, independentemente da técnica utilizada, diferente de estudo que mostrou aumento significativo do limiar de dor à pressão
com o uso da TENS por 15 minutos, na frequência de 120Hz e
duração de pulso de 100µs30. Os autores avaliaram o ponto de maior
dor e mais dois pontos adjacentes, diferente do realizado neste estudo, que avaliou apenas um ponto lateral ao processo espinhoso mais
doloroso à palpação.
Novos estudos precisam ser elaborados com diferentes métodos para
avaliar a dor à pressão, com tempos mais longos de terapêutica, para
avaliar os efeitos em prazos mais longos. Outra limitação deste estudo é que o grupo controle recebeu técnicas de educação em saúde,
o que pode ter influenciado nos resultados31. No entanto, quando
aplicado isoladamente, o ensino em saúde produz efeitos pequenos
na redução da dor19,32.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

CONCLUSÃO

15.

As técnicas de hipnose e TENS diminuíram a dor em pacientes com
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A prática clínica no tratamento da dor crônica é frequentemente deficiente ou ineficaz,
seja pela subjetividade ou pela presença de fatores potencializadores. As dores crônicas mais comuns são a musculoesquelética,
a neuropática e a oncológica. Este estudo teve como objetivo conhecer os aspectos que entremeiam o processo de dor e como tal
condição interfere na qualidade de vida.
MÉTODOS: Estudo descritivo, transversal e exploratório
que incluiu 44 pacientes, sendo 15 com dor musculoesquelética, 15 com dor oncológica e 14 com dor neuropática. Os dados foram coletados por meio de entrevista específica semiestruturada, autoavaliação e aplicação dos instrumentos: escala
analógica visual, Health-related Quality of Life Questionnaire,
Morisky and Green Drug Treatment Adherence Test, Questionnaire for Diagnosis of Neuropathic Pain, Epworth Sleepiness
Scale, Tampa Kinesiophobia Scale, Beck Anxiety Inventory e
Beck Depression Inventory.
RESULTADOS: A análise dos dados revelou baixa qualidade de
vida para 61,36% dos pacientes, sendo mais grave para os portadores de dor neuropática. A associação da qualidade de vida
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com os fatores analisados foi estatisticamente significante quanto à adesão ao tratamento, nível de dor, sonolência, ansiedade
e depressão. Os indivíduos com dor neuropática foram os mais
afetados, exceto pela cinesiofobia, que teve maior ocorrência nos
indivíduos com dor musculoesquelética.
CONCLUSÃO: Os três tipos de dor diminuem consideravelmente a qualidade de vida dos pacientes, sendo a redução mais
evidente nos portadores de dor neuropática.
Descritores: Dor, Dor crônica, Dor do câncer, Dor musculoesquelética, Qualidade de vida.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The clinical practice of
analgesia in chronic pain is often deficient or ineffective, either
due to the subjectivity or presence of potentiating factors. The
most common chronic pains are musculoskeletal, neuropathic,
and oncological. This research aimed at understanding the aspects that intersperse the process of pain and how they interfere
in quality of life.
METHODS: Descriptive, cross-sectional, exploratory study
with a sample of 44 patients,15 with musculoskeletal pain, 15
with oncological pain and 14 with neuropathic pain, belonging
to the Base Hospital Pain Clinic in São José do Rio Preto/SP.
Data were collected through specific semi-structured interviews,
self-assessment and application of instruments: visual analog
scale, Health-Related Quality of Life Questionnaire, Morisky
and Green Drug Treatment Adherence Test, Questionnaire for
Diagnosis of Neuropathic Pain, Epworth Sleepiness Scale, Tampa Kinesiophobia Scale, Beck Anxiety Inventory, and Beck Depression Inventory.
RESULTS: The data analysis revealed poor quality of life
in 61.36% of the patients, and this situation was even more
serious for patients with neuropathic pain. The association
between quality of life and the analyzed factors was statistically significant in terms of adherence to treatment, pain
levels, sleepiness, anxiety and depression. Individuals with
neuropathic pain were more affected, except for kinesiophobia, which had more incidence in individuals with musculoskeletal pain.
CONCLUSION: Data revealed that all types of pain considerably decrease quality of life, and it’s more evident in individuals
with neuropathic pain.
Keywords: Cancer pain, Chronic pain, Musculoskeletal pain,
Pain, Quality of life.
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INTRODUÇÃO
Dor crônica (DC) é definida pela Associação Internacional para o
Estudo da Dor (IASP) como a persistência de dor por mais de três
meses, na ausência de fatores biológicos, associada à combinação de
múltiplos eventos agregantes e potencializadores1. Devido ao aspecto subjetivo e individual, torna a prática clínica da analgesia ineficaz2. Os tipos de DC mais comuns são as dores musculoesquelética,
neuropática e oncológica2,3.
Estima-se que uma em cada cinco pessoas na população mundial experimente, ao longo da vida, alguma forma de DC e suas limitações
nas atividades cotidianas e laborais3, além de alterações no sono, na
autoestima, no humor e na depreciação da longevidade2,3. Assim, o
impacto da dor cerceia todo o ambiente em que esse indivíduo está
inserido, tornando-se um problema de saúde pública.
Estudo4 realizado no Brasil no período de 1990 a 2016 estabeleceu
uma correlação entre o perfil de morbidade e o impacto na expectativa de vida dos pacientes, bem como evidenciou que as DC não
transmissíveis são as principais responsáveis pelo aumento dos anos
perdidos na população. A dor estava incorporada a praticamente
todas as doenças com morbimortalidade em algum momento do
processo.
A dor musculoesquelética crônica é decorrente de alteração estrutural primária ou secundária a lesões somáticas, processo inflamatório
ou alterações biomecânicas5. A dor oncológica, por sua vez, é relacionada tanto ao câncer quanto ao seu tratamento e, apesar dos avanços
terapêuticos6,7, ainda é um desafio aliviar a dor desses pacientes. A
dor neuropática é consequência de disfunção ou lesão do sistema
nervoso somatossensorial8 e relaciona-se intimamente com outros tipos de dor, como a musculoesquelética e a oncológica. Tal associação
contribui para o inadequado tratamento da dor8,9.
Este estudo teve como objetivo ampliar o conhecimento dos aspectos que entremeiam o processo de dor dos indivíduos, conhecendo
quais os fatores modificáveis e qual a melhor forma de tratamento,
para proporcionar melhor qualidade de vida (QV) a esses pacientes.
MÉTODOS
Estudo descritivo, transversal e exploratório, incluindo 44 pacientes
de uma clínica da dor (CD) que possui três frentes de atuação para
o tratamento da dor neuropática, oncológica e musculoesquelética.
Os pacientes foram subdivididos conforme o tipo de dor e melhor
habilidade do corpo clínico.
O cálculo amostral foi baseado no número de pacientes atendidos
mensalmente na CD, sendo composto por 15 pacientes com dor
musculoesquelética, 15 com dor oncológica e 14 com dor neuropática, que foram incluídos independentemente da idade ou sexo, triados pelo teste cognitivo Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) e
concordantes com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). Os dados foram coletados por meio de entrevista específica
semiestruturada composta por questões como nome, idade, estado
civil, escolaridade, situação laboral, diagnóstico e fármacos em uso
e autoavaliação do Impacto Emocional, Impacto Funcional, Qualidade do Sono, Expectativa do Tratamento e Capacidade de Recursos. Utilizaram-se, ainda, os seguintes instrumentos: escala analógica
visual (EAV), Health-related Quality of Life Questionnaire (SF12),
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Morisky and Green Drug Treatment Adherence Test (MGDTAT),
Questionnaire for Diagnosis of Neuropathic Pain (DN4), Epworth
Sleepiness Scale (ESS), Tampa Kinesiophobia Scale (TSK), Beck Anxiety Inventory (BAI) e Beck Depression Inventory (BDI).
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FAMERP (Parecer n° 2.024.585) e realizado no Ambulatório da Clínica da Dor, Hospital de Base de São José do Rio Preto.
(FUNFARME/FAMERP).
Análise estatística
Os dados foram tabulados em planilhas no programa Microsoft Office Excel 2019. Para a realização das correlações das variáveis quantitativas, foi utilizado, no programa BioEstat 5.0, o teste Mann-Whitney, pois os dados não são considerados paramétricos. Utilizou-se
nível de significância de 5%. Foram realizadas análises descritivas das
variáveis qualitativas, com mediana e frequência.
RESULTADOS
O perfil sociodemográfico e clínico da amostra apresentou média de
idade de 53±11,31 anos, com nível de escolaridade abaixo do ensino
médio 59,08%, sexo feminino 61,36% (n=27), estado civil casado
70,46% (n=31), situação laboral ativo 31,81% (n=14) e mediana
de intensidade da dor pela EAV de 7 pontos, sendo 54,54% (n=24)
com DC e 25% (n=11) com síndrome dolorosa pós-laminectomia.
Com relação ao impacto emocional ocasionado pela dor, 88,63%
(n=39) descreveram como um sentimento desagradável ou de desaprovação. Com relação ao impacto funcional ocasionado pela
dor, 90,90% (n=40) relataram incapacidade para realizar atividades laborais.
Questionados sobre a existência de rede de apoio ou suporte para
o tratamento da dor, 45,45% (n=20) negaram a existência. Os suportes elencados foram serviços de reabilitação, grupos de apoio
da clínica, atendimento psiquiátrico e psicológico. Desses, 83,33%
(n=20) consideraram os serviços relevantes no tratamento da dor,
entretanto, apenas 37,50% (n=9) estavam ativos no período da
entrevista.
Quanto às expectativas e objetivos do tratamento, 79,54% (n=35)
mantinham o acompanhamento para melhorar a dor, ao passo que
11,36% (n=5) desejavam intervenção ou cirurgia e 9,09% (n=4)
afirmaram não ter expectativas de melhora.
A maioria, 61,37% (n=27), apresentava má adesão ao tratamento,
relatando atrasos e/ou esquecimento na administração, efeitos adversos, falta de entendimento do tratamento ou automedicação. Os
fármacos em uso para dor variaram em quantidade, de zero a seis tipos, com mediana de três. Os mais receitados em ordem decrescente
foram gabapentina, metadona, amitriptilina, dipirona e codeína.
O DN4 foi positivo em 65,90% (n=29) dos pacientes, sendo
44,82% (n=13) com dor musculoesquelética, 37,93% (n=11) neuropática e 17,29% (n=5) oncológica.
O aspecto QV foi avaliado nos domínios físico e mental. O aspecto
físico avaliou a saúde em geral, a capacidade funcional para atividades médias, as dificuldades para desempenhar tais atividades e o
quanto a dor interferiu nesse processo, estando abaixo da média de
25 pontos, em 77,27% (n=34). O domínio mental, por sua vez,
avaliou como os aspectos emocionais, a saúde mental, a vitalidade e
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o aspecto social interferem no desempenho de atividades, revelando
que 31,81% (n=14) estavam abaixo da média 25 pontos. A figura 1
apresenta o comparativo entre as médias de cada aspecto para cada
tipo de dor.
Em relação ao resultado geral de QV, 61,36% (n=27) estavam abaixo da média 50 pontos com desvio padrão de 19,72. Os valores
menores que 50 pontos remetem a pior QV. Na dor musculoesquelética a média foi 40 pontos, a oncológica 50 pontos e a neuropática
37 pontos. A figura 2 mostra as pontuações médias de cada domínio
e a pontuação geral para cada especialidade.
Níveis anormais de sonolência, de acordo com a ESS, foram observados em 38,63% (n=17), sendo 41,1% (n=7) portadores de dor
musculoesquelética, 35,29% (n=6) oncológica e 23,52% (n=4) neuropática. Quando questionados sobre a autoavaliação da qualidade
do sono, 77,27% (n=34) relataram sono de qualidade ruim, sendo
comum a expressão “durmo mal mesmo com remédio”.
A avaliação pela TSK mostrou que 40,90% (n=18) apresentaram
níveis médios de cinesiofobia. Desses, 44,44% (n=8) eram portadores de dor musculoesquelética, 16,66% (n=3) oncológica e 38,88%
(n=7) neuropática. Não ocorreram níveis altos de cinesiofobia.
Os dados relativos à ansiedade e a depressão obtidos por meio
dos questionários BAI e BDI foram analisados por um psicólogo.
Os resultados mostraram que 31,81% (n=14) apresentavam ansiedade moderada a intensa; desses, 14,28% (n=2) correspondem
a pacientes com dor musculoesquelética; 28,57% (n=4) com dor
oncológica; e 57,14% (n=8) com dor neuropática. No que se
refere à depressão, 15,90% (n=7) apresentavam depressão moderada a grave, dos quais 28,57% (n=2) pertenciam ao grupo
de dor musculoesquelética, 28,57% (n=2) oncológica e 42,85%
(n=3) neuropática.
Pelo teste de Mann-Whitney, foram analisados fatores dois a dois e
considerados estatisticamente significantes quando p<0,05. Foram
estatisticamente significantes as relações entre intensidade da dor
e adesão ao tratamento (p<0,0001), relações QV e intensidade da
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Figura 2. Tipos de dor conforme os domínios relacionados à qualidade de vida pelo SF-12

dor (p<0,0001), QV e adesão ao fármaco (p<0,0001), QV e nível
de ansiedade (p<0,0001) e QV e depressão (p<0,0001). Entretanto, não foi significativa a relação entre ansiedade e depressão (p=
0,7042), e QV e cinesiofobia (p=0,8511). Os valores de p obtidos
pela associação da variável QV e dos outros fatores relacionados são
apresentados na tabela 1.
De forma individualizada, houve algumas singularidades em cada
tipo de dor. Houve prevalência da dor musculoesquelética no sexo
masculino (53%), portadores de síndrome dolorosa pós-laminectomia (73%), DN4 positivo (87%), sonolência anormal (47%) e cinesiofobia (53%). Pacientes com dor neuropática apresentaram mais
depressão e ansiedade (86%). Houve prevalência de DC (93%),
maior disponibilidade de recurso e efetividade (60%), maior percentual de pacientes ativos (56%), com ensino médio completo (47%)
e intensidade média de 4,4 da dor avaliada pela EAV nos portadores
de dor oncológica.
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Figura 1. Tipos de dor conforme os domínios de influência da qualidade de vida pelo SF-12
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Tabela 1. Análise comparativa entre os fatores com a qualidade de vida
Associação com QV

Musculoesquelética

Oncológica

Neuropática

Geral

Intensidade da dor

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

Adesão ao tratamento

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

Valores de p*

Ansiedade

0,0001

<0,0001

0,0596

<0,0001

Depressão

<0,0001

<0,0001

0,0004

<0,0001

Sonolência

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

Cinesiofobia

0,7089

0,0890

0,0596

0,8511

*p<0,05 = diferença estatisticamente significativa.

DISCUSSÃO
Os estudos que analisaram os dados sociodemográficos dos portadores de DC em geral apresentam resultados semelhantes aos obtidos nesta investigação com prevalência do sexo feminino (61,36%),
faixa etária dos 51 aos 60 anos (36,36%), casados (70,46%), nível
de escolaridade abaixo do ensino médio (59,08%), situação laboral inativa (68,19%) e mediana 7 de intensidade da dor3,10,11. Tais
características12 tornam os pacientes mais propensos ao tratamento
inadequado da dor. A prevalência do diagnóstico de DC (54,54%)
foi maior que a nacional13. Cabe salientar que a amostra era proveniente de CD, no entanto, são necessários outros estudos que avaliem de maneira integral todos os aspectos epidemiológicos da DC
no Brasil14.
O impacto emocional pela dor foi relatado por 88,63% dos pacientes como sentimento de desmotivação e tristeza. Tal fenômeno é relacionado principalmente com o impacto funcional relatado como
incapacitante por 90,90% dos pacientes. O processo disfuncional
potencializa o impacto emocional3,15, evidenciado no desejo autorrelatado pelos pacientes de “melhorar da dor” e/ou “voltar a trabalhar”.
Quando se analisa a expectativa em relação ao tratamento, o desejo manifestado pela maioria é a melhora da dor. Esses pacientes,
em consequência dos longos períodos de tratamentos ineficientes e
desgastantes, almejam que haja apenas a melhora da intensidade da
dor para que possam retornar às atividades cotidianas. O processo
de aceitação da DC, evidenciado pela revisão16, contribui para o tratamento, pois o alinhamento entre a perspectiva e a possibilidade é
fundamental para o planejamento terapêutico eficiente.
A complexidade do paciente com DC vai além do modelo biomédico tradicional, englobando também o processo de sensibilização
central (SC) gerado pela constante exposição à dor. Ao tratar a SC
de maneira única ou em curto prazo, o índice de falha terapêutica
é alto, como é observado na prática. Os fármacos mais usados para
analgesia foram gabapentina, metadona, amitriptilina, dipirona e
codeína17,18, os quais agem centralmente na modulação da SC em
resposta à dor. Embora os fármacos utilizados auxiliem no tratamento clínico desses pacientes, a interação neuropsíquica da SC necessita
tratamento multiprofissional capaz de dessensibilizar o indivíduo19.
Além disso, os efeitos adversos dos fármacos especialmente quando
são usados vários simultaneamente, devido a outras comorbidades
associadas, pioram a adesão ao tratamento20 que, de forma intencional ou não, desencadeia atitudes como alteração do horário, da dose
ou abdicação total dos fármacos prescritos21. A falta de participação
ativa do paciente no tratamento também foi abordada e criticada
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em outros estudos, tendo em vista que, para melhores resultados,
é imprescindível o papel ativo do paciente no plano terapêutico22.
De forma semelhante, apesar de 83,33% considerarem o tratamento não farmacológico importante e significativo no controle da dor,
62,50% não eram aderentes. Para a inatividade, foram relacionados, principalmente, os fatores falta de recurso financeiro e distância
entre a residência e o local da atividade. Naqueles que estão ativos
com tratamentos não farmacológicos, houve menor intensidade de
dor, maior adesão ao tratamento farmacológico23,24 e melhor QV.
Tal resultado reforça o valor e a efetividade da terapia farmacológica
associada com o multiprofissional19,25.
A prevalência de sonolência anormal foi maior nos sujeitos com
dor musculoesquelética, contudo, ao contrário do que foi proposto
pelo estudo26, a associação da hipersonia com esse tipo de dor não
resultou em piora de humor. De maneira oposta a outro estudo24,
apesar do autorrelato da qualidade do sono ser considerado ruim
por 77,27% dos pacientes, não se correlacionou com a intensidade
da dor mencionada pelo paciente. O sono foi considerado como
não reparador ou insuficiente, o que sugere maior suscetibilidade e
menor controle do processo doloroso27,28.
O impacto do domínio físico foi significativamente negativo na avaliação da QV29, sendo mais relevante nas dores musculoesquelética
e neuropática. Em ambas, a cinesiofobia, mesmo em nível médio,
também foi predominante e independente da intensidade de dor.
Essa intersecção de fatores explica os menores níveis de atividade
física, a pouca adesão às terapias não farmacológicas, a maior quantidade de fármacos e, consequentemente, menor nível de QV30,31.
Segundo os resultados obtidos, os pacientes apresentaram sinais
leves de ansiedade em 68,19% e de depressão em 84,10%. O estudo32 mostrou que a persistência dessas emoções negativas, mesmo
em níveis leves, é associada com a cronificação da dor em consequência de alterações neuroanatômicas e modulação das vias corticolímbicas. Tal resultado correlaciona-se com outro estudo33 que
investigou como essa predisposição é intensificada pela má adaptação evolutiva do organismo diante dos fatores estressantes do cotidiano. Embora a associação entre ansiedade e depressão não tenha
sido significante para o impacto da QV dos pacientes com DC,
a necessidade do acompanhamento emocional, mesmo em níveis
leves, é consolidada pelo estudo34, cujos resultados reforçaram a
inter-relação desses fatores com a DC. Estes são componentes de
grande importância, não apenas para aqueles que pioram a dor,
mas principalmente para aqueles que interferem nos limites toleráveis da dor35.

Fatores que influenciam a qualidade de vida em dor
neuropática, musculoesquelética e oncológica

Os pacientes que apresentaram os menores valores de QV foram os
portadores de dor neuropática. Isso se deve ao processo de somatização de comorbidades10,36. Tal associação corrobora com a dificuldade de tratamento desses pacientes, tornando-os mais suscetíveis a
procedimentos invasivos para controle da dor, ainda que apresentem
pequena taxa de sucesso37. Esses indivíduos também apresentam
maior prevalência de ansiedade e depressão quando comparados
com os outros pacientes.
Os portadores de dor oncológica apresentaram maior nível de escolaridade, disponibilidade de recursos e efetividade, maior adesão
ao tratamento não farmacológico12,23 e menor intensidade de dor.
Dessa forma, com menos fatores que potencializam a dor, obtiveram
QV maior do que os demais. O estudo12 também apresentou prevalência do sexo feminino, contudo, a análise dos dados desta pesquisa
revelou menor frequência e intensidade de dor neuropática do que
os resultados obtidos naquele trabalho. Essa diferença talvez se deva
ao fato de aqueles pacientes estarem ativos no tratamento do câncer,
o que pode intensificar o processo de dor.
A prevalência de pacientes com diagnóstico de síndrome dolorosa
pós-laminectomia (73%), como dor musculoesquelética, deve-se à
atividade dinâmica da clínica que subdivide os pacientes conforme o
tipo de dor e melhor atuação do corpo clínico.
Os componentes que influenciam a QV dos pacientes englobam
domínios não apenas físicos, mas também biológicos, psicológicos
e sociológicos. São imprescindíveis o conhecimento e a adesão do
paciente na construção do seu processo de tratamento. Faz-se necessário que a equipe clínica não apenas ressalte a importância, mas
também esclareça de maneira objetiva quais benefícios podem ser
obtidos com a boa adesão ao tratamento. O tratamento coerente
da dor proporciona maior tolerabilidade ao tratamento proposto e,
consequentemente, melhor QV.
A amostra limitada impossibilitou análises e correlações mais detalhadas para generalização na população em geral. No entanto, os
resultados deste estudo podem contribuir para o entendimento multidirecional na modulação da dor e sugerir o tratamento clínico com
potencial reversivo para melhorar a QV por meio de intervenções
comportamentais e multidisciplinares. São necessários outros estudos que possam analisar de maneira mais ampla como atuam esses e
outros fatores no processo de dor.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Para que a avaliação de pacientes com dor crônica se torne mais ampla e focada nas reais
necessidades do paciente, é necessário levar em consideração os
fatores psicossociais que influenciam na experiência dolorosa. O
objetivo deste estudo foi realizar a tradução e adaptação transcultural para o contexto brasileiro de seis perguntas breves de triagem dos aspectos biopsicossociais em pacientes com dor crônica.
MÉTODOS: Após o consentimento do autor do instrumento, o
estudo seguiu o protocolo de tradução e adaptação transcultural
de acordo com as diretrizes internacionais, dividido nas etapas:
tradução inicial, síntese das traduções, retrotradução, comitê de
especialistas, pré-teste e análise do conteúdo e aparência.
RESULTADOS: O pré-teste foi aplicado em 40 pacientes com
dor crônica, com idade acima de 18 anos. A idade média foi de
57±10 anos, grande parte tinha ensino fundamental incompleto
e estava afastada da atividade laboral. Não houve dificuldade de
compreensão para responder as perguntas. O teste de legibilidade
foi de 100 pontos e o tempo de aplicação das perguntas foi de 4
a 5 minutos.
CONCLUSÃO: Os resultados permitem afirmar que as seis perguntas curtas podem ser utilizadas para avaliação de fatores psicossociais relacionados à ansiedade, estresse, depressão, medo do
movimento e catastrofização em pacientes com dor crônica por
ser de fácil entendimento e rápida aplicação.
Descritores: Depressão, Dor crônica, Inquéritos e questionários,
Tradução.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: It is now recognized
that psychosocial factors influence the patient’s painful experience. For the assessment of patients with chronic pain to become
broader and focused on the real needs of the patient, it’s necessary
to be aware of the existence or not of these factors. The objective
of this study was to perform the translation and cross-cultural
adaptation of six brief screening questions for biopsychosocial
aspects in patients with chronic pain for the Brazilian context.
METHODS: After the consent of the author of the instrument, the
study followed the protocol of translation and cross-cultural adaptation according to international guidelines22, divided into 6 stages:
initial translation, synthesis of translations, back-translation, expert
committee, pre-test and analysis of content and appearance.
RESULTS: The pre-test was applied to 40 patients with chronic
pain, aged over 18 years. The mean age was 57±10 years, most of
them had incomplete elementary education and were away from
work. No difficulty in comprehension when answering the questions was perceived by the examiner or reported by the patients.
The readability test score was of 100 points and the average time
to apply the questions was 4 to 5 minutes.
CONCLUSION: The results allow us to affirm that the six short
questions can be used to assess psychosocial factors related to anxiety, stress, depression, fear of movement and catastrophization
in patients with chronic pain because it’s easy to understand and
quick to apply.
Keywords: Chronic pain, Depression, Surveys and questionnaires, Translating.
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A dor crônica (DC) representa uma preocupação de saúde pública
no mundo inteiro, além de constituir um fardo tanto para o indivíduo quanto para a sociedade1,2. Considerada como dor que persiste
por 3 a 6 meses ou mais, sua prevalência vai aumentando conforme a
idade3,4. Recentemente, a Associação Internacional para o Estudo da
Dor (IASP) revisou o conceito de dor, que foi definida como “Uma
experiência sensitiva e emocional desagradável, associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial”. Além
da revisão do conceito, foram elaboradas notas explicativas, dentre elas
“A dor é sempre uma experiência pessoal que é influenciada, em graus
variáveis, por fatores biológicos, psicológicos e sociais”5.
Os custos sociais e econômicos com a DC são elevados6,7, com prevalência anual estimada entre 15 e 45% na população geral, asso-
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ciada à maior incapacidade2,8, aposentadoria precoce3,4,9 e queda na
qualidade de vida7,10, sendo considerada como mais prevalente que
doenças cardíacas, diabetes e câncer combinados1,2.
Além de processos fisiopatológicos complexos envolvidos, é aceito
que fatores psicossociais influenciam na experiência dolorosa do paciente e no tratamento11. Evidências mostram relação muito forte
entre DC, cognição e variáveis emocionais. Dentre os fatores cognitivos estão incluídas as crenças relacionadas à dor, tais como baixa
autoeficácia, catastrofização e cinesiofobia e, com relação às variáveis
emocionais, destacam-se a ansiedade, depressão e estresse12-16.
O conhecimento acerca da presença ou ausência desses fatores relacionados à DC pode ajudar o terapeuta e o paciente na melhor
compreensão da condição de dor e no processo4,7,17-19.
Uma revisão sobre questões atuais envolvendo o tratamento da DC
mostrou que ainda hoje é focada no modelo biomédico da dor,
deixando de enfocar nos aspectos biopsicossociais8. O questionário
de dor de McGill, validado no Brasil20, avalia a dor nas dimensões
sensorial, afetiva e avaliativa, mas foca quase exclusivamente na descrição da dor21.
Pela necessidade de avaliação mais completa, foram desenvolvidos
diversos questionários de triagem psicossociais com melhor acurácia
em relação ao julgamento informal dos profissionais de saúde. Os
questionários, porém, são extensos, às vezes complexos e demandam
maior tempo para aplicação, muitas vezes sendo penoso tanto para
o avaliador como para o paciente, o que faz com que esses instrumentos não sejam utilizados de forma rotineira na prática clínica
e, assim, muitas comorbidades psicossociais não recebem apoio e
tratamento necessário9,18. O rastreio rotineiro desses fatores poderia
ser facilitado com perguntas breves de triagem validadas18.
O estudo18 comparou seis perguntas curtas de triagem para aspectos
biopsicossociais da dor lombar crônica com escores de questionários
completos já validados, encontrando boa sensibilidade e especificidade. Os aspectos avaliados foram depressão, ansiedade, estresse,
catastrofização e cinesiofobia. Para ansiedade e depressão, o estudo
demonstrou correlação de 0,62 a 0,83; acurácia diagnóstica de 78
a 91%; sensibilidade de 70 a 82% e especificidade de 75 a 95%,
já para a catastrofização e cinesiofobia, a correlação ficou em 0,89
a 0,95, a acurácia diagnóstica de 88 a 93%; sensibilidade de 78 a
88% e especificidade de 91 a 96%. Outro estudo9 utilizou as mesmas perguntas em diferentes condições de DC. Ansiedade, estresse e
depressão demonstraram sensibilidade de 71,2 a 80,8% e especificidade de 70,6 a 73,1%, cinesiofobia e catastrofização demonstraram
sensibilidade de 75,7 a 90,7% e especificidade de 60,9 a 74,4%.
Tais resultados indicam, portanto, que as perguntas breves poderiam
auxiliar a detecção precoce dos distúrbios biopsicossociais de forma
mais simples, rápida e confiável.
O objetivo deste estudo foi traduzir e adaptar de forma transcultural
para o português do Brasil as seis perguntas breves de triagem dos
aspectos biopsicossociais, ansiedade, depressão, estresse, cinesiofobia
e catastrofização em pacientes com DC, disponibilizando uma ferramenta simples e de rápida aplicação.
MÉTODOS
A amostra foi composta por 40 pacientes com DC, idade superior
a 18 anos e com dor há pelo menos três meses, acompanhados pelo
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Ambulatório da Dor do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Todos os que concordaram em participar do
estudo assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). Os critérios de exclusão foram os analfabetos ou que não
falassem a língua portuguesa brasileira.
Após o consentimento do autor do questionário original18, o estudo
seguiu o protocolo de tradução e adaptação transcultural22 dividido
em seis etapas: tradução inicial, síntese das traduções, retrotradução,
comitê de especialistas, pré-teste e análise do conteúdo e aparência.
Foi realizada a tradução inicial por dois tradutores independentes
bilíngues do idioma original, inglês, para o idioma de destino, português do Brasil. Um dos tradutores era da área da saúde e cada um
reproduziu uma versão independente chamada T1 e T2.
As versões traduzidas T1 e T2 foram submetidas à avaliação e comparação dos tradutores com os autores do presente estudo. Juntos eles
produziram uma versão consensual em português, chamada de T3.
A versão síntese T3 foi retrotraduzida do idioma português para o idioma original, inglês, por outros dois tradutores independentes bilíngues
que não conheciam o instrumento original e não participaram da etapa anterior. Cada retrotradutor produziu nova versão, chamadas RT1
e RT2, dando origem a nova versão consensual retrotraduzida, chamada RT3, que teve como finalidade avaliar se o conteúdo da versão
síntese era semelhante ao do instrumento original.
Após a retrotradução, versão RT3, um comitê de especialistas, formado por um psicólogo e quatro fisioterapeutas com conhecimento
sobre DC se reuniram com a finalidade de produzir a versão pré-final das perguntas, a qual também avaliou a equivalência semântica,
idiomática, experimental e conceitual da versão traduzida. No caso
de qualquer item ser identificado como não adequado por qualquer
especialista do comitê, o mesmo foi revisado e discutido até que em
comum acordo fosse alcançada a versão adaptada culturalmente para
a população brasileira, chamada T4 ou versão final, que foi aplicada
nos 40 pacientes, os quais foram encorajados a sugerir melhoras e
relatar qualquer dificuldade na compreensão das perguntas.
Finalmente, foi realizada auditoria de todo o processo, analisando-se
passo a passo todas as etapas seguidas, para certificar que foram realizadas tradução e adaptação adequadas. Também foi feita avaliação
sobre legibilidade do instrumento utilizando o índice de facilidade
de leitura de Flesch (IFLC) que, além do nível de leitura, avalia se
o instrumento é adequado para a população alvo, com índice de
pontuação variando entre zero e 100. Quanto menor a pontuação,
mais difícil é o texto20. O nível de leitura foi calculado pela equação
206,835 – [(1,015 x comprimento médio da frase) + 84,6 x (número médio de sílabas)].
Pontuação de 60 ou superior foi considerada apropriada para a população adulta. A tabela 1 apresenta a interpretação do IFLC.
Tabela 1. Interpretação do Índice de Facilidade de Leitura de Flesch
Escala de Flesch
0 – 29
30 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
80 – 89
90 – 100

Nível de Legibilidade
Muito difícil
Difícil
Razoavelmente difícil
Padrão
Razoavelmente fácil
Fácil
Muito Fácil
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Os pacientes foram selecionados enquanto aguardavam a consulta de
rotina no ambulatório da dor, durante o segundo semestre de 2019.
Antes da aplicação das perguntas, os pacientes responderam a uma
ficha de avaliação inicial, com dados para a caracterização da amostra.
As perguntas do estudo englobam cinco domínios: ansiedade, medo
do movimento, estresse, catastrofização e depressão. As pontuações
das perguntas variam de zero a 10, sendo que quanto mais próximo
de 10, maior a probabilidade de alguma alteração no campo de avaliação da pergunta.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HU
UFJF/EBSERH, parecer nº 13525619.0.0000.5133.
RESULTADOS
Participaram do estudo 40 pacientes com DC, sendo 87,5% mulheres, 42,5% casados, 37,5% com ensino fundamental incompleto. A
maioria encontrava-se afastada da atividade laboral (25%) ou aposentada por invalidez (27,5%). As tabelas 2 e 3 caracterizam a amostra.
Tabela 2. Características clínicas da amostra
Variáveis

Resultados (média±DP)

Idade (anos)

57,95 ± 10

N° de comorbidades

3,22 ± 2,21

Autoavaliação do estado de saúde

5,62 ± 2,09

Intensidade da dor (EVN)

8,25 ± 1,95

Duração da dor (anos)

7,77 ± 7,58

EVN = escala visual numérica; DP = desvio padrão.

O nível médio de dor pela escala numérica da dor19 foi de 8,25±1,95,
sendo a coluna vertebral (55%) e os membros inferiores (42,5%)
os locais mais acometidos. Com relação ao tempo que os pacientes
apresentavam DC, o menor foi um ano e o maior 38 anos.
Tabela 3. Características da amostra
Variáveis

Categorias

n°

%

Escolaridade

Fundamental Completo
Fundamental Incompleto
Médio completo
Médio incompleto

5
15
14
2
3
1

12,50
37,50
35
5
7,50
2,50

Ocupação

Ativo
Afastado
Aposentado

6
10
24

15
25
60

HAS

Sim
Não

31
9

77,50
22,50

Tabagismo

Sim
Não

3
37

7,50
92,50

Atividade Física

Sim
Não

21
19

52,50
47,50

Local de dor

Cabeça e pescoço
Membros superiores
Tronco
Quadril
Membros inferiores
Coluna vertebral
“Dor generalizada”

4
9
1
3
17
22
10

10
22,50
2,50
7,50
42,50
55
25

HAS = hipertensão arterial sistêmica.
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A renda média de 77,5% da população do estudo era de um a três
salários-mínimos, 55% eram brancos, 7,5% eram tabagistas, 52,5%
praticavam atividade física e 77,5% eram hipertensos. (Tabela 3).
A versão original e a versão final das perguntas breves traduzidas
estão na tabela 4. As versões resultantes da tradução (T1 e T2) e
a retrotradução (RT1 e RT2) apresentaram resultados idênticos ou
muito semelhantes, mostrando boa concordância entre as versões,
sendo necessárias pequenas adequações gramaticais para melhor
compreensão e aplicabilidade das perguntas. As mudanças necessárias foram realizadas pelo comitê de especialistas.
Para avaliação da ansiedade e do estresse, optou-se respectivamente
pelas seguintes perguntas “Você se sente ansioso?” com a resposta
variando de “Zero: de modo algum a 10: Muito ansioso” e “Você
se sente estressado?” com resposta de “Zero: Nenhum estresse a 10:
Muito estressado”, não sendo necessária nenhuma alteração, pois as
traduções foram idênticas e não houve alteração de significado após
a retrotradução.
Para medo do movimento, a pergunta escolhida foi “Atividades físicas podem me machucar” que foi traduzido pelo segundo tradutor
(T2), pois se concluiu que esta versão contribuiria mais para melhor compreensão do paciente em relação à versão traduzida por T1
(“Atividade física pode me causar lesão”) devido ao termo “lesão”.
A resposta da pergunta não necessitou de alterações, sendo “zero:
discordo completamente a 10: concordo plenamente”. Além disso,
para o título do domínio da pergunta optou-se pela tradução de
T2, visto que o termo utilizado “Medo do Movimento” se aproxima
mais do termo utilizado na pergunta original do que o termo “Cinesiofobia” utilizado por T1, além disso, é um termo que pode ser
mais bem compreendido pela população que apresenta diferentes
níveis educacionais.
A pergunta escolhida para avaliação da catastrofização foi “Quando
eu sinto dor, é terrível e sinto que nunca vai melhorar” com resposta
de “zero: Nunca acontece” a “10: Sempre acontece”, com traduções
idênticas e sem alterações de sentido após a retrotradução, tendo a
única alteração realizada no título do domínio da pergunta, optando-se pela tradução de T1, pois a tradução de T2 traz como título
“Catastrofizar” e T1 “Catastrofização”, termo mais próximo ao utilizado em outros estudos ao avaliar o mesmo domínio e ao título dado
pelo autor original.
Para avaliação da depressão foram usadas duas perguntas “Durante o
último mês com que frequência você se sentiu triste, deprimido ou
teve uma sensação de desesperança?” e “Durante o último mês você
se sentiu incomodado por estar tendo pouco interesse ou prazer em
fazer alguma coisa?” ambas com resposta variando de “zero: nunca” a
“10: o tempo todo”. Cada pergunta avalia uma dimensão da depressão, a primeira com relação ao humor deprimido e a segunda avalia
a falta de interesse ou anedonia. Com relação às alterações realizadas, na versão de T1 as palavras “desespero” na primeira pergunta e
“aborrecido” na segunda distanciaram as versões traduzidas da versão
original, optando-se assim pela versão de T2 em ambas as perguntas,
pois os especialistas julgaram os termos utilizados como sendo mais
relacionados com as dimensões avaliadas.
O tempo gasto na apresentação do TCLE, preenchimento da ficha
de avaliação inicial e das seis perguntas de triagem foi de 4 a 5 minutos. O grau de facilidade de leitura foi 100, evidenciando a facilidade
do instrumento.
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Tabela 4. Comparação das versões original e final
Versão original

Versão sintética

Anxiety
“Do you feel anxious?”
Not at all: zero
Quite anxious: 10

Ansiedade
“Você se sente ansioso?”
De modo algum: zero
Muito ansioso: 10

Fear of movement
“Physical activity might damage
me”
Completely Disagree: zero
Completely agree: 10

Medo do movimento
“Atividades físicas podem me
machucar”
Discordo completamente: zero
Concordo completamente: 10

Stress
“Do you feel stressed?”
Not at all stressed: zero
Very stressed: 10

Estresse
“Você se sente estressado?”
Nenhum estresse: zero
Muito estressado: 10

Catastrophization
“When I feel the pain, it is terrible, and I feel that it will never get
better”
Never do that: zero
Always do that: 10

Catastrofização
“Quando sinto dor, é terrível e
sinto que nunca vai melhorar”
Nunca acontece: zero
Sempre acontece: 10

Depression
“During the past month, have
you often felt sad, depressed or
had a sense of hopelessness?”
Never: zero
All the time: 10

Depressão
“Durante o último mês com que
frequência você se sentiu triste,
deprimido ou teve uma sensação de desesperança?”
Nunca: zero
O tempo todo: 10

Depression
“During the past month, have
you felt bothered by little interest
or pleasure in to do something?”
Never: zero
All the time: 10

Depressão
“Durante o último mês, você se
sentiu incomodado por estar
tendo pouco interesse ou prazer em fazer alguma coisa?”
Nunca: zero
O tempo todo: 10

DISCUSSÃO
De acordo com dados da IASP, a prevalência anual estima que entre
15 e 45% da população geral têm DC1,2. No Brasil, embora não haja
muitos estudos epidemiológicos, alguns estudos trazem que a DC é
a principal causa de procura por atendimento ambulatorial25,26.
Aspectos como humor, crenças, expectativas, experiências prévias,
atitudes, conhecimento e o significado simbólico atribuído à dor podem modular a sensação dolorosa. Dessa forma, comorbidades ou
sintomas psicológicos são altamente prevalentes em pacientes com
DC27, estando associados ao aumento da dor e maior incapacidade,
com importante papel na consequência da dor1,2. Em decorrência
da necessidade da avaliação mais completa e prática, e pela falta de
instrumentos adequados, a tradução e adaptação transcultural das
seis perguntas curtas de triagem dos aspectos biopsicossociais da DC
surge como uma opção para implementação da avaliação simples e
rápida de forma rotineira na prática clínica.
Porém, antes da aplicação de um instrumento para avaliação em
cultura diferente, ele deve ser submetido ao processo de tradução e
adaptação transcultural, que não é somente a tradução literal, mas
também manter a equivalência semântica, conceitual, operacional e
de mensuração dos itens que o compõem28. O objetivo foi manter a
semelhança dos conceitos na versão traduzida e adaptada apesar das
diferenças culturais.
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O processo de tradução e adaptação transcultural foi feito por duas
traduções e duas retrotraduções. O uso de dois tradutores independentes em cada uma das fases foi de suma importância, pois as versões produzidas por eles puderam ser comparadas e discutidas de
forma extensa quando houve identificação de discrepâncias, para
que se chegasse à versão final com a melhor resolução possível. Apesar dos tradutores não terem conhecimento prévio das perguntas e
terem trabalhado de forma independente, as experiências de ambos
com a língua foram essenciais para a determinação da equivalência
semântica dos termos, pois muitas vezes alguns problemas podem
ser encontrados na tradução de instrumentos devido à falta de familiaridade com a área de pesquisa. Para resolver esses problemas, o
comitê formado por especialistas analisou as perguntas em conjunto
com os autores do estudo, que contribuíram com algumas sugestões
e modificações, a fim de garantir a clareza e equivalência conceitual.
Este estudo seguiu as recomendações para o processo de tradução
e adaptação transcultural22, no qual o foco deve ser a equivalência
semântica e não a tradução literal, com o objetivo de expressar o
conteúdo original de modo a fazer sentido para a nova população
alvo. Portanto, sempre que possível foi mantido o significado central
o mais próximo possível da versão original, sem prejudicar a compreensão das perguntas.
A amostra incluiu 40 pacientes com DC em diferentes locais e intensidades, com diferentes idades, sexos, nível de escolaridade e renda, para conter o maior número de características pessoais possíveis
que refletisse ampla variação na resposta das perguntas.
A prevalência da DC aumenta de forma constante com a idade1,3,
fato confirmado neste estudo. Na população idosa o controle da DC
é mais difícil devido à presença da dor em múltiplos locais, ao maior
número de comorbidades e à limitação no gerenciamento farmacológico3,4. Mais de 85% da população do estudo foi composta por
mulheres, o que está de acordo com a maioria dos estudos sobre o
assunto1,2,15. Além da maior prevalência em mulheres, existe também maior prevalência em adultos casados15,26, em consonância com
os achados deste estudo.
Com relação ao nível de escolaridade e renda, o estudo mostrou
que a DC afetou mais aqueles que tinham ensino fundamental
incompleto e renda entre R$ 998,00 e R$ 2.994,00, o que corrobora com o estudo2. Indicadores de nível socioeconômico, como
pobreza, educação e cobertura dos serviços de saúde mostram-se
associados ao estado geral de saúde2. A explicação é que as pessoas
com baixa renda e menor escolaridade possuem menor conhecimento acerca da avaliação e tratamento adequados para a DC, automedicam-se frequentemente e têm menos acesso aos serviços de
saúde6,25. Outro ponto que chama a atenção é que grande parte da
amostra está afastada do trabalho ou já aposentada por invalidez,
além de apresentarem intensidade de dor mais elevada pela EVN.
Estudos mostram que a dor afeta a produtividade no trabalho, a
vida social e leva à incapacidade29. Revisão sistemática e meta-análise realizada no Reino Unido mostraram que a DC prevalece
associada a níveis mais altos de dor, sendo bastante incapacitante
em muitos casos1.
Um estudo mostrou que a DC mais prevalente foi lombalgia
(21,1%), seguida de dor em membros inferiores (15,8%), com muitos pacientes relatando dor generalizada25, sendo que outro artigo30
também evidenciou maior prevalência da DC em mulheres, sendo a
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lombalgia e a dor em membros inferiores as mais frequentes, dados
também encontrados nesta pesquisa.
Pesquisa12 envolvendo 4.859 participantes verificou que a DC normalmente se apresenta associada à comorbidades, distúrbios do sono
e transtornos psicológicos. O presente estudo também evidenciou
maior prevalência com relação ao número de comorbidades, sendo
a hipertensão arterial a mais frequente, na mesma linha do estudo15.
Para o equilíbrio entre a versão original e a adaptada por este estudo,
não foram necessárias muitas modificações para melhor compreensão
da população brasileira. O fato de as perguntas serem curtas, diretas e
se mostrarem com bom nível de legibilidade, não apresentou dificuldade de compreensão pelos pacientes, que em sua maioria possuíam
apenas ensino fundamental incompleto, mostrou que não é necessário
grau de instrução elevado para bom entendimento das questões, evidenciando a viabilidade do instrumento para a população brasileira,
que é composta por variação enorme de níveis educacionais.
O instrumento permitiu avaliação de pacientes com DC mais rápida e precisa com a detecção precoce de alterações relacionadas aos
fatores psicossociais envolvidos na DC, influenciando na terapêutica
e favorecendo tratamento mais direcionado às necessidades do paciente. Após a identificação de aspectos psicossociais presentes com
o instrumento, podem ser utilizados instrumentos mais complexos
e específicos para avaliar as características de maneira mais precisa,
como a escala Tampa para cinesiofobia31, a Escala de Auto Eficácia
para a DC32, a Escala de Catastrofização33 e a Escala Hospitalar de
Ansiedade e Depressão34.
Uma limitação do estudo foi a composição da amostra, em sua
maioria por mulheres, visto que os cuidados com as mulheres envolvem particularidades especificas26. Outra limitação foi a amostra não
incluir indivíduos jovens e/ou muito idosos, apesar da faixa etária
média estar de acordo com a literatura mundial.
Apesar de constituir um importante passo no processo de validação
de um instrumento, a tradução, adaptação transcultural e equivalência semântica são apenas o princípio. Após esta fase, o instrumento
necessita passar pelo processo de validação. As perguntas precisam
ser sensíveis e ter especificidade suficiente para serem úteis no processo de triagem e na identificação das alterações biopsicossociais
que possam estar envolvidas na DC, e a partir daí serem usadas na
pesquisa e na prática clínica. Portanto, este estudo consistiu a primeira fase para determinação da versão em português das seis perguntas breves e sua aplicabilidade na população brasileira.
CONCLUSÃO
A versão portuguesa brasileira das seis perguntas curtas de triagem dos
aspectos biopsicossociais da DC foi feita após cuidadoso processo de
tradução e adaptação transcultural, originado um instrumento de fácil
entendimento e rápida aplicação. Esta foi a primeira etapa da tradução
e adaptação transcultural, sendo necessária a avaliação da confiabilidade, validade e responsividade das perguntas para a realidade brasileira.
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Fibromialgia é caracterizada
por dor difusa, que pode comprometer a qualidade de vida autorrelatada (QVAR). Sabe-se pouco sobre a influência de fatores
psicossociais e ambientais na QVAR em mulheres com fibromialgia. O objetivo deste estudo foi investigar fatores relacionados à
QVAR entre mulheres com fibromialgia, segundo o domínio da
Classificação Internacional de Funcionalidade.
MÉTODOS: Estudo transversal de base populacional realizado com 1.557 mulheres. Aquelas que se autorrelataram com fibromialgia responderam ao Índice de Impacto da Fibromialgia
(n=115). A QVAR foi avaliada por questões que variavam de 1
(insatisfeita) a 3 (muito satisfeita). As exposições incluíram fatores pessoais e ambientais distribuídos em quatro blocos de acordo
com a influência hipotética no desfecho. Foi realizada regressão
linear múltipla, considerando 95% do intervalo de confiança,
utilizando-se a versão 24 do IBM SPSS.
RESULTADOS: Suficiência de renda foi relacionada à maior
QVAR no modelo 1. Ambiente físico estava relacionado à QVAR
nos modelos 2, 3 e 4. Medição da capacidade funcional esteve
relacionada à QVAR no modelo 4. Apenas sintomas depressivos (ß:-0,374; IC: -0,037/ -0,004) e número de áreas corporais
dolorosas (ß: 0,204; IC: -0,102/-0,001) mantiveram-se significativamente relacionado à QVAR, explicando 27% da variância.
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trolada por condição socioeconômica, ambiental e saúde. Outros aspectos podem mediar esse desfecho, merecendo atenção na
abordagem biopsicossocial. Os resultados destacaram relevância
dos aspectos biopsicossociais na qualidade de vida das mulheres
com fibromialgia, recorrendo a fatores que poderiam ser abordados na prática clínica para promover saúde e bem-estar.
Descritores: Depressão, Doenças musculoesqueléticas, Dor crônica, Inquéritos epidemiológicos, Saúde pública.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Fibromyalgia is characterized by diffuse pain, which may compromise the self-rated
quality of life (SRQoL). Little is known about the influence of
psychosocial and environmental factors on SRQoL in women
with fibromyalgia. The objective was to investigate factors related
to SRQol among women with fibromyalgia, according to International Classification of Functioning domain.
METHODS: A cross-sectional population-based study was
performed with 1,557 women. Those who self-reported fibromyalgia answered the Fibromyalgia Impact Index. SRQoL
was evaluated by questions ranging from 1 (unsatisfied) to 3
(very satisfied). Exposures included personal and environmental factors distributed in four blocks according to hypothesized
influence on outcome. Multiple linear regression was performed, considering 95% of confidence interval, using IBM SPSS
version 24.
RESULTS: Income sufficiency was related to higher SRQoL in
model 1. Physical environment was related to SRQoL in model
2, 3 and 4. Functional capacity measurement was related to SRQoL in model 4. In the final model, only depressive symptoms
(ß:-0.374; CI: -0.037/ -0.004) and number of painful body areas
(ß: 0.204; CI: -0.102/-0.001) remained significantly related to
SRQoL, explaining 27% of the variance.
CONCLUSION: SRQoL was related to depressive symptoms
and number of painful body areas even after controlled by socioeconomic, environment and health status. However, other
aspects may mediate or moderate that outcome, deserving attention in a biopsychosocial approach. The results highlighted the
relevance of biopsychosocial aspects on quality of life of women
with fibromyalgia, addressing factors that could be approached
in clinical practice to promote health and well-being.
Keywords: Chronic pain, Depression, Health surveys, Musculoskeletal diseases, Public health.
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INTRODUÇÃO
A fibromialgia (FM) é uma síndrome reumática complexa, afeta
predominantemente mulheres e é caracterizada pela dor crônica e
difusa, presença de pontos sensíveis à palpação (tender points) em
regiões anatômicas predeterminadas e é associada a sintomas como
ansiedade, depressão, problemas de sono e humor, fadiga, parestesia
e problemas cognitivos1,2. A prevalência mundial varia entre 0,2 e
6,6%3, estimada no Brasil em 2,5%4.
A síndrome envolve sintomas físicos e psicológicos e está frequentemente associada à multimorbidade, levando à restrição das atividades e relações sociais5,6. A depressão é a principal condição mental
que afeta as pessoas com FM, contribuindo para agravar os sintomas da dor. Autores6 mostraram que 50% das pessoas com FM têm
sintomas depressivos, 33% sintomas moderados a intensos. Pessoas
com FM que apresentam sintomas depressivos graves relatam aumento da dor e intensidade da fadiga, pior qualidade de sono, maior
gravidade geral da doença e maior comprometimento dos aspectos
emocionais da qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) do
que as pessoas com FM com sintomas depressivos leves7,8.
Estudos recentes encontraram relações entre o ambiente físico e
incapacidade9-13. A condição socioeconômica e as características de
vizinhança pareciam impactar o funcionamento e a QV, independentemente das características individuais9,10. Quanto ao ambiente
físico, características como a conectividade social, qualidade da calçada e da rua e acessibilidade da casa foram associadas negativamente à incapacidade11,12. Portanto, quanto piores forem as condições
ambientais, maior será o nível de incapacidades13.
A QV é reconhecida como uma construção que resume a satisfação
pessoal com vários domínios da vida refletindo o impacto de condições objetivas no funcionamento percebido14,15. Esta autopercepção
é influenciada pelas expectativas individuais e sociais, assim como
por aspectos culturais e socioeconômicos15.
Tal conjunto de evidências exige uma abordagem biopsicossocial das
pessoas com FM, investigando uma gama mais ampla de aspectos
que podem informar os médicos e impactar positivamente na QV
dessas pessoas.
A Organização Mundial da Saúde propôs, na Classificação Internacional de Funcionamento, Incapacidade e Saúde (CIF), que o
funcionamento humano é um fenômeno multicausal determinado pela interação entre aspectos que compreendem os seguintes
domínios: função corporal, limitação de atividade, restrição de
participação, fatores pessoais e ambientais. Para proporcionar uma
compreensão abrangente da QVAR, o presente estudo operacionalizou as variáveis independentes (exposição) de acordo com o
respectivo domínio da CIF.
O objetivo deste estudo foi investigar fatores relacionados à QV autorrelatada entre mulheres com FM, de acordo com o domínio da CIF.
MÉTODOS
O Inquérito de Saúde da Mulher (Women’s Health Survey) é um
estudo transversal baseado em população realizado em 2014 e 2015
para investigar as condições de saúde entre as mulheres que vivem
em Uberaba, Minas Gerais, Brasil. Uma amostra representativa de
1.557 mulheres com 18 anos ou mais, que entenderam o conteú-
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do da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foi entrevistada em sua casa. Foram excluídas as
participantes que não entenderam o objetivo da pesquisa ou não
concordaram em se comprometer com o protocolo de pesquisa.
O processo de amostragem foi estratificado por grupos para ser representativo para a população do estudo. A amostragem probabilística foi realizada em duas etapas, primeiramente por meio de setores
censitárias e depois por domicílios, de acordo com as recomendações
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para o cálculo final da amostra, foram consideradas estimativa de prevalência
de 50%, nível de confiança de 95%, erro máximo de 0,10 e o drawing effect de aproximadamente 2. O tamanho mínimo da amostra
para o estudo foi de aproximadamente 400 participantes. A fim de
maximizar a representatividade da amostra, 1.557 mulheres foram
selecionadas aleatoriamente e entrevistadas.
As entrevistas domiciliares foram conduzidas por entrevistadoras,
especialmente treinadas para este estudo e coordenadas pela equipe
de apoio técnico.
A coleta de dados foi organizada em questionários estruturados
elaborados pelos pesquisadores que coordenam este projeto e instrumentos traduzidos e validados para a população brasileira. A
primeira parte do protocolo de pesquisa avaliou as condições sociodemográficas e econômicas, doenças crônicas autorrelatadas, QV,
hábitos alimentares, sintomas musculoesqueléticos, atividade física,
sintomas depressivos e distúrbios mentais comuns.
A partir das respostas obtidas, as participantes foram convidadas a
responder a instrumentos específicos de acordo com suas condições
relatadas, por exemplo, QV na incontinência urinária, saúde da mulher no climatério, capacidade de trabalho e impacto da FM.
Com o intuito de responder perguntas de pesquisa construídas para
este estudo, foi selecionada uma subamostra composta por 115 participantes com FM autorrelatada e que responderam ao Questionário de Impacto da Fibromialgia (QIF). A seguir a descrição dos
instrumentos e variáveis selecionados para análise.
A QV autorrelatada (QVAR) foi avaliada através de uma pergunta adaptada do questionário World Health Organization Quality of
Life (WHOQOL-brief), um instrumento validado a população
brasileira15: “como você avalia sua QV?”, à qual os participantes responderam: “muito ruim ou ruim’’ (zero), “nem ruim nem boa’’ (1),
“boa ou muito boa’’ (2). As pontuações variavam de zero a 2, quanto
maior, melhor a QV.
Os aspectos pessoais incluíram idade, relacionamento, escolaridade
e suficiência de renda. Todas as variáveis foram obtidas por autorrelato. A idade e a escolaridade foram consideradas como variáveis
quantitativas, ambas em anos; a variável relacionamento foi derivada do relatório de estado civil e foi agrupada em “tem parceiro” e
“não tem parceiro”; a suficiência de renda foi avaliada por meio da
pergunta “você tem dinheiro suficiente para atender às suas necessidades”? As respostas das participantes foram categorizadas em “nenhum ou muito pouco’’, “médio’’ e “muito” ou “completamente’’.
Os aspectos ambientais foram indicados pela satisfação com o apoio
social e a satisfação com o ambiente físico, ambas as perguntas do
WHOQOL-brief15. As perguntas foram: “o quanto você está satisfeito com o apoio que recebe das pessoas?” e “o quanto você está
satisfeito com as condições do lugar onde vive”? As respostas foram
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categorizadas em “muito insatisfeita ou insatisfeita’’, “nem satisfeita
nem insatisfeita’’ e “satisfeita ou muito satisfeita’’.
A restrição de participação foi indicada pela satisfação com as relações sociais e a satisfação com as oportunidades de lazer que foram
avaliadas pelas perguntas: “até que ponto você está satisfeito com
suas relações sociais?”, sendo as opções de resposta: “muito insatisfeita ou insatisfeita’’, “nem satisfeita nem insatisfeita’’ e “satisfeita
ou muito satisfeita’’; e “até que ponto você tem oportunidades para
atividades de lazer?”, para as quais as opções de resposta foram “nenhuma ou muito poucas’’, “médio’’ e “muito ou completamente’’.
As limitações para as atividades diárias foram avaliadas pelo
QIF16, que inclui perguntas sobre incapacidade para realizar atividades diárias como compras, lavar a roupa, cozinhar, limpeza
da casa, caminhada por muitas quadras, visita a parentes e amigos, jardinagem e transporte. Além disso, o instrumento contém
outras perguntas sobre como a dor, a fadiga, a tristeza e o estresse
têm impactado o trabalho e vida diária. A pontuação foi realizada
de acordo com as recomendações da Associação Americana de
Reumatologia17.
A QIF exibe uma pontuação máximo de 100, que representa o
maior impacto possível da doença na QV do participante, mas o
cálculo deste valor deve ser realizado com atenção, uma vez que cada
item do questionário deve ser analisado separadamente. O primeiro
item, que corresponde à capacidade funcional, consiste nas 10 perguntas, cujas respostas variam de zero a 3 e, somando as respostas,
pode-se obter uma pontuação máxima de 30 (R1).
O item 2, relacionado ao bem-estar, apresenta uma pontuação (R2)
inversamente proporcional ao resultado marcado, ou seja, se o paciente indicasse a resposta 7, sua pontuação seria zero ou se indicasse
zero, receberia uma pontuação de 7. O item 3 apresenta uma pergunta sobre ausências ao trabalho e foi anotada (R3) diretamente
relacionada à resposta indicada, ou seja, 7 = 7 e zero = zero.
Os itens de 4 a 10 apresentam escalas visuais que foram pontuadas de acordo com a distância em centímetros exibida entre os
ícones da esquerda para a direita, podendo exibir valores (R4 –
R10) de zero a 10 cm. Para calcular a pontuação final, os valores
obtidos com os cálculos anteriores na seguinte fórmula: (R1/3) +
(R2x1,43) + (R3x1,43) + (£ R4-R10) foram substituídos16. Esta
fórmula foi utilizada para calcular os escores individuais dos participantes do estudo.
As disfunções corporais incluíram número de áreas corporais dolorosas, sintomas depressivos, satisfação com o sono, índice de massa
corporal (IMC) e número de fármacos consumidos. O número de
áreas dolorosas foi avaliado perguntando às participantes se sentem
dor no pescoço, ombros, coluna torácica, cotovelos, coluna lombar,
pulsos e mãos, quadris e coxas, joelhos, tornozelos e pés.
Em seguida, o número de áreas dolorosas para cada participante
foi calculado. Os sintomas depressivos foram avaliados pela Escala de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (CES-D),
adaptada e validada para população brasileira, com 20 itens relativos
à frequência dos sentimentos negativos, variando de “raramente’’
(zero) a “geralmente’’ (3).
Quanto maior a pontuação, maiores os sintomas depressivos18,19. A
satisfação com o sono foi avaliada pela pergunta “o quanto você está
satisfeito com o sono?”, sendo as respostas “muito insatisfeita ou insatisfeita’’ (zero), “nem satisfeita nem insatisfeita’’ (1) e “satisfeita ou
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muito satisfeita’’ (2). O IMC foi definido como a massa corporal
dividida pelo quadrado da altura do corpo, expresso em unidades
de kg/m2. O número de fármacos consumidos foi obtido por autorrelato.
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, sob o
número 1826.
Análise estatística
Médias, medianas e porcentagens foram calculadas para descrever as
características da amostra. Dada a distribuição dos dados, foi realizado um teste não paramétrico para verificar associações bivariadas e
correlações de variáveis independentes com a QVAR. Para comparar
a mediana da QV entre grupos foram usados os testes Mann-Whitney e Kruskal-Wallis; para variáveis quantitativas foi usado o teste
de Correlação de Spearman. O modelo multivariado foi testado por
meio de regressão linear em cinco blocos com base nos domínios
da CIF.
Foram eles: modelo 1 – fatores pessoais; modelo 2 – fatores pessoais, fatores ambientais, ambiente social, de apoio e físico; modelo
3 – fatores pessoais, fatores ambientais e restrições de participação,
relações sociais e oportunidades de lazer; modelo 4 – fatores pessoais, fatores ambientais, restrições de participação e limitação de
atividade, impacto da fibromialgia; modelo 5 – fatores pessoais, fatores ambientais, restrições de participação, limitações de atividade
e disfunções corporais. O nível de significância adotado foi de 5% e
o intervalo de confiança 95%. Os dados foram analisados no IBM
SPSS 24 para Windows.
RESULTADOS
A idade média foi 56,45±11,45 anos e a escolaridade 8,72±4,98
anos; 62,3% tinham um parceiro e aproximadamente metade
(47%) das participantes declarou que a renda era insuficiente para
atender às necessidades. Em relação aos fatores ambientais, 30,5%
relataram baixa satisfação com o apoio social e 42,6% relataram baixa satisfação com o ambiente físico. Com relação aos indicadores de
restrição de participação social, 72,1% apresentaram baixa satisfação
com as oportunidades de lazer e 29,5% com as relações sociais. A
pontuação média do impacto da FM nas atividades da vida diária
foi de 59,12±23,10.
No que se refere aos indicadores de disfunções corporais, a amostra
foi caracterizada por consumir, em média, aproximadamente três
fármacos, com média elevada de sintomas depressivos 21,16±13,67,
IMC de 29,32±5,4 e média de áreas corporais dolorosas de
4,31±3,09. Além disso, mais da metade da amostra foi classificada
como tendo baixa satisfação no sono (57,4%) (Tabela 1).
A tabela 2 mostra os resultados das associações e testes de correlação usados para comparações bivariadas de exposição e QVAR,
que mostraram correlação significativa e baixa entre QV e escolaridade (p=0,002), impacto da FM (p<0,001), número de fármacos
(p=0,042) e número de áreas corporais dolorosas (p<0,001), enquanto foi observada correlação moderada para sintomas depressivos (p<0,001). Outras associações foram com renda (p=0,005),
apoio social (p<0,001), ambiente físico (p=0,002), oportunidades
de lazer (p=0,047) e satisfação do sono (p=0,036).
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Tabela 1. Características da amostra
F (%)
Fatores pessoais

M (DP)

Md (IIQ)

56,45 (11,45)

56 (16)

8,72 (4,98)

8 (8)

59,12 (23,10)

65,12 (34)

4,31 (3,09)

4 (5)

21,16 (13,67)

20 (21)

IMC (n=112)

29,32 (5,74)

28,94 (24,75)

Número de fármacos (n=115)

2,92 (2,12)

3 (4)

1,32 (0,76)

1,50 (1)

Idade (n=115)
Relacionamento (n=114)
Não tem parceiro

43 (37,7)

Tem parceiro

71 (62,3)

Escolaridade (n=109)
Suficiência de renda (n=115)
Nenhum

Fatores ambientais

54 (47)

Médio

39 (33,9)

Muito

22 (19,1)

Satisfação com apoio social (n=115)
Insatisfeita

11 (9,6)

Nem satisfeita nem insatisfeita

24 (20,9)

Satisfeita

80 (69,6)

Satisfação com o ambiente físico (n=115)

Restrição de participação

Insatisfeita

19 (16,5)

Nem satisfeita nem insatisfeita

30 (26,1)

Satisfeita

66 (57,4)

Satisfação com oportunidades de lazer (n=115)
Insatisfeita

55 (47,8)

Nem satisfeita nem insatisfeita

28 (24,3)

Satisfeita

49 (42,6)

Satisfação com relações pessoais (n=115)
Insatisfeita

12 (10,4)

Nem satisfeita nem insatisfeita

22 (19,1)

Satisfeita

81 (70,4)

Limitação de atividade

QIF (n=115)

Disfunção corporal

Número de áreas corporais dolorosas (n=107)
Sintomas depressivos (n=113)
Satisfação com sono (n=112)
Insatisfeita

42 (36,5)

Nem satisfeita nem insatisfeita

24 (20,9)

Satisfeita

49 (42,6)

Como você avalia a sua qualidade de vida? (n=115)

F = Frequência; M = média; DP = desvio padrão; Md = mediana; IIQ = intervalo interquartil; QIF = Questionário de Impacto de Fibromialgia; IMC = Índice de Massa
Corporal.

A média de QV foi menor entre aquelas classificadas como insatisfeitas com a renda, apoio social, ambiente físico, oportunidades
de lazer e sono. Da mesma forma, quanto menor a média de QV,
maiores eram as médias de impacto da FM, o número de fármacos,
os sintomas depressivos e o número de áreas corporais dolorosas.
Quanto mais anos de estudo, maior era a QV (Tabela 2).
A análise multivariada permitiu compreender a influência das exposições sobre a QVAR, de acordo com os domínios de funcionamento (CIF). De acordo com os resultados, dentre os fatores pessoais, a
suficiência de renda estava relacionada à QVAR mais alta (modelo

46

1). Após a inclusão do domínio ambiental (modelo 2), o ambiente
físico foi um importante preditor da QVAR, uma relação que foi
mantida no modelo 3, quando variáveis do domínio de participação
foram incluídas. No modelo 4, foi incluída a medição da capacidade
funcional, que provou ser um preditor de QVAR, junto da satisfação
com o ambiente físico. Entretanto, no modelo final (modelo 5), após
a inclusão de indicadores de disfunções corporais, apenas sintomas
depressivos e o número de áreas corporais dolorosas permaneceram
significativos relacionados à QVAR em mulheres com FM (Tabela 3).
O modelo final explicou 27% da variação da QVAR.
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Tabela 2. Distribuição de médias, mediana e Coeficiente de Correlação de Spearman da avaliação da qualidade de vida, de acordo com variáveis independentes
CCS
Idade

M (DP)

Md (IIQ)

0,033

valor de p
0,729

Relacionamento

0,382

Não tem parceiro

1,23 (0,78)

1 (2)

Tem parceiro

1,37 (0,72)

2 (2)

Escolaridade (anos)

0,292

0,002

Suficiência de renda

0,005

Insuficiente

1,11 (0,71)

1 (2)

Médio

1,44 (0,75)

2 (2)

Suficiente

1,64 (0,65)

2 (2)

Insatisfeita

0,91 (0,94)

1 (2)

Nem satisfeita nem insatisfeita

0,96 (0,62)

1 (2)

Satisfeita

1,49 (0,69)

2 (2)

Insatisfeita

0,95 (0,78)

1 (2)

Nem satisfeita nem insatisfeita

1,10 (0,75)

1 (2)

Satisfeita

1,53 (0,66)

2 (2)

Satisfação com apoio social

0,001

Satisfação com ambiente físico

0,002

Satisfação com relações sociais

<0,001

Insatisfeita

0,67 (0,77)

0,5 (2)

Nem satisfeita nem insatisfeita

1,05 (0,72)

1 (2)

Satisfeita

1,49 (0,67)

2 (2)

Insatisfeita

1,16 (0,73)

1 (2)

Nem satisfeita nem insatisfeita

1,39 (0,73)

2 (2)

Satisfeita

1,53 (0,71)

2 (2)

Satisfação com oportunidades de lazer

0,047

QIF

-0,366

<0,001

Número de fármacos

-0,190

0,042

Sintomas depressivos

-0,531

<0,001

IMC

-0,025

0,792

Número de áreas corporais dolorosas

-0,394

<0,001

Satisfação com sono

0,036

Insatisfeita

1,17 (0,82)

1 (2)

Nem satisfeita nem insatisfeita

1,17 (0,70)

1 (2)

Satisfeita

1,53 (0,64)

2 (2)

CCS = Coeficiente de Correlação de Spearman; M = média; DP = desvio padrão; Md = mediana; IIQ = intervalo interquartil; QIF = Questionário de impacto de
fibromialgia; IMC = Índice de massa corporal.

Tabela 3. Regressão linear usando o método de inserção
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

β (IC)

β (IC)

β (IC)

β (IC)

Modelo 5
β (IC)

Idade

0,112
(-0,008-0,023)

0,077
(-0,010-0,021)

0,060
(-0,011-0,019)

0,050
(-0,012-0,018)

0,035
(-0,013-0,018)

Relacionamento

0,073
(-0,206-0,437)

0,000
(-0,311-0,312)

-0,008
(-0,329-0,303)

-0,023
(-0,346-0,274)

-0,004
(-0,309-0,297)

Escolaridade

0,166
(-0,058-0,331)

0,105
(-0,108-0,280)

0,086
(-0,125-0,267)

0,096
(-0,113-0,270)

0,055
(-0,144-0,235)

Suficiência de renda

0,217
(0,004-0,425)*

0,136
(-0,070-0,340)

0,106
(-0,116-0,326)

0,064
(-0,156-0,282)

-0,026
(-0,242-0,190)
Continua...
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Tabela 3. Regressão linear usando o método de inserção – continuação
Modelo 1

Modelo 2

β (IC)

Modelo 3

Modelo 4

Modelo 5

β (IC)

β (IC)

β (IC)

β (IC)

S. apoio social

0,168
(-0,040-0,423)

0,095
(-0,149-0,365)

0,058
(-0,187-0,320)

0,034
(-0,211-0,288)

S. ambiente físico

0,292
(0,096-0,486)*

0,251
(0,050-0,451)*

0,237
(0,039-0,433)*

0,148
(-0,059-0,353)

S. relações sociais

0,174
(-0,059-0,458)

0,143
(-0,091-0,419)

0,050
(-0,205-0,320)

S. oportunidades de lazer

0,055
(-0,142-0,240)

-0,018
(-0,211-0,180)

-0,024
(-0,218-0,176)

-0,242
(-0,015-0,001)*

-0,078
(-0,010-0,005)

QIF
Número de fármacos

0,052
(-0,062-0,100)

Sintomas depressivos

-0,374
(-0,037—0,004)*

IMC
Números de áreas corporais dolorosas
Satisfação com o sono

0,008
(-0,024-0,026)
-0,204
(-0,102—0,001)*
-0,049
(-0,255-0,141)

IMC = Índice de massa corporal; QIF = Questionário de impacto de fibromialgia. β = coeficiente padrão; IC = intervalo de confiança.
Modelo 1 - fatores pessoais; modelo 2 - fatores pessoais, fatores ambientais; modelo 3 - fatores pessoais, fatores ambientais e restrições de participação; modelo 4
- fatores pessoais, fatores ambientais, restrições de participação e limitação de atividade; modelo 5 - fatores pessoais, fatores ambientais, restrições de participação,
limitações de atividade e disfunções corporais.

DISCUSSÃO
O objetivo do estudo foi identificar fatores relacionados à QVAR
em mulheres com FM baseando-se no domínio de CIF, que permitiu uma visão geral dos aspectos determinantes do bem-estar nesta
população para além dos sintomas e problemas físicos de saúde. Esta
abordagem contribuiu para um manejo integrativo da saúde, prevenindo o declínio na função e promovendo saúde e QV para as
pessoas com FM.
A literatura caracteriza a FM como uma condição multidimensional e multifatorial que requer uma abordagem mais ampla, dadas
suas associações com sonolência, dor, fármacos, sintomas depressivos, falta de apoio social, baixo nível educacional e vulnerabilidade
social7,20-22. Os resultados do presente estudo apoiam esses dados,
acrescentando algumas percepções e contribuições adicionais.
Usar o domínio CIF para agrupar diferentes exposições de acordo
com seu nível de influência na QVAR permitiu maximizar a compreensão do papel de vários aspectos além da disfunção corporal, os
quais são fortemente investigados e têm influência bem conhecida.
Esta estratégia atende ao recente movimento de pesquisadores que
têm estudado a dor crônica a partir de uma perspectiva multidimensional. Estes estão incorporando e abordando aspectos emocionais,
cognitivos, comportamentais e sociais na sua pesquisa e prática clínica. Neste contexto, os resultados presentes incluem a FM como uma
condição de saúde que pode ser potencialmente manejada quando
esses aspectos são considerados.
Outro ponto forte deste estudo foi a análise das variáveis de exposição em blocos. Esta estratégia permitiu identificar relações significativas que são encobertas quando todas as variáveis independentes são
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inseridas em conjunto. Além disso, é possível observar as mudanças
de significância quando variáveis estão sendo inseridas no modelo.
A partir desta análise, foi possível identificar o preditor mais forte
e os mediadores ou moderadores potenciais. No presente estudo,
o modelo final demonstrou que os sintomas depressivos e número
de áreas corporais dolorosas são os preditores mais fortes da QVAR,
entretanto, nos modelos anteriores, o ambiente físico e a capacidade
funcional estavam relacionados à QVAR. Isto pode sugerir que estes
aspectos têm um papel mediador ou moderador sobre as relações
entre sintomas depressivos, dor e QVAR.
Algumas características da amostra merecem atenção e discussão. A
idade média de 56,4 anos foi maior em comparação com outros
estudos cuja idade média variou de 47 a 52 anos22. O nível de escolaridade foi de 8,7 anos, valor inferior aos resultados do estudo22, o
qual encontrou uma média de cerca de 11 anos. A média do IMC
foi de 29,3, maior do que outras constatações que variaram de 22 a
276,22. A média do QIF foi de acordo com os resultados do estudo22,
que foi de 59, porém, diferiu de outros autores que encontraram
uma média em torno de 647,20. A média dos sintomas depressivos
foi de 21,16 pontos, maior do que a média encontrada entre pessoas
com outras doenças reumáticas, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico (média 18,3)23.
Embora os resultados bivariados mostrassem todas as exposições
relacionadas à QVAR, exceto idade, parceria e IMC, tais variáveis
foram mantidas no modelo na análise multivariada a fim de controlar o efeito de outros preditores. A suficiência de renda é um aspecto
relevante relacionado à QVAR entre outros aspectos pessoais, como
idade, nível de escolaridade e relacionamento. De fato, a situação
econômica e social está intimamente relacionada ao estado de saúde,
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funcionalidade e, consequentemente, QV, pois permite melhores
serviços de saúde e maior acesso à informação, assim como o uso de
recursos comunitários que apoiam comportamentos mais saudáveis.
Os autores13 realizaram uma revisão sistemática da literatura e discutiram a influência dos aspectos físicos/construção e socioeconômicos
de vizinhança sobre a incapacidade. A influência das características
socioeconômicas do bairro é explicada pelo fato de estarem restritas à moradia, com menos comodidades e opções de serviços que
proporcionam interação e apoio social, contribuindo para a perda
da autonomia funcional. Além disso, as áreas com maior privação
social também refletem uma rede social menor, contribuindo para
uma maior restrição social.
Condições de pobreza e vulnerabilidade social podem ser precursoras de condições precárias de trabalho, tais como baixos níveis de
escolaridade, que limitam o acesso e as informações necessárias para
realizar atividades mais complexas e manter a saúde. Este contexto
reconhecidamente aumenta a vulnerabilidade a doenças crônicas e
incapacitantes24.
A literatura dedicada ao estudo da influência do ambiente físico
sobre o estado de saúde está reemergindo. Segundo o estudo25, o
funcionamento humano é resultado da competência pessoal e das
variáveis ambientais (environment press); portanto, à medida que as
pessoas envelhecem e se tornam menos capazes fisicamente, o ambiente implica em mais barreiras para o funcionamento. As pessoas
que vivem com dor, fadiga e depressão podem ser mais sensíveis às
barreiras ambientais do que outras.
Estas pessoas tendem a evitar ambientes desafiadores e são mais restritas física e socialmente a suas casas, o que contribui para a saúde
e o declínio funcional. Melhores características das ruas, tais como
maior conectividade entre elas, e até mesmo calçadas, tendem a influenciar a mobilidade e o nível de atividade física, contribuindo
para a promoção da saúde e o adiamento de incapacacidades26. Além
disso, a falta de acessibilidade em locais públicos afeta diretamente os
indivíduos com mobilidade reduzida, o que pode agravar os níveis
de limitações e restrições à participação social27. Ambientes saudáveis
tendem a oferecer espaços comuns e mais interação social entre moradores de um mesmo local28.
Evidências apontam que ruas pavimentadas aumentam a sensação de
segurança no local, evitando o isolamento e, consequentemente, seus
impactos negativos sobre a funcionalidade29. Essas afirmações provavelmente explicam a relevância dos aspectos do ambiente físico e social
na QVAR de pessoas com condição de dor crônica, como a FM.
Este estudo permitiu identificar que as condições ambientais e as
limitações das atividades têm influência sobre a QVAR quando as
funções corporais não foram inseridas. Quando as disfunções corporais foram incluídas, o modelo final mostra que os melhores preditores de QV eram os sintomas depressivos e o número de áreas
corporais dolorosas. Esses achados corroboram a literatura cujos dados mostraram a prevalência e impacto desses sintomas na vida das
pessoas. 71% das pessoas com FM relataram sintomas depressivos
moderados e graves.
Além disso, pessoas deprimidas relataram maior intensidade de dor
do que os não deprimidos7. Corroborando estes resultados, a incidência de transtornos depressivos em pacientes com artrite reumatoide foi de 11,2 para 1000 pessoas-ano contra 5,1 em pessoas sem
artrite reumatoide30.
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Ademais, o impacto da FM nas atividades diárias estava relacionado a sintomas depressivos nos resultados do estudo22, o
qual sugere que as limitações nas atividades diárias podem ser
um mediador do impacto entre as disfunções corporais e a QV
das pessoas com FM. Adicionalmente, as diferenças de idade
podem desempenhar um papel na incidência e prevalência da
depressão entre pessoas com doenças reumáticas30, o que requer
mais investigações.
Os resultados devem ser interpretados considerando algumas
limitações. O Inquérito de Saúde da Mulher não foi concebido para estudar especificamente a FM, mas para ser uma fonte
secundária de dados para sua investigação. A FM foi indicada
por autorrelato das participantes, não por avaliação física, como
é recomendado para seu diagnóstico. A prevalência da FM provavelmente foi superestimada porque os participantes tendem a
associar a dor corporal a esta condição. No entanto, a proporção
de mulheres com FM no estudo da amostra foi semelhante à população, que é de cerca de 6%. Em segundo lugar, as condições
autorrelatadas sobre o ambiente e oportunidades de lazer podem
ser subestimadas porque as pessoas tendem a ficar satisfeitas mesmo quando existem limitações e restrições reais no meio ambiente. Nesse sentido, estudos futuros devem abordar objetivamente
caraterísticas ambientais, de maneira que seu impacto na QVAR
seja mais bem estimado.
Estes resultados destacaram a relevância da abordagem da depressão
e da dor nas mulheres com FM, a fim de promover melhor qualidade de vida. Além disso, o impacto potencial dos aspectos socioeconômicos e ambientais foi observado, destacando a necessidade de
uma abordagem biopsicossocial das pessoas com FM.
CONCLUSÃO
A QVAR das mulheres com FM é influenciada por sintomas depressivos e pelo número de áreas corporais dolorosas. Entretanto, deve-se
também chamar a atenção para a renda, o ambiente físico e o impacto da FM nas atividades diárias. Estes são aspectos modificáveis a
serem abordados por médicos na prática clínica e gestores de saúde
pública com o objetivo de promover a saúde e a qualidade de vida
para a população em questão.
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Este estudo teve como objetivo identificar a associação entre a força muscular do quadril
e os escores de questionários subjetivos de avaliação funcional e
psicológica em pacientes com dor crônica no quadril.
MÉTODOS: Cinquenta e cinco pacientes com lesões dolorosas
no quadril (30 homens) realizaram testes isométricos do pico de
força de abdutores, extensores e rotadores internos e externos do
quadril com um dinamômetro portátil. O grau de funcionalidade foi medido pelo Hip Outcome Score (HOS) e Lower Extremity
Functional Score (LEFS), a dor foi avaliada pela escala analógica visual (EAV) e a cinesiofobia foi calculada pelo questionário
de Tampa. O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado
(alfa=5%) para testar as associações entre a força muscular e os
escores dos questionários.
RESULTADOS: Houve correlações significativas entre a força de
todos os quatro músculos do quadril e o HOS (r>0,29). Apenas
os rotadores externos do quadril apresentaram correlação significativa com a intensidade da dor (r=-0,30). Nenhuma correlação
significativa foi encontrada para LEFS (r<0,24) e questionário de
Tampa (r←0,15).
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CONCLUSÃO: A redução no pico de força dos extensores, abdutores e rotadores externos do quadril foi associada à redução
no nível de funcionalidade do quadril, mas não se correlacionou
com o nível de funcionalidade geral dos membros inferiores ou
com o grau de cinesiofobia. Além disso, uma redução da força
dos rotadores externos do quadril foi relacionada a aumento na
intensidade da dor.
Descritores: Articulação do quadril, Dinamômetro de força
muscular, Força muscular, Medição da dor, Qualidade de vida.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: This study aimed to
identify the association between hip muscle strength and the
scores from subjective functional and psychological evaluation
questionnaires in patients with chronic hip pain.
METHODS: Fifty-five patients with painful hip injuries (30
males) performed isometric peak strength tests of the abductors,
extensors, and internal and external rotators of the hips with a
hand-held dynamometer. The degree of functionality was measured by the Hip Outcome Score (HOS) and Lower Extremity
Functional Score (LEFS), pain was estimated by the Visual Analog Scale (VAS) and kinesiophobia was calculated using the Tampa questionnaire. The Pearson correlation coefficient was used
(alfa=5%) to test the associations between the muscle strength
and the scores from the questionnaires.
RESULTS: There were significant correlations between the
strength of all four hip muscles and the HOS (r>0.29). Only
the hip external rotators showed a significant correlation with
pain (r=-0.30). No significant correlations were found for LEFS
(r<0.24) and Tampa questionnaires (r←0.15).
CONCLUSION: The reduction in peak strength of the hip extensors, abductors and external rotators was associated with a reduction in the level of hip functionality but did not correlate with
neither the level of overall functionality of the lower limbs nor the
degree of kinesiophobia. Also, a reduction of hip external rotators
strength was related to an increase in the intensity of pain.
Keywords: Hip joint, Muscle strength, Muscle strength dynamometer, Pain measurement, Quality of life.
INTRODUÇÃO
A dor crônica no quadril é uma causa frequente de disfunção em
adultos jovens1 e pode levar a limitações na vida diária e nas atividades esportivas2. Os questionários de avaliação subjetiva relacio-
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nados aos graus de funcionalidade e dor no quadril são os principais resultados utilizados para identificar o impacto das doenças
do quadril na qualidade de vida dos pacientes, pois estabelecem
uma interpretação quantitativa do paciente em relação ao seu nível
de funcionalidade3. Embora estes questionários sejam utilizados
rotineiramente em estudos longitudinais, eles têm aplicabilidade
limitada na seleção de intervenções objetivas de melhora da funcionalidade dos membros inferiores. A diminuição da força muscular tem sido relatada como sendo um resultado físico objetivo
e frequente4,5. Estudo5 sugeriu que pacientes com dor crônica no
quadril tendem a ter reduções do pico de força do rotador interno,
rotador externo e abdutor do quadril tanto nos membros afetados
como contralaterais quando comparados com indivíduos saudáveis. Esses resultados foram corroborados pelos autores6,7 em indivíduos com osteoartrose (OA).
Os músculos periarticulares são importantes estabilizadores dinâmicos da articulação do quadril e podem ser responsáveis por disfunções de movimento do quadril e da região lombo-pélvica quando
são limitados em sua capacidade de gerar força ou quando há déficits de controle neuromuscular8 porque tendem a gerar uma sobrecarga biomecânica nas estruturas intra-articulares8. Embora uma
boa capacidade de gerar força muscular e um bom controle motor
seja primordial para a funcionalidade e manutenção da qualidade
de vida de pacientes com dor crônica no quadril4,5, nenhum estudo
procurou estabelecer uma possível associação entre a capacidade de
gerar força muscular do quadril e o nível de capacidade funcional
relatado por pacientes com dor crônica no quadril. Tais dados poderiam ajudar a otimizar os exercícios de fortalecimento muscular em
programas destinados a melhorar a função motora de pacientes com
dor crônica no quadril.
Em vista do que foi mencionado, o objetivo deste estudo foi identificar a associação entre a força muscular do quadril e os escores
dos questionários de avaliação subjetiva funcional e psicológica
em pacientes com dor crônica no quadril. As hipóteses do estudo
foram: (i) os valores de pico de força muscular estão associados
aos escores do questionário de avaliação subjetiva e são maiores
para questionários específicos de quadril do que para questionários

generalizados de membros inferiores; (ii) os valores de pico de força muscular estão associados aos escores da escala analógica visual
(EAV) para dor; e (iii) os valores de pico de força muscular estão
associados ao grau de cinesiofobia.
MÉTODOS
Os dados deste estudo transversal foram coletados de avaliações clínicas e biomecânicas consecutivas de pacientes com lesões dolorosas
no quadril realizadas consecutivamente em um laboratório privado
de biomecânica de janeiro a agosto de 2016. Cinquenta e cinco pacientes (30 homens), foram classificados de acordo com a classificação de doenças das articulações do quadril (Tabela 1)9. Todos os
diagnósticos foram feitos pelo mesmo médico ortopedista (iniciais
cegas para revisão).
O grau de funcionalidade foi medido pela aplicação da versão validada dos questionários Hip Outcome Score (HOS)10 e Lower Extremity Functional Score (LEFS)11, a dor foi estimada pela EAV e a
cinesiofobia foi estimada usando o questionário Tampa12.
Medição da força
Os níveis máximos de pico de força isométrica dos abdutores, extensores e rotadores internos e externos dos quadris foram medidos com
um dinamômetro manual (Lafayette Manual Muscle Tester Modelo
01163; Lafayette Instrument Company, Lafayette, IN, EUA). Foram
realizados make tests porque eles tinham melhor confiabilidade do
que break tests13. A confiabilidade intra e inter equipamentos foi relatada anteriormente como sendo excelente, com valores acima de
0,8014-16. Nos casos de pacientes com dor unilateral, os testes foram
realizados no membro indicado com queixa de dor. Nos casos de
dor bilateral, os testes foram realizados no membro com maior dor
e limitação funcional. Todos os pacientes foram submetidos a duas
tentativas para se familiarizarem com os procedimentos e mais duas
tentativas para registrar o pico de força. O valor máximo das duas
tentativas de teste para cada músculo em cada participante foi utilizado na análise. Os participantes foram instruídos a empurrar o
dinamômetro com o maior esforço possível enquanto evitavam mo-

Tabela 1. Classificação Charnley9 das doenças das articulações do quadril que possuem influência negativa na capacidade de andar
Classificação

Amostra

Diagnóstico

A - Doença unilateral

9

- Entesopatia glútea (n = 4)
- Impacto femoroacetabular (n = 3)
- Osteonecrose da cabeça femoral (n = 1)
- Displasia acetabular (n = 1)

B - Doença bilateral

25

- Entesopatia glútea (n = 1)
- Impacto femoroacetabular (n = 19)
- Coxartrose (n = 3)
- Osteonecrose da cabeça femoral (n = 2)

C - Um fator além do quadril incapacitando
a função*

21

- Entesopatia glútea (n = 10)
- Coxartrose (n = 9)
- Pubalgia (n = 2).

A classe A refere-se à doença unilateral do quadril; a classe B refere-se à doença bilateral do quadril; e a classe C refere-se a algum fator além do quadril que influencia negativamente a capacidade de caminhar.
*O outro segmento corporal prejudicado no grupo C era principalmente a coluna lombar (n = 19), além de um caso de osteoartrose bilateral do joelho e um caso de
lesão iatrogênica do nervo ciático.
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vimentos bruscos, para que a força fosse gradualmente aumentada
ao longo de um período de 5 segundos17.
Os músculos abdutores do quadril foram testados com o paciente
em decúbito lateral com o quadril em uma posição neutra. O dinamômetro manual foi posicionado 5cm proximal ao epicôndilo
lateral do fêmur, em uma direção perpendicular à coxa. Os indivíduos foram instruídos a pressionar sua perna em direção ao teto sem
girar a pélvis ou os membros. Para extensores de quadril, o paciente
assumiu uma posição de decúbito ventral e o dinamômetro manual
foi posicionado 5cm proximal à linha articular posterior do joelho
em uma direção perpendicular à coxa. O paciente foi instruído a
pressionar sua perna até o teto, sem girar a pélvis ou membro. Para
a avaliação do rotador de quadril, os pacientes permaneceram sentados com 90° de flexão de quadril e joelho. Para o exame do rotador
interno, o dinamômetro foi posicionado 5cm proximal ao maléolo
lateral e o paciente foi instruído a exercer força para girar a perna
lateralmente. Para os rotadores externos, o dinamômetro foi posicionado 5cm acima do maléolo medial e o paciente foi instruído a
exercer força para girar sua perna na direção medial.
O projeto de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição (número 039.3.2010). Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Análise estatística
O tamanho da amostra foi determinado como o número de participantes necessários para atingir um poder estatístico de 80%, com
um coeficiente de determinação de 0,15 entre variáveis e um ta-

manho de efeito moderado de α=0,05, usando um modelo normal
bivariado, definido a priori por meio do software GPower. O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado com nível de significância de 5% para testar as associações entre o pico absoluto de força
muscular dos quatro grupos musculares em Newtons e os escores do
questionário LEFS, as duas subescalas do HOS, o EAV e o questionário de cinesiofobia de Tampa. O software MATLAB (Mathworks,
versão 8.6.0, EUA) foi utilizado no processamento de dados e nos
testes estatísticos.
RESULTADOS
A idade média dos pacientes era de 48,5±16,7 anos, variando de 18
a 84 anos; a altura média era de 167,5±10,9cm, variando entre 146
e 192,5cm e o peso médio era de 74,1±18,9 kg, variando entre 49,5
e 114,4kg.
Houve correlações significativas entre os níveis máximos de força
muscular dos extensores, abdutores e rotadores externos e internos
do quadril e a pontuação de HOS nos domínios de atividades da
vida diária (AVD) (r>0,42, p<0,002) e esportes (E) (r>0,29, p<0,04)
(Figuras 1 e 2, respectivamente).
Para a pontuação da escala de dor houve uma correlação significativa e inversamente proporcional somente para os rotadores externos
(r=-0,30; p=0,03) (Figura 3). Não foram encontradas correlações
significativas entre o pico de força muscular e o questionário LEFS
(r<0,24; p>0,05) (Figura 4) e entre o pico de força muscular e o grau
de cinesiofobia (r<-0,15; p>0,05) (Figura 5).

Extensores do quadril

Abdutores do quadril
r=0,42, p=0,0002

HOS-AVD

r=0,48, p=0,0001

HOS-AVD
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Pico de força isométrica (N)

Pico de força isométrica (N)

Rotadores externos do quadril

Rotadores internos do quadril
r=0,53, p<0,0001

HOS-AVD

HOS-AVD

r=0,52, p<0,0001

Pico de força isométrica (N)

Pico de força isométrica (N)

Figura 1. Correlação entre o pico de força isométrica dos músculos do quadril, em Newtons, e os resultados do Hip Outcome Score, no domínio
das Atividades da Vida Diária (HOS-AVD)
A linha contínua representa a curva de regressão entre as variáveis. Parte superior esquerda: Força dos extensores do quadril; Superior direita: Força dos abdutores
do quadril; Inferior esquerda: Força dos rotadores externos do quadril; Inferior direita: Força dos rotadores internos do quadril. “r” refere-se ao coeficiente de correlação; e “p” ao valor de p (nível de significância a 0,05). Quanto mais diagonal for a linha contínua, melhor será a correlação entre as variáveis.
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Extensores do quadril

Abdutores do quadril
r=0,35, p=0,01

HOS-E

HOS-E

r=0,40, p=0,01

Pico de força isométrica (N)

Pico de força isométrica (N)

Rotadores externos do quadril

Rotadores internos do quadril
r=0,34, p=0,02

HOS-E

HOS-E

r=0,29, p=0,04

Pico de força isométrica (N)

Pico de força isométrica (N)

Figura 2. Correlação entre o pico de força isométrica dos músculos do quadril, em Newtons, e os resultados do Hip Outcome Score, no domínio
do Esporte (HOS-E).
A linha contínua representa a curva de regressão entre as variáveis. Parte superior esquerda: Força dos extensores do quadril; Superior direita: Força dos abdutores
do quadril; Inferior esquerda: Força dos rotadores externos do quadril; Inferior direita: Força dos rotadores internos do quadril. “r” refere-se ao coeficiente de correlação; e “p” ao valor de p (nível de significância a 0,05). Quanto mais diagonal for a linha contínua, melhor será a correlação entre as variáveis.

Extensores do quadril

Abdutores do quadril
r=0,09, p=0,54
EAV (intensidade da dor)

EAV (intensidade da dor)

r=0,13, p=0,39

Pico de força isométrica (N)

Pico de força isométrica (N)

Rotadores externos do quadril

Rotadores internos do quadril
r=0,19, p=0,20
EAV (intensidade da dor)

EAV (intensidade da dor)

r=0,30, p=0,03

Pico de força isométrica (N)

Pico de força isométrica (N)

Figura 3. Correlação entre o pico de força isométrica dos músculos do quadril, em Newtons, e os resultados da escala analógica visual
A linha contínua representa a curva de regressão entre as variáveis. Parte superior esquerda: Força dos extensores do quadril; Superior direita: Força dos abdutores
do quadril; Inferior esquerda: Força dos rotadores externos do quadril; Inferior direita: Força dos rotadores internos do quadril. “r” refere-se ao coeficiente de correlação; e “p” ao valor de p (nível de significância a 0,05). Quanto mais diagonal for a linha contínua, melhor será a correlação entre as variáveis.

54

Correlação entre força muscular e graus de funcionalidade e
cinesiofobia relatada por pacientes com dor crônica no quadril

Extensores do quadril

Abdutores do quadril
r=0,14, p=0,38

LEFS

r=0,01, p=0,94

LEFS

BrJP. São Paulo, 2021 jan-mar;4(1):51-7

Pico de força isométrica (N)

Pico de força isométrica (N)

Rotadores externos do quadril

Rotadores internos do quadril
r=0,24, p=0,10

LEFS

LEFS

r=0,20, p=0,17

Pico de força isométrica (N)

Pico de força isométrica (N)

Figura 4. Correlação entre o pico de força isométrica dos músculos do quadril, em Newtons, e os resultados do Lower Extremity Functional
Score (LEFS).
A linha contínua representa a curva de regressão entre as variáveis. Parte superior esquerda: Força dos extensores do quadril; Superior direita: Força dos abdutores
do quadril; Inferior esquerda: Força dos rotadores externos do quadril; Inferior direita: Força dos rotadores internos do quadril. “r” refere-se ao coeficiente de correlação; e “p” ao valor de p (nível de significância a 0,05). Quanto mais diagonal for a linha contínua, melhor será a correlação entre as variáveis.

Extensores do quadril

Abdutores do quadril
r=0,15, p=0,28

Cinesiofobia

Cinesiofobia

r=0,24, p=0,11

Pico de força isométrica (N)

Pico de força isométrica (N)

Rotadores externos do quadril

Rotadores internos do quadril
r=0,25, p=0,08

Cinesiofobia

Cinesiofobia

r=0,21, p=0,13

Pico de força isométrica (N)

Pico de força isométrica (N)

Figura 5. Correlação entre o pico de força isométrica dos músculos do quadril, em Newtons, e os resultados da escala Tampa de cinesiofobia
A linha contínua representa a curva de regressão entre as variáveis. Parte superior esquerda: Força dos extensores do quadril; Superior direita: Força dos abdutores
do quadril; Inferior esquerda: Força dos rotadores externos do quadril; Inferior direita: Força dos rotadores internos do quadril. “r” refere-se ao coeficiente de correlação; e “p” ao valor de p (nível de significância a 0,05). Quanto mais diagonal for a linha contínua, melhor será a correlação entre as variáveis.

55

BrJP. São Paulo, 2021 jan-mar;4(1):51-7

Leporace G, Batista LA, Metsavaht L,
Chahla J, Oliveira T e Oliveira LP

DISCUSSÃO
Um dos principais resultados deste estudo foi que o pico de força
muscular do quadril se correlacionou significativamente com o nível de funcionalidade do quadril, mas não com os níveis de funcionalidade geral dos membros inferiores e o grau de cinesiofobia. A
correlação significativa entre as pontuações HOS-AVD e HOS-E e
o pico de força do quadril é consistente com os resultados de outros
estudos5-7. Os resultados de estudos anteriores mostram que indivíduos com dor crônica no quadril tendem a ter níveis mais baixos
de força muscular em comparação com indivíduos assintomáticos5.
A correlação entre força dos extensores, abdutores e rotadores externos
do quadril e funcionalidade do quadril em pacientes com dor crônica
pode ser explicada pela tendência do indivíduo para reduzir sua atividade física como resultado da dor18, resultando em uma redução da
capacidade máxima de gerar força muscular. No entanto, apenas uma
parte da variabilidade na capacidade funcional do quadril parece estar
relacionada à força muscular, o que sugere que outros aspectos também
influenciam a funcionalidade dos pacientes com dor crônica de quadril,
uma hipótese baseada nos resultados do estudo19. Este resultado destaca
a importância de avaliações físicas e funcionais para que cada paciente
identifique distúrbios específicos e desenvolva programas individuais de
reabilitação física, ao invés de protocolos pré-definidos.
Como este estudo cobriu uma larga faixa etária, pode ter havido
uma tendência a uma amostra de indivíduos que realizavam atividades físicas de baixa intensidade. Portanto, as questões da subescala de
esportes eram menos relevantes para suas realidades diárias. De todo
modo, as deficiências em sua capacidade de gerar força muscular
parecem exercer uma influência importante sobre as AVDs. A relação significativa entre força muscular e capacidade funcional identificada no presente estudo pode explicar o sucesso dos programas de
fortalecimento para a melhora de funcionalidade de pacientes com
lesões do quadril20, o que poderia levar a estudos futuros destinados
principalmente a examinar possíveis ligações causais.
A pontuação do LEFS não teve uma relação significativa com o pico
de força dos grupos musculares do quadril investigados. O LEFS
é projetado para medir o status funcional dos membros inferiores
como um todo21 e não tem perguntas específicas relacionadas a tarefas que induzem maior demanda sobre a articulação do quadril.
Outros músculos e estruturas também são importantes para um nível adequado de capacidade funcional do membro inferior22. Este
resultado se baseia no fato de que outras estruturas, além dos músculos do quadril, devem ser abordadas terapeuticamente em pacientes
com dor crônica no quadril23. De maneira semelhante, o estudo24
relatou melhora pronunciada na pontuação do LEFS em pacientes com dor patelofemoral que foram submetidos a programas de
fortalecimento envolvendo os músculos do tronco, quadril e joelho
em comparação com o fortalecimento isolado dos músculos da articulação do joelho. Entretanto, não há dados que confirmem se a
mesma resposta pode ser aplicada a pacientes com dor no quadril.
De fato, existe a possibilidade de que pacientes com baixa pontuação
no LEFS se beneficiem de programas de reabilitação que envolva
mais segmentos do que aqueles principalmente afetados, mas são
necessários estudos futuros para confirmar esta hipótese.
Houve uma relação inversa entre o pico de força dos rotadores externos do quadril e os escores da EAV; ou seja, à medida que o pico
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de força dos rotadores externos do quadril aumentava, havia menos
dor e, consequentemente, maior funcionalidade. A correlação não
significativa entre o pico de força muscular e o grau de cinesiofobia
indica a possibilidade de que a força máxima não foi diretamente
influenciada por parâmetros psicológicos. A ausência de uma associação significativa entre fatores psicológicos e a força máxima do
quadril observada no presente estudo é como a encontrada em outro
estudo25, para pacientes com dor crônica na região cervical, e por
outro estudo26, para pacientes após meniscectomia do joelho. No
entanto, há evidências de que fatores psicológicos podem influenciar
o sucesso da reabilitação27,28. O estudo29 sugere que o fator mais importante em pacientes com componentes cinesiofóbicos é o déficit
de ativação muscular devido à inibição muscular artrógena, em vez
de uma redução da força máxima.
O uso de um dinamômetro isométrico é uma limitação do presente
estudo. Apesar da alta correlação entre medidas com dinamômetros
isométricos e isocinéticos30, o uso de um dinamômetro isométrico
não permitiu uma avaliação da funcionalidade das forças concêntricas e excêntricas. Uma segunda limitação foi o uso de questionários
subjetivos respondidos pelos pacientes para medir o quadril e a funcionalidade geral. O uso de variáveis quantitativas, como velocidade
de marcha e mobilidade do quadril durante a marcha e agachamento, poderia permitir indicadores mais precisos da funcionalidade e
deve ser realizado em futuros estudos.
CONCLUSÃO
A redução do pico de força dos extensores, abdutores e rotadores
externos do quadril foi associada a uma redução no nível de funcionalidade do quadril, mas não foi correlacionada nem com o grau de
funcionalidade geral dos membros inferiores nem com o grau de cinesiofobia. Além disso, uma redução da força dos rotadores externos
do quadril estava relacionada a um aumento no nível de dor.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A artrite idiopática juvenil
(AIJ) é uma doença reumática crônica que pode persistir na idade adulta. Dor e deformidades articulares afetam a qualidade de
vida (QV). O objetivo foi estudar a influência da AIJ na QV de
crianças e adultos, comparando os dois grupos.
MÉTODOS: Estudo transversal de 47 pacientes com AIJ (20
crianças e 27 adultos) utilizando os questionários: Juvenile Arthritis Multidimensional Assessment Report (JAMAR), Health
Assessment Questionnaire (HAG) em adultos e Childhood Health
Assessment Questionnaire (CHAQ) em crianças. Dados epidemiológicos, clínicos e de tratamento foram coletados.
RESULTADOS: Não foram encontradas diferenças em sexo,
subconjunto de artrite, presença de uveíte e febre, escala analógica visual para dor e duração da rigidez matinal. Pacientes
adultos necessitaram mais fármacos biológicos no tratamento
(p=0,02) e tinham maior idade de início da doença do que crianças (p=0,001). Cerca de 45% das crianças e 51,8% dos adultos
queixaram-se de dor e 40% das crianças e 48% dos adultos não
estavam satisfeitos com o estado atual de sua doença.
CONCLUSÃO: Pacientes crianças e adultos com AIJ apresentaram graus semelhantes de dor, rigidez matinal e comprometimento funcional. O comprometimento funcional foi considerado leve, mas o nível de dor encontrado foi maior do que em
outros estudos. Quase metade dos pacientes não ficou satisfeita
com o tratamento.
Descritores: Adulto, Artrite juvenil, Criança, Dor.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is a chronic rheumatic disease which may persist
into adulthood. Pain and joint deformities affect quality of life
(QoL). The objective was to study the influence of JIA in QoL of
children and adults, comparing the two groups.
METHODS: Cross-sectional study of 47 JIA patients (20 children and 27 adults) using the following questionnaires: Juvenile Arthritis Multidimensional Assessment Report (JAMAR),
Health Assessment Questionnaire (HAG) em adultos e Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) in children.
Epidemiological, clinical and treatment data was collected.
RESULTS: No differences were found in gender, arthritis subset,
presence of uveitis and fever, visual analog scale for pain and
duration of morning stiffness. Adult patients required more biologics in the treatment (p=0.02) and had higher age at disease onset than children (p=0.001). About 45% of children and
51.8% of adults complained having pain and 40% of children
and 48% of adults were not satisfied with the current status of
their disease.
CONCLUSION: Children and adult patients with JIA had similar degree of pain, morning stiffness and functional impairment. Functional impairment was considered mild but the level
of pain found was higher than in other studies. Almost half of
patients were not satisfied with the treatment.
Keywords: Adult, Child, Juvenile arthritis, Pain.
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INTRODUÇÃO
A doença reumática mais comum na infância é a artrite idiopática
juvenil (AIJ), que se inicia antes dos 16 anos de idade e tem etiologia
desconhecida1. AIJ é um termo guarda-chuva que engloba várias entidades de diversos processos fisiopatológicos, características clínicas
e prognósticas. Entre elas estão as formas poliarticulares positivas
para fator reumatoide (FR), forma poliarticular com FR negativa,
formas oligoarticulares, artrite psoriásica, sistêmica ou relacionada à
entesite e uma sétima categoria, a artrite indiferenciada, que inclui
aqueles pacientes que não se enquadram em nenhum critério ou se
enquadram em mais de um2.
Os pacientes com AIJ podem ter uma qualidade de vida (QV)
inferior à da população normal3. Dor crônica e restrições físicas que limitam a participação na escola, atividades esportivas
e eventos sociais são alguns dos fatores que contribuem para
a redução do bem-estar. A perda de QV pode ocorrer mesmo
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quando a atividade inflamatória é bem controlada3 devido a deficiências funcionais secundárias a lesões nas articulações, deformidades e efeitos adversos de fármacos, tais como baixa massa
óssea e restrição de crescimento4. Distúrbios de crescimento e
contraturas articulares também podem ter impacto na imagem
corporal trazendo problemas psicológicos e isolamento social.
Manifestações extra-articulares, principalmente a uveíte, que
pode ameaçar a visão e afetar até 10% dessa população, podem
agravar a situação1. Portanto, o tratamento ideal na AIJ deve incluir uma equipe multidisciplinar.
Algumas crianças, principalmente aquelas com AIJ oligoarticular,
alcançam a remissão1, mas quase metade dos pacientes com AIJ podem ter a doença ativa durante a vida adulta4 e muitos terão alguma
restrição em suas atividades do dia-a-dia5.
A abordagem terapêutica da AIJ mudou com a introdução de novos fármacos e estratégias que procuram obter o melhor controle da
atividade inflamatória1,5. Entretanto, o estudo6 mostrou que 76%
das crianças relataram ter dor em pelo menos 60% dos dias e que a
percepção da dor está intimamente relacionada ao estado funcional
e alterações de humor e sono, reduzindo a QV.
O presente estudo avaliou crianças e pacientes adultos brasileiros
com AIJ com o objetivo de entender a influência desta doença
em sua QV e estabelecer uma comparação entre estes dois grupos. A hipótese é a de que pacientes adultos com AIJ, tendo uma
doença de maior duração e que permaneceu ativa durante a vida
adulta, teriam mais dor e pior QV do que as crianças com AIJ.
MÉTODOS
Um estudo transversal incluindo pacientes com mais de 6 anos de
idade que preenchiam os critérios de classificação para AIJ da International League of Associations for Rheumatology (ILAR)7. Foram
excluídos os pacientes com deficiências cognitivas e doenças crônicas
associadas que poderiam interferir na QV e dor.
Esta foi uma amostra de conveniência que incluiu todos os pacientes
atendidos na Unidade de Reumatologia Pediátrica e nos Ambulatórios de Reumatologia de Adultos do mesmo hospital que preencheram os critérios de inclusão e concordaram em participar do estudo.
Um total de 47 pacientes foi incluído: 20 da Unidade Reumatológica Pediátrica e 27 da Unidade Reumatológica Adulta. Os dados
epidemiológicos e clínicos foram obtidos por meio de revisões de
fichas. Todos os pacientes foram submetidos ao Juvenile Arthritis
Multidimensional Assessment Report (JAMAR)8. O Childhood Health
Assessment Questionnaire (CHAQ) foi aplicado em crianças9 e adultos responderam ao Health Assessment Questionnaire (HAQ)10. Todos os instrumentos aplicados foram traduzidos e validados para a
língua portuguesa8-10.
O JAMAR8 é um questionário que permite uma avaliação multidimensional da AIJ. É aplicável automaticamente em indivíduos
acima de 7 anos de idade e tem 15 domínios que avaliam: estado
funcional medido através da Juvenile Arthritis Functionality Scale
(JAFS), a qual possui várias perguntas sobre atividades da vida
diária e é graduada de 0 (sem dificuldades) a 45 (incapacidade);
intensidade da dor - usando a escala analógica visual (EAV), de 0
(sem dor) a 10 (pior cenário); percepção de dor e edema articular
dos pacientes; grau de rigidez matinal; sintomas extra-articulares;
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percepção dos pacientes sobre a atividade da doença graduada de
0 (sem atividade) a 10 (atividade máxima); avaliação do curso
da doença no momento da entrevista: remissão, atividade persistente ou recaída; classificação da situação da doença em relação
à consulta anterior (de muito melhor para muito pior); tratamento farmacológico; efeitos adversos do tratamento; adesão ao
tratamento; grau de dificuldade no trabalho/escola causada pela
doença; avaliação da QV através da Pediatric Rheumatology Quality of Life Scale (PRQL), uma medição de QV com 10 itens que
usa uma escala de 4 pontos da escala Likert variando de 0 (nunca) a 3 (o tempo todo) e uma pontuação total de 0 a 30, com
pontuação mais alta indicando pior QV; avaliação do bem-estar
geral através da EAV (de 0 = muito bem a 10= muito mal); uma
pergunta sobre o grau de satisfação com o estado atual da doença
(com resposta sim ou não).
O HAQ10 é um instrumento utilizado para avaliar o estado funcional de adultos que tem 20 perguntas sobre atividades da vida diária
e varia de zero (sem deficiência) a 3 (pior cenário); o CHAQ9 é uma
versão do HAQ modificado para crianças com 30 itens e que também varia de zero (sem deficiência) a 3 (pior cenário). Os resultados
são considerados secundários a uma deficiência leve e os valores acima de dois a uma deficiência grave11.
Os dados obtidos foram analisados utilizando dados de frequência e de contingência. Foram utilizados os testes Exato de Fisher e
Qui-quadrado para comparar dados nominais e categóricos (sexo,
subconjuntos de doenças clínicas, presença de uveíte, anticorpo antinuclear e fator reumatoide, tratamento utilizado e seus efeitos adversos, presença de febre, erupção cutânea e dor na última semana,
categoria de rigidez matinal, categorias de percepção do paciente na
evolução da doença e nas dificuldades encontradas na vida diária).
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
local sob o protocolo número 2.901.915; todos os pacientes e/ou
seus tutores assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Análise estatística
Foi usado o teste de Mann-Whitney e teste t não pareado para comparar a idade dos dados numéricos no início da doença, valores de
JAFS, PRQL e EAV de dor e bem-estar e EAV de percepção da
atividade da doença. O nível de significância adotado foi de 5%.
O cálculo foi feito com a ajuda do software Graph Pad Prism versão
6.00 para Windows, GraphPad Software, La Jolla, California, USA,
www.graphpad.com.
RESULTADOS
A amostra incluiu 47 indivíduos: 20 crianças (idade média de
11,7±2,8 anos) e 27 adultos (idade média de 28,1±9,4 anos).
As mulheres compreendiam 75% das crianças e 70,4% do
subgrupo dos adultos. Esta amostra tinha preponderância de
formas poliarticulares de AIJ (60% das crianças vs 70,3% dos
adultos) e as crianças e adultos estudados tinham a mesma proporção dos subgrupos de doenças (p=0,45), permitindo uma
comparação válida.
Pacientes cuja AIJ persistiu até a idade adulta tiveram um início
de doença posterior (crianças com 5,85±3,9 anos e adultos com
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10,0±4,4 anos com p=0,001) e usaram mais fármacos biológicos
como tratamento (30% vs 66,6%; p=0,02), enquanto havia mais
crianças sem tratamento com fármacos (40% vs 7,4%). Não houve diferenças no uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINES),
outros fármacos modificadores de doenças e glicocorticoides (todos
com p>0,05). Além disso, não houve diferenças na EAV de dor na
última semana. Febre e erupções cutâneas foram encontradas (todas
com p>0,05), mas os adultos tinham mais rigidez matinal do que as
crianças (p=0,02).
A comparação do grau de deficiência medido em crianças pelo
CHAQ e adultos pelo HAQ é apresentada na tabela 1. Esta tabela mostra que a maioria dos indivíduos dos dois grupos apresentava uma deficiência leve, sem diferenças entre crianças e adultos.
Tabela 1. Comparação de índices funcionais em artrite idiopática juvenil em crianças e adultos

possível observar que a comparação da percepção dos pacientes
na evolução da doença foi a mesma. Além disso, não foram encontradas diferenças na funcionalidade, QV, bem-estar e percepção do paciente sobre a atividade da doença.
A tabela 3 mostra os principais problemas encontrados na escola e
no trabalho e o grau de satisfação com a situação atual da doença.
O absenteísmo e as dificuldades para permanecer sentado foram os
mais comuns.
Tabela 3. Dificuldades encontradas na escola/trabalho e grau de satisfação com a situação atual da doença em 47 pacientes com artrite
idiopática juvenil
Crianças
n=20

Adultos*
n=17

Valor
de p

Sem dificuldades

8 (40.0%)

8 (47.0%)

0.75

Absenteísmo

9 (45.0%)

7 (41.1%)

0.91

Deficiência

Crianças
n=20

Adultos
n=27

Valor de p

Dificuldades para permanecer
sentado

6 (30.0%)

4 (23.5%)

0.72

Leve

18 (90%)

18 (66,6%)

0,17

1 (5.0%)

1 (5.8%)

1.0

Moderada

1(5%)

5 (18,5%)

Dificuldades relacionadas a professores/colegas de trabalho

Grave

1 (5%)

4 (14,8%)

Diminuição da produtividade no
trabalho/escola

3 (15.0%)

5 (29.4%)

0.42

Satisfação com a situação atual
(Sim/Não)

12/8

14/13

0.57

Os resultados da tabela 2 foram alcançados a partir da comparação da funcionalidade avaliada pelos componentes JAFS e QV,
medida pelo componente PRQL, do JAMAR. Nesta tabela foi
Tabela 2. Funcionalidade, qualidade de vida e percepção dos pacientes sobre o estado atual da doença e sua evolução em 47 pacientes
com artrite idiopática juvenil
Crianças
n=20

Adultos
n=27

Valor de p

JAFS

Faixa: 0 - 2,8
Mediana 0,6
(0,2 - 1,7)

Faixa: 0 - 4,8
Mediana 1,5
(0,6 - 3,1)

0,10

PRQL

Faixa: 0 - 5,6
Mediana 1,3
(0,7 - 1,9)

Faixa: 0 - 8
Mediana 2,3
(0,6 - 4,6)

0,13

Mediana da percepção
dos pacientes quanto à
intensidade da atividade da doença

4,0 (0 - 5,0)

4,0 (0 - 7,0)

0,86

Mediana da intensidade do bem-estar dos
pacientes

2,5 (0 - 5,0)

4,0 (0 - 6,0)

0,63

Percepção dos pacientes sobre a evolução da doença
Remissão

6 (30,0%)

6 (22,2%)

Atividade persistente

6 (30,0%)

10 (37,0%)

Recaída

8 (40,0%)

11 (40,7%)

0,80

Comparação da doença pelo paciente em relação à consulta anterior
Muito melhor

4 (20,0%)

4 (14,8%)

Um pouco melhor

7 (35,0%)

3 (11,1%)

Estável

8 (40,0%)

16 (59,2%)

Um pouco pior

1 (5,0%)

4 (14,8%)

-

-

Muito pior

0,16

n = número; JAFS = Juvenile Arthritis Functionality Scale; PRQL = Pediatric
Rheumatology Quality of Life Scale; Entre parênteses - intervalo interquartil.
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* 10 adultos relataram não estar estudando ou trabalhando no momento da
entrevista.

DISCUSSÃO
Poucos artigos brasileiros abordaram a QV em pacientes com AIJ.
No presente estudo, observou-se que pacientes adultos brasileiros
com AIJ tiveram um início de doença mais tardio e necessitaram
de mais tratamento biológico do que as crianças. Não foi possível
encontrar um estudo que estabelecesse uma comparação semelhante
sobre a idade de início da doença neste contexto. Esta é uma descoberta que poderia ajudar a prever aqueles cuja doença persiste até a
idade adulta. Entretanto, são necessários mais estudos com maior
número de pacientes para replicar este resultado.
Foram encontradas muito poucas diferenças nos graus de dor, rigidez e
funcionalidade quando comparados os grupos de adultos e crianças.
O estudo12, realizado em 1997, mostrou que pacientes com AIJ com
maior duração da doença tinham maior incapacidade funcional e dor,
assim, poderia ser esperado que pacientes adulto tivessem pontuações piores do que crianças. Uma análise13 de 984 pacientes com AIJ
com idade média de 30 anos mostrou que 47% dos pacientes ainda
tinham artrite ativa e 46% reclamavam de dificuldades no dia a dia.
No caso do presente estudo, o grau de deficiência funcional encontrado poderia ser considerado baixo, com valores médios do JASF de
0,6 para crianças e 1,5 para adultos, o que é consistente com as descobertas do HAQ e CHAQ, em que a maioria dos indivíduos apresentava deficiência leve. É possível que o uso de fármacos biológicos
e um tratamento agressivo para evitar a inflamação adotada hoje em
dia tenham mudado este aspecto. Esta abordagem de tratamento
também pode ter embotado a observação de outras diferenças, como
na dor e rigidez entre os dois grupos.
De todo modo, cerca de 40% (8/20) das crianças e 48% (13/27) dos
adultos não estava satisfeitos com a situação atual da doença, mos-
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trando que há necessidade de melhorias no tratamento. Um item
que deve ser abordado é o tratamento da dor, cujo valor mediano
da EAV constatado foi de 4 para adultos e 2,5 para crianças. Estes resultados são maiores do que os encontrados nos trabalhos14,15,
que encontraram valores medianos de 2,5 e zero, respectivamente,
quando estudaram crianças. Eles também foram superiores aos do
estudo16, que avaliou apenas adultos com AIJ e encontrou uma EAV
mediana de 2,3. Portanto, os resultados atuais sugerem que há uma
necessidade de melhoria no tratamento da dor. Corroborando esta
ideia, quase metade dos adultos e crianças relatou ter tido dor na
última semana.
A dor na AIJ é mal compreendida como a atividade inflamatória
que, embora influente, é responsável por apenas uma pequena proporção na variação da dor nesses pacientes17. Foi demonstrado que
crianças com artrite continuam a sentir dor clinicamente significativa, apesar de doses adequadas de fármacos antirreumáticos e agentes
anti-inflamatórios modificadores da doença18. Nesse contexto, a dor
pode estar relacionada com uma sensibilidade ampliada a estímulos
mecânicos e térmicos dolorosos, mesmo na ausência de marcadores
de atividade da doença19. Infelizmente, a maioria dos estudos atuais
sobre esta questão está focada no exame das relações entre dor e outras variáveis, em vez de examinar sua natureza17. Idade mais avançada no início da doença, má função/incapacidade e maior duração
da doença na linha de base foram associados consistentemente com
alto grau de dor. Acredita-se que as crianças mais velhas podem ter
dificuldades para se ajustar com as mudanças em seu funcionamento
do que as mais novas e também podem perceber as consequências
em longo prazo da AIJ como mais importantes17.
Quando as dificuldades sociais foram analisadas, os problemas relacionados à escola e ao trabalho eram os mais comuns, principalmente o absenteísmo, o qual precisa ser tratado pelo médico para ser
minimizado. Ir à escola ajuda a desenvolver não apenas habilidades
cognitivas, mas também sociais, e o grau de absenteísmo escolar está
associado ao isolamento, ansiedade e baixo nível educacional20. Em
adultos, um estudo5 mostrou que, embora estes pacientes tenham o
mesmo desempenho educacional que os controles, a taxa de desemprego neste grupo foi 3 vezes maior do que nos controles.
Este estudo também evidenciou que pacientes adultos receberam
mais tratamento com fármacos biológicos. A maior exigência destes fármacos em adultos pode refletir a maior gravidade da doença
persistente. Também é possível que esta circunstância se deva apenas
à maior duração da doença em adultos. Entretanto, abordagens diferentes dos reumatologistas adultos e pediátricos podem ter tido
alguma influência. Não há diretrizes para o tratamento de pacientes
adultos com AIJ e a maioria dos reumatologistas adultos os trata
como se sofressem de artrite reumatoide (AR) que pode não ser
apropriada, pois a AIJ é uma doença mais heterogênea.
Na AIJ, o tratamento deve seguir o subtipo da doença. Infelizmente, a maioria dos testes de fármacos agrupa diferentes subtipos para
obter uma amostra grande, ignorando diferenças importantes entre
eles. O metotrexato é geralmente o primeiro fármaco usado como
modificador de doença para a artrite periférica e os fármacos biológicos mais frequentemente prescritos são os anti TNF-alfa, que se
mostraram eficazes e seguros na maioria dos casos. No entanto, mais
recentemente, a escolha dos fármacos biológicos foi ampliada para
incluir o bloqueio alternativo de citocinas e o abatacept. Estas últi-
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mas opções podem ser eficazes nas formas poliarticulares e sistêmicas
da doença, mas não são adequadas para as outras21.
O presente estudo tem várias limitações: o tamanho pequeno da
amostra e seu desenho transversal são algumas delas. Além disso, a
amostra apresentava apenas formas oligoarticulares e poliarticulares
da doença, sem representar seu espectro completo. Em adição, estudou pacientes tratados em um hospital terciário que podem não
representar a população em geral, sendo que esta pode ter maior
taxa de complicações da doença devido a dificuldades de acesso a
tratamento. Além disso, apesar da melhora no resultado funcional
alcançada nos últimos anos, uma grande proporção de pacientes
com AIJ ainda está insatisfeita com o tratamento. A tentativa de
um tratamento melhor para a dor é uma das estratégias que poderia
melhorar seu grau de satisfação.
CONCLUSÃO
Crianças e pacientes adultos com AIJ apresentaram grau semelhante
de dor, rigidez matinal e deficiência funcional. O comprometimento funcional foi considerado leve, mas o nível de dor encontrado
foi maior do que em outros estudos. Praticamente a metade dos
pacientes não estava satisfeita com o tratamento.
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O objetivo desta revisão foi
estudar as ferramentas utilizadas para mensuração da funcionalidade em indivíduos com disfunção temporomandibular e verificar sua consistência com o modelo da Classificação Internacional
de Funcionalidade (CIF), Incapacidade e Saúde.
CONTEÚDO: Revisão sistemática realizada nas bases de dados
Pubmed, PEDro, Scielo, Bireme, Web of Science, Cochrane, CINAHL, SPORTDiscus e Scopus. Foram incluídos ensaios clínicos publicados de 2001 a 2019, nos idiomas português, inglês e
espanhol, tendo como um dos desfechos a avaliação da funcionalidade de pessoas com disfunção temporomandibular. Para a avaliação da qualidade dos artigos foi utilizado o Checklist GRADE.
Os questionários foram analisados e suas questões codificadas de
acordo com os domínios da CIF. Foram encontrados 425 artigos, 7 deles foram incluídos nesta pesquisa. Apresentavam 4 diferentes instrumentos para avaliação da funcionalidade de pessoas
com disfunção temporomandibular: Research Diagnostic Criteria
for Temporomandibular Disorders, Mandibular Function Impairment Questionnaire, Pain Disability Index e Escala de comprometimento funcional de 11 pontos. A frequência dos domínios da
CIF foi: função (39,8%), estrutura do corpo (22,8%), atividade
(17,7%), condição de saúde (8,86%), fatores pessoais (6,8%),
participação (2,88), fatores ambientais (1,03%).
CONCLUSÃO: A literatura é limitada sobre estudos sobre a
funcionalidade na população com disfunção temporomandi-
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bular. Além disso, os instrumentos utilizados não conseguem
abordar os domínios da CIF de uma forma satisfatória, com
ênfase na coleta de informações a respeito de funções e estruturas do corpo.
Descritores: Articulação temporomandibular, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e saúde, Síndrome
da disfunção da articulação temporomandibular.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The objective of this
review was to study the tools used to measure functioning in
individuals with temporomandibular disorders and verify its
consistency with the model of the International Classification of
Functioning (ICF), Disability and Health.
CONTENTS: Systematic review performed in the databases
Pubmed, PEDro, Scielo, Bireme, Web of Science, Cochrane,
CINAHL, SPORTDiscus and Scopus. Published clinical trials
from 2001 to 2019, in Portuguese, English and Spanish were
included, with one of the outcomes being the evaluation of functioning of people with temporomandibular disorders. For the
evaluation of the quality of the articles, the GRADE Checklist
was used. The questionnaires were analyzed, and their questions
coded according to the domains of the ICF. 425 articles were found and, after screening, 7 of them were included in this research.
In these, 4 different instruments used to evaluate the functioning of people with temporomandibular disorders were found:
Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders,
Mandibular Function Impairment Questionnaire, Pain Disability Index and the 11-point functional impairment scale. The
frequency of ICF’s domains was: body function (39.8%), body
structure (22.8%), activity (17.7%), health condition (8.86%),
personal factors (6.8%), participation (2.88), environmental factors (1.03%).
CONCLUSION: The studies related to functioning in the temporomandibular disorder population is still scarce. Moreover, the
instruments used fail to address the domains of the ICF in a homogeneous way, and some do not address the whole conceptual
model, with an emphasis on gathering information about body
functions and structures.
Keywords: International Classification of Functioning, Disability and Health, Temporomandibular joint, Temporomandibular
joint dysfunction syndrome.
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INTRODUÇÃO
Transtornos orofaciais promovem impactos na saúde e qualidade de
vida (QV) da população, e a disfunção temporomandibular (DTM)
é considerada a principal causa de dor orofacial1,2. A DTM engloba
diferentes condições, estruturais e funcionais, que afetam a articulação
temporomandibular (ATM), os músculos mastigatórios e estruturas
associadas3. A prevalência na população varia de 60 a 70%4. Sua etiologia é multifatorial, podendo estar relacionada a condições odontológicas, médicas, traumas, psicossociais ou genéticas5,6. Os principais
sinais e sintomas são as limitações do movimento mandibular, crepitações e estalidos, dores musculares na cabeça e região cervical7.
Pacientes com DTM apresentam limitações físicas e funcionais e
desconforto psicológico, acarretando prejuízos na funcionalidade7,8.
A funcionalidade é considerada importante índice para mensuração
da saúde da população, visto que para entender a condição de saúde
da população, avaliar as informações sobre óbitos e morbidade não
são suficientes9,10.
A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde (CIF) é um instrumento proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como elemento de padronização/unificação
de conceitos e traz a proposta explicativa do modelo biopsicossocial
de funcionalidade11, disponibilizando uma estrutura que descreve
a saúde e seus estados relacionados12,13. Apresenta a funcionalidade como resultante da interação positiva dos domínios da CIF, que
compreendem condição de saúde, funções e estruturas do corpo,
atividade, participação, fatores pessoais e ambientais, sendo a incapacidade, seu antagonista. A funcionalidade é a junção dinâmica da
condição de saúde com os fatores contextuais13.
O estudo de funcionalidade associado à DTM possibilita melhor
compreensão do perfil dos pacientes, oportunizando o planejamento de intervenções centradas no paciente em detrimento de intervenções protocolares, centradas no processo. O estudo das publicações sobre o tema pode oferecer maior conhecimento sobre essa
questão e, ao mesmo tempo, disponibilizar uma avaliação crítica dos
instrumentos mais citados na literatura, contribuindo para o processo de seleção do instrumento mais adequado para a prática clínica
ou pesquisa.
Esta revisão objetivou estudar as ferramentas utilizadas para mensuração da funcionalidade em indivíduos com DTM e verificar sua
consistência com o modelo da CIF.
CONTEÚDO
Revisão sistemática realizada em acordo com o Preferred Reporting
Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA)14 que buscou responder as seguintes perguntas: “Quais os instrumentos utilizados para avaliação da funcionalidade de pessoas com DTM?” e “Os
instrumentos utilizados estão de acordo com os conceitos da CIF”?
Estratégia de busca
As buscas foram realizadas por dois pesquisadores, de forma independente, nas bases de dados Pubmed, PEDro, Scielo, Bireme,
Web of Science, Cochrane, CINAHL, SPORTDiscus e Scopus. Os
descritores utilizados foram combinados por meio dos operadores
booleanos da seguinte forma: (Incapacidade OR Desempenho Fun-
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cional OR Funcionalidade OR Capacidade Funcional OR Deficiência) AND (Transtorno da articulação temporomandibular OR
Síndrome da Disfunção da articulação temporomandibular) em
português, inglês e espanhol. O protocolo da revisão foi registrado
na plataforma PROSPERO com número CRD42020138859.
Seleção dos estudos
Os trabalhos duplicados foram excluídos. Os títulos e resumos foram analisados por dois pesquisadores de forma independente, havendo um terceiro para caso de discordância. Após essa triagem, os
textos foram lidos na íntegra para confirmação.
Critérios de elegibilidade
Foram incluídos ensaios clínicos publicados a partir de 2001, ano
de publicação da CIF, até setembro de 2019, com pacientes diagnosticados com DTM por meio do Research Diagnostic Criteria for
Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) e que apresentassem a
avaliação da funcionalidade nesses pacientes, maiores de 17 anos,
de ambos os sexos. Foram excluídos estudos de revisão, observacionais, relatos de caso, estudos-piloto, série de casos e que avaliavam a
DTM em conjunto com outras doenças (Figura 1).
Extração e análise dos dados
Foram extraídos os dados de autor e ano de publicação, composição
da amostra, objetivo e escala de funcionalidade. Os estudos tiveram
a qualidade de evidência avaliada pelo GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation), desenvolvido
com objetivo de oferecer um sistema universal, transparente e sensível para graduar a qualidade das evidências e a força das recomendações15. A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada por meio
da escala PEDro, que tem boa confiabilidade. É uma escala com 11
itens, em que o primeiro, critérios de elegibilidade, não é incluído
na soma da pontuação, de maneira que o total varia de zero a 1016.
O processo posterior consistiu na codificação dos conteúdos significativos dos instrumentos, segundo os domínios da CIF. A codificação
foi realizada com a extração dos conceitos de todas as questões e respostas de todos os instrumentos. Depois disso, foram classificados de
acordo com os domínios da CIF, seguindo regras já estabelecidas17. Os
resultados foram comparados e as discordâncias resolvidas pelo terceiro pesquisador. Após definição das classificações, os conceitos foram
somados e posteriormente divididos pelos domínios e feita a porcentagem de conceitos por domínios em cada um dos questionários.
A busca inicial resultou em 425 artigos, restando 7 após a aplicação
dos critérios de seleção (Figura 1).
Para avaliação da funcionalidade de pessoas com DTM foi encontrada 1 escala e 3 questionários: RDC/TMD, Mandibular Function
Impairment Questionnaire (MFIQ), Pain Disability Index (PDI)
e Escala de comprometimento funcional de 11 pontos. Apenas o
RDC/TMD se repetiu. Dos estudos que utilizaram esse questionário, dois fizeram uso apenas do eixo II (Tabela 1). Os instrumentos
foram codificados de acordo com os domínios da CIF (Tabela 2). A
frequência dos domínios é descrita na figura 2.
Com relação a qualidade da evidência, os artigos variaram entre alta,
moderada e baixa de acordo com o sistema GRADE. Quanto à qualidade metodológica, os artigos tiveram uma pontuação total média
de 5,28 na escala PEDro, variando entre alta e baixa qualidade. Ape-
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SPORTdiscus
(n=2)

Scopus
(n=307)

Elegibilidade

Seleção

Artigos identificados através
de base de dados (n=425)
Artigos após a retirada
dos duplicados (n=364)

Artigos excluídos (n=61)

Artigos escolhidos após a leitura
de títulos e resumos (n=54)

Artigos excluídos (n=310)

Artigos avaliados na
íntegra (n=54)

Inclusão

Artigos incluídos na síntese
qualitativa (n=7)
Artigos incluídos na síntese
quantitativa (n=7)

Artigos avaliados na
íntegra excluídos por:
- Não apresentar a funcionalidade
como desfecho (n=18)
- Não são ensaios clínicos (n=24)
-Estudo piloto (n=1)
-Não avalia DTM (n=3)
-Avalia DTM associado a
outra condição (n=1)

Figura 1. Fluxo de seleção dos artigos
Tabela 1. Distribuição geral dos artigos
Autores

n

Objetivos

Instrumentos

Qualidade metodológica
(escala PEDro)

Qualidade da evidência
(GRADE)

Tatli et al.2

120

Comparar a eficácia de métodos de trata- RDC/TMD- Eixo
mento para o deslocamento unilateral do dis- II
co da ATM sem redução.

7

Moderada

Calixtre et
al.22

61

Determinar se a mobilização da região cer- MFIQ
vical superior e o treinamento dos flexores
craniocervicais diminui a dor orofacial, aumentam a função mandibular e os limiares de
dor por pressão dos músculos mastigatórios,
diminui o impacto da dor de cabeça em mulheres com DTM quando comparado com nenhuma intervenção.

8

Alta

Shedden
Mora et al.18

58

Avaliar a eficácia do tratamento cognitivo-com- PDI
portamental baseado em biofeedback versus o RDC/TMD
tratamento odontológico com placa oclusal.

7

Moderada

Rodrigues
et al.23

40

Avaliar os efeitos da aplicação de laser de RDC/TMD
baixa potência em pontos de auriculoterapia
nos aspectos físicos e emocionais de pessoas com DTM em comparação com a placa
oclusal.

5

Alta

Vuckovic et
al.24

23

Avaliar a viabilidade e a eficácia da cura xamânica para pessoas com DTM.

Escala de comprometimento
funcional de 11
pontos
RDC/TMD

2

Baixa

Vuckovic et
al.25

23

Avaliar a viabilidade e a segurança da cura
xamânica para DTM.

RDC/TMD - Eixo
II

2

Baixa

Wolfart et
al.26

34

Avaliar o efeito de duas opções de tratamento RDC/TMD
para arco dentário encurtado sobre a QV relacionada à saúde bucal e o RDC/TMD.

6

Baixa

DTM = disfunção temporomandibular; RDC/TMD= Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders; MFIQ= Mandibular Functional Impairment Questionnaire; PDI= Pain Disability Index; GRADE = Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; PEDro scale = Physiotherapy Evidence
Database; QV = Qualidade de vida.
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Tabela 2. Distribuição de frequências dos domínios da CIF contida
em cada instrumento
Autores

Instrumentos

Domínios CIF n (%)

n (%)

Shedden
Mora et al.18
Rodrigues
et al.23
Wolfart S
et al.26
Vuckovic
et al.24

RDC/TMD

Condição de saúde
Função
Estrutura do corpo
Atividade
Participação
Fatores pessoais
Fatores ambientais
Total

32(11,42)
111(39,65)
76(27,14)
33(11,79)
3(1,08)
21(7,50)
4(1,42)
280(100,00)

Tatli et al.2
Vuckovic
et al.25

R D C / T M D – Condição de saúde
EIXO II
Função
Estrutura do corpo
Atividade
Participação
Fatores pessoais
Total

10(8,62)
58(50,00)
26(22,41)
11(9,49)
2(1,73)
9(7,75)
116(100,00)

Calixtre
et al.22

MFIQ

Condição de saúde
Função
Estrutura do corpo
Atividade
Total

1(4,55)
10(45,45)
1(4,55)
10(45,45)
22(100,00)

Shedden
Mora et al.18

PDI

Função
Estrutura do corpo
Atividade
Participação
Fatores pessoais
Fatores ambientais
Total

13(20,31)
8(12,50)
30(46,88)
9(14,06)
3(4,68)
1(1,57)
64(100,00)

Vuckovic
et al.24

Escala
de Função
c o m p r o m e - Atividade
timento fun- Total
cional de 11
pontos

1(33,33)
2(66,67)
3(100,00)

CIF = Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde; RDC/
TMD = Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders; MFIQ=
Mandibular Functional Impairment Questionnaire; PDI= Pain Disability Index

Domínios da CIF

Condição de saúde

8,86%

Função

39,80%

Estrutura do corpo

22,80%

Atividade
Participação
Fatores pessoais
Fatores ambientais

17,70%
2,88%
6,80%
1,03%
Porcentagem

Figura 2. Frequência dos domínios da CIF em todos os instrumentos
selecionados para avaliação da funcionalidade em indivíduos com
disfunção temporomandibular

nas dois estudos estavam indexados na base de dados PEDro, sendo
que a qualidade metodológica dos demais foi avaliada pelos revisores
(Tabela 1).
DISCUSSÃO
Existem poucos artigos sobre funcionalidade na população com
DTM, apesar das buscas iniciais identificarem 425 artigos, apenas
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7 tinham a funcionalidade como medida de desfecho em ensaios
clínicos. Esta informação evidencia que o conceito de funcionalidade preconizado pela OMS ainda não se encontra adequadamente
incorporado às pesquisas intervencionistas da área.
O RDC/TMD foi utilizado para avaliar a funcionalidade em 6 estudos. Por ser o padrão-ouro para classificação de DTM, essa predominância era esperada. É uma das poucas ferramentas disponíveis
na literatura que permite a avaliação diagnóstica da disfunção e das
condições psicossociais a ela relacionadas. Caracteriza-se por possuir
abordagem biaxial, permitindo a mensuração confiável de achados
físicos no Eixo I e avaliação do status psicossocial no Eixo II. Ao
final, tem-se diagnóstico da DTM baseado em critérios clínicos,
bem como a classificação segundo os grupos: desordens musculares
(Grupo 1), desordens de deslocamento de disco (grupo 2), artralgia,
osteoartrose e osteoartrite (Grupo 3)3. Também pode ser aferido o
grau de dor crônica e seu impacto na funcionalidade18.
Ao fazer a correspondência dos conceitos presentes no instrumento
com a CIF, verificou-se que apresenta os 7 domínios que a compõe,
porém, suas questões se concentram mais em função e estrutura do
corpo. A participação e fatores ambientais são pouco explorados.
Quando utilizado apenas o Eixo II, não há abordagem dos fatores
ambientais. Esse seria o instrumento que mais se assemelha da forma
recomendada de mensuração da funcionalidade pela OMS.
O MFIQ possibilitou classificar os indivíduos em categorias de gravidade de limitação funcional relacionada à DTM: baixo, moderado
e grave. O instrumento apresenta 17 questões referentes a atividades
diárias com 5 opções de resposta, indo de ‘’nenhuma dificuldade’’ a
‘’muitíssima dificuldade’’. É descrito que a sua vantagem é a mensuração da limitação funcional relativa à DTM, diferentemente de
outros índices que avaliam especificamente a gravidade dos sinais e
sintomas clínicos, sendo visto como uma ferramenta adequada para
verificar ganhos em termos funcionais após intervenções terapêuticas18. Entretanto, ao fazer a correspondência desse índice com a CIF,
verifica-se que ele aborda basicamente função e atividades, portanto,
não consegue desenvolver o desfecho de maneira completa e produzir dados voltados ao modelo biopsicossocial.
Outro instrumento que foi utilizado é o PDI, questionário de autoavaliação que mensura o nível de incapacidade relacionada à dor
em 7 áreas da vida diária, atribuindo valores de 0 a 10. Esse índice
também apresenta os 7 domínios da CIF, porém em distribuição
irregular contemplando principalmente atividade e função.
Também foi utilizada a escala de comprometimento funcional de 11
pontos, que é uma pergunta direta sobre como os indivíduos classificam a sua funcionalidade numa escala de 0-10. Quando codificada,
constatou-se que contempla apenas os domínios função e atividade,
sendo outro instrumento que também não conseguiu contemplar
toda a abrangência que a CIF propõe e, consequentemente, não avalia a funcionalidade em sua totalidade.
Verificou-se que os instrumentos estão centrados nos domínios função e estrutura do corpo e atividade, reforçando o modelo biomédico. A mudança para o modelo biopsicossocial enfatiza a dinâmica e
as relações bidirecionais entre a condição de saúde e fatores pessoais
e ambientais13.
Quanto às propriedades psicométricas dos instrumentos, a versão
em português do questionário Eixo II do RDC/TMD foi considerada consistente (α Cronbach= 0,72), reprodutível (valores de Kappa

Instrumentos que avaliam a funcionalidade em indivíduos com disfunção
temporomandibular e a Classificação Internacional de Funcionalidade: revisão sistemática

entre 0,73-0,91; p<0,01) e válida (p<0,01)19. O MFIQ apresenta
boa consistência interna, porém os autores sugerem mais estudos
em diferentes amostras de pacientes com DTM20. Já o PDI possui
valores de validade e confiabilidade satisfatórios na amostra de pacientes com dor crônica, não sendo analisada especificamente em
indivíduos com DTM21.
Os estudos selecionados apresentaram como principais limitações a
presença de risco de viés, como falta de cegamento dos pacientes em
relação ao tratamento, e o risco de imprecisão dos resultados, devido
ao pequeno número amostral. Nesse sentido, deve haver estímulo à
realização e publicação de estudos com maior consistência metodológica para que essas fragilidades sejam superadas.
O presente estudo apresentou como limitação a reduzida quantidade de artigos. Isso demonstra que mesmo a DTM tendo interferência significativa na funcionalidade, ela ainda é pouco estudada.
Outra limitação do estudo é o fato de não abordar de maneira
mais aprofundada a análise das propriedades psicométricas dos
instrumentos, visto que não foi o objetivo da revisão. Então recomenda-se que, ao escolher o instrumento a ser aplicado, suas
propriedades psicométricas, como estabilidade, consistência interna, equivalência e validade sejam levadas em consideração. A importância do estudo está no crescente uso da funcionalidade como
índice para avaliar a saúde da população, sendo necessários instrumentos que mensurem esse desfecho de maneira mais coerente
com o conceito da CIF.
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A fibromialgia causa dor
musculoesquelética constante e sensibilidade generalizada, com
presença de hiperalgesia e/ou alodínia, fadiga, distúrbios de sono
e problemas cognitivos. Muitas vezes o tratamento farmacológico não é suficiente para aliviar a dor e os pacientes optam por
terapias integrativas como a acupuntura em razão da boa tolerância e baixo risco de efeitos adversos. O objetivo foi realizar uma
revisão integrativa sobre o uso da acupuntura na analgesia em
pacientes com fibromialgia.
CONTEÚDO: Foi realizada revisão integrativa em quatro bases
de dados (Scopus, Pubmed, CINAHL e Bireme) com uso dos
descritores “analgesia”, “acupuncture” e “fibromyalgia” unidos pelo
operador booleano AND, com a inclusão de publicações de janeiro de 2009 a dezembro de 2019. Após a leitura e análise, sete
artigos foram selecionados.
CONCLUSÃO: Os estudos sugerem que a acupuntura seja eficaz
para o tratamento da dor em pacientes com fibromialgia, com melhora na qualidade de vida e interferência positiva no sono.
Descritores: Acupuntura, Analgesia, Dor Crônica, Fibromialgia,
Manejo da dor.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Fibromyalgia is a disease that causes constant musculoskeletal pain with an overall
increased sensibility, with the possibility of hyperalgesia and/
or allodynia, fatigue and sleep perturbation, as well as cognitive
issues. Pharmacologic treatments are often not enough to relie-
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ve pain, causing patients to opt for alternative therapies such as
acupuncture due to its good tolerance and low risk of adverse
effects. The objective was to carry out an integrative review of
acupuncture uses in the analgesia of patients with fibromyalgia.
CONTENTS: The integrative review surveyed four databases
(Scopus, PubMed, CINAHL and Bireme) with the following
keywords: “analgesia”, “acupuncture”, and “fibromyalgia” collectively through the AND Boolean operator, including publications from January 2009 to December 2019. From the results of
this query, eight articles were chosen.
CONCLUSION: Studies suggest that acupuncture is effective
for the treatment of pain in patients with fibromyalgia, with improved quality of life and positive interference in sleep.
Keywords: Acupuncture, Analgesia, Chronic Pain, Fibromyalgia, Pain management.
INTRODUÇÃO
A fibromialgia (FM) é uma síndrome idiopática caracterizada por
quadro crônico de dor musculoesquelética e sensibilidade generalizada, além de fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal, parestesias
de extremidades, sensação subjetiva de edema e distúrbios cognitivos. Pode ocorrer também depressão, ansiedade, síndrome da fadiga
crônica, síndrome miofascial, problemas digestivos como a síndrome do cólon irritável e doença do refluxo gastroesofágico, síndrome
uretral inespecífica, enxaqueca ou cefaleias tensionais, dor pélvica e
disfunção temporomandibular1,2.
A dor pode ser acentuada com frio, umidade e distúrbios emocionais, contribuindo para o sofrimento e a piora da qualidade de vida
dos pacientes3. Nos EUA e na Europa a prevalência é de até 5% da
população e ultrapassou 10% dos atendimentos em clínicas reumatológicas. No Brasil, ocorre em até 2,5%, em especial em mulheres
entre 35 e 44 anos4.
A dor na FM pode ser percebida de diversas formas e modificada
pela condição emocional. Hiperalgesia e/ou alodínia em razão do
baixo limiar na percepção da dor, possivelmente pela amplificação
da dor central ou neuropática. A falta de consenso na etiologia da
FM dificulta o tratamento e o controle da dor com terapias farmacológicas e não farmacológicas2,5.
A acupuntura produz efeito analgésico central, particularmente sobre o tálamo, que tem um papel importante no processamento da
informação sensitiva. Além disso, libera endorfinas no cérebro que
pertencem ao grupo dos opioides que integram o mecanismo natural de supressão da dor6.
O objetivo foi realizar uma revisão integrativa do uso da acupuntura
na analgesia em pacientes com FM.
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CONTEÚDO
Trata-se de uma revisão integrativa que buscou responder a seguinte
questão: quais as evidências sobre a eficácia da acupuntura como
método não farmacológico para alívio da dor em pacientes com FM?
Foi utilizado o método de Cooper com as seguintes etapas: formulação do problema, coleta dos dados, avaliação dos dados, análise e
interpretação e apresentação pública7. Foram realizadas buscas nas
bases de dados Scopus, Pubmed, CINAHL e Bireme, utilizando os
descritores controlados “analgesia”, “acupuncture” e “fibromyalgia”
unidos pelo operador booleano AND.
Utilizou-se como critérios de inclusão manuscritos publicados no
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2019, cujo texto completo estivesse disponível, nos idiomas inglês, espanhol ou português e
que investigassem a eficácia analgésica da acupuntura em pacientes
fibromiálgicos. Foram excluídos da busca pesquisas envolvendo menores de 18 anos, realizados com modelo animal, estudos e séries de
caso, editoriais, cartas ao editor, comentários, relatos de experiência
e revisões narrativas, integrativas e sistemáticas.
Foram encontrados 194 artigos dos quais 110 tinham o texto completo disponível, 11 foram excluídos por duplicidade, totalizando
99. Inicialmente 22 artigos foram selecionados por título e, em seguida, 19 pela leitura do resumo. Ao final, foram selecionados sete
artigos pela leitura do texto completo (Figura 1).
Os artigos incluídos na análise final estão apresentados na tabela 1.
Foram classificados de acordo com os níveis de evidência da Oxford
Centre for Evidence-Based Medicine (OCEBM) 2011, que avalia os
artigos em níveis de um a cinco, sendo o primeiro nível o de maior
relevância8. Em seguida, foi realizada a análise crítica dos resultados
através da síntese descritiva dos estudos.

Busca de dados
artigos (n=194)
CINAHL (n=78)
Bireme (n=17)
Pubmed (n=15)
Scopus (n=84)

Estudos com texto
completo disponível
(n=110)
Excluídos por
duplicidade (n=11)
Examinados pelo
título (n=99)
Excluídos pelo título
(n=77)
Examinados pelo
resumo (n=22)
Excluídos pelo resumo
(n=3)
Artigos selecionados para
leitura completa (n=19)
Excluídos pela leitura
completa (n=12)
Artigos selecionados
para revisão (n=7)

Figura 1. Fluxograma de identificação e seleção de artigos

Tabela 1. Descrição dos artigos incluídos neste estudo
Autores

Nível de
evidência

Tipos de
pesquisa

Objetivos

Amostra

Resultados

Yüksel
et al.9

1

ECR

Avaliar os efeitos das aplicações de
acupuntura e estimulação elétrica
transcutânea de nervos (TENS) na
avaliação quantitativa nas alterações
na eletroencefalografia (qEEG) e avaliar seus efeitos terapêuticos em pacientes com FM.

n=42 pacientes com A aplicação da TENS e da acupuntura
FM (n=21 para TENS e parece ser benéfica em pacientes com
n=21 para acupuntura) FM.
e n=21 pacientes saudáveis

Harris
et al.10

1

ECR

Comparar os efeitos a curto e longo
prazo do tratamento com acupuntura tradicional chinesa (ATC) versus
tratamento com acupuntura falsa
(AF).

n=20 pacientes com
FM

A acupuntura evocou aumentos de
curto prazo no potencial de ligação ao
MOR, em várias regiões de dor e processamento sensorial, incluindo o cíngulo (dorsal e subgenual), ínsula, núcleo
caudado, tálamo e amígdala. Também
evocou no longo prazo o potencial de
ligação ao MOR em algumas das mesmas estruturas, incluindo o cingulado
(dorsal e perigenual), caudado e amígdala. Os efeitos de curto e longo prazo
estavam ausentes no grupo falso, no
qual pequenas reduções foram observadas, efeito mais consistente com os
estudos anteriores com PET de placebo.
Aumentos em longo prazo na MOR BP
após ATC também foram associados a
maiores reduções na dor clínica.
Continua...
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Tabela 1. Descrição dos artigos incluídos neste estudo – continuação
Autores

Nível de
evidência

Tipos de
pesquisa

Objetivos

Amostra

Vas et
al.11

1

ECR

Avaliar a eficácia de um protocolo de n=164 pacientes com
acupuntura individualizado para pa- FM
cientes com FM.

O tratamento individualizado com acupuntura em pacientes com FM na atenção primária mostrou-se eficaz no alívio
da dor, em comparação com o placebo.
O efeito persistiu durante um ano, e os
efeitos adversos foram leves e pouco
frequentes. É recomendado o uso de
acupuntura individualizada em pacientes
com FM.

Ugurlu
et al.12

1

ECR

Determinar e comparar a eficácia da n=50 pacientes do
acupuntura real com acupuntura fal- sexo feminino com FM
sa no tratamento da FM.

A acupuntura melhorou significativamente a dor e sintomas de FM. Embora
o efeito simulado seja importante, o tratamento real com acupuntura parece ser
eficaz no tratamento da FM.

Stival et
al.13

1

ECR

Avaliar a eficácia da acupuntura no
tratamento da FM, considerando‐se
como desfecho primário a resposta
imediata da escala analógica visual
(EAV) para avaliação da dor.

n=36 pacientes com
FM

A acupuntura, aplicada nos moldes da
Medicina Tradicional Chinesa (MTC) causa redução imediata da dor em pacientes
com FM quando comparada à acupuntura simulada.

Zucker
et al. 14

1

ECR

Verificar se a sensibilidade à dor n=114 (sendo 59 verum
por pressão classificaria diferencial- e 55 sham/simulada)
mente a resposta do tratamento ao
verum e à acupuntura simulada em
pacientes com FM.

A eficácia da acupuntura na FM pode estar subestimada e tratamento mais personalizado para a FM também pode ser
possível.

Karatay
et al.15

1

ECR

Avaliar os efeitos do tratamento com
acupuntura nos níveis séricos de serotonina e substância P (SP), bem
como nos parâmetros clínicos em
pacientes com FM.

A acupuntura, ao contrário da acupuntura simulada ou placebo, pode melhorar
em longo prazo os resultados clínicos e
os valores do neuromediador da dor. Alterações nos níveis séricos de serotonina
e SP pode ser uma explicação para os
mecanismos de acupuntura no tratamento da FM.

n=75 mulheres randomizadas em três
grupos:
acupuntura
real (AcG), acupuntura
simulada (ShG) e acupuntura simulada (SiG)

Resultados

ECR = ensino clínico randomizado.

Foram encontrados sete artigos em inglês, todos eram ensaios clínicos randomizados (ECRs), sendo classificados no nível um com
base na OCEBM.
Neste estudo, sete ECRs compararam a acupuntura verdadeira
(verum) com placebo (sham) e comprovaram que a primeira apresenta mais resultados positivos com redução da dor em pacientes
com FM10-15. A técnica sham é um controle placebo no qual alguns
pesquisadores usaram dispositivos como uma agulha simulada, podendo tratar-se de uma agulha com dimensões menores que a da
agulha da técnica verdadeira, que pode exercer um efeito semelhante
à acupuntura ou pode até simular agulhamento ou usar agulhas superficiais em não pontos de acupuntura ou pontos de acupuntura
inadequados de acordo com a MTC. Para tanto, é comum optarem
por vendar os pacientes ou separá-los para que não saibam qual a
terapêutica usada. Na técnica verum são utilizadas as agulhas nos
pontos-gatilhos (PG) de acordo com o estabelecido pela MTC15.
O número de pacientes que receberam a técnica verum variou entre
20 e 82, enquanto o número de pacientes que receberam tratamento
PG variou entre 6 e 18. As sessões foram de 1 a 12, com duração
entre 20 e 30 minutos. Apesar de a amostra ser pequena, as análises
estatísticas dos sete estudos revelaram que a acupuntura proporcionou diminuição significativa nos escores de dor pelas escalas utilizadas, tanto a longo como em curto prazo, mesmo com poucas sessões
de até 30 minutos.
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A acupuntura demonstrou, em curto prazo, aumento no potencial
de ligação aos sistemas antinociceptivos opioides endógenos e receptores μ-opioides (MORs), em várias regiões de dor e processamento
sensorial, bem como realizou em longo prazo o potencial de ligação
ao MOR em algumas das mesmas estruturas encefálicas10. Ela pode
ter efeito nos neuromediadores, como serotonina e substância P, o
que pode explicar efeitos benéficos que existem em pacientes com
FM16. Adicionalmente, foi identificado que os efeitos imediatos e de
longo prazo não se limitam a redução da dor, mas também reduzem
os sintomas como insônia e depressão, além de melhorar o bem-estar dos pacientes. Um dos estudos revelou que a acupuntura foi mais
eficaz e com menos efeitos adversos que fármacos comumente utilizados para o tratamento da FM, como a pregabalina e a duloxetina,
e que o efeito benéfico persistiu por até um ano11.
Corroboram esta pesquisa estudos que identificaram que o tratamento com acupuntura foi eficaz no alívio da dor em pacientes com
FM em termos de qualidade de vida e questionário de impacto da
FM, melhorando outros sintomas como fadiga e ansiedade22,23. Nesse aspecto, acredita-se que a acupuntura atua, além da melhora da
dor, no bem-estar, produtividade, humor e demais aspectos da vida
diária. Além disso, a acupuntura vem se destacando por oferecer um
tratamento rápido e eficaz, com efeitos adversos leves, tais como
desconforto e hematomas nos locais de inserção da agulha, sendo
praticamente indolor10-15.

Efeitos da acupuntura na fibromialgia: revisão integrativa

Métodos não farmacológicos para o alívio da dor, tais como
TENS, exercícios físicos, terapia cognitivo-comportamental, dieta, suplementos nutricionais e fitoterapia9,17 têm sido recomendados para o manejo da FM. A acupuntura se destaca por ser
menos onerosa e de mais fácil aplicação quando comparada ao
tratamento tradicional, pois este último envolve a participação de
vários especialistas, a realização de muitos exames e uso de fármacos que, muitas vezes, são de alto custo e possuem vários efeitos
adversos18-20. São necessários novos estudos com alta qualidade
metodológica e amostra maior e mais significativa que compare
a acupuntura sham com a verum, pois há algumas divergências
quanto a sua eficácia21.
Este estudo evidenciou que a acupuntura pode ser utilizada em
grande variedade de pacientes, em especial, na atenção primária,
com efeitos que vão além da analgesia. Pode reduzir os gastos
com ambulatórios e internações hospitalares devido às crises de
dor nesses pacientes11,18,20. A acupuntura é de baixo custo, eficaz e
pode ser utilizada em diversos serviços de saúde, tendo em vista
que pode promover alívio da dor e, por conseguinte, melhorar
a qualidade de vida do paciente e a realização das atividades de
vida diária. O desafio é ampliar o acesso a essa prática, em especial nos pacientes que sofrem de sintomas dolorosos e criar
um protocolo para seu uso combinado ou individualizado no
tratamento da FM.
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A disfunção temporomandibular é considerada um conjunto de alterações que acometem
os músculos mastigatórios, articulação temporomandibular e estruturas adjacentes, os quais podem impactar negativamente na
qualidade de vida dos seus portadores. Um grupo populacional
no qual a prevalência de disfunção temporomandibular tem aumentado nos últimos anos é o de atletas. Assim, o objetivo do
presente estudo foi realizar uma revisão integrativa da literatura a
fim de verificar a prevalência das disfunções temporomandibulares
em atletas, bem como os fatores relacionados a sua predisposição.
CONTEÚDO: As buscas foram realizadas nas bases de dados Medline, LILACS e Scielo, utilizando os descritores “temporomandibular joint”, “athletic injuries” e “temporomandibular disease”. Os
critérios de inclusão foram pesquisas oriundas de dados primários
com qualquer delineamento; tendo como público-alvo os atletas
e que abordassem a presença de disfunção temporomandibular
articular ou muscular. Foram selecionados 10 estudos que foram
incluídos nesta revisão. Os resultados obtidos com as análises dos
artigos evidenciaram que atletas estão sujeitos às disfunções temporomandibulares não somente pelas lesões sofridas durante as
competições, mas também por fatores associados ao estresse e ao
uso de dispositivos específicos da prática desportiva.
CONCLUSÃO: A ocorrência de disfunções temporomandibulares é comum entre atletas, mas elas podem ser evitadas com a
utilização de medidas preventivas e tratamentos conservadores.
O acompanhamento odontológico é fundamental para prevenir
ou tratar a disfunção temporomandibular.
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Descritores: Atletas, Bruxismo, Saúde bucal, Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Temporomandibular
disorder is considered to be a set of clinical manifestations that
affect the masticatory muscles, the temporomandibular joint and
adjacent structures, whose signs and symptoms can negatively
impact the quality of life of their patients. A population group
in which the prevalence of temporomandibular disorder has increased in recent years is that of athletes. The aim of the present
study was to conduct an integrative literature review to verify the
prevalence of temporomandibular disorders in athletes, as well as
factors related to their predisposition.
CONTENTS: The searches were performed in the Medline,
LILACS and Scielo databases, using the descriptors “temporomandibular joint”, “athletic injuries” and “temporomandibular
disease”. Inclusion criteria were researches derived from primary
data regardless of design, which was the target audience of athletes and that addressed the presence of temporomandibular joint
or muscle dysfunction. Ten studies were selected and included in
the review. The results obtained with the analysis of these articles
showed that athletes are subject to temporomandibular disorders
not only due to injuries suffered during competitions, but also
due to factors associated with stress and the use of specific devices for sports practice.
CONCLUSION: The occurrence of temporomandibular disorders is common among athletes, but can be avoided with the
use of preventive measures and conservative treatments. Dental
monitoring is essential for these professionals to perform well,
preventing the occurrence of temporomandibular disorders or
treating them when they occur.
Keywords: Athletes, Bruxism, Oral health, Temporomandibular
joint dysfunction syndrome.
INTRODUÇÃO
Com a crescente necessidade de se atingir patamares cada vez mais
elevados de desempenho físico durante os torneios esportivos exigem-se dos atletas treinamentos cada vez mais intensos que os preparem para competir sem riscos ou diminuição do seu rendimento
físico1. Nesse contexto, as condições de saúde bucal têm ganhado
notável relevância nos últimos anos.
Problemas craniofaciais tais como a respiração bucal, desordens da
articulação temporomandibular (ATM), doença periodontal, má
oclusão e perdas dentárias podem influenciar na tríade guia do atle-

Prevalência da disfunção temporomandibular
em atletas: revisão integrativa

CONTEÚDO

Identificação

Número de artigos
identificados nas bases
de dados n=86

Seleção

Número de estudos
excluídos n=76

Elegibilidade

Foi realizada revisão integrativa com o objetivo de identificar os trabalhos existentes na literatura científica nacional e internacional sobre a
temática “disfunção temporomandibular em atletas”. Sem filtros para
determinar período de tempo, foram feitas buscas nas bases de dados
Pubmed, LILACS e Scielo, durante os meses de agosto e setembro
de 2019. Para a estratégia de busca, foram utilizados, em inglês, os
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “temporomandibular dysfunction”, “athletic injuries” e “temporomandibular joint”.
Os títulos e resumos dos artigos encontrados foram lidos por dois
pesquisadores de forma independente. Os critérios de inclusão
foram pesquisas oriundas de dados primários, com qualquer delineamento, tendo como público alvo atletas e que abordassem a
presença de DTM articular ou muscular (Figura 1). Os critérios de
exclusão foram revisões de literatura e a presença de comorbidades
associadas à DTM. Ao final da categorização e análise dos estudos,
foi realizada a interpretação dos resultados, cuja síntese apresenta-se na tabela 1.

Número de artigos em
texto completo avaliados
segundo critérios de
elegibilidade n=10

Incluídos

ta: alimentação, treinamento e repouso. O desequilíbrio nesses três
itens pode repercutir em baixo rendimento ou até mesmo no afastamento do atleta dos treinamentos e competições1.
Disfunção temporomandibular (DTM) é um termo genérico que
inclui inúmeros problemas clínicos que afetam os músculos da mastigação, a ATM e as estruturas associadas. Esse conjunto de alterações tem etiologia multifatorial e pode provocar dor pré-auricular e
nos músculos envolvidos com a mastigação, limitações ou desvios
durante o movimento mandibular, ruídos durante a mastigação,
edema articular, bem como a combinação desses2-4. A prevalência
de DTM na população adulta é cerca de 10 a 15% e 4 a 7% em
adolescentes5,6. Dados mais atuais de um serviço de controle de dor
orofacial mostraram que 84% dos pacientes relataram a presença de
tensão na região temporomandibular e 48% apresentam dor diariamente nessa região7.
Em relação aos atletas, a prevalência de DTM pode variar de acordo
com o tipo de esporte praticado e a intensidade e frequência dos
treinos8. Autores9 demonstraram que alterações na posição da ATM
podem modificar a sincronização dos músculos da cabeça e da mandíbula com os músculos de outros locais do corpo desencadeando
alterações posturais, no equilíbrio corporal e desempenho físico.
Especificamente em relação às modalidades esportivas, sugere-se que
os praticantes de boxe, por ser um esporte de alto nível de esforço
físico e psicológico, são mais propensos a desenvolver DTM devido
aos inúmeros traumatismos na região da face10. Outros estudos relatam que, durante a prática de esportes radicais, há mais risco para o
estabelecimento de alterações na ATM11,12.
Além disso, evidenciou-se em outro estudo que a postura dos atletas
de softbol pode influenciar no crescimento da incidência da DTM
devido ao aumento na atividade elétrica do masseter, principal músculo envolvido no processo de elevação mandibular13. Alguns autores indicam a presença de limitação da abertura da boca e dor à
palpação nos músculos levantadores da mandíbula em competidores
adolescentes, os quais podem influenciar no seu desempenho esportivo14. A prevalência de DTM em mergulhadores está próxima de
20% devido ao barotrauma15.
Partindo da premissa de que a DTM está presente em considerável parcela da população, que atletas são considerados um grupo
populacional exposto a fatores de risco para DTM e que não foi
encontrado na literatura, até o presente momento, nenhum estudo que sintetize as evidências relacionadas ao tema, o objetivo do
presente estudo foi realizar uma revisão integrativa para verificar a
prevalência das DTM em atletas, assim como os fatores relacionados
à sua predisposição.
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Número de estudos
incluídos em síntese
qualitativa n=10

Número de artigos em
texto completo excluídos,
com justificativa n=0

Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos

Tabela 1. Relação dos estudos, segundo autores/país/ano, metodologia/amostra, resultados e conclusão
Autores/País

Metodologia/amostra

Resultados/conclusão

Hobson16
Escócia

Estudo transversal, descritivo.
Amostra: 74 mergulhadores (62 homens e 12 mulheres).
Objetivo: Verificar o impacto do uso da máscara de mergulho
em relação aos sinais e sintomas da DTM em mergulhadores

Os resultados indicaram que o uso da máscara de mergulho
pode contribuir, negativamente, nos casos de DTM.
O desconforto durante o uso da máscara foi considerado preditor para presença de alteração muscular.

Persson e
Kiliaridis17
Suécia

Estudo transversal, descritivo.
Amostra: 26 lutadores e 26 não lutadores (controle) do sexo
masculino.
Objetivo: examinar a prevalência de problemas dentários,
DTM e cárie dentária.

Os lutadores apresentaram alterações dentárias mais graves e
frequentes, localizadas em sua maioria, na região anterior da
maxila quando comparados aos controles.
Não foram identificadas diferenças estatísticas na prevalência
de cárie ou DTM entre os grupos.
Continua...
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Tabela 1. Relação dos estudos, segundo autores/país/ano, metodologia/amostra, resultados e conclusão – continuação
Autores/País

Metodologia/amostra

Aldridge e
Fenlon18
Reino Unido

Estudo transversal, descritivo.
A prevalência de DTM entre os mergulhadores foi de 47,6%. QuanAmostra: 63 mergulhadores (42 homens e 21 mulheres). do analisados separadamente os valores de DTM de água quente e
Objetivo: Investigar a prevalência de DTM.
água fria, a prevalência de DTM é maior nesse último.

Jagger et
al.19
Reino Unido

Estudo transversal, descritivo.
Amostra: 200 mergulhadores.
Objetivo: avaliar as complicações orais associadas com
o mergulho tais como a DTM e fraturas dentárias.

A prevalência de dor orofacial foi de 44%, demonstrando ser alteração comum em mergulhadores.

Weiler et al.20
Brasil

Estudo transversal, descritivo.
Amostra: 46 jogadores de basquete, adolescentes do
sexo masculino e 41 adolescentes não atletas pertencentes ao grupo controle.
Objetivo: Comparar a prevalência de sinais e sintomas
de DTM, bem como examinar a associação entre sinais
e sintomas de DTM em diferentes estágios de Tanner.

Não houve diferença significativa entre atletas e não atletas em relação aos sinais ou sintomas de DTM.
Ao comparar os adolescentes que apresentaram pelo menos um
sintoma da DTM nos diferentes subgrupos de estágios de Tanner,
não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes.

Weiler et al.21
Brasil

Estudo transversal, descritivo.
Amostra: 89 jogadores de basquete adolescentes do
sexo feminino e 72 adolescentes não atletas (controle).
Objetivo: Comparar a prevalência de sinais e sintomas
de DTM, bem como examinar a associação entre sinais
e sintomas de DTM nessa população em diferentes estágios de Tanner.

Não houve diferença significativa entre atletas e não atletas em relação à presença de DTM.
Ao comparar os adolescentes que apresentaram sintomas de DTM
entre os diferentes subgrupos dos estágios de Tanner, não foram
encontradas diferenças estatisticamente significantes.

MendozaPuente et
al.22
Espanha

Estudo de caso controle.
Amostra: 18 boxeadores e 20 jogadores de handball.
Objetivo: avaliar diferenças na incidência de cefaleia,
mecanosenssibilidade do nervo trigêmeo e DTM entre
atletas de diferentes modalidades.

A comparação entre os grupos encontrou diferenças significativas
em todas as medidas de desfecho (p<0,05) relativas à região da
face, com piores resultados no grupo de boxeadores.

Lobbezoo
et al.23
Holanda

Estudo transversal, descritivo.
Amostra: 536 mergulhadores sem sinais ou sintomas de
DTM antes do início da prática do mergulho.
Objetivo: determinar preditores para o desenvolvimento
de queixas de DTM em mergulhadores.

44,1% dos mergulhadores relataram dor associada à DTM. Apertamento e mordedura, bem como uma posição mais baixa da máscara de mergulho são preditores para a presença de dor nessa população. Mergulhar em água fria mostrou-se ser um fator de proteção
para dor na ATM.

Bonotto et
al.24
Brasil

Estudo transversal, descritivo.
Amostra: profissionais praticantes de karatê (grupo I; n
= 24), praticantes amadores de karatê (grupo II; n = 17),
lutadores de artes marciais mistas de alto desempenho
(grupo III; n = 13), e não atletas (grupo IV; n = 28).
Objetivo: investigar a prevalência de DTM em atletas de
alto desempenho e compará-la com a prevalência em
atletas amadores e não atletas.

A prevalência de DTM nos grupos I (54,2%; p=0,003) e III (61,5%;
p=0,002) foi significativamente maior que no grupo IV (14,3%).
A prevalência no grupo II foi semelhante ao grupo IV, (p>0,05).
Diagnóstico de deslocamento do disco foi identificado com maior
frequência nos grupos I (45,8%; p=0,013) e III (38,5%; p=0,012) do
que no grupo IV (7,1%).
A dor crônica associada à DTM foi de baixa intensidade e não incapacitante em todos os grupos.

Bonotto et
al.25
Brasil

Estudo transversal, descritivo.
Amostra: 30 jogadores de rugby (grupo I) e 28 não atletas (grupo II).
Objetivo: determinar a prevalência de DTM em jogadores de rugby.

A prevalência de DTM foi maior no grupo I (53,3%) quando comparada ao grupo II (14,3%), assim como a dor miofascial (40% e
7,1%, respectivamente).
Diagnóstico de deslocamento do disco e apertamento dentário
também foram superiores no grupo I em relação ao grupo II.

Dentre as principais causas para a exclusão dos artigos, estão a presença de estudos de revisão (9), estudos que não avaliavam a prevalência da DTM (30), estudos cujos resultados não se enquadravam
dentro da pergunta de pesquisa do presente estudo (36).
DISCUSSÃO
Os traumas orofaciais e dentários continuam sendo problema comum para àqueles que estão envolvidos em esportes coletivos. Todos
apresentam algum risco de lesão orofacial, porém aqueles com maior
contato físico estão mais predispostos a tais eventos. Lesões dentárias
comuns nos esportes incluem fraturas, intrusão, extrusão, avulsão
dentária e luxação da ATM26.
A prevalência de DTM é alta em determinadas práticas esportivas,
principalmente naquelas que geram impactos na região da face e da
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ATM, assim como nas que necessitam do uso de dispositivos que
possam alterar a posição funcional do sistema estomatognático16-26.
Portanto, fica evidente a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar dos competidores, com a indispensável presença do cirurgião-dentista27.
Atletas do sexo feminino, embora capazes de competir da mesma
forma que os do masculino, possuem variações anatômicas e fisiológicas que as colocam frente a um risco maior de lesões28. Alguns
dos estudos avaliados relataram maior prevalência de DTM em mulheres, quando comparadas a homens atletas. Essa diferença pode
ser também observada em estudos populacionais. A prevalência de
DTM foi cinco vezes maior em mulheres quando comparada aos
homens segundo estudo que avaliou 748 indivíduos29. Além disso, a
presença de dor também foi maior no sexo feminino. Essa diferença
pode estar associada à presença de marcantes alterações hormonais

Prevalência da disfunção temporomandibular
em atletas: revisão integrativa

nas mulheres22. Outra explicação plausível são as diferenças anatômicas entre os sexos, relacionadas à angulação mandibular e a inserção muscular mastigatória20,21.
Atenção especial tem sido dada aos mergulhadores, principalmente em relação ao uso da máscara de mergulho. O apertamento e a
mordedura, além da posição mais baixa da máscara de mergulho,
tem sido relatados como fatores predisponentes para o aparecimento
das DTM18,23. Um estudo30 demonstrou que os sintomas de DTM
relacionados ao mergulho incluem dor e fadiga na ATM e músculos
da mastigação, crepitação ou estalido da ATM, cefaleia e zumbido.
Outra questão apontada em alguns trabalhos como fator relacionado à DTM em mergulhadores é a temperatura da água. Sabe-se
que a água fria possui ação benéfica nos casos de recuperação rápida
pós-exercícios, e é muito utilizada na medicina esportiva19. Todavia,
evidências demonstram que a água morna possui um efeito melhor
nos casos de DTM, uma vez que o mergulho em água fria pode provocar nível alto de rigidez mandibular, gerando maior atividade da
ATM14. Entretanto, ainda não existe consenso quanto à temperatura
da água para a realização de esportes aquáticos e sua influência nos
quadros de DTM. Mais estudos sobre esse tema devem ser realizados a fim de elucidar este assunto.
As atividades esportivas, especialmente as competitivas, influenciam
de maneira acentuada nas emoções, podendo ser vistas como potentes estressores. A relação estabelecida entre ansiedade ou estresse
e DTM pode ser explicada pela elevação da contração dos músculos
mastigatórios, iniciando um processo de hiperatividade muscular31.
Assim, o estabelecimento do diagnóstico e da terapêutica nos períodos iniciais da vida desportiva parece estar indicado, sendo de suma
importância o estabelecimento de protocolos individuais para cada
atleta no intuito de contribuir para a melhora do seu rendimento.
Quanto ao uso de protetores bucais, estudo32 demonstrou que, em
indivíduos com deslocamento anterior do disco, o uso dos dispositivos não está aconselhado devido a piora na relação entre a cabeça da
mandíbula e o disco articular.
Os estudos existentes possuem vieses relacionados a forma de diagnosticar a presença da DTM, como é o caso de pesquisas que utilizam a autoavaliação para estabelecer o diagnóstico, o que pode
influenciar nos resultados. É necessário, portanto, que estudos de
melhor qualidade sejam realizados para que os fatores preditores e
protocolos de prevenção e tratamento precoces sejam estabelecidos
para evitar o desenvolvimento e agravamento das DTM.
CONCLUSÃO
A ocorrência das DTM é comum entre atletas. Em alguns casos,
essas disfunções podem ser evitadas com a adoção de medidas preventivas e tratamentos conservadores, e o acompanhamento odontológico são fundamentais para prevenir ou tratar as DTM.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A avaliação e o diagnóstico
precoce da dor neuropática associada à neuropatia diabética periférica tem sido um desafio na prática clínica, sendo necessária a
sistematização de um rastreamento de risco por meio da identificação de instrumentos específicos que direcionem o tratamento.
O objetivo deste estudo foi identificar instrumentos específicos
para rastreamento da dor neuropática e Neuropatia Diabética Periférica para construção de um protocolo.
CONTEÚDO: Revisão integrativa utilizando as bases de dados indexadas Scielo, Cochrane e Pubmed entre 2007 e 2020,
identificando os instrumentos validados mais utilizados com alto
valor preditivo para rastreamento da neuropatia diabética periférica e dor neuropática, construindo um protocolo específico
direcionando o tratamento clínico. Quarenta e quatro artigos
selecionados apontaram 14 diferentes instrumentos para o rastreamento da neuropatia diabética periférica e dor neuropática,
entre os mais prevalentes: o Screening instrument for classification
of Peripheral Diabetic Neuropathy (SPDN), Leeds Assessment of
Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS) e Douleur Neuropathique (DN4) para avaliação clínica da dor neuropática e Brief Pain
Inventory (BPI) para avaliação numérica da dor, destacados por
seus valores preditivos acima de 80%.
CONCLUSÃO: Tais instrumentos possibilitaram o desenvolvimento de um protocolo de rastreamento da dor neuropática que
auxiliará no diagnóstico precoce desta complicação na diabetes,
direcionando o tratamento clínico e fisioterapêutico.
Descritores: Diabetes mellitus, Fisioterapia, Medição da dor,
Neuropatia diabética.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The assessment and
early diagnosis of neuropathic pain associated to peripheral diabetic neuropathy has been a challenge in clinical practice, requiring the systematization of risk tracking through the identification of specific instruments to guide treatment. the objective
of this study was to identify specific instruments for tracking
neuropathic pain and peripheral diabetic neuropathy in order to
build a protocol.
CONTENTS: Integrative review using the indexed databases
Scielo, Cochrane and Pubmed between 2007 and 2020, identifying the most used validated instruments in high predictive
value for tracking peripheral diabetic neuropathy and neuropathic pain, building a specific protocol directing clinical treatment. 44 selected articles pointed out 14 different instruments
for screening of Peripheral Diabetic Neuropathy and neuropathic pain, most prevalent being: the Screening Instrument for
Assessment of Peripheral Diabetic Neuropathy (SPDN), Leeds
Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS) and
Douleur Neuropathique (DN4) for clinical assessment of neuropathic pain and Brief Pain Inventory (BPI) for numerical pain
assessment, highlighted by their predictive values above 80%.
CONCLUSION: Such instruments enable the development of
a neuropathic pain screening protocol that will assist in the early
diagnosis of this complication in Diabetes, directing clinical and
physiotherapeutic treatment.
Keywords: Diabetes mellitus, Diabetic neuropathies, Pain measurement, Physical therapy specialty.
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INTRODUÇÃO
A diabetes mellitus (DM) é um problema de saúde pública relevante
no Brasil e em todo o mundo devido à magnitude do número de
indivíduos afetados pela DM tipo 2 (DM2), correspondendo de 90
a 95% dos que sofrem dessa doença. No Brasil, a estimativa de prevalência de DM2 na população é de 8 a 9% no grupo de idade de 20
a 79 anos1-3, sendo as maiores taxas nas capitais do país. De acordo
com o Atlas Internacional da Diabetes-IDF, em 20174, a projeção de
brasileiros com DM para 2045 será de 42 milhões, ou seja, 15% da
população brasileira desenvolverá DM1-6.
A DM é uma doença crônica caracterizada por uma disfunção metabólica, apresentando diversas manifestações clínicas causadas por
defeitos na ação da insulina e consequente glicemia descontrolada.
Além disso, o aumento da concentração glicêmica pode causar numerosas mudanças nos diferentes sistemas do organismo humano,
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incluindo o sistema nervoso periférico1,5,6. A degeneração prolongada das fibras sensoriais nos axônios determina a alteração clínica conhecida por neuropatia diabética (ND), cuja forma mais comum e
prevalente é a polineuropatia simétrica distal (PSD), que afeta 17%
das pessoas com mais de cinco anos de diagnóstico de DM e 42 a
65% após 10 anos de doença. A dor neuropática associada à DM
tem prevalência de aproximadamente 20% entre as pessoas que já
desenvolveram neuropatia diabética periférica (NDP), resultante da
degeneração de fibras finas sensíveis do tipo A-Delta e C causada por
hiperglicemia crônica, estresse oxidativo e inflamação7-10.
Além da dor neuropática, alterações em sensitividade, equilíbrio, declínio de mobilidade, força muscular, irritabilidade, depressão, ansiedade e mudanças na qualidade de sono são clinicamente associadas com a PSD; um conjunto de sintomas que, ao longo do tempo,
causa perda de produtividade nas atividades diárias e profissionais,
resultando em danos na sociabilidade e qualidade de vida11-14.
O rastreamento para o diagnóstico da ND e dor neuropática na prática clínica é complexa, não há um protocolo padrão-ouro, ou seja,
um protocolo específico para a avaliação da dor na DM. Atualmente, a avaliação fisioterapêutica é realizada por meio do histórico clínico, exames neurológicos e exame físico que permitem diferenciar o
tipo e a etiologia da dor, assim como as características da neuropatia.
O objetivo da avaliação foi quantificar, por meio de instrumentos
validados, a presença de alguma das alterações: táctil, termal, dolorosa, vibratória, pressão, reflexos de tendão, hiperalgesia, alodínia e
períodos de piora de sintomas noturnos13,15,16. A fim de sistematizar
o rastreamento da NDP e da dor neuropática, há uma necessidade
de identificar os instrumentos validados para a avaliação precisa da
ND e da dor neuropática e definir um protocolo de avaliação da dor
neuropática em pessoas com DM.
CONTEÚDO
Revisão integrativa de literatura cujo objetivo foi reunir e sintetizar
os resultados da pesquisa sobre um determinado tópico ou assunto,
de forma sistemática e ordenada, contribuindo para uma compreensão completa do assunto a ser estudado17, proporcionando a síntese
do conhecimento e a incorporação na prática dos resultados de aplicabilidade de estudos significativos.
A execução deste estudo foi orientada pelos seguintes passos: 1)
identificação do tema e seleção da hipótese ou questão da pesquisa;
2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão dos estudos,
assim como pesquisa da literatura; 3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 4) categorização e avaliação
dos estudos incluídos; 5) interpretação dos resultados e 6) síntese
dos conhecimentos evidenciados18,19. Para operacionalizar esta revisão integrativa, a questão da pesquisa foi: ‘’quais instrumentos de
avaliação podem ser usados para rastrear a ND e a dor neuropática
com o objetivo de criar um protocolo que guie o tratamento fisioterapêutico de indivíduos com DM’’?
Os critérios de inclusão foram definidos a partir da seleção de artigos
publicados em português e inglês; artigos completos sobre o tema da
revisão integrativa em instrumentos para avaliação e triagem de ND
e dor neuropática, publicados e indexados nas seguintes bases de
dados: Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (Pubmed), Scielo
e Biblioteca Cochrane, entre 2007 e 2020. Os critérios de exclusão
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foram baseados em publicações na forma de teses, dissertações, monografias, livros, qualquer tipo de resenhas, relatórios de experiência,
artigos que retratavam a dor neuropática não relacionada à DM ou
que estavam relacionados à DM em animais experimentais.
Os artigos foram coletados baseados em fontes especializadas em
ciências biológicas e da saúde, utilizando os seguintes descritores e
suas combinações: DM2, ND e avaliação da dor, em português e
inglês, com o termo exato e descritores associados. Os termos foram selecionados no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e no
MESH (Subject Headings Section Department), combinados pelos
operadores booleanos AND e OR.
A figura 1 mostra os artigos selecionados e incluídos nesta pesquisa.
Cochrane
(91)

Scielo
(9)

Pubmed
(615)

715 artigos

49 artigos

44 artigos

Não atenderam
aos critérios de
inclusão (666)
Artigos repetidos
nas bases de
dados (5)

Figura 1. Fluxograma da seleção e identificação de estudos

Os artigos das três bases de dados selecionadas e o número de artigos
que se enquadram nos critérios de inclusão e exclusão do estudo
estão presentes.
Para extrair as informações consideráveis para este estudo, o conteúdo foi coletado e processado em quatro fases: reconhecimento,
seleção, leitura crítica ou reflexiva e interpretativa. Foi realizada uma
análise dos títulos e resumos para confirmar a inclusão dentro dos
critérios descritos e, posteriormente, na fase de coleta, os dados foram organizados, analisados e interpretados de acordo com cada
tema identificado. Com tal propósito, um instrumento de coleta
de dados foi desenvolvido pelos autores, seguindo a metodologia de
extração de dados do Joanna Briggs Institute (JBI)20, e adaptado aos
objetivos da pesquisa contando com os itens a seguir: identificação
do artigo original, caraterísticas metodológicas, nível de evidência,
tipos de diagnóstico e principais resultados e conclusões.
Os dados foram extraídos dos estudos incluídos no corpus por um
dos autores e a avaliação crítica foi realizada por dois revisores antes
da inclusão na revisão, sendo que nenhum destes estava ciente dos
resultados obtidos pelos autores até o final do processo. Na ausência
de consenso entre os revisores, as diferenças foram resolvidas por
meio de discussão com a inclusão de um terceiro revisor experiente.
Os resultados foram apresentados de forma descritiva, permitindo
ao leitor avaliar a aplicabilidade da revisão elaborada, fornecendo
bases para a decisão clínica sobre o rastreamento da dor neuropática
e neuropatia em pessoas com DM, bem como a identificação de
lacunas de conhecimento, tais como o desenvolvimento e aperfeiçoamento de pesquisas futuras.
Após uma análise detalhada dos artigos descritos acima e a classificação do nível de evidência de acordo com o Oxford Centre for Eviden-
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ce-based Medicine21, os revisores selecionaram os dados obtidos dos
instrumentos validados com maior prevalência e alto valor preditivo
dos estudos de revisão, validação e intervenção para a construção de
um protocolo de rastreamento da dor neuropática na DM2.
RESULTADOS
Dos 44 artigos incluídos na revisão integrativa, 43 (97,72%) artigos foram publicados em inglês e apenas um (2,27%) em português. Dos 13 anos de pesquisa avaliados, a maioria dos artigos
foi publicada em 2014 (7 ou 15,9%), com uma distribuição similar de publicações nos outros anos. A maior concentração de
estudos publicados sobre o assunto foi no continente americano:
22 (50%), seguido por 12 (27,3%) no continente europeu, 7
(15,9%) no continente asiático e o restante nos continentes australiano e africano.
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Quanto aos planos de pesquisa selecionados, 22 (50%) foram estudos clínicos, seguidos por 14 (31,82%) estudos transversais e os
demais, em menor proporção, foram estudos sistemáticos e multicêntricos. Em relação à classificação do nível de evidência, 22 (50%)
apresentaram a classificação 1B (Figura 1), referindo-se a estudos clínicos controlados randomizados realizados em um centro de estudos
clínicos, com um pequeno intervalo de confiança e com referência
a critérios de diagnóstico; ressaltando a importância do instrumento
na obtenção de novos resultados de tratamento na área.
No que se referem às categorias listadas, nos estudos relacionados
à dor neuropática, as peculiaridades sobre a ND e os instrumentos
de rastreamento na DM foram analisadas. Depois disso, foi possível
separar os artigos e realizar uma síntese dos estudos identificados e
incluídos nesta revisão integrativa, assim como os principais resultados de todos os instrumentos de rastreamento para ND e dor estão
apresentados na tabela 1.

Tabela 1. Resumo dos estudos selecionados na avaliação da neuropatia diabética e dor neuropática de 2007 a 2020, de acordo com as bases
bibliográficas e nível de evidência, 2020
Autores

Objetivos

Plano de estudo e nível de evidência (Oxford Centre for Evidence-based Medicine)

Resultados e conclusão

Sertbas et
al.22
USA

Investigar a fluorescência
como método de tratamento
com base no diagnóstico de
neuropatia diabética (DN) e
dor neuropática em DM.

Ensaio clínico randomizado.
O DN4 foi muito eficaz em detectar
160 pacientes.
tratamento de fluorescência para ND e
A dor foi avaliada pelo DN4 para investigar a eficá- dor neuropática.
cia do tratamento.
1B

Alexander et
al.23
Germany

Avaliar o tratamento da dor Revisão de estudos clínicos.
neuropática com pregabalina 1766 pacientes.
usando escalas de dor.
Dor avaliada pelo BPI e o DN4 no tratamento com
pregabalina.
1B

Selvarajah et
al.24
Europe

Determinar o melhor plano de
tratamento para dor neuropática.
Amitriptilina e/ou pregabalina.

Marcus et al.25
USA

Observar a diferença clínica Estudo clínico com 452 pacientes avaliados pelo
da evolução da dor neuropáti- BPI em 5 semanas de tratamento convencional
ca em diabetes mellitus.
para dor neuropática.
1B

O BPI identificou melhoria clínica na
maioria dos pacientes avaliados sob
tratamento convencional para dor neuropática.

Ahn et al.26
Boston

Avaliar os efeitos clínicos e
mecanísticos da acupuntura
Chinesa e Japonesa na ND
dolorosa.

Estudo randomizado.
Acupuntura realizada uma vez por semana durante
10 semanas.
Dor avaliada pelo questionário SF-MPQ.
1B

Clinicamente, os pacientes alocados
para a acupuntura japonesa relataram
diminuição da dor associada à neuropatia, enquanto o grupo alocado para
a acupuntura tradicional relatou efeitos
mínimos.

Van Nooten
et al.27
USA

Avaliar o sono e a dor neuro- Estudos randomizados.
pática em ND no tratamento Os pacientes foram avaliados por meio de escalas
com capsaicina a 8%.
de dor e uma escala para avaliar a qualidade do
sono com capsaicina a 8%.
1B

A melhoria da dor resultante do tratamento proposto foi evidenciada por
meio de pontuações baixas na escala
de dor BPI.

Garoushi,
Johson e
Tashani28
Líbya

Desenvolver uma versão árabe da escala LANSS e avaliar
a sua validade e confiabilidade em pacientes diabéticos
em Benghazi, Líbia.

Concluiu-se que a versão árabe da
LANSS foi válida e confiável para uso
em pacientes diabéticos na Líbia.

Barbosa et
al.29
Portugal

Validar a tradução para o por- Estudo transversal.
O MNSI na versão em português é
tuguês do questionário MNSI 76 pacientes diabéticos foram avaliados para ND confiável e é um instrumento válido
em pacientes diabéticos.
pelo MNSI traduzido para o português
para detectar ND.
2B

30 a 50% das pessoas avaliadas pelo
BPI e DN4 obtiveram melhorias com a
pregabalina.

Estudo clínico com 392 pacientes.
Após a avaliação, o tratamento pode
Avaliação da dor pela numerical evaluation scale ser complementado com ambos os
(NES) depois de 7 dias e 6 semanas de tratamento fármacos.
com amitriptilina e/ou pregabalina.
1B

Estudo transversal sobre tradução e validação da
LANSS para o árabe.
A validade simultânea foi testada e comparada
com a avaliação autoaplicável da LANSS de sintomas e sinais neuropáticos (S-LANSS).
2B

Continua...
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Tabela 1. Resumo dos estudos selecionados na avaliação da neuropatia diabética e dor neuropática de 2007 a 2020, de acordo com as bases
bibliográficas e nível de evidência, 2020 – continuação
Autores
Chevtchouk,
Silva e
Nascimento30
Brazil

Objetivos

Plano de estudo e nível de evidência (Oxford Centre for Evidence-based Medicine)
Avaliar dor neuropática e Estudo transversal com 225 indivíduos diabéticos
doença vascular periférica avaliados pelo questionário DN4 e o Índice Tornoem diabéticos e realizar uma zelo-Braquial (ITB).
comparação com o tempo de 2B
diagnóstico da DM1 e DM2.

Salcini et al.31
Oxford

Medir os níveis plasmáticos
de PTX3 e TBP2 em pacientes com DM2 com queixas de
dor.

Kelle et al.32
USA

Avaliar as correlações de área
de secção transversal (AST)
dos nervos periféricos em
pacientes com neuropatia
diabética periférica (NDP).

Hotta et al.33
Japan

Examinar a eficácia e segurança em longo prazo da
duloxetina no tratamento de
pacientes japoneses com dor
neuropática diabética.

Papp et al.34
Nova York

Testar instrumentos para a
avaliação da dor em ND e
dores lombares crônicas em
pacientes com HIV.

Mathieson et
al.35
Austrália

Avaliar as propriedades psicométricas dos questionários
DN4, ID Pain, LANSS, PainDETECT e Neuropathic Pain
Questionnaire (NPQ).
Avaliar a eficácia e segurança
da duloxetina (60 mg uma vez
por dia) em indivíduos chineses com ND.

Gao et al.36
China

Bramson et
al.37
USA

Avaliar a eficácia e a segurança do tanezumab, contra
o fator de crescimento nervoso, na dor neuropática em
pacientes diabéticos.

Kessler et al.38
USA

Avaliar a segurança e eficácia de plasmídeo (VM202) via
injeção intramuscular em pacientes com dor em ND.

Celik et al.39
Istambul

Avaliar a utilidade do questionário DN4 para definir a frequência e a gravidade da dor
neuropática e sua correlação
com a prática clínica em polineuropatia diabética.

Resultados e conclusão

Houve predominância de dor neuropática em pacientes com mais de 60
anos de idade com um ITB>1,3.
A dor neuropática diagnosticada pelo
DN4 foi relacionada com um ITB anormal em 64,2% dos pacientes.
Ensaio clínico.
Os níveis de plasma de PTX3 podem
Os níveis de plasma de PTX3 e TBP2 foram medi- ser úteis para discriminar a dor nocidos em pacientes com DM2 e dor e seus níveis fo- ceptiva da dor neuropática em pacienram comparados com indivíduos saudáveis usan- tes diabéticos, avaliada pela LANNS.
do a LANNS para avaliação da dor.
1B
Ensaio clínico.
Não foram detectadas correlações enA AST foi avaliada em um grupo de pacientes com tre as AST dos nervos examinados e
dor neuropática (n=53) e grupo controle (n=53).
os parâmetros de interesse.
As AST dos nervos foram registradas, e suas associações com a intensidade da dor de acordo com
a pontuação da EAV e da LANSS foram avaliadas.
1B
Ensaio randomizado, controlado e duplo-cego.
Houve uma melhoria significativa na
258 adultos japoneses com neuropatia diabética e dor com o tratamento. A utilização de
dor foram utilizados para testar a dose de 40mg/ duloxetina resultou numa melhoria sigdia ou 60mg/dia de duloxetina durante 52 semanas nificativa da dor avaliada por BPI.
de tratamento.
A dor foi avaliada por meio do instrumento BPI.
1B
Estudo transversal.
Estes temas de instrumentos são releOs participantes foram divididos em três grupos vantes para a compreensão das probaseados na sua condição de dor.
priedades de validade e escala das
Foram testados os seguintes instrumentos: EAV, medidas de intensidade de dor comuBref Pain Inventory e SF-MPQ.
mente utilizadas.
2B
Revisão sistemática da literatura.
O DN4 e o NPQ foram mais adequa1ª
dos para uso clínico.
Os questionários de rastreamento não
devem substituir uma avaliação clínica
completa.
Ensaio clínico randomizado.
Os pacientes tratados com duloxetina
405 pacientes foram divididos em dois grupos e tiveram um alívio significativamente
avaliados pelo MNSI, e aqueles com um escore de maior da dor em comparação com os
≥ 4 foram avaliados por BPI para quantificar a in- pacientes tratados com placebo, de
tensidade média semanal da dor.
acordo com os instrumentos.
1B
Ensaio clínico.
Um grupo de pacientes recebeu tanezumab intravenoso 50μg/kg ou 200μg/kg e outro grupo recebeu placebo.
As avaliações incluíram mudança na linha de base
na dor média diária (desfecho primário) e BPI.
1B
Ensaio clínico, duplo-cego.
Os pacientes foram randomizados para receber 8 ou
16 mg de injeções de VM202 ou placebo. As doses
divididas foram administradas no dia zero e no 14.
A dor foi avaliada pelo BPI e MNSI.
1B.
Estudo transversal.
A presença de dor neuropática foi avaliada pelo questionário DN4 e pelo exame de sensibilidade física.
Aqueles com uma pontuação de DN4 ≥4 foram
considerados como tendo dor neuropática.
2B

Tanezumab forneceu redução efetiva
da dor.

Houve melhora significativa na dor por
meio da avaliação dos instrumentos
BPI e MNSI.

O uso do questionário DN4 na prática
clínica diária é uma ferramenta eficaz
para detectar a presença de dor neuropática em pacientes com polineuropatia.
Continua...
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Tabela 1. Resumo dos estudos selecionados na avaliação da neuropatia diabética e dor neuropática de 2007 a 2020, de acordo com as bases
bibliográficas e nível de evidência, 2020 – continuação
Autores

Objetivos

Plano de estudo e nível de evidência (Oxford Centre for Evidence-based Medicine)

De Vos et al.40
Netherlands

Investigar a eficácia da estimulação da medula espinhal
(SCS) em pacientes com ND
e dor.

Ensaio clínico randomizado.
De acordo com as escalas utilizadas, a
Dois grupos: prática clínica com SCS e grupo controle. SCS melhorou a dor e a qualidade de
Ambos foram avaliados com EuroQoL 5D, Ques- vida dos pacientes.
tionário de Dor McGill (MPQ) e EAV para medir a
intensidade da dor.
1B

Agrawal et
al.41
USA

Avaliar a eficácia do Nitro Sense Derma Protect como uma
fonte de óxido nítrico (ON)
para os pacientes com ND dolorosa.

Ensaio clínico randomizado.
O tratamento com o Nitro Sense DerDivisão em 2 grupos: placebo e tratamento (24mg por ma Protect controla a Neuropatia Dia3 horas, todos os dias por um período de 3 semanas). bética dolorosa.
A dor foi avaliada pela EAV e pelo SF-MPQ.
1B

Dobrota et
al.42
Croatia

Identificar como a dor neuropática em pacientes diabéticos interfere em sua qualidade de vida

Estudo transversal.
A dor em diabéticos é um fator impor80 pacientes foram avaliados pelas escalas EAV, tante que influencia a qualidade de
LANNS, SF-36 e BDI.
vida.
2B

Freeman et
al.43
USA

Caracterizar o perfil clínico de
vários distúrbios neuropáticos da dor e identificar se os
padrões de sintomas / sinais
sensoriais existem.

Ensaio clínico.
O Inventário de Sintomas de Dor Neuropática
(ISDN) e os Testes Sensoriais Quantitativos (TSQs)
foram usados para avaliação.
Estudo baseado em 4 ensaios clínicos anteriores.
1B

Com base nos sintomas do ISDN, foram identificadas 3 dimensões de dor:
por ponto gatilho, profunda e pontual.
E Com o questionário TSQs, foram
identificadas 2 dimensões da dor: evocada pelo frio e evocada pelo tato.

Hamdan et
al.44
Spain

Comparar a precisão diagnóstica de LANSS e DN4 para
a detecção de dor neuropática periférica na população
espanhola

Estudo transversal.
192 pacientes foram avaliados, comparando a validade dos questionários DN4 e LANSS, estudando
sensibilidade e especificidade, e utilizando a análise
da curva característica do operador receptor (COR).
2B

A sensibilidade do questionário DN4
foi de 95,04% e a da escala LANSS foi
de 80,17%. A especificidade do DN4
foi 97,18% e a da LANSS foi 100%. A
área sob a curva COR era significativamente maior para o DN4 do que para
LANSS (p<0,05).

Pedras,
Carvalho
e Pereira45
Portugal

Realizar a caracterização sociodemográfica e clínica dos
pacientes com úlcera diabética indicada para cirurgia de
amputação.

Estudo transversal.
Foram avaliados 206 pacientes.
Características sociodemográficas e clínicas, intensidade da dor e interferência da dor foram avaliadas pelo Bref Pain Inventory e DN4.
2B

Cerca de 59% dos pacientes sentiram
dores no membro inferior que interferiram significativamente em todas as
suas áreas de funcionamento.

Ziegler et al.46
Germany

Avaliar o efeito da duloxetina Ensaio clínico randomizado.
e dos anticonvulsivos em pa- Um total de 2.575 pacientes com ND dolorosa foram
cientes com ND dolorosa.
tratados durante 6 meses e os resultados da avaliação
do BPI para pontuações de dor foram observados.
1B

41,5% dos pacientes relataram dor
crônica e melhora por meio de duloxetina e tratamento anticonvulsivo quando comparadas as pontuações de dor
do BPI.

Ajroud-Driss
et al.47
USA

Avaliar a segurança e eficácia
das injeções intramusculares
de DNA plasmídeo (VM202)
em pacientes com NDP.

Os resultados com BPI-NDP e SF-MPQ mostraram padrões similares aos
escores de EAV, demonstrando eficiência no tratamento com injeções
em ND dolorosa.

Lee et al.48
USA

Avaliar a eficácia da eletroa- Estudo randomizado, controlado e duplo-cego.
A partir da escala da dor, foi possível
cupuntura no tratamento da Foram avaliados 45 pacientes com mais de 6 me- observar a melhora da dor e da eficáND.
ses de ND dolorosa, com intensidade de dor maior cia da eletroacupuntura.
que 4 por BPI. Os indivíduos foram divididos em
três grupos de intervenção por 30 minutos durante
8 semanas.
1B

Spallone et
al.49
USA

Avaliar a validade e a precisão
diagnóstica da entrevista do
DN4 na identificação de dor
neuropática na polineuropatia
diabética.

Estudo de coorte.
12 Pacientes receberam dois conjuntos de injeções
durante 2 semanas.
A segurança foi avaliada por meio das escalas:
EAV, SF-MPQ, BPI.
Estes instrumentos mediram a dor novamente durante 12 meses.
2B

Estudo transversal.
158 pacientes com polineuropatia diabética e dor
neuropática foram avaliados usando DN4, estudos
de condução nervosa, histórico de dor, EAV e SF-MPQ.
2B

Resultados e conclusão

Os resultados da entrevista do DN4
mostraram alta precisão diagnóstica
para polineuropatia diabética dolorosa, com sensibilidade de 80% e especificidade de 92%, sendo uma ferramenta confiável de rastreamento para
dor de polineuropatia diabética.
Continua...
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Tabela 1. Resumo dos estudos selecionados na avaliação da neuropatia diabética e dor neuropática de 2007 a 2020, de acordo com as bases
bibliográficas e nível de evidência, 2020 – continuação
Autores

Objetivos

Walsh, Rabey
e Hall et al.50
Ireland

Avaliar a similaridade entre Estudo transversal.
LANNS e DN4 na identifica- 45 pacientes foram avaliados para observar a ocorção de dor neuropática.
rência de dor neuropática por meio das escalas
mencionadas, sendo utilizados para comparar o
coeficiente de Pearson.
2B

A dor neuropática foi identificada em
33% pela LANNS e 42% pelo DN4. A
conclusão é que os dois questionários
são congruentes na avaliação.

Kluding et
al.51
Canada

Examinar a viabilidade e eficácia de um programa de
exercícios aeróbicos e de
resistência moderadamente
intenso em pessoas com ND
dolorosa.

Estudo de corte transversal.
17 pessoas com ND dolorosa realizaram exercícios
aeróbicos e de fortalecimento por 10 semanas.
As medidas de resultado incluíram escalas de EAV,
MNSI, medidas de função nervosa e densidade
intraepidérmica das fibras nervosas, e ramificação
em biópsias cutâneas das extremidades inferiores
distal e proximal.
2B

Após exercício supervisionado, foi detectada melhoria na função nervosa e
ramificação, bem como melhoria em
MNSI e EAV.

Adelmanesh
et al.52
Persia

Avaliar a validade, confiabilidade e sensibilidade da versão persa do SF-MPQ em pacientes com dor neuropática
e não neuropática.

Estudo transversal.
184 pacientes com dor subaguda e crônica não
neuropática e 74 pacientes com Neuropatia Diabética com dor participaram do estudo e responderam ao questionário.
2B

A tradução persa da versão ampliada e
revisada do SF-MPQ é um instrumento
altamente confiável, sensível e válido
para avaliar a dor em pacientes com
ou sem etiologia neuropática.

Searle,
Bennett e
Tennant53
Ukraine

Examinar se a ferramenta de
seleção LANSS pode atender
às expectativas do modelo
Rasch.

Estudo retrospectivo.
A análise demonstra que o LANSS pode
Foram utilizados dados originais do LANSS de um ser usado em populações específicas
estudo anterior de 2.480 pacientes com dor crônica. de pacientes com dor neuropática.
As seguintes avaliações foram feitas e adaptadas ao
modelo para confiabilidade de escala e funcionalidade.
2C

Erbas et al.54
Turkey

Determinar a prevalência de
NDP e dor neuropática em
pacientes que frequentam
clínicas ambulatoriais universitárias na Turquia.

Estudo transversal multicêntrico.
Um total de 1113 pacientes foram avaliados por
meio de exames neurológicos clínicos pela LANSS
e condução nervosa.
2B

A ND coadjuvou 40,4% dos pacientes
e a prevalência de dor neuropática na
população de pacientes diabéticos foi
de 14,0%, de acordo com a escala
usada para avaliação.

Avaliar, na população diabética em geral, a prevalência de
sintomas de neuropatia dolorosa, a relação entre os sintomas e a gravidade clínica da
neuropatia, além de relacionar
gênero e etnia.

Estudo de coorte observacional. 15692 pessoas
com DM na Inglaterra foram avaliadas usando o
Escore de Sintomas Neuropáticos (ESN) e Neuropathy Disability Score (NDS).
2B

Os sintomas dolorosos ocorreram em
26% dos pacientes sem neuropatias
e 60% dos pacientes com neuropatia
grave, com maior risco em mulheres,
fumantes e alcoólatras.

Hoffman et
al.56
USA

Comparar as mudanças na
dor, função e estado de saúde em indivíduos com NDP
com o tratamento com pregabalina.

Estudo randomizado controlado.
401 pacientes foram incluídos nas 12 semanas de
tratamento com pregabalina e os grupos foram
comparados por meio das escalas de dor BPI e
EuroQoL 5D.
1B

Uma redução de 30% serviu como
determinante de uma diferença clinicamente importante, por meio dos resultados das escalas de dor.

Petrikonis et
al.57
Lituania

Avaliar o perfil da dor neuropática e sua associação com
testes sensoriais quantitativos em polineuropatia diabética dolorosa.

Estudo transversal.
61 pacientes foram avaliados por meio de exames
neurológicos clínicos e testes sensoriais quantitativos.
Os pacientes foram entrevistados utilizando a Escala de Dor Neuropática (NPS) e o MPQ.
2B

A intensidade da dor profunda e superficial não foi diferente, mas os pacientes classificaram a dor profunda
como mais desagradável.

Moreira et
al.58
Brazil

Avaliar o impacto dos sintomas depressivos e da dor
neuropática na qualidade de
vida de pacientes com polineuropatia distal diabética.

Estudo transversal.
A depressão e a qualidade de vida es204 pacientes com DM 2 e polineuropatia foram tão intimamente ligadas à gravidade
avaliados pelo Neuropathic Simptoms Scale (NSS) da dor na polineuropatia diabética.
e Neuropathic Compromise Score (NCS).
A gravidade da dor neuropática foi avaliada pela
EAV; sintomas depressivos, por meio do Beck Depression Inventory (BDI); e qualidade de vida por
meio da Escala Abreviada de Qualidade de Vida da
Organização Mundial de Saúde (Whoqol-bref).
2B

Abbott et al.55
England

Plano de estudo e nível de evidência (Oxford Centre for Evidence-based Medicine)

Resultados e conclusão

Continua...
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Tabela 1. Resumo dos estudos selecionados na avaliação da neuropatia diabética e dor neuropática de 2007 a 2020, de acordo com as bases
bibliográficas e nível de evidência, 2020 – continuação
Autores

Objetivos

Plano de estudo e nível de evidência (Oxford Centre for Evidence-based Medicine)

Resultados e conclusão

Scherens et
al.59 Germany

Investigar a prevalência e o
tipo de neuropatia e comparar o desempenho do diagnóstico.

Estudo prospectivo.
Todos os pacientes com ND devem ter
42 pacientes foram submetidos a um exame clí- seu diagnóstico complementado com
nico, estudos de condução nervosa, Testes Sen- uma biópsia de pele.
soriais Quantitativos (TSQs) e biópsia da pele no
dorso do pé.
A maioria dos pacientes (> 90%) tinha sinais de
perda ou disfunção de pequenas fibras.
2C

Dworkin et
al60
USA

Desenvolver uma medida única dos principais sintomas da
dor neuropática e não neuropática que pode ser utilizada
em estudos de epidemiologia,
história natural, mecanismos
fisiopatológicos e resposta ao
tratamento.

Ensaio clínico.
Os dados sugerem que SF-MPQ tem
Os descritores de dor do SF-MPQ foram expan- excelente confiabilidade e validade.
didos e revisados, acrescentando aos sintomas
relevantes para dor neuropática realizado por Ensaio baseado em estudos longitudinais e ensaios
clínicos em 882 pacientes.
1B

Tavakoli et
al61
United
Kingdom

Definir testes diagnósticos
sensíveis para ND para avaliar
melhor a implementação de
intervenções em ND dolorosa.

Revisão sistemática.
Identificar tratamentos placebo para NDP após
avaliação por BPI, TSQ, MQP, DN4 e NPS.
1A

Testes diagnósticos específicos para
ND dolorosa são importantes para
detectar melhores resultados de tratamento.

Crawford et
al.62
USA

Determinar se o Inventário de
Sintomas de Dor (ISD) avalia
adequadamente os pacientes
com dor neuropática e ND.

Estudo Qualitativo.
Foram realizados testes em 6 países para observar a adaptação cultural associada aos sintomas
neuropáticos.
2B

Com base no estudo, este instrumento pode ser usado alternativamente na
avaliação da dor neuropática em todos
os países observados.

Veves et al63
USA

Descrever a epidemiologia,
fisiopatologia, diagnóstico e
tratamento da ND dolorosa
de 1997 a 2007

Revisão sistemática.
A quantificação da dor neuropática é difícil, especialmente para ensaios clínicos, embora isso tenha
melhorado recentemente com o desenvolvimento
de ferramentas específicas para a dor neuropática,
tais como o Neuropathic Pain Questionnaire e o Inventário de Sintomas de Dor Neuropática (ISDN).
1A

Os melhores resultados de tratamento podem ser alcançados por meio do
diagnóstico específico por Escala de
Dor Neuropática (NPS), MPQ e BPI.

Armstrong et
al.64
USA

Avaliar a eficácia da duloxe- Estudo multicêntrico.
tina no tratamento da dor da O tratamento foi reativado com duloxetina 20 mg
NDP.
uma vez ao dia e 60 mg duas vezes ao dia ou placebo. Os grupos foram divididos randomicamente.
Os resultados funcionais relatados pelo paciente
foram medidos pelo SF-36, a porção de interferência do BPI e Questionário de Saúde EuroQol 5D
(EQ-5D)

Por meio dos instrumentos utilizados,
foi observado que o tratamento com
duloxetina era significativamente superior ao placebo em todos os domínios.

PNS = Pain Neuropathic Symptoms Inventory; SQST = Standardized Quantitative Sensory Tests, NPS = Neuropathic Pain Scale, LANSS = Leeds Assessment of
Neuropathic Symptoms and Signs, EAV = Escala Analógica Visual, BPI = Brief Pain Inventory; DN4 = Douleur Neuropathique 4, SICPDN = Screening Instrument
for Classification of Peripheral Diabetic Neuropathy, NSS = Neuropathic Symptoms Score, NDS = Neuropathy Disability Score, SF-MPQ = McGill Short Form Pain
Questionnaire, NRS = Escala de Avaliação Numérica.

Dos estudos que foram incluídos nesta revisão, 14 instrumentos diferentes foram identificados para rastrear a NDP, sintomas de dor
neuropática e escalas numéricas de dor; oito instrumentos para rastreamento da dor neuropática: McGill Short Form Pain questionnaire (SF-MPQ), Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs
(LANSS), Douleur Neuropathique 4 (DN4), Inventário da Dor, ID-Pain, PainDETECT, Neuropathic Pain Symptoms Inventory, Neuropathic Pain Questionnaire; três instrumentos para avaliação numérica
da dor: EAV, Inventário Breve da Dor (BPI) e Escala de Avaliação
Numérica (NRS); e quatro instrumentos de avaliação para NDP:
Instrumento de Rastreamento para Screening Instrument for Classification of Peripheral Diabetic Neuropathy (MNSI), Escore de Sintomas Neuropáticos (ESN), Neuropathic Commitment Score (NCS) e
Testes Sensíveis Quantitativos (TSQs).

Por meio do número de instrumentos encontrados nas publicações para cada tipo de avaliação, os mais prevalentes para o rastreamento de dor neuropática foram 10 (28.57%) DN4 e 9 (25.71%)
LANNS; para avaliação numérica de dor 26 (61, 53%) BPI; e, para
avaliação de ND, 4 (40%) MNSI. Os estudos revelam valores muito
relevantes sobre a computação de especificidade e sensibilidade para
mais de 80% a 95%, valores preditivos na média de 92%, probabilidade positiva de 3,09, índice alfa médio de 0,6 e índice de confiança
de 95% dos instrumentos com maior prevalência na pesquisa.
Sobre a prevalência dos instrumentos e valores preditivos, é possível criar um protocolo para um melhor rastreamento da ND e da
dor neuropática em pessoas com DM com maior precisão para ser
usado como padrão na avaliação antes da fisioterapia: MNSI, BPI,
LANNS e DN4.
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DISCUSSÃO
A fisioterapia, por meio de anamnese e exame físico, assim
como cenários clínicos específicos de dor neuropática ardente e
de choque, assim como alodínia, compõem características importantes para rastrear a dor neuropática direcionada a definir
um programa de tratamento mais específico, principalmente no
diagnóstico para discerni-la de outros tipos de dor, tais como a
dor nociceptiva. Este diagnóstico é necessário para o tratamento
adequado e específico da lesão incapacitante e dos sintomas específicos das lesões das fibras finas65,66.
Com o intuito de direcionar o rastreamento da dor, instrumentos de fácil aplicação, já validados em português, facilitaram a
prática clínica para orientar o tratamento fisioterapêutico por:
rastreamento de ND por MNSI, discriminação da etiologia da
dor por sintomas na LANNS, quantificação dos danos da dor
neuropática e classificação da dor por DN4 e identificação da
intensidade numérica da dor nas diversas atividades diárias por
BPI (artigos de validação das escalas citadas).
Pelos estudos incluídos nesta pesquisa, foi possível selecionar artigos de revisão, validação e intervenção sobre o uso de vários questionários validados para rastreamento da dor neuropática e ND,
tornando possível a criação de um programa e construção de um
protocolo baseado na prevalência destes na pesquisa, por meio dos
valores preditivos, de sensibilidade e especificidade de cada instrumento importante na área de fisioterapia descrita para DM67-70.
O rastreamento da ND e dor neuropática é um desafio para
equipes multiprofissionais na saúde pública, porque não há instrumentos ou protocolos específicos para DM. Este problema
dificulta a evolução do tratamento de fisioterapia, e este estudo
tornou possível destacar os instrumentos e construir um protocolo com os mais prevalentes e validados, com valor preditivo
positivo, porcentagem de confiabilidade, porcentagem de sensibilidade, especificidade, ponto de corte, alfa Cronbach e curva
ROC. Dessa maneira, a dor neuropática precisa ser avaliada de
forma abrangente e específica em DM, a fim de orientar, dirigir e
tratar essas pessoas de forma mais adequada e precoce, evitando o
início rápido de grandes complicações e prejuízos à sua qualidade
de vida, impactando suas atividades profissionais e diárias69-72.
Com o aumento da prevalência da DM no Brasil e no mundo, as
proporções epidêmicas da NDP tornarão a dor neuropática muito mais incapacitante em níveis ainda mais elevados, hoje com
prevalência de 25%, exigindo um rastreamento de fácil aplicação
para orientar o tratamento.
A DN é uma complicação significativa da DM, uma incapacidade
grave devido à sua história natural complexa, etiologia pouco clara
e com pouca resposta aos tratamentos fisioterapêuticos convencional, assim, um plano multimodal de manejo da dor neuropática é
essencial, direcionando o tratamento por meio de um procedimento
de rastreamento protocolar a ser aplicado o mais cedo possível1,3,6,73.
Auxiliando o tratamento mais apropriado e direcionado e a
orientação fisioterapêutica, a detecção precoce da dor neuropática permite uma maior consciência do problema, contando com
mudanças de hábito para melhorar o controle glicêmico com
dieta, atividade física e continuidade do tratamento, evitando
complicações adicionais como úlceras e amputações.
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Novas técnicas de diagnóstico estão disponíveis e complementariam a avaliação clínica e ajudariam na detecção precoce para
impulsionar tratamentos de dor neuropática que atualmente são
muito limitados9,73,74.
Dessa forma, a avaliação e a criação de um protocolo de rastreamento eficaz são fundamentais para delinear objetivos fisioterápicos e conduzir a qualificação dos profissionais na área de DM.
Assim, este protocolo proporcionará um maior envolvimento
profissional com as pessoas afetadas na tentativa de reduzir maiores riscos e fragilidades, como amputações e ulcerações, além de
fornecer melhorias psicológicas e biomecânicas.
As pesquisas atuais discutem o potencial inovador da reabilitação
física no tratamento da dor neuropática, novas reflexões sobre as
opções terapêuticas estão sendo estudadas por meio de uma avaliação completa do problema, proporcionando um paralelo entre
o mecanismo patológico específico de algumas condições de dor
neuropática e o mecanismo neurofisiológico da modalidade terapêutica proposta com foco na melhoria biomecânica com reflexo
psicossocial15,16,73.
As limitações deste estudo envolvem a escassez de instrumentos
específicos para rastreamento em DM que orientem a prática
clínica para o tratamento da dor neuropática, exigindo estudos
adicionais para trazer maiores benefícios e desenvolvimentos clínicos em DM.
CONCLUSÃO
O desenvolvimento de estudos que definam os melhores instrumentos de rastreamento é um ponto crucial para a evolução
de estudos clínicos, diagnóstico e tratamentos de fisioterapia de
complicações neurológicas da DM, contribuindo para melhorar
a qualidade de vida dos pacientes no que se refere a melhorias
biomecânicas e emocionais.
Dessa maneira, esta revisão integrativa revelou que os instrumentos mais usados nos anos recentes e que podem direcionar
o tratamento fisioterápico para ND e dor neuropática por meio
da criação de um protocolo de rastreamento são MNSI, BPI,
LANNS e DN4.
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Lombalgia incapacitante causada por fragmento retido de agulha
peridural. Relato de caso
Epidural needle fragment related low back pain. Case report
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A síndrome facetária é reconhecidamente uma das causas mais comuns de dor lombar crônica, embora as suas manifestações bastante diversas coloquem importantes desafios diagnósticos. Atribui-se à doença degenerativa
das zigapófises lombares a principal etiologia do quadro doloroso
a elas associado, sendo as causas iatrogênicas relativamente raras,
sobretudo as relacionadas com corpos estranhos retidos após procedimentos médicos. Existem unicamente três casos semelhantes
reportados na literatura.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 36 anos, com
dor lombar crônica importante relacionada com fragmento de
agulha peridural quebrado e retido na região da articulação facetária L1-L2 e do ramo medial do ramo dorsal do nível suprajacente, durante o procedimento de anestesia pré-parto. A falha do
tratamento conservador e a intensidade do quadro álgico fizeram
com que se optasse por tratamento invasivo, nesse caso com remoção cirúrgica do fragmento retido, com boa resposta clínica
e sem necessidade de procedimentos adicionais. Discutem-se
as razões para possíveis dificuldades diagnósticas do quadro de
síndrome facetária e a estratégia terapêutica para um caso tão
incomum.
CONCLUSÃO: Numa situação de etiologia rara de dor lombar crônica, uma adequada correlação clínico-imagiológica é da
maior importância. O plano terapêutico deve envolver um ótimo conhecimento da anatomia da coluna e dos mecanismos que
podem contribuir para a dor lombar. A remoção de elementos
estranhos que possam ser responsáveis por lesão mecânica ou fe-
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nômenos inflamatórios locais, como este corpo estranho, deve
ser uma opção a ter em conta no tratamento.
Descritores: Agulhas, Dor crônica, Dor lombar, Reação a corpo
estranho.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Facet syndrome has
increasingly been recognized as one the most common causes
of chronic low back pain, despite the significant diagnostic challenges imposed by its protean manifestations. Lumbar zygapophyseal degenerative changes are considered the main etiologic
agent in cases of facet-associated lumbar pain, with iatrogenic
causes rarely involved, particularly those related to retained foreign bodies following invasive medical or surgical procedures.
Only three similar reported cases were found in the literature.
CASE REPORT: Female patient, 36 years old, presented significant chronic low back pain due to a Tuohy needle fragment
retained in upper part of left L1-L2 facet joint and adjacent tract
of the medial branch of the dorsal nerve corresponding to the
suprajacent level, following epidural anesthesia performed for
elective cesarean section. Failure of conservative treatment and
pain intensity led to invasive treatment, with surgical removal of
the needle fragment as a stand-alone procedure. Clinical response was favorable, and no additional procedures were necessary
thus far. Possible difficulties in diagnosing facet syndrome and
the surgical strategy for such an uncommon case are discussed.
CONCLUSION: In the case of a rare etiology of low back
pain, a particularly accurate clinical and imaging correlation is
important to achieve an adequate therapeutic plan. Such plan
must encompass an optimal knowledge of spine anatomy and
lumbar pain-related mechanisms. Foreign elements that could
be responsible for mechanical injury or local inflammatory phenomena contributing to chronic pain should be considered for
removal as part of the treatment strategy
Keywords: Chronic pain, Foreign bodies, Needles, Low back pain.
INTRODUÇÃO
A dor lombar (DL) é uma das principais causas mundiais de incapacidade e um grande problema para a assistência social e economia.
Afeta homens e mulheres, independentemente de grupos étnicos,
e ocorre principalmente na população mais idosa. Existem muitas
causas para DL, já que pode ser consequência de mudanças degenerativas, trauma, infecção, inflamação ou doença sistêmica relacionada ao envelhecimento. Em muitos casos, a causa da DL não é
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claramente identificada1-4. Quanto às causas relacionadas a traumas,
complicações associadas a injeções peridurais da coluna são bastante raras5. Para fragmentos de agulhas peridurais retidos que causam
DL, apenas três relatos de caso foram encontrados, e mais nenhum
caso relatando síndrome facetária6-8.
RELATO DO CASO
Paciente do sexo feminino, 36 anos de idade, índice de massa corporal normal, com história de 3 anos de DL progressiva ocasionalmente irradiando para a nádega esquerda e a parte superior do membro
inferior. O tratamento conservador com fármacos e fisioterapia não
melhoraram os sintomas.
Depois de uma análise detalhada do histórico médico, a paciente
relatou que tudo começou no período pós-parto, três anos antes,
negando qualquer episódio anterior de DL ou problemas relacionados à coluna.
Ela tinha um histórico anterior de ooforectomia direita devido à gravidez ovariana, o que levou a uma decisão de realizar cesariana eletiva na seguinte gravidez bem-sucedida. De acordo com os registros
médicos disponíveis, os procedimentos foram rotineiros, com uma
anestesia peridural registrada, porém sem nenhuma complicação ou
dificuldades observadas. A própria paciente não estava ciente de nenhuma dificuldade.
Aproximadamente um mês depois do nascimento, iniciou-se a DL,
localizada na parte superior esquerda da lombar, fazendo com que a
paciente procurasse atendimento médico em várias ocasiões, suspeitando-se de cólica renal ou DL não específica.
A dor foi descrita àquela altura como de uma natureza intensa, porém maçante, incluindo sensação repentina de apunhalada quando ela
tentava estender as costas de uma posição flexionada menos dolorosa.
Sem um diagnóstico claro para esta DL previamente não existente,
a paciente diversas vezes foi liberada da emergência sob a prescrição
de acetaminofeno, naproxeno e tramadol. A terceira vez em que ela
foi para o atendimento emergencial devido à dor problemática, dois
anos depois da gravidez, uma radiografia lombar plana demonstrou
a presença de hiperdensidade linear (sugerindo uma natureza metálica) sobreposta à região medular paramediana esquerda da L1
(Figuras 1 e 2). Foi então indicada uma consulta ortopédica, mas a
paciente decidiu procurar uma consulta neurocirúrgica. Sua principal preocupação era a possibilidade de que a dor pudesse piorar com
o tempo e ela já tinha adiado seus planos para uma nova gravidez
por essa razão.
A paciente apresentou DL envolvendo toda a região lombar axial,
segundo sua descrição. Ela também reclamou de frequentes episódios de dor irradiando para a nádega esquerda e às vezes para a parte
superior do membro inferior esquerdo, em uma distribuição mal
definida.
A dor era pior quando a paciente iniciava o movimento e quando
se sentava ou ficava de pé por períodos mais longos, e melhorava
quando se reclinava. Ela também mencionou espontaneamente que,
particularmente durante episódios de dor exacerbada, a região lombar superior esquerda se tornava sensível.
Mesmo sob o uso de anti-inflamatório não esteroide fixo (AINE
- naproxeno) e uma dose de tramadol conforme a necessidade, a
paciente ainda sentia dor diariamente. Um pequeno curso prévio
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de fisioterapia também não se mostrou eficaz. Neste momento, ela
classificou sua intensidade de dor na maioria dos dias em 53/100 na
escala analógica visual (EAV)9.
No exame físico, foi descoberta dor intensa à palpação lombar superior esquerda e em movimentos extremos do membro inferior,
também para a esquerda. Houve um claro aumento da dor com
extensão lombar, mas nenhum alívio absoluto na anteflexão lombar,
enquanto as manobras de rotação não tiveram impacto significativo
nas características de dor percebidas pela paciente. As funções motora, sensorial e reflexiva estavam normais.
A essa altura, as constatações clínicas sugeriam uma síndrome facetária lombar superior e, mesmo que uma associação com a descoberta
do corpo estranho pudesse ser cogitada, mais exames de imagem
foram realizados para esclarecer melhor a etiologia da dor.
O primeiro exame, uma radiografia lombar mostrava um corpo estranho metálico na região L1 (Figuras 1 e 2).
Avaliações seguintes com a tomografia computadorizada lombar
confirmaram um corpo metálico linear estranho próximo ao topo da
articulação facetária esquerda L1-L2 e ao par interarticulares L1, possivelmente também impactando o ramo medial D12 (Figuras 3 e 4).
Como a paciente era jovem, os sintomas de síndrome facetária
dificilmente estariam relacionados à doença degenerativa da coluna associada ao envelhecimento. A localização do corpo estranho
metálico poderia explicar os sintomas facetários, seja por impacto
mecânico sobre a articulação ou sua inervação ou pela liberação de
substâncias inflamatórias provocadas por sua presença.
De todo modo, foi proposto que a paciente tivesse o corpo estranho removido e em seguida passasse por um exame de ressonância nuclear magnética (RNM) para melhor caracterizar a doença
na coluna.
A paciente foi então submetida à cirurgia: sob anestesia geral, foi
colocada na posição ventral e foi feita uma abordagem paramediana esquerda para expor a articulação facetada L1-L2. Um cautério
monopolar foi usado para abrir os tecidos subcutâneos e a camada
posterior da fáscia toracolombar. Usando orientação fluoroscópica,
uma técnica de divisão dos músculos com dissecção romba entre os
músculos longissimus e multífidos foi então realizada e a articulação
facetária exposta. Um fragmento de agulha Tuohy, medindo 0,8cm,

Figuras 1 e 2. Radiografia da coluna lombar, vistas lateral e frontal,
mostrando o objeto metálico

Lombalgia incapacitante causada por fragmento
retido de agulha peridural. Relato de caso

Figuras 3 e 4. Tomografia lombar pré-operatória, vista axial e coronal
do osso, mostrando o objeto metálico

rodeado por tecido inflamatório, foi identificado e removido. O tecido inflamatório que encapsulava o fragmento não constituía uma
massa sólida com um óbvio efeito mecânico por si só e foi interpretado como uma reação ao corpo estranho.
Não houve tentativas de cauterizar a cápsula articular ou a inervação
da articulação e somente a coagulação bipolar foi empregada na área
cirúrgica profunda.
Após o procedimento, a paciente se recuperou progressivamente,
sem sintomas de dor relacionada à faceta, e foi capaz de retornar às
atividades de sua vida diária. No último acompanhamento, 18 meses após a cirurgia, ela classificou sua DL residual como 22/100 na
EAV e teve outro bebê, sem recorrência da dor durante esta gravidez.
DISCUSSÃO
Este caso demonstra como um histórico médico detalhado é essencial para a avaliação da DL, devido particularmente aos fatores
múltiplos que podem contribuir para as manifestações clínicas. Para
que uma intervenção médica ou cirúrgica seja bem sucedida no tratamento de desordens da coluna vertebral, é primordial correlacionar os resultados de exame de imagem com o histórico, sintomas e
averiguações físicas do paciente.
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A síndrome da articulação facetária pode apresentar uma vasta gama
de padrões de dor, desde as manifestações mais claras de dor bem
localizada e achados físicos consentidos até sintomas pseudoradiculares que podem obscurecer a investigação etiológica10,11. Também
há muitas situações em que a dor da articulação facetária coincide
com outros processos degenerativos da coluna vertebral e desequilíbrios musculares ao processo da DL crônica, acrescentando outras
dificuldades à avaliação correta da contribuição relativa de cada fator
gerador de dor em potencial 11,12.
A demora no diagnóstico que ocorreu pode ser atribuída, em certa
medida, à falta de conhecimento sobre o fato de que as desordens
nas articulações podem imitar outras entidades, particularmente
quando há um padrão de dor referida, o que não é incomum11-13.
De fato, a dor referida em áreas inesperadas como o abdômen ou
a pélvis foi descrita na literatura e isto deve ser considerado ao se
avaliar a dor lombar13.
Outra dificuldade óbvia para o diagnóstico inicial foi a presença até
aquele momento desconhecida, de um corpo estranho retido, já que
não houve registro de dificuldades ou complicações nos procedimentos médicos ou cirúrgicos anteriores. Neste caso, a combinação
dos sintomas e averiguações físicas sugeriu fortemente a presença de
uma síndrome facetaria na lombar superior. O paciente pôde localizar a dor em uma zona lombar paramediana, sentiu mais dor na extensão lombar e algum alívio durante flexão, sintomas que puderam
ser reproduzidos no exame físico. A presença de um gatilho de dor
específica na articulação facetaria também foi altamente sugestiva11.
O fato de que algumas das manobras que podem aumentar a dor nas
síndromes facetaria, como a rotação do tronco, eram negativas, poderia refletir tanto a etiologia específica deste caso, em que não existe
um curso degenerativo clássico, e sim um agente estranho ofensivo, quanto à localização no nível L1-L2, onde as forças rotacionais
atuando na articulação facetaria não são tão perceptíveis14.
A confirmação diagnóstica de que uma síndrome facetaria está presente frequentemente implica em um bloqueio, sendo que alguns
grupos usam bloqueio intra-articular e outros bloqueio de ramo medial (BRM) para tal efeito15. Enquanto o BRM parece ser de alguma
vantagem no alívio da dor16 e na previsão da resposta à neurólise17,
ambos almejam confirmar a articulação facetaria como um gerador
de dor e servir como estratégia terapêutica, embora geralmente de
longevidade limitada. Para estender a duração do alívio da dor após
um bloqueio bem sucedido (ressaltando a cautela necessária em relação à alta taxa de falsos positivos com um único bloco, com muitos
grupos exigindo 2 blocos positivos consecutivos11,15), várias técnicas
neurolíticas minimamente invasivas têm sido usadas, a saber, ablação por radiofrequência, crioablação e ablação química (esta última
com menos frequência).
O raciocínio na abordagem do plano de tratamento da paciente levou em conta o suposto papel que o corpo estranho poderia ter e o
fato de que a RNM (o tipo de exame mais indicado para avaliar as
mudanças mais sutis nas articulações facetaria) não estaria disponível
enquanto o objeto estivesse retido18-20.
De fato, é possível argumentar que um BRM diagnóstico poderia
ser uma opção inicial para o teste confirmatório15. Mas o corpo estranho retido ainda seria uma questão, assim como a provável necessidade de realizar uma neurólise na articulação facetaria cuja condição não podia ser verificada com exatidão.
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A decisão então foi de oferecer à paciente uma abordagem gradual,
começando com a remoção do fragmento retido com o mínimo de
distúrbios anatômicos da estrutura facetaria ou da inervação. Uma
segunda etapa de BRM e possível neurólise seria assim utilizada
na eventualidade de uma dor persistente significativa após o primeiro procedimento. Felizmente, não houve mais necessidade de
tratamento de intervenção, pois a condição da paciente melhorou
e não procurou mais tratamento médico. De todo modo, é importante ter uma estratégia clara e ser capaz de oferecer alternativas de
tratamento.
Uma RNM realizada após a cirurgia de remoção do fragmento apresentou aspecto normal da articulação facetaria, reforçando a noção
de que o fator mais importante na geração da dor era a ação mecânica do fragmento ou a reação inflamatória local causada pela sua
presença4.
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Bloqueio do plano eretor da espinha lombar para analgesia de
artroplastia total de quadril. Relato de caso
Lumbar erector spinae plane block for total hip arthroplasty analgesia. Case report
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Artroplastia total de quadril
pode evoluir com dor pós-operatória intensa. Há várias técnicas
disponíveis na prática clínica para analgesia. O bloqueio do plano eretor da espinha lombar (LESP block) pode ser uma opção
efetiva, de fácil execução e efeitos adversos mais leves.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 23 anos,
alérgica a morfina e tramadol, submetida à artroplastia total de
quadril sob sedação leve, anestesia subaracnóidea sem opioides e
LESP block guiado por ultrassonografia. Evoluiu com controle
de dor efetivo, sem uso de metadona de resgate.
CONCLUSÃO: LESP block é fácil de ser executado, pode ser
efetivo para analgesia pós-operatória de cirurgias de quadril e
apresenta menos efeitos adversos que outras técnicas.
Descritores: Analgesia, Anestesia regional, Artroplastia de quadril.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Total hip replacement
surgeries may result in intense postoperative pain. There are many
analgesia techniques available in clinical practice and lumbar erector spine plane (LESP) block may be an option of an effective
technique with milder adverse effects and easier execution.
CASE REPORT: Female patient, 23-year-old, allergic to morphine and tramadol, underwent a total left hip arthroplasty under mild sedation, no opioid spinal anesthesia and ultrasound
guided LESP. After the surgery the patient’s pain was under control, and methadone rescue analgesia was not used.
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CONCLUSION: LESP block is easy to perform and may be
effective for postoperative analgesia in hip surgeries, with fewer
adverse effects than other techniques.
Keywords: Analgesia, Anesthesia conduction, Arthroplasty replacement hip.
INTRODUÇÃO
A artroplastia de quadril é uma cirurgia muito comum com alta
possibilidade de dor pós-operatória.
Existem variadas maneiras de executar a analgesia pós-operatória e
cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens1. Como os pacientes submetidos a este procedimento são geralmente mais velhos
e possuem múltiplas comorbidades, as opções de analgesia com melhor perfil de efeitos adversos devem ser preferidas. O bloqueio nervoso periférico com anestésicos locais de ação prolongada é muito
adequado nesta situação em comparação com os opioides sistêmicos
ou neuroaxiais.
O bloqueio do plano eretor da espinha (ESP block) foi descrito pela
primeira vez para o tratamento de dores neuropáticas no peito, em
que se injeta anestésico local entre o músculo espinhal eretor e o
processo transverso ao nível T5. O efeito analgésico é baseado em
sua propagação para o espaço paravertebral anterior, raiz do nervo
torácico e seus ramos, e até mesmo espaço peridural2-4. Se este mecanismo anatômico também existir para a região lombar, um anestésico local de bloqueio do plano eretor da espinha lombar (LESP) pode
se espalhar para o espaço paravertebral lombar e as raízes do nervo
lombar, atingindo os nervos responsáveis pela inervação dos nervos
do plexo lombar da articulação do quadril – nervos cutâneos femoral, obturador e lateral femoral – proporcionando analgesia para a cirurgia do quadril. O LESP block pode ser mais fácil de executar que
outras opções de analgesia para cirurgia do quadril, como o plexo
lombar posterior. Alguns relatos de casos, séries de casos e pequenos
ensaios clínicos já demonstraram esse fato5-9.
Este relato de caso descreveu a primeira evolução pós-operatória de
uma artroplastia total do quadril realizada com um LESP block associado como opção de analgesia pós-operatória em um paciente
alérgico à morfina e ao tramadol.
RELATO DO CASO
Paciente do sexo feminino, 23 anos de idade com lúpus eritematoso sistêmico e hipertensão arterial sistêmica, sob uso de prednisona (5mg/dia), pesando 63kg, alérgica à morfina e ao tramadol,
submetida a uma artroplastia anterior total do quadril esquerdo. A
paciente foi monitorada com eletrocardiograma, pressão arterial não
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Figura 1. Anatomia lombar por ultrassom

GD = músculo grande dorsal; ES = músculos eretores da espinha, L3, L4 e L5: 3º, 4º e 5º
processo transverso da vértebra lombar, respectivamente; S1 = sacro; AL = anestésico local.

invasiva e oxímetro de pulso. Foi realizada uma anestesia espinhal
em posição sentada, com agulha 27G, nível de punção L3-L4, com
20mg de bupivacaína isobárica a 0,5%, sem opioide espinhal, sob
leve sedação intravenosa com midazolam (2mg) e fentanil (50µg).
A sedação durante o procedimento foi mantida com propofol a 1%
modo TCI, ajustado entre 1,2 e 1,6µg/mL. Como a paciente tinha
histórico de alergia à morfina e ao tramadol, sua analgesia pós-operatória (PO) seria muito limitada em termos de agentes sistêmicos.
Dessa maneira, ao final do procedimento, foi realizado um LESP
block guiado por ultrassom com a paciente posicionada em decúbito lateral direito, identificação do processo transverso L4 esquerdo
com sonda curvilínea posicionada longitudinalmente (5-2 MHz),
seguido de inserção de agulha Quincke 20G de 100mm no plano,
na direção céfalo-caudal, e injeção de 30mL de ropivacaína a 0,5%
após aspiração negativa entre o processo transverso L4 e o músculo
eretor da coluna vertebral (Figura 1).
A prescrição analgésica pós-operatória foi: dipirona IV 2g QID, ibuprofeno no pós-operatório (600mg) BID, metadona IV 3mg PRN
em caso de dor, máximo de quatro vezes ao dia. A paciente não teve
dor durante as primeiras nove horas após o bloqueio. A pontuação
da escala numérica verbal (ENV) para a dor mais intensa foi referida
como 6/10 naquele momento, embora a paciente não tenha solicitado analgésicos de resgate. Após 24 horas de bloqueio, a paciente
não sentiu dor em repouso e teve dor leve (ENV=3/10) ao fazer
movimentos. Nenhum pedido de metadona.
DISCUSSÃO
Desde 1960, a artroplastia total do quadril tornou-se uma das cirurgias mais frequentes no mundo, melhorando a qualidade de vida de
pacientes com osteoartrite, artrite reumatoide e fraturas do fêmur proximal. No entanto, é uma cirurgia com alto potencial de dor pós-operatória. Os pacientes submetidos a este tipo de cirurgia são geralmente
mais velhos, com múltiplas comorbidades10,11, mais sensíveis aos efeitos adversos dos fármacos analgésicos sistêmicos e, como a dor pode
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levar à diminuição da mobilidade, aumenta-se o risco de complicações
tromboembólicas. Neste cenário, alternativas analgésicas com boa eficácia e efeitos adversos mais suaves são benéficas.
Há muitas opções de analgesia pós-operatória para artroplastia
total de quadril, como morfina espinhal; bloqueio do nervos
cutâneos femoral, obturador e lateral femoral; bloqueio do plexo
lombar; bloqueio peridural contínuo; e bloqueio da fascia ilíaca.
A morfina intradermal tem alguns efeitos adversos: prurido, retenção urinária, náuseas e vômitos. O bloqueio da fascia ilíaca
pode evoluir com falha parcial. O bloqueio dos nervos cutâneos
femoral, obturador e lateral femoral requer 3 injeções e um volume maior de anestésico local. A técnica peridural permite o uso
de cateter peridural com ou sem analgesia controlada pelo paciente (ACP), mas pode levar à hipotensão em pacientes frágeis e
pode ser limitada pelo uso concomitante de fármacos anticoagulantes. O bloqueio do plexo lombar é profundo, com maior risco
de complicações como hematoma retroperitoneal, sangramento
profundo, de maior dificuldade técnica, e propagação anestésica
local errática1,10-13.
O LESP block surgiu com base no mesmo princípio que o ESP block
torácico. Alguns relatos de casos, séries de casos e pequenos ensaios
clínicos já demonstraram sua aplicação na cirurgia do quadril5-9.
Embora alguns estudos tenham demonstrado um efeito clínico do
LESP block e alguns deles tenham mostrado o possível mecanismo
de ação da propagação anterior atingindo o anterior ramo das raízes do nervo lombar por meio de exames de imagem, estes dados
devem ser reforçados por estudos anatômicos cadavéricos e ensaios
clínicos maiores.
O LESP block tem vantagens em potencial: facilidade de execução,
baixo risco de lesão ao nervo e a segurança para pacientes com cagulopatias e sob uso de anticoagulantes. Em 2019, o estudo14 avaliou
retrospectivamente 308 pacientes submetidos ao LESP block. Somente um paciente passou por fraquezas motoras. Um total de 4
pacientes apresentaram suspeitas de achados neurológicos pequenos
relacionados à toxicidade da anestesia local. Não foram observados
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grandes achados neurológicos ou pequenos/maiores achados cardiológicos. Não foram observadas complicações, tais como lesões aos
nervos ou órgãos. Um bloqueio peridural completo abaixo do nível
T12 foi determinado em um paciente com histórico de cirurgia de
coluna após LESP block unilateral. Priapismo após LESP block, fraqueza motora das extremidades inferiores após ESP block torácico
inferior e bloqueio motor total após procedimentos lombares também foram relatados.
Um estudo reforçou a eficácia do LESP block como principal técnica
anestésica utilizada para hemiartroplastia ou cirurgias intramedulares de longa duração em pacientes de alto risco que sofreram fratura
de quadril. Todos os pacientes tiveram suas cirurgias concluídas sem
necessidade de infiltração anestésica local, raquianestesia ou anestesia geral5.
É preciso destacar as limitações do presente estudo. Este é um relato de
caso, uma única descrição de resultado de um paciente, sem nenhum
paciente ou grupo comparativo. As conclusões não podem ser feitas
baseadas somente em uma descrição de caso. Embora opioides fortes
não tenham sido utilizados para o controle da dor pós-operatória neste caso, a paciente recebeu analgésicos em dor pós-operatória. Não é
possível concluir que o bloqueio realizado teve qualquer efeito analgésico, de todo modo, é conhecimento comum que esse tipo de cirurgia
pode ser acompanhado de dor moderada até intensa quando nenhum
bloqueio regional de longa duração ou opioide neuroaxial são usados.
Este fato corrobora os estudos publicados sobre este assunto: levanta a
hipótese de que o LESP block pode oferecer analgesia pós-operatória
eficaz para cirurgias de quadril. Entretanto, estudos anatômicos maiores são necessários para se chegar a uma explicação sobre como o LESP
block pode funcionar, assim como estudos clínicos randomizados, a
fim de avaliar seu efeito clínico.
CONCLUSÃO
Neste relato de caso, após 24 horas de bloqueio, a paciente não
sentiu dor em repouso e teve dor leve ao realizar movimentos, sem
solicitação de metadona. Considerando que o LESP block é fácil de
realizar e pode ser eficaz para analgesia pós-operatória em cirurgias
de quadril, com menos efeitos adversos que outras técnicas, é viável
utilizá-lo em casos específicos.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem à equipe de Ortopedia por aceitar esta opção
de analgesia pós-operatória em um caso tão específico.

BrJP. São Paulo, 2021 jan-mar;4(1):91-3

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES
Artur Salgado de Azevedo
Coleta de Dados, Gerenciamento do Projeto, Redação - Preparação
do original
Hermann dos Santos Fernandes
Gerenciamento do Projeto, Redação - Preparação do original, Redação - Revisão e Edição, Supervisão
Waldir Cunha-Júnior
Supervisão
Adilson Hamaji
Supervisão
Hazem Adel Ashmawi
Supervisão
REFERÊNCIAS
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Liang C, Wei J, Cai X, Lin W, Fan Y, Yang F. Efficacy and safety of 3 different anesthesia techniques used in total hip arthroplasty. Med Sci Monit. 2017;23:3752-9.
Adhikary SD, Pruett A, Forero M, Thiruvenkatarajan V. Erector spinae plane block as
an alternative to epidural analgesia for post-operative analgesia following video-assisted thoracoscopic surgery: a case study and a literature review on the spread of local
anaesthetic in the erector spinae plane. Indian J Anaesth. 2018;62(1):75-8.
Forero M, Adhikary SD, Lopez H, Tsui C, Chin KJ. The erector spinae plane block:
a novel analgesic technique in thoracic neuropathic pain. Reg Anesth Pain Med.
2016;41(5):621-7.
Vidal E, Gimenez H, Forero M, Fajardo M. Erector spinae plane block: a cadaver study
to determine its mechanism of action. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2018;65(9):514-9.
Ahiskalioglu A, Tulgar S, Celik M, Ozer Z, Alici HA, Aydin ME. Lumbar erector spinae
plane block as a main anesthetic method for hip surgery in high risk elderly patients: initial
experience with a magnetic resonance imaging. Eurasian J Med 2020;52(1):16-20.
Santonastaso DP, De Chiara A, Kraus E, Bagaphou TC, Tognu A, Agnoletti V. Ultrasound guided erector spinae plane block: an alternative technique for providing
analgesia after total hip arthroplasty surgery? Minerva Anestesiol 2019;85(7):801-2
Tulgar S, Kose HC, Selvi O, Senturk O, Thomas DT, Ermis MN, et al. Comparison
of ultrasound-guided lumbar erector spinae plane block and transmuscular quadratus
lumborum block for postoperative analgesia in hip and proximal femur surgery: a
prospective randomized feasibility study. Anesth Essays Res 2018;12(4):825-31.
Tulgar S, Selvi O, Senturk O, Ermis MN, Cubuk R, Ozer Z. Clinical experiences of
ultrasound-guided lumbar erector spinae plane block for hip joint and proximal femur
surgeries. J Clin Anesth. 2018;47(1):5-6
Tulgar S, Senturk O. Ultrasound guided erector spinae plane block at L-4 transverse
process level provides effective postoperative analgesia for total hip arthroplasty. J Clin
Anesth. 2018;44:68
Foss NB, Kristensen MT, Palm H, Kehlet H. Postoperative pain after hip fracture is
procedure specific. Br J Anaesth. 2009;102(1):111-6
Ibrahim MS, Twaij H, Giebaly DE, Nizam I, Haddad FS. Enhanced recovery in total
hip replacement: a clinical review. Bone Joint J. 2013;95-B(12):1587-94.
Kang H, Ha YC, Kim JY, Woo YC, Lee JS, Jang EC. Effectiveness of multimodal pain
management after bipolar hemiarthroplasty for hip fracture: a randomized, controlled
study. J Bone Joint Surg Am. 2013;95(4):291-6.
Kearns RJ, Macfarlane AJ, Anderson KJ, Kinsella J. Intrathecal opioid versus ultrasound guided fascia iliaca plane block for analgesia after primary hip arthroplasty: study
protocol for a randomised, blinded, noninferiority controlled trial. Trials. 2011;12:51.
Tulgar S, Aydin ME, Ahiskalioglu A, De Cassai A, Gurkan Y. Anesthetic techniques:
focus on lumbar erector spinae plane block. Local Reg Anesth 2020;13:121-33.

93

INSTRUÇÕES AOS AUTORES

O Brazilian Journal of Pain (BrJP), versão impressa: ISSN 2595-0118 e versão eletrônica: ISSN 2595-3192, e a revista médica multidisciplinar da Sociedade Brasileira
para o Estudo da Dor (SBED) trata-se de uma publicação que enfoca o estudo da
dor nos contextos da clínica e da pesquisa. O BrJP é direcionado a todos os profissionais da área da saúde, incluindo biólogos, biomédicos, dentistas, educadores
físicos, enfermeiros, farmacêuticos, farmacologistas, fisiologistas, fisioterapeutas, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais etc.,
e todos os profissionais de qualquer área do conhecimento interessados no estudo
e tratamento da dor, sócios ou não da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor
(SBED). Os artigos são de inteira responsabilidade dos autores. A periodicidade é
trimestral e a partir de maio de 2020 os artigos também passaram a ser publicados
na modalidade de publicação avançada de artigos ou Ahead of Print (AOP). Todos os
trabalhos submetidos são revisados por pares e a revista obedece aos Requerimentos
Uniformes para Manuscritos Submetidos a Revistas Biomédicas (URM – Uniform
Requirements of Manuscripts Submitted to Biomedical Journals – The International
Committee of Medical Journal Editors - ICMJE). Os artigos recebidos são enviados
para 3-4 revisores, que são solicitados a informar se aceitam ou não fazer a revisão em
até 3 dias. Após a aceitação para revisar o artigo a avaliação deve ser devolvida em até
15 dias. Os artigos que necessitarem de adequações são devolvidos aos autores e após
a resposta dos autores serão reavaliados pelos revisores que fizeram a avaliação inicial
ou por outros revisores a critério do Editor. Artigos sem resposta dos autores no prazo
de seis meses serão rejeitados, mas poderão ser ressubmetidos. Serão realizadas tantas
revisões quanto necessárias, sendo que a decisão final de aprovação caberá ao Editor. Aos autores são solicitadas as garantias de que nenhum material infrinja direito
autoral existente ou direito de uma terceira parte. O BrJP segue o Estatuto Político
Editorial (Editorial Policy Statements) do Conselho de Editores Científicos (CSE Council of Science Editors). Informações complementares sobre os aspectos éticos e
de má conduta podem ser consultadas pelo site (http://www.dor.org.br) e pelo sistema de submissão online. O processo de avaliação é muito rigoroso e o anonimato
entre autores e revisores é protegido. A revista não cobra dos autores taxas referentes
à submissão de artigos. Os manuscritos enviados ao BrJP estão sujeitos a avaliação
através de ferramentas para detectar plágio, duplicação ou fraude, e sempre que estas
situações forem identificadas, o Editor contatará os autores e suas instituições. Se tais
situações forem detectadas, os autores devem preparar-se para uma recusa imediata do
manuscrito. Se o Editor não estiver ciente desta situação previamente a publicação, o
artigo será retratado na próxima edição do BrJP. Os autores terão acesso aberto através
do portal https://sbed.org.br/publicacoes-publicacoes-bjp.
INFORMAÇÕES GERAIS
SUBMISSÃO DOS ARTIGOS
Deverão ser submetidos online através da plataforma https://www.gnpapers.com.
br/brjp/default.asp, incluindo o documento de Cessão de Direitos Autorais, disponível na pasta de publicações do portal https://sbed.org.br/publicacoes-publicacoes-bjp, devidamente assinado pelo(s) autor(es). Deve ser encaminhada Carta
de Submissão junto dos arquivos do manuscrito, em que conste as informações
referentes a originalidade, conflitos de interesses, fontes de financiamento, bem
como confirmação de que o artigo não está em avaliação por outra revista e não foi
publicado anteriormente. Também deve constar nesta carta a informação de que
o artigo, se aceito, será de direito de publicação exclusiva no BrJP, e se respeita os
aspectos éticos, no caso de estudos envolvendo animais ou humanos. Os artigos
poderão ser enviados em português ou em inglês, sendo que a publicação impressa será em português e a publicação eletrônica em português e inglês. Os autores
têm a responsabilidade de declarar conflitos de interesses no próprio manuscrito,
bem como agradecer o apoio financeiro quando for o caso. O BrJP considera a
publicação duplicada ou fragmentada da mesma investigação uma infração ética e
tem o cuidado de utilizar mecanismos para encontrar similaridades de textos para
detectar plágio.
CORREÇÃO FINAL E APROVAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO
Quando aceitos, os artigos serão encaminhados para o processamento editorial,
que deverá ocorrer em um prazo de até 7 dias, e depois submetidos ao autor correspondente no formato PDF para a aprovação final, antes do encaminhamento para
publicação na modalidade avançada de artigos ou Ahead of Print. O autor terá até
3 dias para aprovar o PDF final.

© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Título: Deve ser curto, claro e conciso para facilitar sua classificação. Deve ser
enviado em português e inglês. Quando necessário, pode ser usado um subtítulo. Autor(es): O(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) e afiliações (na ordem
hierárquica de: Universidade, Faculdade, Hospital, Departamento; minicurrículos não são aceitos). Autor de correspondência: Nome, endereço convencional,
CEP, cidade, estado, país e endereço eletrônico. Os autores devem informar o
ORCID de todos os colaboradores. 1. Resumo estruturado, com no máximo
250 palavras. Para artigos de Pesquisa e Ensaios Clínicos incluir: JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS, MÉTODOS, RESULTADOS e CONCLUSÃO. Para
os relatos de casos incluir: JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS, RELATO DO
CASO e CONCLUSÃO. Para artigos de revisão incluir: JUSTIFICATIVA E
OBJETIVOS, CONTEÚDO e CONCLUSÃO. Incluir até seis descritores. Recomenda-se a utilização do DeCS – Descritores em Ciência da Saúde da Bireme,
disponível em http://decs.bvs.br. 2. Abstract: A versão do resumo para o inglês
deve ser encaminhada junto ao artigo. Incluir até seis keywords. 3. Corpo do
Texto: Organizar o texto de acordo com o tipo de artigo descrito a seguir. Artigos
originais com humanos ou animais devem ter aprovação de Comitê ou Comissão
de Ética, devendo ser informados o número do processo, a data da aprovação e
o nome do Comitê ou Comissão de Ética da Instituição que aprovou o projeto
de pesquisa. Para todos os artigos que incluem informação sobre pacientes ou
fotografias clínicas, deve ser obtido o consentimento escrito e assinado de cada
paciente ou familiar, bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), os quais não precisam ser encaminhados no processo de submissão.
Nomes genéricos dos fármacos devem ser usados. Quando nomes comerciais são
usados na pesquisa, estes nomes devem ser incluídos entre parêntesis no capítulo
MÉTODOS.
1. ARTIGOS ORIGINAIS
Podem ser incluídos até seis autores. A estruturação do corpo do texto deve conter:
Introdução - Esta sessão deve descrever sucintamente o escopo e o conhecimento
prévio baseado em evidência para o delineamento da pesquisa, tendo como base
referências bibliográficas relacionadas ao tema. Deve incluir ao final o objetivo da
pesquisa de forma clara. Métodos - Deve incluir o desenho do estudo, processos
de seleção de amostra, aspectos éticos, critérios de exclusão e de inclusão, descrição clara das intervenções e dos métodos utilizados, análises dos dados, poder da
amostra e testes estatísticos aplicados. Resultados - Devem ser descritos de forma
objetiva, elucidados por figuras e tabelas quando necessário. Incluir análises realizadas e seus resultados. Discussão - Esta seção deve discutir os resultados encontrados
na pesquisa à luz do conhecimento prévio publicado em fontes científicas, devidamente citadas. Pode ser dividido em subcapítulos. Incluir as limitações do estudo.
Incluir sempre que possível as implicações clínicas do estudo e informações sobre
a importância e a relevância. Evitar o uso de nomes de autores no texto, somente
a referência sobrescrita. Conclusão - Esta seção deve finalizar com a conclusão do
trabalho. Agradecimentos - Agradecimentos a colaboradores, entre outros, poderão ser citados nesta seção, antes das referências. Referências - Devem estar formatadas segundo as normas de Vancouver (http://www.icmje.org). Figuras e tabelas
devem ser enviadas juntas ao texto principal do artigo ou como anexos, em formato
que permita a edição.
2. RELATOS DE CASO
Podem ser incluídos até três autores. Relatos de caso que apresentem relevância
e originalidade são convidados a serem submetidos ao BrJP. Devem respeitar um
limite de 1.800 palavras. A estruturação do corpo do texto deve conter: Introdução
- Esta sessão deve descrever sucintamente o conhecimento prévio baseado em evidências para o caso clínico, tendo como base referências bibliográficas relacionadas
ao tema. Relato do Caso – Esta sessão deve descrever objetivamente o caso clínico
com os detalhes relevantes. Discussão – Esta seção deve discutir os dados relevantes do caso clínico à luz do conhecimento prévio publicado em fontes científicas,
devidamente citadas. Deve finalizar com a conclusão sobre os aspectos relevantes
do caso e informações sobre a importância e a relevância. Referências - Devem
estar formatadas segundo as normas de Vancouver (http://www.icmje.org). Podem
ser incluídas figuras e tabelas, que devem ser enviadas juntas ao texto principal do
artigo, ou como anexos, em formato que permita a edição.

3. ARTIGOS DE REVISÃO
Podem ser incluídos até seis autores. Meta-análises, revisões sistemáticas e integrativas da literatura sobre assuntos relevantes relacionados ao estudo e terapêutica da dor, com análise crítica da literatura, realizada de forma sistemática são
bem-vindas. Devem serem estruturadas da seguinte forma: Introdução – Esta
sessão deve descrever sucintamente o escopo para o delineamento da revisão.
Conteúdo – Esta sessão deve analisar de modo crítico a literatura, tendo como
objetivo levantar, reunir e avaliar criticamente a metodologia da pesquisa e sintetizar os resultados de diversos estudos primários, buscando responder a uma
pergunta de pesquisa claramente formulada, utilizando métodos sistemáticos e
explícitos para recuperar, selecionar e avaliar os resultados de estudos relevantes.
Conclusão - Esta seção deve finalizar com a conclusão da revisão. Agradecimentos - Agradecimentos a colaboradores, entre outros, poderão ser citados nesta
seção, antes das referências. Referências - Devem estar formatadas segundo as
normas de Vancouver (http://www.icmje.org). Podem ser incluídas figuras e tabelas, que devem ser enviadas juntas ao texto principal do artigo ou como anexos,
em formato que permita a edição.
4. CARTAS
Podem ser enviadas cartas ou comentários a qualquer artigo publicado na revista,
com no máximo 400 palavras e até cinco referências, formatadas segundo as normas de Vancouver (http://www.icmje.org).
REFERÊNCIAS
O BrJP adota as “Normas de Vancouver” (http://www.icmje.org) como estilo para
formatação das referências. Estas devem ser apresentadas no texto na ordem sequencial numérica, sobrescritas. Não deverão ser citados trabalhos não publicados
e preferencialmente deve ser evitada a citação de resumos apresentados em eventos
científicos. Referências mais antigas do que cinco anos deverão ser citadas caso sejam
fundamentais para o artigo. Artigos já aceitos para publicação poderão ser citados
com a informação de que estão em processo de publicação. Deverão ser citados até
seis autores e, se houver mais, incluir após os nomes ‘’et al’’. O título do periódico deverá ter seu nome abreviado. Informar o ano, volume, fascículo e página inicial e final.
Números coincidentes não devem ser repetidos, por exemplo: BrJP. 2019;5(3):251-5.
EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS
Artigos de revistas: 1 autor - Craig KD. The social communication model of pain.
Can Psychol. 2009;50(1):22-32.- 2 autores - Araujo LC, Romero B. Pain: evaluation of the fifth vital sign. A theoretical reflection. Rev Dor. 2015;16(4):291-6.
- 3 autores - Hampton AJD, Hadjistavropoulos T, Gagnon MM. Contextual
influences in decoding pain expressions: effects of patient age, informational priming, and observer characteristics. Pain. 2018;159(11):2363-74. - Mais de 6
autores - Barreto RF, Gomes CZ, Silva RM, Signorelli AA, Oliveira LF, Cavellani
CL, et al. Pain and epidemiologic evaluation of patients seen by the first aid unit
of a teaching hospital. Rev Dor. 2012;13(3):213-9. Artigo com errata publicada:
Sousa AM, Cutait MM, Ashmawi HA. Avaliação da adição do tramadol sobre o
tempo de regressão do bloqueio motor induzido pela lidocaína. Estudo experimental em ratos avaliação da adição do tramadol sobre o tempo de regressão do
bloqueio motor induzido pela lidocaína. Estudo experimental em ratos. Rev Dor.
2013;14(2):130-3. Errata em: Rev Dor. 2013;14(3):234.
Artigo de suplemento: Walker LK. Use of extracorporeal membrane oxygenation
for preoperative stabilization of congenital diaphragmatic hernia. Crit Care Med.
1993;2(2Suppl1):S379-80. Livro: (quando estritamente necessário) Doyle AC,
editor. Biological mysteries solved, 2nd ed. London: Science Press; 1991. 477-80p.
Capítulo de livro: Riddell RP, Racine NM, Craig KD, Campbell L. Psychological
theories and biopsychosocial models in paediatric pain. In: McGrath P, Stevens

B, Walker S, Zempsky W. Paediatric Pain. Oxford, 1st ed. New York: Oxford
University Press; 2018. 85-94p. 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. Devem ser enumeradas em algarismos arábicos. Todas deverão conter título e legenda. Devem
ser utilizadas fotos e figuras em branco e preto, e restringidas ao máximo de três.
Um mesmo resultado não deve ser expresso por mais de uma ilustração. 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 a Cessão de Direitos deverão ser encaminhados como anexos.
As tabelas deverão ser encaminhadas no formato DOC (Word) e estar presentes
no seu local de inserção. As figuras e fotos podem ser enviadas como anexos.
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 (por
exemplo - Figura 1, Tabela 2). Cópias ou reproduções de outras publicações serão
permitidas apenas mediante a anexação de autorização expressa da Editora ou do
Autor do artigo de origem.
ASPECTOS ÉTICOS
No caso de estudos em humanos, os autores devem indicar se os procedimentos
do estudo estão de acordo com os padrões éticos definidos pelo Comitê responsável por estudos em humanos, institucional ou nacional, se aplicável, e de acordo
com a Declaração de Helsinki de 1975, revisada em 2000. Quando se tratar de
estudos em animais, os autores devem indicar se as diretrizes institucionais e/ou
nacionais para cuidados e uso de animais de laboratório foram seguidas. Em qualquer pesquisa, clínica ou experimental, em humanos ou animais, essas informações devem constar da sessão Métodos. Deve ser citado o número de aprovação e
o ano do Comitê de Ética em Pesquisa. Registro de Ensaio Clínico: O BrJP 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, têm 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 Revistas Médicas. A lista da
Plataforma de Registros de Estudos Clínicos se encontra no site da International
Clinical Trials Registry Platform (ICTRP). Entre elas está o Registro Brasileiro
de Ensaios Clínicos (ReBEC), que é uma plataforma virtual de acesso livre para
registro de estudos experimentais e não experimentais realizados em seres humanos, em andamento ou finalizados, por pesquisadores brasileiros e estrangeiros,
que pode ser acessada no site http://www.ensaiosclinicos.gov.br.
USO DE ABREVIAÇÕES
O título, o resumo e o abstract não devem conter abreviações. Quando expressões
no texto são extensas, a partir da INTRODUÇÃO não precisam ser repetidas.
Após a sua primeira menção no texto, precedida da sigla entre parêntesis, recomenda-se que sejam suas substituídas pelas iniciais maiúsculas, por exemplo
Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED).
ASSINATURAS
O BrJP é enviado aos membros da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor
(SBED), mediante o pagamento da anuidade, e gratuitamente para as Bibliotecas, Associações, Universidades, Faculdades, Sociedades Médicas, SBED Regional e Ligas da Dor registradas no site da SBED.

