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EDITORIAL

Manejo das cefaleias na era COVID-19: visão geral sobre
recomendações existentes na literatura
Headache management in the COVID-19 era: overview of existing recommendations in the
literature
DOI 10.5935/2595-0118.20210042

Desde o início da pandemia, muitos serviços precisaram se adequar aos novos tempos pandêmicos. Pacientes com cefaleias crônicas
frequentemente necessitam de acompanhamento especializado em centros terciários de cefaleias e esses atendimentos nas modalidades
presenciais foram suspensos, parcial ou totalmente, devido às recomendações, como medidas de distanciamento social/físico, a fim de
limitar a propagação da infecção pelo coronavírus.
Vale fazer a seguinte ressalva: cefaleias podem ser consideradas como sintoma (cefaleia secundária) ou doença (cefaleia primária).
Cefaleias também surgiram como um dos sintomas neurológicos associados à infecção por SARS‐CoV21 ou como consequência dos
estresses causados pelo isolamento e brusca mudança de rotinas e estilo de vida. Dessa maneira, os atendimentos tanto das condições
preexistentes quanto dos novos casos de cefaleias estão sendo drasticamente afetados2.
Embora limitadas, existem estratégias publicadas em editoriais internacionais sobre o manejo das cefaleias neste período2,3. Essas estratégias compreendem métodos abortivos das crises e tratamentos preventivos. Tais diretrizes estão mais focadas em pacientes com migrânea4. No entanto, considerando o cenário atual, algumas opções podem transcender para utilização em outros subtipos de cefaleias.
Por exemplo, pacientes com migrânea usualmente necessitam de procedimentos invasivos que são realizados em centros médicos,
como bloqueio neuromuscular ou de nervos periféricos4. Alternativamente, outras opções farmacológicas propostas são anti-inflamatórios, neurolépticos e triptanos.
Opções não farmacológicas englobam tratamento fisioterapêutico através da utilização de recursos de terapia manual, exercícios físicos
em geral e específicos, educação em dor e utilização de dispositivos de neuromodulação. Outras opções consistem na administração da
terapia cognitivo-comportamental, técnicas de mindfulness e práticas integrativas e complementares de saúde (acupuntura, massagem,
tai chi, meditação, biofeedback), as quais também apresentam graus de recomendação para o manejo das cefaleias4.
Um dos principais desafios atuais e emergentes é translacionar as evidências já existentes para o formato de telerreabilitação no manejo
das cefaleias5. Os recursos disponíveis por telerreabilitação podem proporcionar etapas semelhantes ao tratamento presencial, em que
se realiza avaliação, monitoramento, montagem e execução do plano terapêutico através da utilização de diversas tecnologias, como
diários eletrônicos para acompanhamento e rastreamento dessas cefaleias, e aplicativos para controle dos hábitos de vida2-5.
Apesar da utilização da telerreabilitação ser promissora, ainda não existem comprovações científicas de evidência forte ou de segura viabilidade que a sustentem para pacientes com cefaleias, inclusive considerando diferentes contextos socioculturais. Além disso, é preciso
considerar que, mesmo com crescentes evidências na área, as cefaleias ainda são condições subestimadas, subtratadas e subdiagnosticadas,
uma realidade anterior mesmo à era pandêmica5. Isso ocasiona controvérsias nos termos de implementação da telerreabilitação, sendo
algumas das principais preocupações as questões relacionadas a privacidade e confidencialidade dos novos recursos e dados dos pacientes5.
Visto que estamos ainda em processo de adaptação para implementação da telerreabilitação, essas recomendações podem sofrer alterações de acordo com a integração de novos estudos na literatura. Os consensos com diretrizes clínicas recomendam a utilização
de programas que incluam avaliação e monitoramento das cefaleias, além de recursos educacionais para o automanejo das cefaleias e
estratégias eficazes de reabilitação, como estratégias comportamentais, exercícios, intervenções fisioterapêuticas e práticas integrativas
e complementares de saúde5.
Sugerimos, como leitura complementar para auxiliar no desenvolvimento e implementação destes programas de telerreabilitação em
pacientes com cefaleias, as diretrizes da Classificação Internacional de Distúrbios de Cefaleia, Fundação da Academia Americana de
Médicos de Família, Sociedade Americana de Cefaleias, Academia Americana de Neurologia e as diretrizes dos Departamentos de
Defesa / Assuntos de Veteranos5.
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Por fim, a telerreabilitação surge como potencial equalizador
para ofertar tratamento àqueles que não podem acessar serviços
de saúde de forma presencial por quaisquer razões, sendo uma
grande promessa de estratégia para o tratamento das cefaleias5.
Esperamos que essas iniciativas aumentem a conscientização sobre a avaliação e tratamento das cefaleias entre os profissionais
de saúde, facilitando a tomada de decisões e o manejo de nossos
pacientes no futuro. Reforçamos também que pesquisas devem
ser desenvolvidas para aumentar o escopo de evidências na área
de cefaleias e telerreabilitação.
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Risco de abuso de opioides em ambulatório de dor crônica não oncológica
Risk of opioid abuse in non-oncologic chronic pain outpatient clinic
Allan Guilherme Santana da Costa1, Maria Luíza Souza Rates1, Vera Maria Silveira de Azevedo1
DOI 10.5935/2595-0118.20210037

RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor crônica tem se tornado uma doença extremamente prevalente e um motivo cada
vez mais recorrente para procura de atendimento médico. Tem
sido tratada com opioides possibilitando o abuso de seu uso. Este
estudo teve como objetivo analisar o perfil de risco para abuso de
opioides em pacientes ambulatoriais com dor crônica.
MÉTODOS: Estudo transversal com 72 pacientes atendidos em
ambulatório de um hospital público no período de julho e agosto
de 2019. As variáveis analisadas foram idade, sexo, comorbidades, fármacos em uso e aspectos relacionados à dor como intensidade, localização anatômica, etiologia e necessidade de se afastar
do trabalho. Além disso, foi aplicado um questionário para avaliar o risco de abuso de opioides.
RESULTADOS: Foram analisados 72 pacientes com dor crônica, sendo a maioria mulheres (84,7%). A média de idade foi de
52,8 anos. Os pacientes foram classificados em três grupos conforme o risco de abuso de opioides: alto (21%), moderado (29%)
e baixo (50%). Houve associação do aumento do risco com o uso
de opioides (p=0,004) e com a presença de depressão (p=0,003).
CONCLUSÃO: Metade dos pacientes apresentou baixo risco
para abuso de opioides. O aumento do risco de abuso de opioides está relacionado à presença de depressão ou sintomas depressivos. Não foi observada relação entre o uso de benzodiazepínico
e o aumento no risco de abuso para opioides. Pacientes considerados de alto risco para abuso de opioides têm mais chances de
desenvolverem comportamentos aberrantes. É preciso conhecer
o perfil de risco do paciente para aumentar a segurança e eficácia
do tratamento da dor crônica.
Descritores: Analgésicos opioides, Dor crônica, Gestão de riscos, Uso indevido de medicamentos sob prescrição.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic pain has become
an extremely prevalent disease and an ever more recurrent reason for
seeking medical attention. It has been treated with opioids, opening
the possibility for abuse. This study’s objective was to analyze the risk
profile for opioid abuse in chronic pain outpatients.
METHODS: Cross-sectional study with 72 patients seen in an
outpatient clinic of a public hospital in the period of July and
August 2019. The variables analyzed were age, gender, comorbidities, drugs in use, and aspects related to pain such as intensity, anatomical location, etiology, and need to be absent from
work. In addition, a questionnaire was applied to assess the risk
of opioid abuse.
RESULTS: The study analyzed 72 patients with chronic pain,
most of whom were women (84.7%). The mean age was 52.8
years. Patients were classified into three groups according to
the risk of opioid abuse: high (21%), moderate (29%) and low
(50%). There was an association of increased risk with opioid use
(p=0.004) and presence of depression (p=0.003).
CONCLUSION: Half of the patients presented low risk for
opioid abuse. Increased risk for opioid abuse is related to the
presence of depression or depressive symptoms. No relationship
was observed between benzodiazepines use and increased risk for
opioid abuse. Patients considered at high risk for opioid abuse
are more likely to develop aberrant behaviors. Knowing the patient’s risk profile is necessary to increase the safety and effectiveness of chronic pain treatment.
Keywords: Analgesics opioids, Chronic pain, Prescription drug
misuse, Risk management.

Allan Guilherme Santana da Costa – https://orcid.org/0000-0001-6723-9241;
Maria Luíza Souza Rates – https://orcid.org/0000-0002-9705-9660;
Vera Maria Silveira de Azevedo – https://orcid.org/0000-0002-0111-4793.
1. Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Medicina, Aracaju, SE, Brasil.
Apresentado em 31 de agosto de 2020.
Aceito para publicação em 17 de julho de 2021.
Conflito de interesses: não há – Fontes de fomento: não há.
Endereço para correspondência:
Rua Claudio Batista, 505 – Bairro Palestina
49060-025 Aracaju, SE, Brasil.
E-mail: allangui@hotmail.com
© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

INTRODUÇÃO
A dor crônica (DC) é uma condição de saúde multidimensional definida como uma dor que persiste ou recorre por mais de três meses,
não sendo considerada um sintoma, mas doença, impactando diretamente na qualidade de vida1.
Estima-se que a DC acomete 34,5% da população em geral, ou seja,
aproximadamente três em cada 10 pessoas2. No Brasil, esses números não se mostram muito diferentes já que cerca de 37% da população brasileira refere possuir esse tipo de dor3. Está mais associada a
mulheres, idosos, fumantes, pessoas com menos de 4 anos de estudo
formal e ansiedade ou depressão4.
É um dos motivos mais comuns para a procura de atendimento médico, pois interfere em vários aspectos da vida do paciente,
como social, laboral, sexual, equilíbrio emocional e sono5. Dessa
forma, o seu tratamento torna-se imprescindível para a melhora
na qualidade de vida.
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Assim, o uso de opioides constitui uma das opções de tratamento,
pois existe eficácia comprovada com relação ao seu uso a curto prazo
em dores neuropáticas e musculoesqueléticas. Porém, ainda existem
controvérsias sobre a sua eficiência e a sua segurança no uso a longo
prazo6. Somado a isso também existe a questão dos efeitos adversos
relacionados ao uso de opioides, entre eles: constipação, retenção urinária, efeito cardiovascular e alguns efeitos sobre o sistema imune7.
Os opioides exercem seus efeitos analgésicos predominantemente
por ligação aos receptores μ, os quais estão densamente concentrados
em regiões do cérebro onde regulam a percepção da dor, incluindo
respostas emocionais induzidas pela dor e em regiões de recompensa cerebral, oferecendo sensação de prazer e bem-estar, analgesia e
euforia, podendo levar ao uso inadequado do fármaco, caracterizando abuso, uma das maiores preocupações do tratamento8. O termo
abuso pode ser definido como o mau uso com consequências e para
modificar ou controlar o comportamento ou estado mental de maneira ilegal ou prejudicial a si mesmo7.
Nos últimos anos foi visto um grande aumento na prescrição de
analgésicos opioides, principalmente nos Estados Unidos. Um estudo mostrou que no início de 2006 foram feitas 47 milhões de prescrições deste fármaco por trimestre e no fim de 2013 esse número
chegava a 60 milhões. Entre 1997 e 2005, houve um aumento de
933% no número de prescrições de metadona. Além disso, o número de mortes não intencionais por overdose de opioides revela um
crescimento bastante significante: subiu 129% entre 1999 e 2002.
Ademais, indivíduos em uso crônico de opioides tendem a ter mais
problemas psiquiátricos, como depressão e ansiedade e comportamentos aberrantes9,10.
Com relação ao Brasil, o número de prescrições de opioides também
teve aumento significativo principalmente com a codeína e oxicodona, porém ainda existe baixa prescrição de opioides para paciente
com DC resultante da falta de treinamento em manejo da dor nos
currículos médicos brasileiros11,12.
Assim, é necessário estratificar os pacientes em grupos de risco para
o abuso desses fármacos. Uma das formas de realizar esse rastreio é
utilizar o Opioid Risk Tool (ORT), que classifica o paciente em baixo,
moderado ou alto risco, para tentar determinar quais pacientes têm
maior risco de desenvolver abuso de opioides, permitindo estratificar e identificar os pacientes de alto risco antes do início e durante
o tratamento com opioides com o propósito de estabelecer níveis
apropriados de monitoramento, optar por outro tipo de tratamento
ou tratar possíveis transtornos de abuso dessas substâncias9,13.
O presente estudo teve o objetivo realizar a estratificação do risco
quanto ao abuso de opioides nos pacientes de ambulatório de DC
não oncológica e associar fatores biopsicossociais a esse risco.
MÉTODOS
Estudo transversal realizado com 72 pacientes atendidos no Ambulatório de Dor do Hospital Universitário da Universidade Federal de
Sergipe (HU-UFS), entre julho e agosto de 2019. Não é considerado um estudo piloto, pois sua amostra é maior do que a esperada
para estudo piloto.
Os dados coletados a partir do prontuário médico e em entrevista com o paciente proporcionaram informações referentes a idade,
sexo, comorbidades, fármacos em uso, aspectos relacionados a dor
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como intensidade, a qual foi mensurada com a escala analógica visual (EAV), localização anatômica, etiologia, necessidade de afastamento do trabalho e o ORT traduzido (Tabela 1).
Tabela 1. Opioid Risk Tool traduzido
Pontuação

Perguntas

Histórico familiar de
abuso de substâncias

Mulher

Homem

Álcool

1

3

Drogas ilícitas

2

3

Fármacos prescritos

3

4

Álcool

3

3

Histórico pessoal de
Drogas ilícitas
abuso de substâncias
Fármacos prescritos

4

4

5

5

Idade

1

1

3

0

2

2

1

1

Entre 16 e 45 anos

Histórico de abuso
sexual em pré-adolescência

Doenças
cas

psicológi-

Déficit de atenção,
hiperatividade, TOC,
transtorno bipolar ou
esquizofrenia
Depressão

TOC = transtorno obsessivo-compulsivo.

Esse questionário avalia o histórico pessoal e familiar em alcoolismo, tabagismo, abuso de drogas ilícitas e fármacos, idade, histórico de abuso sexual, histórico de transtornos mentais e depressão,
pontuando diferentemente, dependendo do sexo e classificando em
baixo, moderado ou alto risco para abuso de opioides a depender da
pontuação obtida: risco alto para zero a três pontos, moderado para
quatro a sete pontos e baixo risco para maior que sete pontos.
O diagnóstico de depressão foi feito através da Hospital Anxiety and
Depression Scale (HADS)14. Além disso, o ORT ainda não foi validado e adaptado transculturalmente para a língua portuguesa, o que
caracteriza uma limitação do presente estudo. Somado a isso, também é importante destacar que a pequena amostra de um serviço
isolado não pode ser extrapolada para a realidade de um país continental como o Brasil, com isso é de suma importância a investigação
mais detalhada e novos estudos mais abrangentes.
A amostra do estudo foi de conveniência. Os critérios de inclusão foram pacientes maiores de 18 anos, em tratamento de dor não oncológica há, pelo menos, seis meses e que possuíam entendimento para
responder o questionário, além de aceitar participar por meio da
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Os critérios de exclusão foram: pacientes menores de 18 anos, ter
dor não oncológica com duração menor que seis meses, não possuir
entendimento para responder o questionário e a recusa para participar da pesquisa.
O estudo foi aprovado em 28/06/2019 pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe sob o n° CAAE:
14385019.4.0000.5546.
Análise estatística
Foi utilizado o teste Qui-quadrado de Pearson. O nível de significância adotado para rejeição da hipótese de nulidade foi de 5% (p≤0,05).
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RESULTADOS

Tabela 5. Distribuição dos pacientes conforme uso de opioides, presença de depressão e perfil de risco segundo o Opioid Risk Tool

Foram entrevistados um total de 72 pacientes diagnosticados com
DC que faziam acompanhamento ambulatorial específico no HU.
A idade média dos pacientes foi 52,8 anos, sendo a mínima e máxima 26 e 87 anos, respectivamente. Dos 72 pacientes, 84,7% eram
mulheres.
Os locais mais frequentes de dor relatados foram região lombar, dores
generalizadas, cabeça, face ou cervical, membros inferiores, abdômen,
membros superiores, região torácica e região pélvica (Tabela 2).
Tabela 2. Distribuição dos pacientes conforme o local de dor
n (%)
Região lombar

27 (37,5)

Dor generalizada

16 (22,2)

Cabeça, face ou cervical

10 (13,9)

Membros inferiores

6 (8,3)

Abdômen

4 (5,6)

Membros superiores

3 (4,2)

Região torácica

3 (4,2)

Região pélvica

3 (4,2)

As etiologias de DC mais frequentes foram síndrome miofascial, fibromialgia, DC pós-cirúrgica e DC pós-trauma (Tabela 3).
Tabela 3. Distribuição dos pacientes conforme etiologia da dor crônica
Etiologia da dor

n (%)

Síndrome miofascial

27 (37,5)

Fibromialgia

16 (22,2)

Pós-cirurgia

14 (19,9)

Pós-trauma

5 (6,9)

Hérnia de disco

3 (4,2)

Neuralgia pós-herpética

2 (2,8)

Outras

5 (6,9)

Segundo o ORT, 50,0% dos pacientes foram classificados como de
baixo risco, 29,2% de moderado risco e 20,8% de alto risco para
abuso de opioides (Tabela 4).
Tabela 4. Distribuição dos pacientes conforme risco para abuso de
opioides
Risco

n (%)

Alto

36 (50,0)

Moderado

21 (29,2)

Baixo

15 (20,8)

O uso de benzodiazepínicos diariamente foi bastante comum, sendo
notado em 37,5% dos pacientes entrevistados, enquanto o uso de
algum tipo de opioides foi visto em 13,9%.
Foi percebida uma associação entre o uso de opioides e o aumento
no risco para abuso deste fármaco (p=0,004). Além disso, houve
forte associação entre o paciente possuir depressão e o aumento no
perfil de risco do ORT (p=0,003) (Tabela 5).

Risco para abuso
Alto
Moderado

Depressão

Uso de opioides

Sim (%)

Não (%)

Sim (%)

Não (%)

13 (86,7)

2 (13,3)

6 (40)

9 (60)

16 (76)

5 (24)

2 (9,5)

19 (90,5)

Baixo

15 (41,7)

21 (58,3)

2 (5,5)

34 (94,5)

Total

44

28

10

62

p=0,003

p=0,004

Não se notou a associação entre uso de benzodiazepínicos e aumento no risco de abuso para opioides (p=0,464). No entanto, há associação entre o uso desse tipo de fármaco e a presença de depressão
(p=0,06).
DISCUSSÃO
Os pacientes e médicos tem preocupações diferentes quanto aos
efeitos adversos do tratamento com opioides. Os médicos temem
a overdose, enquanto os pacientes temem o vício. Assim, torna-se
necessário uma compreensão compartilhada dos riscos e benefícios
que esse tratamento pode vir a trazer15.
A DC tem sido muito associada ao sexo feminino. A amostra deste estudo revelou que a maioria dos pacientes eram mulheres. Em
outro estudo brasileiro com uma amostra de 27.000 pacientes, foi
observado esse mesmo padrão. Do total de pacientes com DC,
84,6% eram mulheres16. Resultados similares podem ser encontrados em estudo4. Estudos mais recentes apontam que os hormônios
gonadais, principalmente o estrogênio, atuam na modulação da dor,
podendo, portanto, explicar um fator relacionado a esse predomínio
no sexo feminino17.
A idade média dos pacientes do presente estudo foi de 52,8 anos,
acompanhando a média obtida em outros estudos18,19. Estudo
concluiu que a prevalência de DC em indivíduos entre 18 e 25
anos é de 14,3%, enquanto na faixa etária acima de 75 anos é de
62%, mostrando ser uma doença que está mais associada com o
envelhecimento19.
A região lombar foi indicada no presente estudo como o local de
DC mais comum. Neste estudo, 37,5% dos pacientes possuíam dor
há mais de seis meses nessa região. Similarmente, autores13 mostraram que 35% dos pacientes referiram dor nesse local, sendo também
o local com mais queixas. Inclusive, a dor na região lombar é uma
das principais causas de incapacidade relacionada ao trabalho e de
dias faltados no emprego20. Ademais, 54,2% dos pacientes deste estudo alegaram que precisaram se afastar de seus empregos por, pelo
menos, sete dias por conta das dores. Esse impacto social é confirmado por outro estudo2, que mostrou que 61% dos pacientes estavam
menos aptos ou inaptos a trabalhar fora de casa, 19% perderam o
emprego e 13% tiveram que trocar de atividade por conta da dor.
Além disso, estudo21 mostrou que os pacientes com DC associada à
depressão eram mais propensos a não conseguir trabalhar por problemas de saúde.
A classificação da amostra do presente estudo por grupo de risco
para abuso de opioides segundo o ORT teve resultados parecidos
com os que foram encontrados em um trabalho realizado com 114
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pacientes oncológicos, os quais foram classificados como sendo 57%
para baixo risco, 22% para moderado e 21% para alto risco10.
No presente estudo, observou-se que 13,8% dos pacientes já se encontravam em uso de opioides, semelhante a outros resultados22,
no qual 20% dos pacientes haviam recebido receitas para opioides. Além disso, também se notou que o uso de analgésicos opioides
estava relacionado com o aumento no perfil de risco para seu abuso
(p=0,004). Dentre os pacientes com moderado risco, 9,5% usavam
opioides e entre os de baixo risco apenas 4,5% faziam uso. No entanto, o grupo de alto risco possuía 40% dos pacientes consumindo
esse tipo de fármaco, o que é extremamente alarmante.
De forma semelhante, há trabalhos que mostraram essa mesma associação. Ou seja, pacientes com baixo risco tendiam a não ter feito
uso de opioides nos seis primeiros meses de tratamento, enquanto os
com alto ou moderado risco tendiam muito mais a ter recebido esse
tipo de fármaco como tratamento para DC18.
O uso de opioides é seguro e tem bons resultados no tratamento de
DC. Pacientes sem histórico de abuso de substâncias como álcool,
fármacos e drogas têm baixa probabilidade de desenvolver abuso se
lhes forem prescritos opioides. No entanto, os resultados obtidos
neste estudo são bastante preocupantes, pois mostram que metade
dos pacientes têm risco alto ou moderado para abuso de algum fármaco dessa classe.
Os comportamentos descritos na literatura como mais comuns de
abuso são: a solicitação de opioides a outras fontes, o aumento de
dose sem autorização médica, usar outros opioides além dos prescritos e não ir para as consultas médicas agendadas ou cancelá-las.
Esses comportamentos são vistos com maior frequência conforme
o aumento no grupo de risco para abuso. Em estudo realizado com
185 pacientes atendidos em uma clínica de dor, 94,4% dos pacientes com risco baixo não apresentaram comportamentos aberrantes,
enquanto dentre os pacientes classificados como de alto risco, esses
comportamentos foram identificados em 90,9%9.
Considerando também a associação entre os fatores biopsicossociais
e o risco encontrado, outro aspecto a ser abordado na DC é a coexistência de depressão ou sintomas depressivos nos pacientes. Neste
estudo, 61,1% dos pacientes entrevistados possuíam depressão associada à DC. A literatura corrobora com esses números, pois estudo21
com 1204 pessoas diagnosticadas com DC mostrou que 60,8% delas preenchiam critérios para depressão e que os custos para o sistema
de saúde desses pacientes eram maiores se comparados aos dos que
não possuíam depressão.
Vários estudos de imagem têm mostrado que as regiões cerebrais
ativadas por estímulos nociceptivos também podem ser afetadas por
vários estados emocionais e comportamentais. Além disso, os estímulos nociceptivos, conscientemente percebidos, podem ser modulados pelo contexto emocional. Assim, pode-se explicar a relação
entre essas duas doenças23.
Também foi notória a associação entre presença de depressão e aumento no risco para abuso de opioides (p=0,003) neste trabalho.
Estudo24 observou que depressão está relacionada ao uso de opioides
por longa duração.
O número de pacientes com DC que usa benzodiazepínico é elevado. Neste estudo, 37,5% dos entrevistados faziam uso de algum tipo
de benzodiazepínico. Mesmo tal uso não se mostrando associado ao
aumento do risco para abuso de opioides (p=0,464), há evidências
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que mostram que pacientes em uso de benzodiazepínicos precisam
de mais opioides do que aqueles que não usam.25 Além disso, estudo25 mostrou que 29% dos pacientes com DC usavam algum benzodiazepínico, dentre os quais 62% também faziam uso de opioides
e que o grupo de pacientes que usava benzodiazepínicos estava significativamente mais associado ao uso de opioides, maior depressão,
catastrofização da dor e intensidade maior da dor em relação aos que
não usavam benzodiazepínicos.
O estudo possui limitações relacionadas ao ORT, pois ele não foi
validado ainda para o português, e ao pequeno tamanho da amostra (n). Além disso, também é importante destacar que a pequena
amostra de um serviço isolado não pode ser extrapolada para a realidade de um país continental como o Brasil, pois a pesquisa foi
realizada em único centro. Dessa maneira, é de suma importância a
investigação mais detalhada e novos estudos mais abrangentes.
CONCLUSÃO
O estudo evidenciou maior prevalência de DC entre as mulheres
e os adultos, sendo a região lombar a mais acometida e a etiologia
mais comum a síndrome miofascial. Além disso, metade dos pacientes analisados apresentou baixo risco para abuso de opioides. O
aumento do risco de abuso de opioides está relacionado à presença
de depressão ou sintomas depressivos. Não foi observada relação entre o uso de benzodiazepínico e o aumento no risco de abuso para
opioides. Pacientes considerados de alto risco para abuso de opioides
têm mais chances de desenvolverem comportamentos aberrantes. É
preciso conhecer o perfil de risco do paciente para aumentar a segurança e eficácia do tratamento da DC.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: É possível que pacientes
submetidos a cirurgia de coluna lombar apresentem dor crônica
e necessitem de avaliação multidimensional da dor pós-operatória devido às variáveis que influenciam a dor. O objetivo deste
estudo foi avaliar a correlação entre as escalas uni e multidimensional para avaliação de dor pós-operatória.
MÉTODOS: Estudo longitudinal e observacional desenvolvido
nas unidades de internação de um hospital ortopédico de referência em São Paulo. Foram selecionados 53 pacientes no pré-operatório de artrodese da coluna lombar, 28 foram excluídos e
25 avaliados com a escala verbal numérica e o Inventário Breve
de Dor no dia do pré-operatório e no 2° dia de pós-operatório.
RESULTADOS: Na amostra todos os pacientes apresentavam
dor crônica com tempo médio de dor prévia de 9,24 anos. Observou-se variação entre o pré e pós-operatório no Inventário
Breve de Dor em quase todos os itens, mas apenas o item sobre
a dor ‘’neste momento” se equiparou à escala verbal numérica
(Kappa=correlação quase completa).
CONCLUSÃO: A escala verbal numérica e o Inventário Breve de Dor não foram equiparáveis uma vez que a Escala Verbal
Numérica evidenciou piora da dor pós-operatória, enquanto o
Inventário Breve de Dor refletiu melhora na percepção da dor
pós-operatória. O Inventário Breve de Dor pareceu ser melhor
instrumento para avaliação de dor neste estudo.
Descritores: Artrodese, Dor, Dor crônica, Dor lombar, Dor pós-operatória, Medição da dor.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: It is possible that patients submitted to lumbar spine surgery present chronic pain
and need a multidimensional assessment of postoperative pain
due to the variables that influence pain. The objective of this
study was to evaluate the correlation between uni and multidimensional scales for postoperative pain assessment.
METHODS: Longitudinal and observational study carried out
in the inpatient units of an orthopedic reference hospital in São
Paulo. 53 patients were selected in the preoperative period of
lumbar spine arthrodesis, 28 were excluded and 25 were evaluated with the numerical verbal scale and Brief Pain Inventory on
the preoperative day and on postoperative day 2.
RESULTS: In the sample, all patients had chronic pain with a
mean previous pain time of 9.24 years. There was variation between the pre and postoperative periods on the Brief Pain Inventory in almost all items, but only the item regarding the amount
of pain ‘’right now’’ (in the moment) was equivalent to the numerical verbal scale (Kappa=almost complete correlation).
CONCLUSION: The numerical verbal scale and Brief Pain Inventory were not comparable since the Numerical Verbal Scale
showed a worsening of postoperative pain, while the Brief Pain
Inventory reflected improvement in the perception of postoperative pain. The Brief Pain Inventory seemed to be a better tool for
pain assessment in this study
Keywords: Arthrodesis, Chronic pain, Low back pain, Pain,
Pain measurement, Postoperative pain.
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A dor atualmente é definida como “uma experiência sensitiva e
emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a
uma lesão tecidual real ou potencial”. Quando aguda, serve de alerta
para a necessidade de assistência e, quando a dor se torna crônica
(DC), deixa de ser um sintoma e torna-se uma doença1-3.
Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP),
a DC é definida como uma dor que persiste por um período maior
que 3 meses e estima-se, segundo dados da Organização Mundial
da Saúde (OMS), que 22% da população mundial é acometida por
essa condição. A dor da coluna lombar é uma das mais frequentes na
população geral e grande parte dos motivos que levam pacientes a
serem tratados cirurgicamente, por cronicidade da dor e diminuição
da qualidade de vida dos indivíduos4,5.

Avaliação da dor pós-operatória em pacientes submetidos à artrodese de
coluna lombar: aplicação de escala unidimensional e multidimensional

No contexto hospitalar, a avaliação da dor é uma rotina, no entanto
a sua avaliação inadequada, especialmente em pacientes com DC,
pode resultar no manejo inadequado da dor pós-operatória (DPO)
e persistência do quadro doloroso, aumentando o tempo de permanência hospitalar, uma vez que a dor parece ser um preditor de
imobilismo em situações de pós-operatório (PO)6,7.
O padrão-ouro para avaliação da dor é o autorrelato e as escalas mais
comumente utilizadas neste ambiente são as unidimensionais. No
entanto, durante os processos de avaliação da dor, ocorrem situações
enigmáticas para a equipe quando, por exemplo, nessas escalas que
vão de zero a 10, o paciente diz ter dor 10, mas demonstra semblante tranquilo, movimentos ligeiros e nenhum sinal aparente que
poderia definir um paciente com dor intensa. Isto acontece porque
é possível que em pacientes com histórico de DC as escalas unidimensionais não sejam capazes de avaliar adequadamente a dor, uma
vez que não contemplam os aspectos biopsicossociais da dor prévia
e, dessa forma, as escalas multidimensionais são mais apropriadas
porque contemplam outros aspectos da dor, que vão além da intensidade e podem retratar de maneira mais fidedigna o estado de dor
do paciente8,9.
É possível que pacientes com histórico de DC submetidos à cirurgia
de artrodese da coluna necessitem de uma avaliação da dor considerando os aspectos biopsicossociais, a fim de adequar o manejo
analgésico através de protocolos assistenciais específicos e individualizados.
O objetivo deste estudo foi avaliar pacientes submetidos à artrodese
de coluna lombar através das escalas de dor uni e multidimensional,
respectivamente: escala verbal numérica (EVN) e Inventário Breve
de Dor (BPI), e observar se houve correlação entre elas.
MÉTODOS
Trata-se de um estudo longitudinal, prospectivo e observacional,
realizado entre julho e setembro de 2019 no Hospital da Associação
de Assistência à Criança Deficiente (AACD), em São Paulo.
Foi utilizada amostra de conveniência, com dados iniciais de 53
pacientes adultos, de ambos os sexos, internados para a realização
de cirurgia de artrodese lombar via posterior em até 4 níveis. Os
critérios de exclusão foram pacientes sem prescrição de fisioterapia,
pacientes submetidos a outros procedimentos cirúrgicos associados,
pacientes que receberem alta hospitalar precoce antes do 2° PO, restrição médica para saída do leito, revisão cirúrgica na coluna lombar
prévia com menos de 3 meses de PO, infecção, grau de força muscular menor que 3 para os grupos musculares do aparelho extensor
de quadril e joelho e dificuldade ou incapacidade para compreender
as escalas de dor propostas. A seleção dos pacientes foi realizada através do relatório diário de previsão de cirurgias, via sistema TASY®.
Os dados pessoais e de internação foram coletados do prontuário
eletrônico do paciente. O avaliador aplicou as escalas de dor em dois
momentos, no mesmo dia antes da cirurgia e no 2° dia de PO.
As ferramentas utilizadas para avaliação da dor foram a EVN e o
BPI. A EVN é uma escala unidimensional muito utilizada no ambiente hospitalar e que a avalia a presença e intensidade da dor, sendo zero ausência de dor, 1-3 dor leve, 4-6 moderada, 7-9 intensa e
10 insuportável. Já o BPI é uma escala multidimensional com boas
propriedades psicométricas, constituída por 15 itens que avaliam:
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existência, intensidade, localização, interferência funcional, estratégias terapêuticas aplicadas e eficácia do tratamento10,11.
Os fármacos prescritos para o controle da DPO também foram
anotados e contemplaram fármacos respeitando as recomendações
da OMS quanto à escada analgésica: para dor leve, dipirona e anti-inflamatório não hormonal; moderada, opioides fracos (tramadol,
codeína) e dipirona e anti-inflamatório não hormonal (AINHS); intensa/insuportável, opioides fortes (morfina, metadona), dipirona e
AINHS e adjuvantes (pregabalina ou gabapentina); e dor refratária,
que não respondeu às propostas farmacológicas para dor intensa e
avaliação para medidas intervencionistas e/ou instalação de analgesia
controlada pelo paciente (ACP).
Este estudo foi conduzido após aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa da Instituição parecer número 3.412.093.
Análise estatística
Os testes estatísticos e figuras foram executados no software R 3.5.0
GUI 1.70, El Capitan build (1) e RStudio (Version 1.1.453 – ©
2009-2018 RStudio, Inc.). As variáveis qualitativas foram descritas
pela frequência e intervalo de confiança. As variáveis quantitativas
foram descritas por medidas de tendência central (média e mediana)
e de dispersão. A associação entre as variáveis qualitativas foi avaliada
através do teste de Qui-quadrado. A concordância entre as escalas
de dor foi avaliada através do teste de Kappa (Cohen’s Kappa), com
classificação qualitativa dada por Landis (2) como ausente (=0),
pobre (0,00 a 0,19), fraca (0,20 a 0,39), moderada (0,40 a 0,59),
substancial (0,60 a 0,79) e quase completa (acima de 0,60). O teste
utilizado para buscar a associação entre a força analgésica do fármaco
e as respostas às escalas de dor foi Kruskal-Wallys. Foram considerados significantes todos os resultados com nível descritivo menor que
5% (valor de p<0,05).
RESULTADOS
Foram incluídos no estudo 53 pacientes e todos apresentaram histórico de DC. Vinte e oito foram excluídos da análise de equiparação
das escalas no PO por: não compreenderem as perguntas realizadas
pelo observador, alta hospitalar precoce, restrição ao leito e cirurgia cancelada. Vinte e cinco pacientes atenderam aos critérios do
estudo para avaliação da DPO e correlação entre as escalas. O perfil
observado neste grupo quanto ao sexo: 52% eram mulheres e 48%
homens. A idade média foi 49,5 anos, o tempo médio de dor prévia
de 9,24 anos e o tempo médio de internação hospitalar 4 dias.
Variação da dor na escala verbal numérica no pré e pós-operatório
Com relação à intensidade de dor mensurada pela EVN, observou-se aumento da intensidade da dor no PO, com variação estatisticamente significativa entre os tempos observados, sendo que a intensidade mais observada foi moderada à intensa, isto é, foi acima de 5
com p=0,00044 (Figura 1).
Relação entre as variáveis pré e pós-operatórias do Inventário
Breve de Dor
Quando comparados os resultados do BPI no pré e PO, pôde-se
determinar que houve melhora da condição dos pacientes para
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presença de dor de localização “diferente” - dor em localização não
habitual (Tabela 1).

10,0
(valor de p=0,00044)

Concordância entre a escala verbal numérica e o Inventário Breve de Dor
A EVN possui uma medida única e, para estabelecer sua concordância com o BPI, que possui múltiplos componentes, foi optado por
avaliar a concordância entre a EVN e o BPI para cada item através
do teste de Kappa. Observou-se que alguns itens do BPI têm relação
com a intensidade de dor da EVN, mas a única variável que apresentou forte relação de concordância foi o item “Quantidade de dor
neste momento” (Tabela 2).

EVN pós

7,5

5,0

2,5

Resultados da escala verbal numérica e inventário Breve de Dor
frente ao esquema analgésico de rotina utilizado
Quanto à percepção do paciente para itens avaliados tanto na
EVN como no BPI em relação à potência analgésica dos fármacos
utilizados, foram comparados os grupos de acordo com o esquema
analgésico recebido; fármacos para dor leve, moderada, intensa e
as escalas de dor. Verificou-se que, apesar de a maioria ter recebido
fármacos para dor forte, 68% (Tabela 2), nenhum item das escalas
apresentou variação significante, ou seja, independente da potência do fármaco, não houve alteração significativa nos níveis de dor
mesmo com analgésicos mais fortes, não houve recusa de fármacos pelos pacientes, nem casos de pacientes com dor refratária na
amostra (Tabela 3).

0,0
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

EVN pré
Figura 1. Dor pela escala verbal numérica no pré e pós-operatório

quase todos os itens avaliados entre os tempos, como na redução
do escore médio de dor e aumento do percentual de melhora da
dor após intervenção. Os itens de maior relevância estatística foram: dor leve p=0,0001, média de dor p<0,0001 e percentual de
melhora p=0,0001. Não foram observadas diferenças nos itens que
dizem respeito a trabalho, caminhada, sono, apreciação da vida e
Tabela 1. Variáveis do Inventário Breve de Dor no pré e pós-operatório
Pré

Presença de dor não relacionada à
prévia

Pós

n

Média

DP

n

Média

DP

Valor de p

17

68% não

32% sim

19

76% não

24% sim

0,7

8

32% sim

6

56% até 5 áreas
Diagrama

Dor intensa

24% sim
88% até 5 áreas

28% até 10 áreas

4% até 10 áreas

12% acima de 10
áreas

18% acima de 10
áreas

7,2

2,65

0,0039

5,2

3,21

0,0047

Dor leve

3,8

2,54

1,48

1,47

0,0001

Média da dor

6,28

2,32

2,92

2,09

0

4,76

2,97

2,68

2,55

0,0016

Quantidade de dor neste momento
Tratamento farmacológico**

Para dor intensa

42%

68%

Para dor moderada

29%

28%

Para dor leve

29%

4%

% melhora da dor

54

23

89

15

0,0001

Atividades gerais

7

2,82

4,68

3,13

0,0054

Humor

6,64

4,05

2,08

3,45

0,0008

Habilidade para caminhar

7,16

2,73

3,72

3,29

*

Trabalho

7,92

2,66

7,64

3,24

0,7

Relacionamento com as pessoas

4,36

4,01

1,04

2,12

0,0022

Sono

5,16

4,26

3,16

3,31

0,07

Habilidade para apreciar a vida

6,52

4,09

5,44

3,8

0,2

DP = desvio padrão; * O item “Habilidade para caminhar” não apresentou variação e por isso a estatística não foi computada. ** As categorias farmacológicas para
dor intensa, moderada e leve respeitam a escada analgésica de acordo com o protocolo de dor institucional e orientações da OMS.
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EVN pós

EVN pré

Tabela 2. Concordância entre as variáveis da escala verbal numérica e e o Inventário Breve de Dor
Variáveis do BPI

Kappa

IC inferior

IC superior

Significância

Concordância

Total de áreas pré

-0,0159

-0,1333

0,1015

Dor mais intensa pré

0,2504

0,0489

0,452

*

Fraca

Dor mais leve pré

0,4069

0,1836

0,6303

*

Moderada

Média da dor pré

0,2424

0,0387

0,4461

*

Fraca

Quantidade de dor neste momento pré

0,9537

0,8648

1,0426

*

Quase completa

% de melhora pré

-0,0081

-0,0081

-0,0081

*

Inconclusiva

Atividade geral pré

0,1243

-0,0473

0,296

Humor pré

0,0854

-0,0711

0,2418

Caminhar pré

0,1637

-0,0205

0,3479

Trabalho pré

0,0017

-0,1137

0,1171

Relacionamento pré

0,1788

-0,0219

0,3796

Sono pré

0,0489

-0,1138

0,2116

Apreciar a vida pré

0,0196

-0,1223

0,1615

Total de áreas pós

0,0054

-0,1385

0,1494

Dor mais intensa pós

0,2133

0,021

0,4056

*

Fraca

Dor mais leve pós

0,1968

-0,0394

0,4329

Média da dor pós

0,4455

0,2192

0,6717

*

Moderada

Quantidade de dor neste momento pós

0,6735

0,4683

0,8787

*

Substancial

% de melhora pós

-0,0196

-0,0196

-0,0196

*

Inconclusiva

Atividade geral pós

0,0575

-0,1038

0,2187

Humor pós

-0,0142

-0,213

0,1846

Caminhar pós

0,1171

-0,0774

0,3116

Trabalho pós

0,0614

-0,0744

0,1973

Relacionamento pós

0,0625

-0,1667

0,2917

Sono pós

0,0865

-0,1147

0,2878

Apreciar a vida pós

0,0036

-0,1406

0,1479

Foram assinaladas com * as variáveis cujo IC de 95% não inclui o valor zero – o valor de p para este teste é ≤ 0,05. Os dados apresentados na coluna concordância
correspondem à classificação do valor de correlação de Kappa (ausente, pobre, fraca, moderada, quase completa, substancial).

Tabela 3. Esquema analgésico utilizado e as variáveis da escala verbal numérica e Inventário Breve de Dor no pós-operatório
Variáveis

Valor de p

Escala verbal numérica

0,7986

Total de áreas

0,7614

Dor intensa

0,6112

Dor mais leve

0,7893

Média de dor

0,1494

Quantidade de dor neste momento

0,1875

% de melhora

0,4506

Atividade geral

0,7296

Humor

0,5068

Caminhar

0,2177

Trabalho

0,1966

Relacionamento

0,8244

Sono

0,8185

Apreciar a vida

0,593

DISCUSSÃO
Os dados apresentados se referem a um perfil específico composto
por indivíduos submetidos a artrodese de coluna, todos com histórico de DC e tempo médio de dor prévia de mais de 9 anos.
Segundo estudo4, cerca de 39% da população do Brasil apresenta
quadros de DC, que, de acordo com a IASP, caracteriza-se quando
o indivíduo apresenta um quadro de dor que persiste por mais de
3 meses4.
Entretanto, dados epidemiológicos de outros países são variáveis
quanto às prevalências de DC. No Reino Unido, 59% da população apresentava dor lombar crônica12, na Grécia a prevalência foi
de 31,7%13, já nos Estados Unidos 74,5% das pessoas com DC
apresentavam dor lombar de alto impacto14. A falta do rigor metodológico e de padronização dos critérios adotados para definição e
classificações de dor lombar crônica foram algumas das explicações a
respeito das diferenças encontradas15.
A respeito da DPO de artrodese lombar, sua evolução parece variável. No estudo16 foi observado que pacientes submetidos à cirurgia
de artrodese lombar apresentaram diminuição dos quadros álgicos

201

BrJP. São Paulo, 2021 jul-set;4(3):198-203

Maciel JA, Lima MA, Pontin JC, Conceição LS e Mafra AD

uma semana após a cirurgia e, quanto à qualidade de vida, observou-se melhora após seis semanas. Já outro estudo17 observou melhora
da DPO em pacientes submetidos à cirurgia de artrodese lombar
somente após 6 meses.
Os achados neste estudo não se assemelham à literatura quanto a
evolução e temporalidade da DPO. Os pacientes com DC relataram
piora da DPO comparada à dor prévia à cirurgia quando avaliados
pela EVN, em contrapartida, referiram melhora da percepção da
dor (p<0,0001) e de outros aspectos que refletem funcionalidade
e qualidade de vida como humor e relacionamento com as pessoas
quando avaliados pelo BPI. Segundo autores18, a resposta inflamatória e o manejo da dor em pacientes de DC são mais complexos.
Além disso, estes achados parecem sugerir que a natureza multidimensional da DC não é refletida apenas por definições baseadas na
duração e intensidade da dor14, mas requer ferramentas que contemplem os outros aspectos da dor para uma avaliação mais fidedigna, a
fim de adequar o manejo analgésico através de protocolos assistenciais específicos e individualizados.
Apesar dos itens trabalho, caminhada, sono e apreciação da vida
não terem apresentado variação significativa, estes aspectos dizem
respeito à rotina do paciente e talvez o tempo necessário para que
o paciente perceba o impacto destes itens a médio e longo prazo,
levando em consideração o estilo de vida dos pacientes, tenha que
ser maior do que o período avaliado19.
Perceber a necessidade da individualização no tratamento para pacientes com DC é primordial inclusive na abordagem farmacológica, que deve ser mais dirigida ao mecanismo da dor do que da
sua causa20. Observou-se neste estudo que, mesmo quando utilizado
um protocolo institucional para DPO, a administração de fármacos, independentemente da classe ou potência, não alterou a percepção dos pacientes quanto aos itens da escala multidimensional.
Segundo autores21, dentre os possíveis fatores que contribuem para
o tratamento inadequado da DPO estão a DC prévia, a hiperalgesia
induzida pelos opioides em usuários crônicos desses fármacos e a
tolerância aos opioides.
Em um estudo de revisão de 201722, ensaios clínicos apontaram
para o alívio da dor através do uso de opioides, mas não relataram
outros resultados relacionados à dor, incluindo qualidade de vida,
funcionalidade ou retorno ao trabalho. Ao contrário, foi observado
neste estudo que a DPO no paciente com DC não esteve totalmente
relacionada à potência dos fármacos analgésicos utilizados, uma vez
que a dor pode estar relacionada a outros fatores não responsivos à
analgesia, como os psicológicos, por exemplo23.
Neste cenário, é preciso cautela quanto ao manejo da dor, uma vez
que a sua intensidade pode ou não ser indicativo de fármacos analgésicos insuficientes e por isso é importante considerar o histórico de
dor, a complexidade cirúrgica e todo o contexto biopsicossocial da
dor, já que são parâmetros para a abordagem analgésica diferenciada
destes pacientes24,25.
Promover o alívio da dor por meio de avaliação com ferramentas
específicas e tratamento adequado inclusive no âmbito hospitalar
deve ser um aspecto de atenção. Saber identificar esses aspectos que
impactam na modulação da dor pelo paciente pode levar a um melhor entendimento, direcionamento para protocolos institucionais
específicos de dor de diferentes tipos e melhores abordagens para
estes pacientes. Quando a dor não é avaliada corretamente, pode
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implicar em tratamento inadequado que está associado ao aumento
de complicações pós-operatórias e maior morbimortalidade26, em
contrapartida, a avaliação e controle adequado da dor inclusive no
período perioperatório está relacionada à melhora dos desfechos clínicos, bem como redução do tempo de internação e diminuição no
número de complicações27,28.
Para melhor entendimento do tema, faz-se necessário mais dados
científicos acerca destas questões, os autores sugerem a realização de
estudos com maior número amostral, outras doenças de origem e
maior frequência de reavaliações com instrumentos que também
considerem o contexto de dor total e itens avaliativos adaptados para
o contexto hospitalar. Quanto às limitações do estudo, o tamanho
da amostra e o tempo de reavaliação podem não ter sido suficientes
para apontar outras variáveis significantes do aspecto biopsicossocial.
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos demostraram que a aplicação de uma escala
multidimensional como o BPI parece ser um instrumento que melhor
reflete a evolução na percepção de dor do paciente com DC no PO de
artrodese lombar quando comparado à escala unidimensional, uma
vez que, embora a EVN tenha apontado para um aumento na intensidade da DPO, os pacientes relataram uma percepção de melhora geral
pós-operatória, evidenciada pela maioria dos itens do BPI.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A ausência ou falhas na
identificação e manejo correto da dor prejudica a recuperação
do recém-nascido internado na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), com consequências a longo prazo. O objetivo foi
descrever o conhecimento da equipe de enfermagem sobre avaliação e manejo da dor do recém-nascido termo e pré-termo em
unidade de UTIN, assim como os desafios cotidianos.
MÉTODOS: Estudo descritivo, transversal, quantitativo, desenvolvido em um hospital geral público de São Paulo.
RESULTADOS: Foram incluídos 44 profissionais. As alterações
mais apontadas frente à dor foram melodia do choro (100%),
frequência cardíaca (99%) e tremores nas mãos e pés (90%). As
consequências de longo prazo mais relatadas foram: déficit de
atenção na fase escolar (95%), menor tolerância a dor na vida
adulta (77%), propensão a desenvolver depressão e ansiedade
na vida adulta (73%). Sucção não nutritiva (92%), aleitamento materno (88%) e método canguru (79%) foram os métodos
não farmacológicos mais utilizados. Os desafios mais prevalentes
foram ausência de conduta médica (23%) e dificuldade na avaliação de sinais específicos de dor (16%), soma-se uma ausência
de notificação da dor de 22%.
CONCLUSÃO: A equipe de enfermagem acerca da dor em
pacientes em UTIN demonstrou clareza das modificações hemodinâmicas, consequências da exposição da dor a longo prazo e domínio de estratégias não farmacológicas. Evidenciou-se
subnotificação da presença de dor e os desafios mais relatados
foram a ausência de conduta médica pós comunicação da dor e
avaliação de sinais específicos, direcionando ações para melhoria
da assistência como a realização de treinamentos.
Descritores: Enfermagem neonatal, Manejo da dor, Medição da
dor, Recém-nascido, Unidades de terapia intensiva neonatal.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The absence or failure
to identify and correctly manage pain impairs the recovery of the
newborn admitted to the Neonatal Intensive Care Unit (NICU),
with long-term consequences. The objective was to describe the
knowledge of the nursing team on pain evaluation and management of term and preterm newborns in the NICU, as well as the
daily challenges.
METHODS: Descriptive, cross-sectional study with a quantitative approach, developed in a public general hospital in São Paulo.
RESULTS: 44 professionals participated; the melody of crying
(100%), heart rate (99%) and trembling of hands and feet (90%)
were the most pointed changes in the face of pain. Attention deficit in school (95%), less tolerance to pain in adulthood (77%),
propensity to develop depression and anxiety in adulthood (73%)
were the most reported long-term consequences. Non-nutritive
sucking (92%), breastfeeding (88%) and the kangaroo method
(79%) were the most widely used non-pharmacological methods.
The most prevalent challenges were the absence of medical conduct (23%) and difficulty in assessing specific signs of pain (16%),
in addition to an absence of pain notification of 22%.
CONCLUSION: The knowledge of the nursing team about
pain in patients in the NICU demonstrated clarity of hemodynamic changes, consequences of long-term pain exposure and
mastery of non-pharmacological strategies. There is underreporting of the presence of pain and the most reported challenges
were the absence of medical conduct after communicating the
pain and evaluation of specific signs, directing actions to improve care such as training.
Keywords: Infant, Neonatal intensive care unit, Neonatal nursing, Newborn, Pain management, Pain measurement.
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A ausência da identificação e tratamento correto da dor prejudica a
recuperação do recém-nascido (RN) internado na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN)1. Durante sua internação na UTIN,
o RN é submetido a um ambiente plenamente diferente do útero
materno, com presença de ruídos elevados, iluminação intensa e
contínua, manipulações imprevisíveis, além de muitas vezes o cuidado ser inadequado por parte dos profissionais de saúde para diminuição dos estressores e da dor2,3.
São competências dos profissionais da saúde que cuidam dos RN a
ética, a promoção da segurança e garantir o tratamento efetivo para
controle da dor como previsto pelo Conselho Nacional dos Direitos
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da Criança e do Adolescente (CONANDA), Resolução 41, de 13
de outubro de 1995, que elenca dentro dos Direitos da Criança e
do Adolescente Hospitalizados no item 7 o “Direito a não sentir
dor, quando exista meios para vita-la”4-6, porém, em estudos recentes
nota-se que ainda há dificuldades de analisar e compreender a dor
do RN por parte desses profissionais4,7-10.
No campo de atuação em questão, a equipe de enfermagem exerce
fundamental papel no controle da dor e na redução do sofrimento
do RN, em virtude de permanecer junto ao paciente durante sua
internação, realizar a maior parte dos procedimentos invasivos e por
ser de competência do enfermeiro a prescrição de métodos não farmacológicos para propiciar conforto e manejo da dor ao paciente2.
O nascimento de crianças prematuras é um fator diretamente proporcional à internação em UTIN, na qual os RN são submetidos à
média diária de 12 procedimentos dolorosos, com finalidade diagnóstica ou de tratamento e 16 procedimentos considerados estressantes. Em torno de 80% dos RN pré-termos e termos expostos
a estes procedimentos têm sua dor subtratada, seja por avaliações
errôneas ou uso insuficiente de analgésicos3. Em 2018 foram internados 450 RN na UTIN do Hospital Geral do Grajaú com média
de 8 dias de permanência (HGG, 2019).
Em relação à dor do RN, por décadas foi tratada como um fator de
prioridade mínima, devido à crença de que os RN não sentiam dor
por imaturidade de seu sistema nervoso. Contudo, pesquisas recentes têm mostrado para a comunidade científica que o RN possui
todos os componentes anátomo-funcionais e neuroquímicos necessários para a recepção e transmissão do estímulo doloroso2,9-12, uma
vez que os neurônios estão desenvolvidos na 7ª semana da gestação
e seus receptores da pele por volta da 20ª semana. Apesar disso, seus
mecanismos de modulação e inibição da dor não amadurecem ao
mesmo tempo que os transmissores de dor, sendo assim, ocorrem
os estímulos dolorosos, mas não há resposta endógena imediata de
inibição, tornando essa sensação mais intensa13.
As complicações causadas pelo estímulo doloroso prolongado afetam os diversos sistemas orgânicos, com alterações comportamentais
e fisiológicas como: diminuição e alteração no padrão de sono, irritabilidade e queda de padrão alimentar, com alterações emocionais
e cognitivas9,11,14.
Para os RN prematuros a exposição a múltiplos procedimentos dolorosos e invasivos causa estimulação excessiva nas vias nociceptivas
em decorrência das vias ainda imaturas promoverem um estado crônico de estimulação nociceptiva e de estresse psicológico, expondo-os aos efeitos clínicos deletérios da dor14,15. O efeito prolongado
dessas agressões fisiológicas contribuem para a aparição de problemas de cognição e déficit de atenção durante a vida escolar, deixando
também o RN prematuro vulnerável a lesões neurológicas11,14,15.
O RN submetido a procedimentos dolorosos sem a analgesia ou sedação adequadas apresenta uma resposta generalizada ao estresse levando a importante liberação de hormônios, mobilizando os substratos
e o catabolismo. Esses RN após a exposição à dor apresentam níveis
elevados de adrenalina, corticoides, aldosterona, glucagon, além de
interrupção de insulina e alterações metabólicas com mobilização e
consumo de fontes proteicas e energéticas, propiciando um estado de
hipermetabolismo com hiperglicemia e acidose láctica7,13,16.
No sistema cardiovascular frequentemente ocorrem arritmias cardíacas, hipertensão arterial e taquicardia, alterando o consumo energé-
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tico, impactando no equilíbrio do peso, contribuindo para aumentar o tempo de hospitalização do RN7,17, acrescido do aumento da
frequência respiratória, redução da saturação de oxigênio, cianose,
sudorese, dilatação das pupilas e apneia, vasoconstrição periférica e
alterações na coagulação sanguínea17,18. As lesões causadas ao desenvolvimento cerebral pela exposição prolongada à dor geram modificações permanentes na organização do sistema nociceptivo8,9.
Independentemente da faixa de prematuridade ou não do RN, o alívio e manejo da dor deve ser priorizado, com uso de escalas destinadas
à avaliação da dor, a fim de melhor compreender os níveis álgicos do
RN, possibilitando executar uma intervenção e desta forma promover
a estabilidade do paciente para que a internação não se constitua em
experiência traumática passível de causar lesões futuras13,17,18. Exemplo
de escala destinada a estes pacientes e validadas no Brasil é a Neonatal Infant Pain Scale (NIPS), que avalia seis parâmetros, sendo cinco
comportamentais (expressão facial, choro, braços, pernas, estado de
alerta) e um fisiológico (padrão respiratório)1,7. A avaliação álgica do
RN pela NIPS revela necessidade de intervenção farmacológica à dor
com escore ≥3 sendo a dor intensa a partir de 619,20.
Assim, reconhecendo a necessidade da abordagem da dor no RN a
termo e pré-termo com base na sua singularidade, nas repercussões
no seu desenvolvimento causadas a curto e longo prazo pela dor,
no papel da equipe de enfermagem na assistência neonatal e nos
desafios sobre a temática da dor nas UTIN, esta pesquisa objetivou
identificar o nível de conhecimentos da equipe de enfermagem e os
desafios da avaliação e manejo da dor do RN em UTIN.
MÉTODOS
Estudo descritivo, transversal, desenvolvido em UTIN de um hospital geral público de São Paulo. Os critérios de inclusão foram profissionais de enfermagem que estivessem ligados à assistência direta ao
paciente. Foram excluídos os participantes em férias, com atestado
médico ou licença maternidade. A coleta ocorreu no mês de junho
de 2020.
Foram convidados a participar 47 profissionais atuantes na UTIN
durante o período da pesquisa, considerando plantões diurnos e noturnos. A equipe era composta por oito enfermeiros, 16 técnicos de
enfermagem e 23 auxiliares de enfermagem.
Houve apresentação dos objetivos às equipes, supervisão de enfermagem e educação continuada. Após aceite e assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foi agendada a aplicação dos questionários.
Dois questionários foram aplicados, sendo um para caracterização
sociodemográfica e outro com questões de múltipla escolha sobre
questões institucionais referentes à avaliação e manejo da dor e suas
consequências a curto e longo prazos e duas questões abertas sobre
dificuldades cotidianas de avaliação. As questões abertas foram: (1)
Você acha importante avaliar a dor do RN? Por quê? (2) Quais as
principais dificuldades que você encontra na rotina de trabalho para
realizar a avaliação e alívio da dor do RN?
O desenvolvimento do estudo atendeu às normas nacionais e internacionais de ética em pesquisas envolvendo seres humanos, atendendo à resolução MS/CNS 466/2012, mediante a assinatura do
(TCLE), em duas vias, após a aprovação pelo comitê de ética em
pesquisa da UNISA de acordo com CAAE: 30074720.0.0000.0081

205

BrJP. São Paulo, 2021 jul-set;4(3):204-9

Moura DM e Souza TP

e o parecer nº 3.931.829, assim como pela instituição coparticipante
pelo CAAE: 30074720.0.3001.5447 e o parecer nº 3.939.368.
Os dados foram organizados em planilhas do software Microsoft Excel® 2016 e foi realizada análise descritiva com descrição das frequências para as questões fechadas (múltipla escolha) e, para as questões
abertas, foi realizada categorização das falas.
RESULTADOS
A amostra foi composta por 44 profissionais (93,6% da população)
sendo 8 enfermeiros, 14 técnicos de enfermagem e 22 auxiliares de
enfermagem, todos do sexo feminino, com tempo médio de atuação profissional 8,2 anos, sendo a profissional mais experiente com
26 anos de atuação e a menos experiente com um ano de atuação
na UTIN, 50% do período diurno e 50% do noturno. Dentre as
enfermeiras, 6 (75%) possuíam pós-graduação em neonatologia e 2
(25%) em neonatologia e pediatria.
A maioria (81,8%) referiu que há protocolos/recomendações sobre
a avaliação da dor do RN. A presença de escala de dor direcionada a este tipo de paciente é conhecida por 100% das enfermeiras,
85,7% das técnicas e 72,7% das auxiliares enfermagem. A maior
parte (52,3%) informou que não há treinamentos sobre o tema da
dor no RN nessa instituição. A documentação do escore da dor e
sua avaliação ocorre na anotação de enfermagem (56,8%), entretanto existe um campo próprio para sua documentação no sistema
de prontuário eletrônico e 100% da amostra afirma que avaliação
da dor do RN deve fazer parte da prescrição de enfermagem. A rotina de avaliação da dor é feita com os sinais vitais majoritariamente
(61,4%) pelo auxiliar e técnica de enfermagem.
Na questão referente a quais profissionais poderiam realizar a identificação da dor neonatal, os participantes do estudo poderiam assinalar mais de uma alternativa, sendo assim, 63,6% da equipe direcionou o enfermeiro, em alternativa 40,9% informaram que todos os
profissionais da equipe multiprofissional estariam aptos a realizarem
essa avaliação.
A tabela 1 apresenta a frequência de resposta, por categoria profissional da enfermagem, de questões de múltipla escolha relacionadas
à avaliação da dor neonatal. As participantes poderiam escolher mais
de uma alternativa.
A tabela 2 apresenta as condutas realizadas pela equipe de enfermagem quando ocorre a identificação da dor, com possibilidade de
escolher mais de uma opção.
A tabela 3 aponta quais são as estratégias não farmacológicas mais
utilizadas pela equipe de enfermagem da instituição para o manejo
da dor, com possibilidade de escolher mais de uma opção.
A equipe de enfermagem tem um rol de intervenções não farmacológicas para alívio da dor, no entanto, o registro está prejudicado.
Nas questões abertas houve categorização das respostas. Referente à
questão sobre a importância da avaliação da dor do RN, 88,63% dos
colaboradores responderam ser importante, sendo que 11,36% não
responderam à pergunta. 34,09% elencaram como fator de maior
importância para essa avaliação evitar consequências a longo prazo, seguido por proporcionar cuidado humanizado proporcionando
conforto; entretanto, apenas 13,63% dos participantes atribuíram
a avaliação da dor neonatal como fator importante para tomada de
conduta adequada.
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Tabela 1. Avaliação e consequências da dor em paciente neonatal
Questões

Enfº

Téc. Enfº

Aux. Enfº

O que a dor altera no RN?
Frequência cardíaca

100%

100%

95,5%

Temperatura

62,5%

85,7%

86,4%

Melodia do choro

100%

100%

100%

Saturação

50%

21,4%

40,9%

Expressão facial

87,5%

64,3%

72,7%

Tremores nas mãos e nos pés

87,5%

92,9%

90,9%

Quais as consequências que a exposição do RN à dor pode trazer
para sua vida futura?
Déficit de atenção na fase
escolar

100%

92,9%

90,9%

Ganhar de peso

37,5%

50%

22,7%

Menor tolerância a dor na
vida adulta

87,5%

71,4%

72,7%

Propensão a desenvolver
depressão e ansiedade na
vida adulta

75%

71,4%

72,7%

Alterar o vínculo entre mãe
e filho

50%

64,3%

90,9%

Aumentar as horas de sono

-

14,3%

36,4%

Não causa consequências
pois é algo pontual

-

-

-

Nenhuma das anteriores

-

-

-

Um RN prematuro sente dor?
Sim

100%

71,4%

100%

Não

-

28,6%

-

Não sabe

-

-

-

Tabela 2. Condutas frente à dor em paciente neonatal
Questões

Enfº

Téc. Enfº

Aux. Enfº

Ao identificar que o RN apresentou dor durante a realização de
algum procedimento qual(is) conduta(s) você realiza?
Discute com a equipe

62,5%

35,71%

Comunica a chefia

62,5%

92,85%

100%

75%

71,42%

86,36%

-

-

-

Registra no prontuário
Não faz nada

36,36%

Utiliza alguma analgesia para alívio da dor?
Sim*

87,5%

21,42%

27,27%

Não

12,5%

78,57%

72,72%

Quando a escala de dor utilizada na instituição** sugere que o RN
está com dor, que conduta você realiza?
Discute com a equipe

62,5%

Comunica a chefia

62,5%

100%

100%

Registra no prontuário

87,5%

85,71%

90,90%

-

-

-

-

-

-

Não faz nada
Não há escala de dor nesta
instituição

35,71%

40,90%

*Dipirona, Paracetamol, Fentanil, Lidocaína, Morfina, Codeína, Midazolam, Cetamina conforme prescrição médica. **NIPS =Neonatal Infant Pain Scale.
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Tabela 3. Medidas não farmacológicas para controle da dor
Questões

Enfº

Téc. Enfº

Aux. Enfº

Quais são as intervenções não farmacológicas realizadas na presença de dor?
Sucção não nutritiva

100%

85,71%

90,90%

Glicose/sacarose oral

25%

14,28%

18,18%

Aleitamento materno

100%

85,71%

77,27%

Massagem terapêutica

37,5%

50%

40,90%

Toque

62,5%

57,14%

45,45%

Método canguru

87,5%

64,28%

86,36%

Contenção facilitada

87,5%

75,57%

50%

Posicionamento

87,5%

50%

68,18%

Ninho

75%

64,28%

63,63%

Diminuição de estímulos auditivos

75%

78,57%

59,09%

Diminuição de estímulos visuais

75%

57,14%

50%

Musicoterapia

25%

-

9,09%

Você registra em prontuário a utilização de métodos não farmacológicos utilizados para alívio da dor do RN?
Nunca
Raramente

-

21,42%

18,18%

12,5%

28,57%

-

Algumas vezes

25%

-

18,18%

A maioria das vezes

25%

21,42%

18,18%

37,5%

28,57%

45,45%

Sempre

Tabela 4. Desafios na rotina de trabalho para realizar a avaliação e
alívio da dor do recém-nascido
Questões

Enfº

Téc. Enfº

Aux. Enfº

Dificuldade na avaliação de sinais específicos de dor

-

14,3%

18,2%

Complexidade para localizar o
ponto inicial da dor

-

-

4,5%

37,5%

14,3%

18,2%

Falha na comunicação com a
equipe

-

-

4,5%

Necessidade de treinamento
sobre a temática da dor

25%

14,3%

4,5%

-

-

4,5%

Ausência de conduta médica

Recursos humanos

A questão relacionada aos desafios na avaliação e alívio da dor não
foi respondida por 25% dos enfermeiros, 43% dos técnicos e 27%
dos auxiliares. Entretanto, 12,5% dos enfermeiros, 21,4% dos técnicos e 18% dos auxiliares afirmaram não ter dificuldade nesta questão. As demais dificuldades estão apresentadas na tabela 4.
DISCUSSÃO
Todas as profissionais participantes da pesquisa consideram que o
RN prematuro e termo sentem dor e reconhecem a importância
de sua avaliação. Resultados similares foram apresentados em outras
pesquisas sobre percepção e conhecimento da equipe de enfermagem frente à dor no paciente neonatal3,21, entretanto, um estudo
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evidenciou que em tempos atuais foi possível encontrar profissionais
que desacreditam da capacidade dos RN em sentir dor, tal fato pode
ser atribuído à ausência de conteúdo específico nos cursos técnicos
e graduações sobre o tema e também à assistência prestada, permitindo desta forma que esse pensamento se perpetue e o sofrimento
álgico permaneça subtratado5.
Verificou-se que grande parte dos profissionais se sentiam aptos a
relatar verbalmente suas dificuldades sobre a avaliação e tratamento
da dor neonatal, assim como sobre a importância de valia-la nesses
pacientes, porém, mesmo com a apresentação do TCLE e explicação
do termo de confidencialidade, 31,8% dos profissionais não se sentiram à vontade para responder às questões por escrito.
A equipe apresentou conhecimento condizente com a literatura sobre as alterações fisiológicas apresentadas pelo RN quando exposto
à dor, entretanto, ao responderem sobre os efeitos deletérios da dor
a longo prazo, alguns profissionais assinalaram que a dor poderia
favorecer o ganho de peso e aumento das horas de sono, todavia, a
literatura aponta que a exposição prolongada à dor ocasiona resposta
generalizada ao estresse. Esse cenário induz à liberação de hormônios, nocivos quando liberados em grande quantidade, a mobilização de substratos e catabolismo favorecendo perda ponderal de
peso, além de alterações de sinais vitais, arritmias cardíacas e danos
ao desenvolvimento cerebral como, modificações permanentes na
organização do sistema nociceptivo8,9,22.
Os instrumentos para avaliação da dor no período neonatal são facilitadores baseando-se em modificações de parâmetros fisiológicos
e comportamentais, podendo serem observados antes ou depois da
aplicação de um estímulo doloroso, desta forma, o comportamento
é a principal origem de informações que os profissionais devidamente capacitados2 possuem sobre os RN e sua avaliação deve ser feita
de forma precisa1,24. Todos os enfermeiros conhecem esta escala de
avaliação e seu uso é recomendado para eles, no entanto, os profissionais que mais avaliam a dor são os técnicos e auxiliares de enfermagem no momento da realização dos sinais vitais, somado ao fato
de que em média 52,3% mencionaram nunca ter participado de
capacitações relacionadas ao tema.
O registro da dor também possui grande importância e faz parte das
atribuições da equipe, uma vez que o prontuário é um documento
legal. Porém, o registro das atividades realizadas ainda é insuficiente
e inadequado tanto por questões relacionadas a hábitos quanto ao
dimensionamento de pessoal22,23. Nesta questão, em média 20,5%
dos participantes afirmaram que o registro era realizado junto ao
campo de sinais vitais, apontando inconsistência, pois este campo
é formatado para avaliação numérica do escore de dor em pacientes
capazes de comunicar-se verbalmente e 2,3% dos participantes relataram não registrar a avaliação da dor do RN em nenhum local,
negligenciando-a. Esta falta de adesão à avaliação álgica reforça a
subnotificação já apontada pelas pesquisas13,25.
Quando analisadas as questões referentes às dificuldades encontradas
para avaliação e manejo da dor neonatal, houve destaque para a ausência de condutas médicas após a avaliação, direcionando a importância
de métodos farmacológicos neste contexto de UTIN, somadas à fragilidade no trabalho interprofissional, proporcionando um período de
exposição maior à dor e seus efeitos deletérios de forma desnecessária.
Pesquisas apontam que essa fragilidade gera uma desestabilização na
equipe, sentindo-se desvalorizada e não acolhida22,25.
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Ainda no campo das dificuldades vivenciadas pela equipe, outro
ponto de destaque foi a falta de treinamentos dos protocolos institucionais direcionados à temática, corroborando os resultados apontados na literatura, em que são enfatizadas as lacunas existentes entre o
conhecimento da equipe relativo à avaliação e gestão da dor neonatal
e ausência de treinamentos e de protocolos que são ações fundamentais22,24,25, constituindo uma grande problemática institucional.
O processo de manejo farmacológico ocorre de forma interprofissional com a escolha do fármaco pelo profissional médico com
suporte da equipe de farmácia clínica, devido à metabolização, vias
de excreção e até mesmo efeitos desconhecidos26 e completado pela
equipe de enfermagem mediante sua administração. Dentre os
principais fármacos apontados na pesquisa, ressalta-se reservas de
diversos estudos quanto à utilização da dipirona no período neonatal por falta de estudos farmacológicos e clínicos que excluam
riscos8,26 à saúde do RN, desta forma, o analgésico não opioide
de melhor escolha foi o paracetamol, por sua eficácia e segurança
comprovadas. O fentanil vem sendo amplamente difundido por
seu baixo índice de efeitos adversos, tornando-se um dos principais fármacos de escolha, o midazolam é igualmente difundido
para utilização em pequenas doses durante procedimentos de curta duração e estudos recentes têm relacionado sua escolha como
sedativo, porém alertam para o aumento de eventos neurológicos
adversos aos 28 dias de vida8.
Na atualidade as medidas não farmacológicas constituem um importante pilar na condução e tratamento da dor de leve intensidade,
além de não elevar os custos institucionais, sendo um aliado para a
equipe de enfermagem que atua nas UTIN16,21. Os métodos mais
utilizados nesta pesquisa, como a sucção não nutritiva, aleitamento
materno e método canguru corroboram com os métodos amplamente recomendados pela literatura, seja por competirem de forma positiva com o estímulo doloroso ou por facilitarem o processo
de reorganização do RN. Todavia, métodos menos mencionados,
como a diminuição de estímulos sonoros e visuais, também são efetivos na reorganização do RN, além de realizarem proteção neurológica, principalmente nos prematuros9,11.
Apesar de existir conhecimento técnico por parte das equipes de
enfermagem sobre o manejo da dor neonatal, a prática destes cuidados não é uma realidade amplamente implantada nos serviços
de UTIN, impactando na qualidade da assistência prestada. Esta
realidade aponta para a necessidade de investimento em estratégias
educativas3,25,27. Uma educação continuada e permanente pautada
em evidências científicas auxilia os profissionais a adotarem medidas
de controle efetivas e seguras para prevenção e manejo da dor.

na parte prática, seja em ações que contribuam para uma assistência
verdadeiramente interprofissional.
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Avaliação da dor do recém-nascido pré-termo submetido a punção
venosa periférica e a troca de fraldas
Pain assessment of preterm newborns in peripheral venipuncture and diaper changes
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor e o estresse são os
principais fatores de estímulo às alterações comportamentais, fisiológicas e hormonais dos recém-nascidos pré-termos (RNPT)
internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN);
portanto, a avaliação multidimensional sistemática da dor se torna uma ferramenta imprescindível para a redução do impacto da
estimulação cerebral, visto que direciona para o adequado tratamento. Os objetivos deste estudo foram avaliar a dor à beira do
leito de RNPT submetidos à punção venosa periférica ou à troca
de fraldas e descrever as medidas para o alívio da dor.
MÉTODOS: Estudo longitudinal, com uma coorte prospectiva
de 25 RNPT, realizado em uma UTIN no município do Rio de
Janeiro. Foi realizada avaliação da dor à beira do leito em três
momentos distintos, com a Neonatal Infant Pain Scale e Premature Infant Pain Profile, quando submetidos à punção venosa periférica para terapia infusional e troca de fraldas. As pontuações
das escalas foram analisadas por meio do teste Qui-quadrado.
RESULTADOS: No grupo punção, houve presença de dor e aumento da intensidade. No grupo fralda, três RNPT mostraram
presença de dor na terceira avaliação. Durante a punção venosa
periférica, foram utilizadas as medidas não farmacológicas; glicose oral a 25%, sucção não nutritiva e a combinação das duas.
CONCLUSÃO: A avaliação da dor à beira do leito por meio
de escalas auxilia os profissionais de enfermagem na prevenção e
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tratamento da dor, evitando respostas alteradas do recém-nascido
diante de procedimentos.
Descritores: Dor, Enfermagem neonatal, Fraldas infantis, Punções, Recém-nascido prematuro.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain and stress are the
main factors stimulating behavioral, physiological, and hormonal changes in preterm newborns (PTNB) admitted to a Neonatal Intensive Care Unit (NICU); therefore, the systematic
multidimensional assessment of pain at the bedside becomes an
essential tool for reducing the impact of brain stimulation, as
it guides the appropriate treatment. The objectives of this study were to assess the pain at the bedside of PTNB submitted
to peripheral venipuncture or diaper change and to describe the
measures for pain relief.
METHODS: Longitudinal study, with a prospective cohort of
25 PTNBs, carried out in an NICU in the city of Rio de Janeiro. Pain assessment at the bedside was performed at three different times, using the Neonatal Infant Pain Scale and Premature
Infant Pain Profile, when subjected to peripheral venipuncture
for infusion therapy and diaper changes. The scores of the scales
were analyzed using the Chi-square test.
RESULTS: In the puncture group, there was pain and increased intensity. In the diaper group, three PTNB showed pain at
the third assessment. During peripheral venipuncture, the non-pharmacological measures were used oral 25% glucose, non-nutritive suction, and a combination of the two.
CONCLUSION: Assessing pain at the bedside using scales helps
nursing professionals in pain prevention and treatment, avoiding
altered responses of newborns in the face of procedures.
Keywords: Diapers Infant, Neonatal nursing, Pain, Premature
newborn, Punctures.
INTRODUÇÃO
A dor e o estresse são os principais fatores de estímulo às alterações
comportamentais, fisiológicas e hormonais dos recém-nascidos pré-termos (RNPT) internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN)1,2. A prevenção da dor neonatal deve ser uma meta
para todos os cuidadores, pois a exposição repetida tem várias consequências a curto e longo prazo para o desenvolvimento do recém-nascido (RN) devido ao cérebro ter maior plasticidade, principalmente nos pré-termos3.

Avaliação da dor do recém-nascido pré-termo submetido
a punção venosa periférica e a troca de fraldas

Os primeiros 14 dias de internação na UTIN correspondem ao período em que RNPT são submetidos a um maior número de procedimentos diagnósticos e terapêuticos, a fim de acompanhar o seu
estado de saúde4. O estresse e a dor podem estar associados aos cuidados de rotina, como a troca de fraldas, e a procedimentos invasivos
frequentes, como a punção venosa periférica5.
A troca de fraldas, apesar de ser um procedimento indolor, pode gerar respostas à dor no RN que está sendo submetido a outros procedimentos dolorosos, demonstrando resposta alterada à dor6 definida
como alodinia7. Isso acontece porque a ocorrência de dor repetida
pode alterar o desenvolvimento do cérebro do RNPT no que tange
às funções cognitivas e comportamentais6.
Outra alteração, conhecida como hiperalgesia, que é a resposta
exacerbada a um estímulo doloroso7, decorre de numerosos procedimentos médicos que envolvem punção com agulha e são onipresentes nos cuidados de saúde contemporâneos utilizados para
diagnosticar, tratar e monitorar condições médicas8. Devido à frequência com que a punção venosa é realizada na UTIN, torna-se
necessário avaliar e tratar as respostas comportamentais e fisiológicas
dos RN submetidos a tal procedimento9.
Somado ao fato de somente 60% das punções venosas periféricas
serem efetivas em uma única tentativa, o RN fica mais exposto ao
estímulo doloroso em decorrência das diversas tentativas até a obtenção do sucesso10,11. Além disso, o dispositivo utilizado para punções
periféricas necessita de trocas em um tempo mais curto, sendo requisitadas múltiplas punções ao longo do tratamento9,12. Essa situação
poderia ser minimizada pela escolha de um dispositivo com tempo
de permanência mais longo, como o cateter central de inserção periférica (PICC) ou o cateter umbilical13,14.
A avaliação multidimensional sistemática da dor deve ser considerada como o quinto sinal vital pela equipe de enfermagem e aferida
à beira do leito com instrumentos validados e adequados ao que
se propõe15, tornando-se imprescindível para a redução do impacto da estimulação cerebral, visto que direciona para o adequado
tratamento9. Escalas que englobam os diferentes parâmetros de
resposta dos pré-termos são as mais indicadas, como as multidimensionais Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) e Premature Infant
Pain Profile (PIPP)16.
Os objetivos deste estudo foram avaliar a dor à beira do leito de
RNPT submetidos à punção venosa periférica ou à troca de fraldas
e descrever as medidas para o alívio da dor.
MÉTODOS
Estudo longitudinal com uma coorte prospectiva de RNPT, realizado em uma UTIN no município do Rio de Janeiro, referência
para o atendimento da gestante e RN de risco, no período de maio
a julho de 2010.
Os critérios de inclusão foram: idade gestacional entre 28 e 36 semanas, com necessidade de terapia infusional por cateter periférico sobre agulha, cateterismo umbilical ou PICC, sigla derivada do inglês
Peripherally Inserted Central Catheter. Os critérios de exclusão foram
índice Apgar no 5º minuto de vida inferior a sete, alterações cromossômicas ou malformações do sistema nervoso central, hemorragia
intraventricular grau III e/ou IV, mães usuárias de drogas, incluindo
álcool, maconha, cocaína, opioides e seus derivados.
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A amostra foi obtida por conveniência e o seu tamanho foi baseado
em uma estimativa de internações por ano. No período do estudo
foram internados 89 RN, sendo que 25 corresponderam aos critérios de seleção. Os RNPT foram separados em dois grupos: grupo
punção (GP) e grupo fralda (GF), considerando a frequência de exposição à dor diante do dispositivo para terapia infusional prescrito.
O GP estava em uso de cateter venoso sobre agulha com tempo de
permanência em torno de 72 a 96h. O GF estava em uso de cateter
umbilical, que tem tempo de permanência de até 14 dias se inserido
nas primeiras horas de vida, ou do PICC, que não apresenta tempo de permanência específico na literatura15. Assim, foi considerada
maior frequência de exposição à dor o uso do cateter sobre agulha e
menor frequência de exposição à dor o uso de um dos dispositivos
intravenosos centrais. O procedimento de troca de fralda foi escolhido por gerar estresse ao RN na UTIN7.
Cada RNPT foi avaliado em três momentos distintos dentro de um
intervalo de até 15 dias e conforme a necessidade de obtenção de
acesso venoso periférico e troca de fraldas, impossibilitando a padronização dos momentos de avaliação. A primeira avaliação ocorreu
desde o momento da admissão até 24 h de internação. A segunda
avaliação aconteceu entre o 2º e o 13º dia de internação e a terceira
avaliação ocorreu entre o 6º e o 14º dia.
Foram perdidos os RNPT que tinham a suspensão da terapia infusional e retirada do dispositivo antes do intervalo estabelecido, sendo
excluídos três RNPT no momento da terceira avaliação do GP.
Todos os RNPT que participaram do estudo permaneceram em repouso por, pelo menos, 30 minutos, sem qualquer tipo de estimulação antes das avaliações, que ocorreram durante o período diurno,
por ser o período de maior atividade na unidade.
Foram utilizados como instrumentos para avaliar a dor à beira do
leito a NIPS e o PIPP. A NIPS foi usada para avaliar a presença ou
não de dor e o PIPP, para avaliar a intensidade da dor.
A NIPS possui cinco indicadores comportamentais, sendo eles a expressão facial, o choro, a movimentação de braços e pernas, o estado
de sono/alerta e um indicador fisiológico, que é o padrão respiratório. A pontuação varia entre zero, um e dois pontos, de acordo
com cada indicador. O valor zero é a pontuação mínima e sete a
máxima, sendo a presença de dor caracterizada pelo somatório de
quatro pontos ou mais17.
O PIPP é dividido em duas etapas de observação, a primeira ocorre
15 segundos antes da realização do procedimento, sendo verificada e
registrada a frequência cardíaca e saturação de oxigênio basal, idade
gestacional e estado de alerta. A segunda etapa ocorre através da observação por 30 segundos após o procedimento, identificando os indicadores comportamentais testa franzida, olhos espremidos e sulco
nasolabial, além dos fisiológicos, como frequência cardíaca máxima
e saturação de oxigênio mínima. Zero é a pontuação mínima e 21 a
máxima. Considera-se presença de dor pontuação entre 7 e 11 e dor
intensa acima de 1218.
No GP foi avaliada a presença da dor quando a agulha era introduzida, rompendo a barreira da pele do RNPT na primeira tentativa de
punção venosa periférica, seja essa bem-sucedida ou não. No GF foi
considerado o momento em que ocorreu a troca de fralda molhada
pela fralda limpa com fixação das fitas autoadesivas bilaterais.
Cada avaliação de dor ocorreu em três tempos. Tempo basal - imediatos 15 s antes do procedimento, utilizada parte inicial do PIPP, sendo
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RESULTADOS

observados e registrados idade gestacional, estado comportamental,
frequência cardíaca e saturação de oxigênio basais. Tempo 1 - momento da realização do procedimento, utilizada a NIPS. Tempo 2
- pós-procedimento, em que o RN foi observado por 30 segundos.
Conforme o PIPP foi realizada a observação do tempo de manutenção da sobrancelha saliente, olhos espremidos e sulco nasolabial, além
disso, a frequência cardíaca máxima e saturação de oxigênio mínima
foram obtidos. Após a aplicação das escalas à beira do leito nos tempos
descritos, foram calculadas as pontuações totais e registradas as medidas de alívio da dor utilizadas e o número de tentativas de repetição
das punções, caso não fosse obtido sucesso na primeira tentativa.
Foi utilizado um formulário para a extração dos dados de caracterização dos RNPT nos prontuários. Foram extraídos os dados referentes às características clínicas e do registro do número de procedimentos realizados nas 24 horas anteriores à avaliação, como controle
de potenciais vieses.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (CEP
SMSDC-RJ), sob Parecer no 85A/2010, respeitando todos os princípios éticos determinados pelo Conselho Nacional de Saúde. Todos
os responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Foram alocados 15 RNPT no GP e 10 no GF. As variáveis referentes
à caracterização dos RNPT estão apresentadas na tabela 1.
A tabela 2 apresenta a categorização da dor obtida pela pontuação
das escalas utilizadas em cada dia de avaliação dos RNPT. Na primeira avaliação (momento da admissão até 24 h de internação),
quando utilizada a NIPS, os RNPT que utilizaram o cateter sobre
agulha para terapia infusional tiveram um RR 3,3 vezes maior de
sentir dor quando comparados com o GF, que usava o dispositivo
de maior tempo de permanência. Quando avaliado pelo PIPP, o RR
de sentir dor foi de 4,6 vezes maior.
Na segunda avaliação (2º e 13º dia de internação), utilizando a NIPS,
os RNPT que utilizaram o cateter sobre agulha para terapia infusional
tiveram um risco 8,6 vezes maior de sentir dor quando comparados
com o GF em uso de cateter de longa permanência. Na terceira avaliação (6º e o 14º dia), o RR dos RNPT que utilizaram o cateter sobre
agulha de sentir dor foi 3 vezes maior em comparação com o GF.
Observou-se que o número de RNPT do GP que pontuou dor intensa aumentou da primeira até a 3ª avaliação - 1ª avaliação: 1 RNPT; 2ª
avaliação: 4 RNPT; 3ª avaliação: 7 RNPT. No GF, 3 RNPT pontuaram presença de dor na terceira avaliação (entre 6º e 14º dia).
Neste estudo, foi considerada para avaliação da dor a primeira tentativa da punção venosa periférica. O número de tentativas (da 1ª
punção até a obtenção do sucesso da punção) foi contabilizado. A
média do número de tentativas de punção venosa periférica por
RNPT do GP foi de 1,4 na primeira avaliação (mín. 1; máx. 5), 2,2
na segunda avaliação (mín. 1; máx. 11) e 2,6 na terceira avaliação
(mín. 1; máx. 7), sugerindo uma redução no limiar da dor pelo aumento da sensibilidade local.
A tabela 3 apresenta as medidas de alívio da dor utilizadas no momento do procedimento pelos profissionais de enfermagem e do
número de procedimentos realizados nas 24 h anteriores à avaliação.
Somente os RNPT que foram submetidos à punção venosa periférica receberam algum tipo de medida não farmacológica para o
alívio da dor.

Análise estatística
Os dados coletados foram duplamente digitados no software Microsoft Office Excel. A caracterização da amostra, o número de tentativas de repetição do procedimento e as medidas de alívio da dor
utilizadas foram analisadas de forma descritiva para cada grupo. A
categorização da pontuação das escalas NIPS e PIPP foi analisada
através do teste Qui-quadrado. Os procedimentos realizados nas 24
h anteriores à avaliação foram analisados pelo teste Exato de Fisher.
Foi adotado nível de significância de 5%.
A medida de associação calculada foi o risco relativo (RR), sendo
considerados como não expostos aqueles com pontuação de dor ausente e expostos os que apresentaram pontuação referente à presença
de dor, independente da intensidade.

Tabela 1. Descrição das variáveis referente à caracterização dos RNPT em ambos os grupos. Rio de Janeiro, RJ
Variáveis

GP
n

%

GF
µ±DP

n

%

µ±DP

Sexo
Masculino

05

33,3

05

50

Feminino

10

66,7

05

50

-

-

05

50

03

20

03

30

1.500 a 2.499

11

73,3

02

20

≥ 2.500

01

6,7

-

-

<30

01

6,7

02

20

30 a 34

10

66,7

06

60

04

26,6

02

20

15

100

10

100

Peso ao nascer (g)
< 1.000
1.001 a 1.499

1822,3±445

Idade gestacional ao nascer (sem)

35 a 36
Total

33,6±1,6

GP = grupo punção; GF = grupo fralda, µ = média; DP = desvio padrão.
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Tabela 2. Categorização da pontuação de dor dos RNPT em ambos os grupos segundo as escalas NIPS e PIPP nas três avaliações. Rio de
Janeiro, RJ
Escalas de dor

1ª Avaliação
GP
n

GF
n

Ausente

05

08

Presente

10

02

NIPS

PIPP

2ª Avaliação

Valor
de p**

RR

0,091

3,3

0,097

GP
n

GF
n

02

09

13

01

4,6

3ª Avaliação*

Valor
de p**

RR

< 0,001

8,6

< 0,001

GP
n

GF
n

00

10

12

00

0

Ausente

08

09

02

10

01

07

Presente

06

01

09

00

04

03

Intensa

01

00

04

00

07

00

Total

15

10

15

10

12

10

Valor
de p**

RR

<0,001

0

<0,001

3,0

*Na terceira avaliação, houve perda de três RNPT do Grupo Punção (n=12) **teste Qui-quadrado; RR = risco relativo; GP = grupo punção; GF = grupo fralda; NIPS
= Neonatal Infant Pain Scale; PIPP = Premature Infant Pain Profile.

Tabela 3. Distribuição das medidas de alívio da dor utilizadas e dos procedimentos registrados nas 24 horas antes de cada avaliação em ambos
os grupos. Rio de Janeiro, RJ.
Variáveis

1ª Avaliação
GP
n

Medidas não farmacológicas
Glicose oral a 25%
Sucção não nutritiva (SNN)
Glicose oral A 25% + SNN
Nenhuma
Procedimentos registrados
Suporte ventilatório
CPAP nasal
Ventilação mecânica
Cateter de oxigênio nasal
Nenhum

GF
N

2ª Avaliação
Valor de
p**

GP
n

GF
n

3ª Avaliação*
Valor de
p**

GF
n

-

08
03
04

11
01
03

GP
n

08
01
03
10

10

10

Valor de
p**

0,023

0,565

0,2

-

00
01
01
10

04
04
00
02

-

00
10

-

00
12

01
09

1
-

04

0,667

00

04

0,029

06

-

12

06

-

01

1

00

00

-

09

-

12

10

-

02
08

0,4
-

00
12

03
07

0,078

12

10

10
01
00
04

04
06
00
00

-

04
01
00
10

04
04
00
02

Intubação orotraqueal
Nenhum

01
14

06
04

0,006
-

00
15

Reinstalação da pronga nasal
do CPAP
Nenhum

10

04

0,241

04

05

06

-

11

Coleta de sangue/punção venosa
Nenhum

06

01

0,179

01

09

09

-

14

Inserção do PICC
Nenhum

00
15

01
09

0,4
-

00
15

Total

15

10

15

10

*Na terceira avaliação, houve perda de três RNPT do GP (n=12); CPAP = Continuous Positive Airway Pressure; **teste Exato de Fisher; PICC = Peripherally Inserted
Central Catheter; SNN = sucção não nutritiva, GP = grupo punção; GF = grupo fralda.

Com relação aos procedimentos registrados nas 24 h que antecederam cada avaliação, os RNPT do GF foram aqueles mais submetidos ao suporte ventilatório (p=0,023) e à intubação orotraqueal
(p=0,006) na primeira avaliação. Na terceira avaliação, o GF apresentou a reinstalação da pronga nasal do CPAP (p=0,029), sigla derivada do inglês Continuous Positive Airway Pressure, dispositivo de
pressão positiva contínua das vias aéreas.
DISCUSSÃO
O presente estudo mostrou que o número de RNPT com presença e intensidade de dor foi cada vez maior a partir do segundo dia

de internação durante a realização da punção venosa periférica. Nos
RNPT que foram submetidos à troca de fralda, a dor esteve presente
na primeira e terceira avaliações. Algumas hipóteses podem ser utilizadas para justificar o aumento da intensidade da dor nos RNPT
do GP, mesmo com o uso de medidas para o alívio da dor, tais como
o número de repetidas punções venosas periféricas até ser obtido
sucesso e o uso não padronizado das medidas não farmacológicas.
E com relação ao GF, uma hipótese sugerida é que foram RN com
pesos e idades gestacionais menores e necessidade de maior quantitativo de procedimentos nas 24 h anteriores.
Em estudo epidemiológico desenvolvido na França, foi determinada
a frequência de punções venosas e a intensidade da dor na punção
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à beira do leito no período de 14 dias. Foram contabilizadas 1.887
punções venosas periféricas em 495 RN com média de idade gestacional de 33 semanas. Foram realizadas de forma efetiva 1.164
(61,4%) punções na primeira tentativa, 343 (18,2%) na segunda
tentativa, 188 (10,0%) na terceira tentativa e 192 (10,2%) com 4 ou
mais tentativas. Especificamente, para infusão farmacológica, foram
contabilizadas 735 (39%) punções no total, com média de 4,1 punções por pré-termo (mín. 1; máx. 17). A dor foi avaliada em 94,8%
dos RNPT, sendo apontados como fatores associados à alta pontuação o maior número de tentativas necessárias para a efetividade no
procedimento e a ausência dos pais durante a punção venosa11.
Neste estudo, a glicose oral a 25%, a SNN e a combinação das duas
medidas de alívio da dor foram as estratégias mais utilizadas pelos
profissionais de enfermagem que realizaram a punção venosa periférica. As soluções adocicadas durante a venopunção diminuem o
tempo de choro, atenuam a mímica facial e reduzem a resposta fisiológica à dor, em comparação com água destilada e a própria SNN.
Dentre as várias soluções adocicadas para o uso clínico em RN, a
solução glicosada a 25% ou 30% deve ser na dose de 0,5 mL para
os RNPT, administrada na parte anterior da língua cerca de dois
minutos antes da punção venosa19.
Um estudo descreveu as respostas comportamentais e fisiológicas de
84 RN submetidos à punção venosa, com e sem a utilização de medidas não farmacológicas para o alívio da dor. Ficou evidente que a
falta de implementação de diretrizes e protocolos nas instituições de
saúde para o manuseio adequado da dor pode acarretar, inclusive, a
ausência de utilização dessas medidas em procedimentos considerados dolorosos9. Embora tenham sido utilizadas neste estudo medidas
de intervenção não farmacológicas recomendadas na literatura, não
havia protocolo para o uso padronizado na unidade, gerando ações
individuais relacionadas à forma de oferecimento, dose, tempo de
analgesia da solução de glicose e frequência das sucções necessárias
ao fornecimento da analgesia.
Com relação à presença de dor no GF, conhecidamente um procedimento indolor, há evidências de que, neste grupo, o número de
RNPT com extremo e muito baixo peso foi maior quando comparado ao GP, assim como foram mais submetidos a procedimentos de
suporte ventilatório, intubação orotraqueal e reinstalação da pronga
nasal do CPAP. Não foram verificados escores de gravidade neste
estudo, contudo, com base na caracterização dos RNPT, pode se
considerar que os RNs deste grupo eram mais dependentes da tecnologia da UTIN.
Em estudo que relacionou a dor e o cortisol livre de 32 RNPT sob
procedimentos terapêuticos instituídos em terapia intensiva evidenciou-se que a ventilação invasiva, à qual os RNPT são submetidos
rotineiramente, desencadeou predomínio de dor moderada em
37,5%. Nos RNPT em CPAP, a dor moderada ou intensa ocorreu
em 9,4%. Quanto à punção, os RNPT apresentaram dor moderada
e intensa na mesma frequência, que foi de 31,3%. Em relação à finalidade da punção, mais da metade ocorreu para passagem de PICC,
de modo que 10 RNPT tiveram dor moderada. Ainda em relação à
punção venosa, quanto ao número de tentativas, os RN submetidos
a uma única punção venosa apresentaram dor moderada em 12,5%
e dor intensa em 9,4%20.
O suporte ventilatório oferecido por meio de ventilação invasiva através de intubação traqueal e não invasiva por meio do CPAP nasal
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provocou dor de diferentes intensidades no RNPT, com necessidade
de alívio. Um estudo que propôs um programa efetivo para o alívio
da dor na população neonatal, considerando a promoção da educação dos profissionais de saúde para isso, mostrou que RN em uso de
ventilação mecânica através de tubo traqueal precisam de analgesia e
sedação21, sem que deixem de ser oferecidas outras medidas para o
alívio da dor em procedimentos pontuais, tais como punção venosa,
punção de calcâneo, dentre outros4. Na dor provocada pela instalação e reinstalação da pronga do CPAP nasal, todos os 20 RNPT que
receberam SNN tiveram pontuação de dor ausente mensurada pela
NIPS22. Uma das limitações do estudo se refere à ausência do registro
do uso de medidas não farmacológicas nos procedimentos realizados
nas 24h anteriores à avaliação, que auxiliaria na discussão dos achados.
Apesar de estudos relacionarem o quantitativo de procedimentos
dolorosos com a memória da dor, em um estudo realizado com 36
RNPT de 30 semanas de idade gestacional hospitalizados na UTIN,
foi verificado que, ao efetuar a troca de fraldas, os RN apresentaram
a menor média de saturação de oxigênio e maior pontuação nas escalas de dor Behavioral Indicators of Infant Pain (BIIP), NIPS e PIPP.
No quinto e último dia de avaliação, foi verificada a maior média
referente à alteração da frequência cardíaca. Entretanto, não houve
correlação entre as experiências prévias de dor durante os 28 dias de
vida e a variação da saturação de oxigênio, frequência cardíaca ou
pontuação das escalas BIIP, NIPS e PIPP, considerando-se que os
RN não apresentaram alodínia23.
Apesar de não ter sido identificada a alodínia no estudo anterior, o
presente estudo identificou RNPT com presença de dor na troca
de fraldas. A troca de fraldas pode ser um evento considerado estressante, devido à frequência em que é realizada, demonstrando a
necessidade da utilização de intervenções que possam promover o
conforto e a diminuição do estresse24.
No estudo piloto de um ensaio clínico randomizado, realizado com
19 RNPT com média de idade gestacional de 32 semanas e peso
médio ao nascer de 1,732 g, avaliou-se o contato pele a pele na redução do estresse durante a troca de fralda através das alterações de
condutância da pele. Para avaliação da dor e estresse, foi utilizado um
equipamento de condutância Algesimeter, que identificou aumento
significativo dos picos de condutância antes e durante o procedimento da troca de fraldas, com redução durante e após. Observou-se
menor número de picos naqueles que estavam em contato pele a
pele se comparados com os que permaneceram na incubadora25.
A decisão sobre o alívio da dor dos RNPT deve ser sempre individualizada. É importante considerar a presença de dor quando o
RN for submetido a procedimentos dolorosos, como inserção de
cateteres, punções venosas e arteriais, ventilação mecânica, além daqueles cenários mais graves em que possam precisar de múltiplos
procedimentos26.
Como outra limitação do estudo e possível gerador de viés, não foi
verificado registro no prontuário do quantitativo de tentativas repetidas para obtenção do sucesso nos procedimentos realizados nas 24
h anteriores.
CONCLUSÃO
Este estudo mostrou que os RNPT que foram submetidos à punção venosa periférica com cateter sobre agulha apresentaram um RR
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maior de ter presença de dor quando comparados com aqueles do
GF, que utilizaram o dispositivo com tempo de permanência mais
longo. Os RNPT que foram submetidos ao procedimento doloroso
apresentaram resposta exacerbada à dor com o passar do tempo de
internação e os que foram submetidos à troca de fralda apresentaram
resposta dolorosa ao procedimento.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Dor crônica acarreta incapacidade funcional e social, impactando emocionalmente os indivíduos. O objetivo deste estudo foi descrever os principais comprometimentos das atividades de vida diária, sintomas ansiosos
e depressivos e qualidade de vida em pacientes com dor crônica.
MÉTODOS: Estudo transversal com pacientes de ambulatório
de dor crônica. Análise das variáveis clínicas e sociodemográficas,
assim como das atividades de vida diária. Avaliação de dor, de
sintomas ansiosos e depressivos pela Hospital Anxiety and Depression Scale, de qualidade de vida pelo questionário Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey e a análise dos
dados no programa estatístico SPSS.
RESULTADOS: Foi evidenciada limitação para o trabalho, movimento, lazer e atividade domiciliar, qualidade de vida abaixo da
mediana e pior para os domínios aspectos físicos e emocionais.
O sono foi muito comprometido, seguido de dificuldade parcial
para apetite e atividade sexual. Embora apresentassem sintomas
ansiosos e depressivos, a maioria dos participantes estavam moderadamente satisfeitos com o tratamento.
CONCLUSÃO: A dor crônica impacta de forma muito significativa na qualidade de vida, comprometendo e limitando as atividades diárias de modo mais intenso nos portadores de sintomas
ansiosos e depressivos.
Descritores: Ansiedade, Depressão, Dor crônica, Qualidade de vida.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic pain causes
functional and social disability, resulting in emotional impact.
This study’s objective was to describe the main impairments of
activities of daily living, anxious and depressive symptoms, and
quality of life in patients with chronic pain.
METHODS: Cross-sectional study with chronic pain outpatients. Analysis of clinical and sociodemographic variables, as
well as activities of daily living. Assessment of pain, anxious and
depressive symptoms by the Hospital Anxiety and Depression
Scale, quality of life by the Medical Outcomes Study 36 - Item
Short Form Health Survey questionnaire and data analysis by the
SPSS statistical software.
RESULTS: The study observed limitations in work, movement,
leisure and home activities, quality of life below the median and
worse for the physical and emotional domains. Sleep was very
impaired, followed by partial difficulty with appetite and sexual
activity. Although they had anxious and depressive symptoms,
most participants were moderately satisfied with their treatment.
CONCLUSION: Chronic pain has a very significant impact on
quality of life, impairing and limiting daily activities more intensely in individuals with anxious and depressive symptoms.
Keywords: Anxiety, Chronic pain, Depression, Quality of life.
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INTRODUÇÃO
Dor é um sintoma muito prevalente na maioria das doenças,
podendo inclusive existir como condição única, tornando-se
também uma síndrome específica1-3. Aproximadamente 80% da
população mundial procura regularmente os sistemas de saúde
com queixas de algum tipo de dor4. A dor crônica (DC), além
de ser uma doença grave, tem impacto no estado funcional e no
retorno ao trabalho5.
No Brasil, a DC é considerada um problema de saúde pública, pois
aproximadamente 76,2% da população apresenta DC recorrente
ou com duração de, pelo menos, seis meses6. A DC é considerada
uma doença decorrente de disfunção do sistema somatossensorial e
provoca alterações multifatoriais importantes especialmente quando
associada com sintomas depressivos, podendo interferir sobremaneira na qualidade de vida (QV) do indivíduo7.
Estudos têm relatado a prevalência de distúrbios psíquicos em associação com DC, incluindo a depressão, que está presente na maioria dos pacientes com DC de modo muito mais frequente do que
na população geral8-12. A ansiedade também está presente na maior

Comprometimento da qualidade de vida por ansiedade
e depressão em pacientes com dor crônica

parte dos portadores de DC quando comparados àqueles sem essa
condição clínica13.
A DC afeta a vida pessoal e profissional dos pacientes, piorando a
QV devido à incapacidade física, interferência no trabalho e lazer
com a família, afastamento do convívio social e sofrimento psíquico, tornando estas relações complexas e difíceis de serem compreendidas14.
Este estudo teve como objetivo descrever os principais comprometimentos das atividades de vida diária, sintomas ansiosos e depressivos
e QV dos pacientes com DC.
MÉTODOS
Foi realizado um estudo transversal que incluiu 164 pacientes portadores de DC atendidos no Ambulatório de Dor da Universidade
Federal da Bahia (UFB). A coleta de dados foi realizada por um
médico, dois psicólogos e dois estudantes de medicina dos últimos
anos de graduação após devido treinamento para garantir maior
concordância entres as respostas. Foram incluídos pacientes de ambos os sexos e faixa etária entre 18 e 80 anos e excluídos sujeitos
com dificuldade em compreender os objetivos do estudo, que não
concluíram o protocolo e pacientes com dor oncológica.
Foi utilizado o questionário de dados sociodemográficos e clínicos,
composto por quesitos referentes à caracterização social e demográfica dos sujeitos, assim como informações referentes à dor e suas
repercussões. A dor foi avaliada pela escala visual numérica (EVN),
que consiste em uma linha graduada de zero a 10, em que zero representa ausência dor e 10 a pior dor que se possa imaginar15. Os
valores obtidos foram categorizados da seguinte forma: zero = ausência de dor; 1, 2 e 3 = dor leve; 4, 5 e 6 = dor moderada; 7, 8 e
9 = dor intensa; e 10 = dor insuportável. Também foi utilizada a
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), que possui 14 questões, sendo sete para ansiedade e sete para depressão, tendo como
pontos de corte oito para ansiedade e nove para depressão16. Por fim,
a QV foi avaliada pelo Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form
Health Survey (SF-36), instrumento genérico que avalia as seguintes
dimensões: Capacidade Funcional (capacidade de cuidar de si mesmo e de desempenhar atividades de vida diária); Aspectos Físicos
(impacto da saúde física para desempenhar suas atividades); Dor
(nível de dor para o desempenho de suas atividades diárias); Estado
Geral de Saúde (como o indivíduo percebe sua saúde); Vitalidade
(vigor físico); Aspectos Sociais (impacto das condições físicas sobre
sua vida social); Aspectos Emocionais (o emocional interferindo em
suas atividades diárias) e Saúde Mental (interferência do estado de
humor sobre sua vida). Para analisar as oito dimensões da escala,
utilizaram-se escores de zero (mais comprometido) a 100 (nenhum
comprometimento) 17.
Os indivíduos foram incluídos na pesquisa após a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), obedecendo
as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo
Seres Humanos, segundo a resolução nº 466/12 de 12 de dezembro
de 2012, do Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde
(ANVISA, 2004).
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa,
com CAAE número 49909615.8.0000.0049 e parecer número
1.446.343.
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Análise estatística
Para análise e tabulação dos dados foi utilizado o programa
estatístico SPSS versão 17.0. As variáveis quantitativas foram
expressas em médias e desvio padrão e as variáveis categóricas em frequências simples, absoluta e relativa. As variáveis da
EVN e da SF-36 foram consideradas variáveis ordinais (escores)
e apresentadas sob a forma de mediana e intervalo interquartílico. Os valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente
significativos.
RESULTADOS
A média de idade foi de 50 anos, sendo destes 89,6% do sexo feminino, com maior prevalência de pacientes que têm religião, escolaridade até ensino médio e desempregados (63,4%).
Em relação ao diagnóstico clínico, o mais prevalente foi referente a doenças degenerativas (68,9%), como lombalgia, artrose,
artrite, hérnia discal, radiculopatia, entre outras. Quanto à intensidade, a dor variou de moderada a intensa. Os analgésicos
(93,3%), seguidos dos antidepressivos (70,7%), foram os fármacos mais usados. Outros tratamentos utilizados foram: atividade
física (41,5), bloqueios anestésicos (39,6), fisioterapia (34,8) e
acupuntura (34,8). A maior parte dos indivíduos referiu melhora
com o tratamento.
Em relação às limitações relacionadas às atividades diárias, foram
encontradas dificuldades parciais nos itens movimento, lazer e atividade domiciliar. Foi encontrada maior frequência de limitação total
no item relacionado ao trabalho (Tabela 1).
Tabela 1. Limitações diárias dos pacientes com dor crônica
Limitações

n (%)

Movimento
Total
Parcial
Sem limitação

77 (47)
83 (51)
4 (2,4)

Trabalho
Total
Parcial
Sem limitação

121 (74)
36 (22)
7 (4,3)

Lazer
Total
Parcial
Sem limitação

66 (40)
86 (53)
12 (7,3)

Atividade domiciliar
Total
Parcial
Sem limitação

61 (37)
93 (57)
10 (6,1)

Em relação aos comprometimentos referentes às atividades diárias, foi evidenciada dificuldade significativa referente ao sono,
dificuldade parcial com relação ao apetite e atividade sexual, dificuldade moderada com a autoestima e satisfação pessoal. Não
houve comprometimento da higiene pessoal. Sintomas ansiosos
e depressivos estiveram presentes na maior parte dos sujeitos avaliados (Tabelas 2 e 3).
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Tabela 2. Comprometimento das atividades dos pacientes
Comprometimento

n (%)

Sono
Total
Parcial
Sem comprometimento

77 (47)
79 (48)
8 (5)

Apetite
Total
Parcial
Sem comprometimento

38 (23)
74 (45)
52 (32)

Atividade sexual
Total
Parcial
Sem comprometimento

60 (37)
73 (45)
31 (19)

Higiene pessoal
Total
Parcial
Sem comprometimento

8 (5)
58 (35)
98 (60)

Autoestima
Péssima
Ruim
Moderada
Boa
Ótima

28 (17)
13 (8)
88 (53)
32 (20)
3 (2)

Satisfação pessoal
Nada satisfeito
Pouco satisfeito
Moderadamente satisfeito
Bem satisfeito
Muito satisfeito

9 (5,5)
32 (20)
77 (47)
36 (22)
10 (6)

Sintomas ansiosos

125 (76)

Sintomas depressivos

97 (59)

Tabela 3. Avaliação da Qualidade de Vida dos pacientes com dor
crônica
Domínios do SF36
Capacidade funcional
Aspectos físicos

Resultados
25 (15 – 40)
0 (0 – 25)

Dor

22 (12 – 35)

Estado geral de saúde

35 (25 – 50)

Vitalidade

30 (15 – 45)

Aspectos sociais

38 (25 – 52)

Aspectos emocionais
Saúde mental

12 (0 - 67)
40 (27 – 63)

*Dados expressos em mediana e intervalo interquartílico.

DISCUSSÃO
Os resultados mostraram que a maioria dos pacientes com DC foi
do sexo feminino, tal como observado em outros trabalhos18,19. A
justificativa para este fato é que as mulheres possuem menor limiar e
tolerância à dor20, além de características anátomo-funcionais como
menor estatura, menor índice de massa muscular e óssea, articulações mais frágeis e maiores variações hormonais em relação aos
homens, contribuindo para maior sobrecarga mecânica e tornando,
consequentemente, mais frequente a ocorrência de dor21.

218

A intensidade de dor moderada e intensa encontrada está de acordo
com a literatura pois em centros de referência são observados escores
altos de dor com duração contínua e associada a comorbidades que
afetam diretamente a QV, o que gera impacto socioeconômico significativo e, consequentemente, aumento da preocupação dos gestores
da saúde pública22.
Neste estudo, a maioria dos sujeitos possuía alguma religião, assim
como foi encontrado no estudo23, o qual detectou que a maioria
dos pacientes com queixa de dor intensa tem alguma religião, principalmente católica e evangélica. Há pesquisas que indicam que a
religiosidade auxilia na forma de lidar com a dor, aumentando o
limiar, pois a prática religiosa ativa o córtex cerebral pré-frontal, além
de elevar taxas de neurotransmissores como serotonina, GABA e dopamina, todos diretamente envolvidos com a fisiopatologia da dor24.
O estudo identificou que a maior parte dos sujeitos estavam desempregados. Isso decorre do fato de que a amostra foi obtida em um
centro de referência para o tratamento da dor e, como o afastamento
das atividades laborais muitas vezes faz parte do processo do adoecimento, o desemprego é uma consequência tardia. Estudo25 evidenciou o percurso terapêutico de trabalhadores com DC, que começa
pela automedicação, submissão aos riscos do trabalho, procura por
unidades de saúde de pronto-atendimento e, por fim, afastamento
das atividades laborais.
Em relação ao diagnóstico clínico, a maior prevalência foi referente às doenças degenerativas. Dentre estas, a dor lombar é a
mais frequente e, quando associada às condições psicossociais e
ao ambiente de trabalho, passa a ser uma das principais causas de
absenteísmo, tornando-se fator substancial de impacto nos custos
econômicos e sociais26,27.
Os analgésicos foram os fármacos mais utilizados, seguidos pelos
antidepressivos. A maioria das condições dolorosas envolveu vários
aspectos diferentes e o uso de analgésico como fármaco único pode
não ser adequado para aliviar a DC. Em algumas situações, a associação de analgésicos com dois ou mais fármacos pode resultar
em efeitos sinérgicos e proporcionar maior eficácia no alívio da dor,
sendo os antidepressivos importantes na estratégia terapêutica27,28.
Outros tratamentos realizados foram a atividade física, bloqueios
anestésicos, fisioterapia e acupuntura. A atividade física e a fisioterapia são componentes-chave na reabilitação do ponto de vista
biopsicossocial em indivíduos com DC. O exercício contribui para
a redução da dor além de melhorar as funções físicas. Quando essa
atividade é realizada em alto nível resulta em benefício na QV e no
bem-estar emocional29.
A acupuntura, por sua vez, é uma técnica que está inserida na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS
(PNPIC), além de ser recomendada pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) e pelo consenso do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos como uma prática eficaz, de forma isolada
ou adjuvante, em várias comorbidades de saúde, incluindo doenças
degenerativas que provocam frequentemente dores crônicas, como
fibromialgia e osteoartrite30.
Avaliar a resposta do melhor tratamento pode estar relacionado a
quanto o indivíduo tem expectativas acerca do que vem realizando.
Estudiosos corroboram este dado quando apontam que pacientes
com DC de modo geral que se submetem a inúmeras intervenções
farmacológicas ou não para o controle da dor precisam manter
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boa aliança terapêutica e tem suas próprias crenças sobre seu tratamento. Isso faz com que as expectativas possam variar ao longo
dos anos de adoecimento, influenciando nas respostas. Como na
DC a meta é aumentar a QV e aliviar o sofrimento, contrariando
a lógica da cura da dor, as expectativas do paciente podem sofrer
mudanças e diferir das expectativas criadas pela equipe de saúde
durante todo o processo31.
O presente estudo evidenciou que os pacientes com DC têm uma
QV baixa quando comparados com a média da população brasileira
em todos os domínios, sendo que os piores escores foram para os
aspectos físicos e emocionais. Estudo32, aplicando o mesmo questionário em mais de 12 mil brasileiros de todas as regiões do Brasil,
evidenciou que o valor é em geral mais baixo quando comparado
a países como Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha e Austrália.
Os valores desses dois domínios têm média expressivamente maior
quando comparadas aos valores encontrados nos pacientes com dor.
As limitações relativas ao trabalho para o indivíduo que sofre de DC
são muito intensas. Isso está relacionado à pouca produtividade e
incapacidade na execução das suas atividades, o que determina prejuízo no seu bem-estar geral e acaba comprometendo a dinâmica
dos movimentos para realizar as atividades diárias, culminando com
alteração do humor, do lazer, do sono e da QV, além de interferir
negativamente nas relações interpessoais33.
Muitas vezes os indivíduos relatam autopercepção negativa quando
interagem socialmente, com frustração e vergonha ao realizar suas
atividades cotidianas. Um estudo qualitativo34 realizado em pacientes com DC evidenciou que os pacientes se sentiam incompreendidos e sem suporte social, sendo que muitos associavam esse sentimento à ausência de sinais clínicos evidentes da doença. Isso gera
sofrimento e perda da identidade social, levando a maior dificuldade
ou até impossibilidade de desempenhar seu papel social, comprometendo não somente as relações afetivas, mas também a atividade
sexual, podendo rebaixar o humor, apetite e padrão do sono.
Em relação aos sintomas ansiosos, estudo35 relatou que a ansiedade
relacionada à dor pode justificar tratamento especificamente para
ansiedade, porquanto esta condição é uma vulnerabilidade em potencial que pode aumentar a sensibilidade à doença e medo da dor,
dificultando a efetividade do tratamento. Autores36 constataram que
a dor, quando associada à ansiedade e depressão, é mais incapacitante e implica em uma pior QV em relação aos pacientes que apresentam somente dor.
Segundo o estudo37, os prejuízos mais envolvidos com a DC a médio prazo foram problemas com o sono, absenteísmo laboral, problemas de relacionamento e aumento de risco de acidentes. A longo
prazo, foram observados piora dos distúrbios de sono com perda de
emprego, sequelas oriundas de acidentes, rompimento das relações e
surgimento ou agravamento de problemas de saúde. Essa associação
entre distúrbios do sono, seus prejuízos e a DC já está bem estabelecida pela literatura38.
A principal limitação do presente estudo está relacionada à temporalidade do diagnóstico, uma vez que o estudo foi feito em uma
única avaliação, o que não permite avaliar a presença de outros transtornos sobrepostos, por isso a necessidade de seguimento maior. A
característica da amostra, heterogeneidade da etiologia da dor e dos
dados sociodemográficos não permitiram analisar todas as variáveis
incluídas no estudo. Por outro lado, o fato de ter sido realizado em
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um centro de referência pode ser fator preditivo positivo, pois minimiza eventual viés de erro diagnóstico e abordagem terapêutica das
doenças estudadas.
Como recomendações para pesquisas futuras, são indicados estudos
de seguimentos longos objetivando acompanhar a resposta ao tratamento indicado e seus resultados efetivos na intensidade da dor e
na resposta dos escores da QV do indivíduo, assim como avaliação
ativa e cuidadosa da equipe de saúde a fim de entender e valorizar
os sintomas do indivíduo que sofre de dor, que vai muito além de
uma queixa, assim como compreender sua história e os sofrimentos
inerentes ao seu processo de adoecimento.
CONCLUSÃO
Pacientes portadores de DC apresentam baixos escores nos itens relacionados à QV e a presença de sintomas ansiosos e depressivos
potencializa o quadro clínico, gerando muitas limitações nas atividades diárias.
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Efeito imediato da quick massage sobre a tensão muscular e o limiar de
tolerância de dor à pressão
Immediate effect of quick massage on muscle tension and pressure pain threshold
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A massagem é descrita como
terapia complementar efetiva no alívio de dor e tensão muscular. O objetivo deste estudo foi verificar os benefícios da Quick
Massage sobre a tensão muscular e o limiar de tolerância de dor
à pressão (LTDP).
MÉTODOS: Estudo clínico randomizado que incluiu 40 docentes divididos aleatoriamente em grupo controle (GC) e grupo
experimental (GE). Eles foram avaliados quanto ao nível de tensão muscular na região dos ombros e pescoço por meio da escala analógica visual (EAV). O LTDP foi avaliado por algometria
sobre os músculos trapézio superior e esternocleidomastóideo e
nos seguintes pontos anatômicos: base do occipital, espinha da
escápula, região torácica (T6-T7) e região lombar (L4-L5). O
GE recebeu uma única sessão de Quick Massage por 20 minutos
na região dos ombros, pescoço e coluna vertebral.
RESULTADOS: Em relação à dor, somente na base do occipital
foi verificada diferença significante, o GE apresentou maior tolerância de dor à pressão tanto antes quanto após a intervenção em
relação ao GC. Em relação à tensão muscular, após a intervenção,
houve redução da percepção no GE em relação ao grupo GC.
CONCLUSÃO: A Quick Massage foi eficiente para diminuir a
percepção da tensão muscular, contudo, o limiar de tolerância de
dor à pressão não aumentou após a intervenção.
Descritores: Dor, Limiar da dor, Massagem, Tônus muscular.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Massage is described as
an effective complementary therapy for relieving muscle tension and
pain. The aim of this study was to verify the benefits of quick massage on muscle tension and pressure pain tolerance threshold (PPT).
METHODS: A randomized clinical study in which 40 professors participated and were randomly divided into control (CG)
and experimental (EG) groups. They were assessed for the level
of muscle tension in the shoulder and neck regions using the
visual analogue scale (VAS). PPT was assessed through algometry at the upper trapezius and sternocleidomastoid muscles and
at the following anatomical areas: base of the occipital, scapular
spine, thoracic (T6-T7) and lumbar (L4-L5) regions. The EG
received a single session of quick massage for 20 minutes on the
shoulders, neck and spine.
RESULTS: Regarding pain, a significant difference was observed only at the base of the occipital, the EG presented greater
tolerance to pressure pain both before and after the intervention
when compared to the CG. Regarding muscle tension, after the
intervention, there was a reduction in the perception in the EG
compared to the CG group.
CONCLUSION: Quick massage was efficient to decrease the
perception of muscle tension assessed by VAS, however, PPT did
not increase after the intervention.
Keywords: Massage, Muscle tonus, Pain, Pain threshold.
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Dentre as opções de intervenção para alívio de dores decorrentes de
tensões e dores musculoesqueléticas, a massagem é tida como técnica que pode promover relaxamento muscular e ampliação da nutrição e oxigenação tecidual pelo aumento da circulação sanguínea e
linfática, propiciando benefícios emocionais e físicos1-4.
Dentre as modalidades de massagem, a Quick Massage, também conhecida como “massagem rápida”, é uma técnica relaxante que integra as técnicas de massagem clássica às modalidades orientais como o
shiatsu e a acupressão, com duração entre 10 e 30 minutos5.
O emprego da Quick Massage mostrou ser benéfico para trabalhadores de escritório após oito sessões duas vezes por semana quando
comparado ao GC6. Outro estudo7 corroborou estes achados após
analisar os seus efeitos em músicos pelo mesmo tempo e quantidade
de aplicações.
Outra pesquisa8 demonstrou que a massagem rápida realizada em
trabalhadores de escritório aumenta o limiar de tolerância de dor
à pressão (LTDP), bem como a amplitude de movimento da co-
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luna cervical. Em outro estudo9, foi demonstrado que a massagem
foi mais efetiva no aumento do limiar de dor quando comparada às
sessões de música relaxante ou à intervenção controle.
Os resultados dos estudos6-9 foram obtidos pelo emprego da massagem durante programas de tratamento com oito sessões de massagem, em média, porém não foram encontradas referências sobre o
efeito imediato após sessão única, especialmente em dores de origem
musculoesquelética10.
A massagem é uma terapia complementar efetiva no alívio do estresse e, como os professores universitários frequentemente são submetidos a condições estressantes que podem causar tensões musculares
ou dor física.
O estudo teve como objetivo verificar o efeito agudo da Quick Massage sobre a tensão muscular e o LTDP nesse grupo de profissionais.
MÉTODOS
Estudo clínico, prospectivo, randomizado e simples-cego, do qual
participaram 40 indivíduos de ambos os sexos. As etapas do estudo
foram realizadas em uma sala, que permaneceu fechada durante a
pesquisa, contendo uma cadeira de Quick Massage. Os critérios de
inclusão foram: idade até 59 anos, indivíduos de ambos os sexos,
possuir no mínimo 3 anos de atuação na docência, carga horária
semanal entre 20 e 40 horas e capacidade de deambular de maneira
independente.
Os critérios de exclusão foram: qualquer contraindicação à massagem, presença de dores decorrentes de doenças reumáticas como
osteoartrite ou fibromialgia, déficits neurológicos decorrentes de
doenças como acidente vascular cerebral, vigência de tratamento
ortopédico, presença de fraturas recentes, uso de fármacos sedativos
ou relaxantes musculares, compressão de cauda equina, alterações
vestibulares, lesões cutâneas, história prévia de trauma em membros
inferiores, superiores ou tronco e mulheres gestantes.
Os participantes responderam aos questionários Estilo de Vida
Fantástico11 e Escala de Percepção de Estresse (EPS-10)12. O desconforto e/ou tensão muscular nas regiões do pescoço e ombros foi
avaliado por meio da escala analógica visual (EAV), que é uma reta
de 10cm traçada sobre um papel. Em uma das extremidades está
escrito “sem dor” (ponto zero) e na outra extremidade está escrito
“máximo de dor” (ponto 10). A cada participante foi solicitado que
marcasse sobre a reta um sinal indicando seu nível de tensão nas
regiões mencionadas13.
Para avaliar o LTDP, foi empregada a algometria utilizando o algômetro Wagner Force Dial FDK/FDN series (Greenwich CT, USA),
um dispositivo de mão que contém uma extremidade de borracha
de 1 cm2 de diâmetro. O indivíduo sentava-se na cadeira de Quick
Massage, com a cabeça apoiada na sua parte superior, tronco para
a frente, braços alinhados ao corpo e antebraços apoiados na coxa.
A pressão foi aplicada em pontos específicos bilateralmente14,15 nos
músculos trapézio superior e esternocleidomastóideo e nos pontos anatômicos da base do occipital, espinha da escápula, região
torácica (T6-T7) e lombar (L4-L5)16, a uma velocidade constante
de 1 kg/s até o nível em que foi relatada dor ou desconforto pelo
voluntário. A leitura foi expressa em kg/cm2. Durante a avaliação,
o voluntário foi orientado a dizer “pare” tão logo a sensação de
pressão passasse de desagradável para dolorosa. O teste foi inter-
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rompido tão logo o voluntário indicou o início da dor e a pressão
aplicada foi registrada17,18.
Após a avaliação sobre estilo de vida e estresse, os indivíduos foram
randomizados em grupo experimental (GE) e controle (GC). As
avaliações sobre a percepção da tensão e a algometria foram realizadas antes e após um protocolo de intervenção por um avaliador
cegado que desconhecia a qual grupo pertencia o voluntário.
Após a primeira avaliação da tensão e dor, os componentes do GC
permaneceram sentados na cadeira de Quick Massage de forma confortável, sem receber massagem, durante 20 minutos. Depois desse
tempo foi realizada a segunda avaliação. Após a primeira avaliação,
os componentes do GE receberam uma sessão de Quick Massage por
20 minutos, sendo aplicadas as manobras de deslizamento, amassamento, compressão, fricção, percussão e vibração bilateralmente nos
músculos trapézio superior e esternocleidomastóideo e nos pontos
anatômicos da base do occipital, da espinha da escápula, da região
torácica (T6-T7) e lombar (L4-L5). Após o término da massagem
foi realizada outra avaliação da tensão.
O deslizamento foi aplicado no início e ao final da massagem, na direção centrípeta. Nos tecidos superficiais, o movimento foi contínuo,
uniforme e delicado. Já nos tecidos mais profundos, o movimento
foi mais firme. Em seguida, foi feita a manobra de amassamento, em
que se exerce pressão nos tecidos, aumentando a circulação linfática e sanguínea, flexibilizando os músculos e fáscias e aquecendo os
tecidos moles, contribuindo para a redução da tensão muscular. A
compressão foi usada para melhorar a circulação, aquecer os tecidos
e reduzir a tensão muscular.
A fricção em tecidos superficiais pode servir para dissipar o calor corpóreo e aumentar a circulação sanguínea e a fricção em tecidos profundos é efetuada para romper aderências faciais e separar as fibras
musculares. A percussão inicial é mais estimulante do que relaxante
e a percussão sustentada tem efeito anestésico sobre as terminações
nervosas, resultando em alívio da dor, relaxamento e vasodilatação
superficial. Foram realizados movimentos rítmicos rápidos executados com as mãos em concha, espalmadas, lado medial das mãos
abertas, lado medial dos punhos relaxados ou pontas dos dedos. A
vibração é uma técnica que visa aumentar o fluxo sanguíneo, reduzir
a dor, aumentar a temperatura tecidual, assim diminuindo a tensão
muscular. Foram também realizados movimentos vibratórios com
as mãos19,20.
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Centro Universitário Adventista de São Paulo sob parecer número 2.958.907.
Análise estatística
Os dados foram analisados com ajuda do pacote estatístico SPSS
v.24 para Windows e expressos como médias e desvios padrão. A
normalidade dos dados foi testada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. A comparação entre as variáveis demográficas (idade e índice
de massa corporal) e os escores de Estilo de Vida e Estresse foi feita
pelo teste t de Student ou Mann-Whitney, conforme a necessidade.
A comparação da percepção de tensão muscular e o LTDP (EAV
e algometria) entre os grupos (GC e GE) foi feita pela análise de
variância a dois fatores (2-way ANOVA). O teste post-hoc revelou
que, para α=0,05 e effect size de 0,25, o tamanho amostral de 40
indivíduos resultou num poder estatístico (1-β) de 97%.
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RESULTADOS

DISCUSSÃO

A amostra foi composta por 40 participantes divididos em GE
(n=23) e GC (n=17). Os grupos se mostraram homogêneos quando
à idade, índice de massa corporal (IMC) e percepção de estresse,
entretanto, o GE apresentou escore médio de Estilo de Vida significantemente mais alto que o GC (Tabela 1).

Os resultados evidenciaram que ambos os grupos eram semelhantes
em relação à predominância de gênero. Isto é importante pois sabe-se que pessoas do sexo feminino costumam apresentar menores
limiares e menor tolerância à dor21. Também não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os grupos no que concerne ao IMC e à idade dos participantes do estudo.
A análise do questionário Estilo de Vida Fantástico demonstrou que
o GE apresentou escore superior ao do GC. O estilo de vida também pode influenciar na percepção da tensão muscular, assim como
no LTDP. Embora os grupos apresentem diferença significativa no
estilo de vida, ambos foram classificados na categoria de “muito
bom”11. A análise de dados foi realizada não considerando o estilo de
vida como possível variável de confusão.
Ponderando os resultados obtidos pela EPS-10, que avaliou o nível
de estresse percebido, foi verificado que não houve diferença entre
os grupos. Um estudo22 mostrou que docentes apresentam exaustão emocional com manifestação de sintomas como nervosismo,
estresse, cansaço mental, esquecimento, insônia e outros sintomas.
A amostra avaliada pelo presente estudo apresentava nível de estresse
regular12,23 avaliado pela escala EPS-10 e isso pode ter contribuído
para os resultados não significantes de algometria após a sessão única
de massagem rápida.
A massagem vem sendo amplamente estudada em diversas áreas e
tem sido aplicada e recomendada também em condições em que
há presença de distúrbios osteomusculares. Revisão sistemática4,
após análise de dois ensaios clínicos randomizados, concluiu que há
evidências de nível moderado que a massagem pode reduzir a dor
quando comparada a nenhum tratamento em pessoas com dor no
ombro. Estudos que avaliaram o emprego desta técnica em pessoas
com doenças oncológicas corroboraram estes achados de efeitos benéficos a curto prazo para o alívio da dor, relaxamento e desconforto
físico24,25. No presente estudo, também foi possível observar redução
da sensação de tensão muscular após uma única sessão de aplicação
de massagem rápida com base na avaliação realizada pela EAV.
Contudo, não foi possível identificar alterações significantes no
LTDP após a intervenção. Estudo18 demonstrou que indivíduos saudáveis, ou seja, sem alterações no LTDP, deveriam suportar 4 kg/cm²
ou mais nos pontos avaliados por algometria. Os dados de ambos
os grupos deste estudo mostraram que a média de tolerância à dor
nos pontos do trapézio, esternocleidomastóideo e base do occipital
tanto antes quanto após a intervenção esteve abaixo de 4 kg/cm2, o
que pode ser reflexo da presença de dores musculoesqueléticas e/ou
tensão na região dos ombros e pescoço.
A literatura demonstra que as técnicas de massagem envolvem múltiplos mecanismos neurofisiológicos responsáveis pela diminuição
dos espasmos musculares e melhora do controle motor, sendo estas ações ligadas ao efeito de analgesia26. Contudo, neste estudo, o
LTDP não foi modificado após a intervenção no grupo que recebeu
uma sessão de massagem e tampouco no GC. Estes achados apresentam resultados contraditórios em relação aos estudos que evidenciam aumento do limiar de dor por meio da aplicação da massagem
em um período prolongado6,7. Além de evidências no aumento do
LTDP, outro estudo8 também demonstrou ganho de amplitude de
movimento na coluna cervical e alívio da dor com o emprego da

Tabela 1. Características gerais da amostra
GE
(n=23)

GC
(n=17)

Valor de p

Idade (anos)
Sexo (F/M)

46,22 ± 8,06
11/12

41,60 ± 8,80
7/10

NS
NS

IMC (kg/m²)

24,79 ± 3,57

26,35 ± 3,83

NS

Estilo de vida

79,2 ± 7,8

70,6 ± 16,9

0,04

Estresse (EPS-10)

15,4 ± 6,5

15 ± 4,1

NS

Valores expressos como média ± desvio padrão.
F = feminino; M = masculino; GE = grupo experimental; GC = grupo controle;
IMC = índice de massa corporal; NS = não significante.

Os lados direito e esquerdo de cada ponto avaliado por algometria
foram comparados e não foi encontrada diferença estatisticamente
significante entre eles (p>0,05), tanto no GE quanto no GC. Foi
feita a média de ambos os lados e este valor foi considerado nas análises comparativas entre os momentos antes e após intervenção em
cada um dos grupos.
Não foram observadas diferenças significantes entre os grupos em
relação ao LTDP dos pontos avaliados (Tabela 2). Foi possível observar diferença estatisticamente significante somente na base do occipital, ponto onde o GE apresentou maior LTDP tanto antes quanto
após a intervenção. Houve redução da percepção da tensão muscular
no GE após a intervenção quando comparado ao GC (Tabela 2).
Tabela 2. Limiar de tolerância de dor à pressão e percepção de tensão muscular nos grupos antes e após intervenção
GE
(n=23)

GC
(n=17)

Valor
de p
NS

Trapézio
superior

Antes
Após

3,93 ± 1,89
3,98 ± 2,02

3,40 ± 1,72
3,66 ± 2,36

Espinha da
escápula

Antes
Após

5,20 ± 2,48
5,51 ± 2,81

4,71 ± 2,24
5,00 ± 2,60

NS

Esternocleidomastóideo

Antes
Após

2,95 ± 3,09
1,45 ± 1,61

2,70 ± 1,05
2,60 ± 1,36

NS

Região torácica T6-T7

Antes
Após

6,10 ± 2,90
6,18 ± 3,38

5,83 ± 3,09
5,53 ± 2,43

NS

Região lombar L4-L5

Antes
Após

7,21 ± 3,57
7,18 ± 3,85

6,30 ± 2,71
6,63 ± 2,84

NS

Base do
occipital

Antes
Após

3,84 ± 1,73
3,73 ± 1,90

3,10 ± 1,41
3,40 ± 2,15

<0,0001*

EAV (cm)

Antes
Após

3,97 ± 2,55
1,77 ± 1,95

5,22 ± 4,90
3,29 ± 2,00

0,002**

Valores expressos como média ± desvio padrão. Valores da Algometria expressos em kg/cm2.
GE = grupo experimental; GC = grupo controle; NS = não significante; EAV =
escala analógica visual; *Diferença significativa entre os grupos nos dois momentos (maior tolerância à dor no GE); **Diferença significante no GE na comparação entre os dois momentos.
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massagem em trabalhadores de escritório. O resultado deste estudo
mostrou que o protocolo empregado não foi capaz de promover aumento do limiar de dor, contudo, foi capaz de diminuir a sensação
de tensão muscular avaliada pela EAV nos professores que receberam
a intervenção.
Este estudo apresenta algumas limitações relacionadas ao tamanho
da amostra e à não quantificação da jornada de trabalho. A aplicação
do protocolo em indivíduos com relato de dores na região dorsal
ou com LTDP mais baixos talvez produzisse benefício mais consistente após única sessão de massagem. Portanto, futuros estudos
devem levar em consideração estes fatores em amostra maior, a fim
de contribuir para a investigação desta técnica amplamente utilizada, mas que ainda carece de maior comprovação científica. Além
disso, tempo maior de intervenção com maior número de sessões
pode proporcionar novos dados em relação à percepção da tensão
muscular e aumento do LTDP.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CONCLUSÃO

13.

A Quick Massage foi eficiente para diminuir a percepção da tensão,
contudo não produziu alteração significante nos LTDP.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor crônica representa relevante problema de saúde pública pela alta prevalência, custo de
cuidados médicos, complexidade de tratamento e perda da capacidade produtiva. No Brasil, há poucos estudos populacionais sobre
dor crônica e fatores associados, assim, o objetivo deste estudo foi
avaliar a prevalência e fatores associados à dor crônica entre os residentes das regiões urbana e rural da cidade de Irani-SC.
MÉTODOS: Estudo transversal populacional, com amostragem
aleatória, estratificada por sexo e idade, do qual participaram
409 pessoas. Os dados foram coletados por entrevista individual,
questionários sociodemográfico e clínico e aplicação de instrumento de perfil de estilo de vida.
RESULTADOS: A prevalência de dor crônica foi de 56%. Os fatores associados mais frequentes foram: sexo feminino, ser casado,
morar em área urbana, idade mais avançada, mais anos trabalhados,
maior número de filhos, menos períodos de férias no último ano,
baixa escolaridade, consumo de menos xícaras de café por dia, maior
índice de massa corporal e maior número de comorbidades quando
comparados ao grupo sem dor crônica (p<0,05). Não houve diferença significante entre os grupos em relação ao estilo de vida.
CONCLUSÃO: A prevalência de dor crônica foi alta quando
comparada à encontrada por estudos correlatos. Foi mais prevalente em mulheres, indivíduos casados, brancos e residentes
em área urbana. Possíveis preditores desta condição foram idade,
anos trabalhados, número de filhos, dias de férias no último ano,
número de xícaras de café consumidos por dia, índice de massa
corporal e número de comorbidades.
Descritores: Dor crônica, Estilo de vida, Fatores de risco.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic pain represents a relevant public health problem due to its high global prevalence, high costs of medical care, complexity of the treatment
and loss of productive capacity. In Brazil, there are few population-based studies regarding chronic pain and associated factors,
thus, the aim of this study was to evaluate the prevalence and
factors associated with chronic pain among residents of urban
and rural regions of the city of Irani-SC.
METHODS: Cross-sectional population study, with random
sampling, stratified by sex and age, in which 409 residents participated. Data was collected by individual interview, sociodemographic and clinical questionnaires, and application of a lifestyle
profile instrument.
RESULTS: The prevalence of chronic pain was 56% of the population. The most frequent associated factors were female sex,
being married, living in urban area, older age, more years of
work, a higher number of children, fewer vacation periods in
the last year, low schooling, higher body mass index, low coffee
consumption and a higher number of comorbidities when compared to the group without chronic pain (p<0.05). There was no
significant difference between groups regarding lifestyle.
CONCLUSION: Prevalence of chronic pain was high when compared to that found by other studies. Chronic pain was more prevalent in women, married, white, and urban residents. Possible predictors of this condition were age, years of work, number of children,
vacation days in the last twelve months, number of cups of coffee
consumed per day, body mass index and number of comorbidities.
Keywords: Chronic pain, Lifestyle, Risk factors.
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A International Association for the Study of Pain (IASP) classifica a dor
como aguda ou crônia1. A dor crônica (DC) nem sempre é associada
a um ferimento orgânico, pode ser contínua ou recorrente quando
dura mais de seis meses e pode ser considerada uma doença ou um
sintoma2. Quanto à sua prevalência, o estudo3 estima que ela varia
entre 10,1 e 55,2% entre a população mundial.
No Brasil, a prevalência da dor crônica é estimada em cerca de 40%
da população adulta e idosa, com predominância entre as mulheres
e diferenças entre as regiões4. Um estudo recente realizado pela Internet com mais de 20.000 brasileiros identificou que dois terços dos
entrevistados viviam com DC5. Entretanto, a maioria dos estudos
existentes é restrita a algumas capitais brasileiras ou regiões metropolitanas6-10.
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A cada ano, um em cada 10 adultos é diagnosticado com DC11 e
devido a sua magnitude, complexidade e alto impacto socioeconômico, é considerada por muitos autores como um grande problema
de saúde pública2,6,12-14. A DC é responsável pelas principais causas
de absenteísmo, licença médica, aposentadoria antecipada, indenizações trabalhistas e baixa produtividade15.
A DC tem origem em múltiplos fatores e associações modificáveis
e não modificáveis que promovem seu desenvolvimento e persistência16. Fatores modificáveis incluem dor, saúde mental, fumo, alcoolismo, obesidade, prática de atividade física, sono, situação de
trabalho e fatores ocupacionais. Idade, sexo, histórico de trauma,
violência interpessoal e hereditariedade são fatores de risco não modificáveis.
Estímulos ambientais, físicos, mecânicos, térmicos ou químicos ativam potenciais de ação nas terminações nervosas que passam pela
medula espinhal e tálamo até alcançarem o córtex cerebral, onde a
sensação de dor é percebida e registrada17,18.
Dessa maneira, a DC é caracterizada por uma disfunção do sistema
somatossensorial ao longo do tempo, seja pela presença de mudanças neuronais nas vias aferentes, na ascendência ao córtex cerebral e/
ou nos mecanismos de modulação dos estímulos nociceptivos e nas
vias descendentes do sistema nervoso central17-19.
A hipersensibilização central é um processo responsável pela resposta
anormal ao estímulo nociceptivo e ao estímulo não doloroso, causando sua amplificação em locais que não geram dor20-22. Este processo pode resultar em mudanças no limiar de dor20-22.
O tratamento da DC é um desafio na prática médica, uma vez que
tem origem multifatorial e complexa, e, portanto, requer uma abordagem abrangente, não apenas focalizada no eixo biológico, mas incluindo os aspectos físicos, psicológicos e sociais da dor2,14,23.
Estudos epidemiológicos populacionais sobre fatores associados à
DC ainda são escassos no Brasil6,8. Poucos estudos estão disponíveis cobrindo áreas urbanas e rurais. Os estudos24,25, na Suécia e nos
Estados Unidos, respectivamente, ambos realizados exclusivamente
com a população rural, e o estudo26, no Canadá, observaram maior
prevalência de DC entre as mulheres, indivíduos solteiros, pessoas
com baixa renda, estado inferior de saúde e entre residentes de áreas
rurais.
A cidade de Irani tem uma população de 9.948 habitantes e está
situada no oeste do estado de Santa Catarina, no sul do Brasil27. O
município se destaca economicamente pela agricultura familiar,
criação de suínos, gado e aves, indústria de móveis, madeira, comércio e turismo28. A cidade tem 31,6% de habitantes na área rural29.
Com relação à saúde pública, o serviço básico de saúde em Irani-SC
é prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS), que atuam junto à Estratégia
Saúde da Família (ESF), conforme recomendação do Ministério
da Saúde30. A população tem cobertura total da ESF, que mantém
visitas domiciliares periódicas dos Agentes Comunitários de Saúde
(ACS), profissionais responsáveis pelo diálogo entre o poder público e a comunidade. Assim, todos os residentes são cadastrados no
banco de dados da Secretaria Municipal de Saúde, bem como no
Ministério da Saúde31.
Dados atuais mostram que a DC poder ser mais prevalente que a
hipertensão arterial sistêmica, que afeta cerca de 30% da população
brasileira32. Pode ser mais prevalente que a diabetes mellitus, que afeta
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de 13 a 15% dos brasileiros33, e mais prevalente que a asma, que afeta
10% da população brasileira34. A DC pode contribuir para uma baixa
qualidade de vida35, restringir o desempenho das atividades de vida
diária9, prejudicar a vida social e familiar36, assim como gerar deficiências físicas, funcionais e mentais23. Portanto, o objetivo do presente
estudo foi avaliar a prevalência e fatores relacionados à DC entre os
residentes das áreas urbanas e rurais da cidade de Irani-SC.
MÉTODOS
Estudo transversal, realizado com uma amostra representativa da
população da cidade de Irani. O tamanho da amostra foi calculado
por meio de equação aplicada às ciências sociais37. Considerando
uma população em que indivíduos com mais de 20 anos de idade
somam 6.334 habitantes29 e um erro de amostragem de 5%, seriam
necessários 376 indivíduos para compor uma amostra representativa. Assim, foi selecionado um número ligeiramente maior de indivíduos (n=409), randomizados entre os registros do Departamento
de Saúde da cidade.
A seleção das amostras foi realizada de forma aleatória, estratificada
por sexo e idade, proporcional aos dados do último censo29. O convite para participar da pesquisa foi feito por um ACS ou por telefone, pedindo ao cidadão para comparecer à UBS entre novembro de
2017 e agosto de 2018.
Participaram da pesquisa indivíduos que preenchiam os seguintes
critérios: maiores de 20 anos de idade, plena capacidade de comunicação e compreensão verbal, residentes na cidade de Irani-SC, registrados em uma das UBS da cidade. Os critérios de exclusão foram:
participantes que haviam sofrido trauma ou cirurgia recente há menos de seis meses, mulheres grávidas e aqueles que voluntariamente
expressaram o desejo de não participar do estudo.
Cada participante respondeu a uma entrevista individual conduzida
por um médico sobre critérios de inclusão e exclusão, dados demográficos e antropométricos, questionário de estilo de vida (EV) e escala analógica visual (EAV).
Dados demográficos como etnia, idade, sexo, educação, estado civil, profissão, fumo e bebida, tempo de residência em áreas rurais/
urbanas, número de filhos, horas de trabalho diário, dias de férias no
último ano e consumo de mate amargo constituíram a entrevista.
O índice de massa corporal (IMC) foi calculado a partir das medidas de peso e altura, de acordo com a fórmula a seguir: IMC=peso
(kg)/altura2 (m). Os pontos de corte foram: IMC<18,5 - peso baixo,
IMC 18,5-24,99 - peso normal, IMC 25-29,99 - excesso de peso e
IMC≥30 - obesidade38.
Como critério para DC, considerou-se a presença do sintoma por
um período superior a seis meses, de caráter contínuo ou recorrente1,6,8, e foi feita a seguinte pergunta: “Você sentiu dor persistente ou
recorrente durante os últimos 6 meses”?
Foi solicitado aos participantes que marcassem sua percepção de dor
em uma EAV, que consiste em uma linha de 10 cm, onde zero indica
ausência de dor e 10 indica dor insuportável39.
Para a avaliação do EV, o questionário Perfil do Estilo de Vida Individual (PEVI) foi aplicado40, englobando cinco aspectos EV: nutrição, controle do estresse, relacionamentos, comportamento preventivo e atividade física. Cada um desses aspectos está relacionado
a três questões, num total de 15 itens, com pontuação de zero (EV
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desfavorável) a 3 (favorável à manutenção da saúde e do bem-estar).
O ponto de corte utilizado pelos autores41 foi do escore≤30, considerado como um EV inadequado, e valores >30 foram interpretados
como um EV recomendado. Este instrumento foi previamente validado em português e sua consistência interna avaliada pelo alfa do
Cronbach, que foi de 0,7840.
Os registros médicos eletrônicos dos participantes foram consultados para comorbidades caso ele ou ela não se lembrassem destes
dados. O acesso foi concedido pelo Departamento Municipal de
Saúde de Irani com autorização do participante por meio do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
A pesquisa foi autorizada pelo Departamento Municipal de Saúde
de Irani e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição
proponente (protocolo número 2.381.671).

nica” e “ausência de dor crônica”). As variáveis quantitativas foram
apresentadas como médias ± desvios padrão. O teste t de Student foi
empregado para comparar as médias dos dois grupos, com distribuição bicaudal e 95% de confiança. O teste Mann-Whitney U foi
usado para analisar os dados da PEVI.
A associação entre percepção de dor (EAV) e outras variáveis foi avaliada pelo coeficiente de correlação linear de Pearson, classificado
da seguinte forma: 0,0 a 0,19 - correlação muito fraca; 0,2 a 0,39
- correlação fraca; 0,4 a 0,69 - correlação moderada; 0,7 a 0,89 - correlação forte; 0,9 a 1,0 - correlação extraordinariamente forte. Em
todos os casos, o nível descritivo α foi fixado em 5%.
RESULTADOS
A amostra deste estudo consistiu de 409 participantes, dos quais
52,6% eram mulheres, predominantemente brancas, casadas, residentes em áreas urbanas e empregadas (Tabela 1). A presença de DC
foi observada em 56% da amostra.
Os pacientes com DC tiveram uma presença média de dor de
102±110 meses (IC 95% 87,75; 116,54), com uma frequência média de 4,4 episódios de dor por semana (± 2,6) (IC 95%

Análise estatística
Os dados foram analisados usando o software SPSS versão 20 para
Windows. A normalidade dos dados foi analisada pelos testes Kolmogorov-Smirnov e Shapiro Wilk. As variáveis qualitativas foram
organizadas em tabelas de contingência com apresentação de frequência relativa (%) para ambos os grupos (“presença de dor crôTabela 1. Dados demográficos (n=409)
Presença de dor crônica

Ausência de dor crônica

IC 95%

Todos

IC 95%

Valor de p

IC 95%

Sexo
Feminino

33,8

(29,2; 38,6)

18,8

(15,1; 23)

52,6

(47,6; 57,4)

Masculino

22,3

(18,3; 26,6)

25,2

(21; 29,6)

47,4

(42,5; 52,3)

41,8

(36,8; 46,6)

31,3

(26,8; 36,1)

73,1

(68,5; 77,3)

<0,001

Etnia
Branco
Negro

1,2

(0,39; 2,8)

2,2

(1; 4,1)

3,4

(1,8; 5,6)

Pardo

12,7

(9,4; 16,1)

10,3

(7,5; 13,6)

23

(18,9; 27,3)

Indígena

0,2

(0,00; 1,3)

0,2

(0,00; 1,3)

0,4

(0,0; 1,7)

10,2

(7,5; 13,6)

11,5

(8,5; 14,9)

21,8

(17,6; 25,8)

Casado

34

(29,4; 38,8)

1,4

(0,5; 3,1)

54,8

(49,8; 59,6)

Reunião estável

6,4

(4,1; 9,1)

7,6

(5,2; 10,5)

13,9

(10,7; 17,6)

0,46

Estado civil
Solteiro

Separado

1

(0,0; 2,4)

1

(0,0; 2,4)

2

(0,00; 3,8)

Divorciado

1

(0,0; 2,4)

1,5

(0,5; 3,1)

2,4

(1,1; 4,4)

3,4

(1,8; 5,6)

1,7

(0,0; 3,4)

5,1

(3,2; 7,7)

Urbana

38,1

(33,4; 43)

34,5

(29,8; 39,3)

72,6

(68; 76,8)

Rural

17,8

(14,2; 21,9)

9,5

(6,8; 12,8)

27,4

(23,1; 31,9)

Viúvo

0,05

Residência
0,02

Situação de trabalho
Empregado

19,1

(15,3; 23,2)

2,2

(1; 4)

41,1

(36,2; 46)

Desempregado

2,7

(1,3; 4,7)

1,2

(0,0; 2,8)

3,9

(2,2; 6,2)
(26,3; 35,5)

Autônomo

18,6

(14,9; 22,6)

12,2

(9,2; 15,7)

30,8

Aposentado

6,1

(3,9; 8,8)

3,2

(1,7; 5,3)

9,3

(6,6; 12,5)

Aposentado trabalhando

7,3

(5; 10,3)

4,1

(2,4; 6,5)

11,5

(8,6; 14,9)

Auxílio-doença
Não se aplica

1

(0,0; 2,4)

0,2

(0,0; 1,3)

1,2

(0,4; 2,8)

1,2

(0,3; 2,8)

0,9

(0,0; 2,4)

2,2

(0,1; 4,1)

0,06

Continua...
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Tabela 1. Dados demográficos (n=409) – continuação
Presença de dor crônica

Ausência de dor crônica

IC 95%

Todos

IC 95%

Valor de p

IC 95%

Consumo de mate amargo
Sim

45

(40; 49,9)

32,2

(27,7; 37)

77,2

(72,8; 81,2)

Não

11

(8,1; 14,4)

11,7

(8,7; 15,2)

22,7

(0,18; 27,1)

0,09

Consumo de café
Sim

41,3

(36,5; 46,2)

35,9

(31,2; 40,8)

77,2

(72,8; 81,2)

Não

14,6

(11,3; 18,4)

8

(5,6; 11,1)

22,7

(18,7; 27,1)

0,06

Fumante
Sim

7,5

(5,2; 10,5)

4,1

(2,4; 6,5)

11,7

(8,7; 15,2)

Não

48,4

(43,3; 53,3)

39,8

(35; 44,7)

88,2

(84,7; 91,2)

Sim

8

(5,6; 11,1)

8,5

(6; 11,7)

16,6

(13,1; 20,5)

Não

47,9

(42,9; 52,8)

35,2

(30,5; 40)

83,1

(79,1; 86,6)

Não se aplica

0,2

(0,0; 1,3)

0

0

0,2

(0,0; 1,3)

0,20

Consumo de bebidas alcoólicas
0,20

IC = intervalo de confiança. Dados expressos em valores percentuais (%).

4,1; 4,7) e duração das crises de 8,2±7,02 horas (IC 95% 7,3;
9,1). Todos estes dados foram estatisticamente significativos
(p<0,005).
Com relação a possíveis preditores de DC, aqueles avaliados com
esta condição tinham o seguinte perfil: mais idade (média 45,7
anos), mais tempo trabalhado (média 31,3 anos), mais filhos (média
2,3), menos períodos de férias no último ano (cerca de 8,05 dias),
menor escolaridade (8,17 anos), consumiam menos xícaras de café
por dia (1,5 xícaras), IMC mais alto e maior número de comorbidades quando comparado ao grupo sem DC (Tabela 2).
Não houve nenhuma diferença estatisticamente significativa quanto
à predominância de EV adequado ou inadequado entre os grupos
(Tabela 3).
A percepção da intensidade média da dor nos últimos 12 meses dos
229 entrevistados com DC foi de 4,95 ± 2,3 (IC 95% 4,65; 5,25,

p=0,009) e não houve diferença entre as médias dos residentes das
áreas urbanas e rurais (p=0. 13), entretanto a intensidade da dor
(EAV) estava associada a anos de trabalho de forma muito fraca e
inversa entre os entrevistados com DC (r=-0,12, p=0,05), especialmente entre os residentes da área urbana (r=-0,12, p=0,06 área urbana vs. r=-0,05, p=0,71 área rural).
Tabela 3. Perfil do Estilo de Vida Individual (PEVI) (n=409)
Presença de dor
crônica

Ausência de dor
crônica

%

IC 95%

%

IC 95%

Adequado

38,42

(32; 45)

39,44

(32; 46)

Inadequado

61,57

(54; 67)

60,55

(53; 67)

Valor
de p

0,83

IC = intervalo de confiança. Dados expressos em valores percentuais (%).

Tabela 2. Possíveis preditores de dor crônica (n=409)
Presença de dor crônica

Ausência de dor crônica

Valor de p

Média ± DP

IC 95%

Média ± DP

IC 95%

45,75 ± 16,34

(43,6; 47,8)

39,59 ± 16,16

(37,2; 41,9)

<0,001

6,81 ± 3,92

(6,2; 8,3)

7,36 ± 3,84

(6,78; 7,9)

0,37

Anos de trabalho

31,31 ± 17,19

(28,9; 33,6)

23,44 ± 16,10

(21; 25,8)

<0,001

Número de filhos

2,36 ± 2,19

(2; 2,6)

1,6 ± 1,58

(1,3; 1,8)

<0,001

Dias de férias nos últimos 12 meses

8,05 ± 14,72

(6,1; 10,9)

13,02 ± 17,45

(10,4; 15,5)

<0,001

Anos de escolaridade

8,17 ± 5,18

(7,5; 8,8)

10,01 ± 4,89

(9,2; 10,7)

<0,001

Doses de mate amargo por dia

Idade (anos)
Horas de trabalho por dia

8,74 ± 10,78

(7,3; 10,1)

6,59 ± 7,189

(5,5; 7,6;)

1,00

Xícaras de café por dia

1,5 ± 2,14

(1,2; 1,7)

1,6 ± 1,62

(1,3; 1,8)

0,04

Horas de lazer por semana

9,81 ± 7,76

(8,8; 10,8)

11,23 ± 9,49

(9,8; 12,6)

0,14

IMC

28,46 ± 5,77

(27,7; 29,2)

27,30 ±5,14

(26,5; 28)

0,05

Peso (kg)

76,9 ± 17,3

(74,6; 79,1)

76,1 ± 15,7

(73,7; 78)

0,62

Altura (m)

1,64 ± 10 cm

(1,6; 1,65)

1,66 ± 9

(1,65; 1,68)

0,99

1,79 ± 1,6

(1,58; 2)

0,52 ± 0,86

(0,39; 0,64)

<0,001

Número de comorbidades

DP = desvio padrão; IC = intervalo de confiança; IMC = índice de massa corporal (kg/m2). Dados expressos em média ± desvios padrão.
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DISCUSSÃO
A prevalência de DC observada neste estudo foi de 56%, mais alta
do que a encontrada pela maioria dos estudos brasileiros e estrangeiros anteriores. O estudo6 encontrou prevalência de DC de 41,4% e
outro estudo observou 37,8% de pacientes com DC entre usuários
de uma UBS15.
A prevalência mais próxima àquela encontrada no presente estudo
diz respeito aos estudos internacionais: 49% em uma população rural na Suécia24, 51,3% no Reino Unido em um estudo de revisão
sistemática42, 58% na Dakota do Norte urbana e rural (EUA)43 e
60% no sudeste de Ontário (Canadá)26.
Apenas um estudo brasileiro encontrou maior prevalência de DC do
que aquela encontrada no presente estudo. Os autores7 encontraram
prevalência de 61,4% de DC entre os funcionários de uma universidade no estado do Paraná.
Apesar dos números alarmantes, um estudo sobre prevalência de
DC realizado em 15 centros básicos de saúde localizados na Ásia,
África, Europa e Américas identificou que 22% dos participantes
da pesquisa tinham este diagnóstico9. A prevalência mundial desta
condição varia entre 10 e 50%, de acordo com um estudo de revisão
sistemática3. Entretanto, os autores de outra revisão sistemática mais
recente, que incluiu 86 estudos sobre o tema, estimaram que a prevalência da DC varia de 8,7 a 64,4% em todo o mundo44.
A prevalência de DC foi maior nas mulheres. Corroborando este
achado, o estudo6 encontrou prevalência de 55,4% em mulheres,
outro estudo15, por sua vez, observou predominância de 87% de
DC entre 45 mulheres de uma UBS.
O estudo3, comparando 13 estudos em diferentes países, também
confirma a maior prevalência de DC entre as mulheres. Da mesma
forma, outro estudo45 observou prevalência de 2 a 6 vezes maior
entre as mulheres. Estes últimos autores especulam que esta predominância pode ser devido a variações hormonais e fatores genéticos
e psicológicos que tendem a gerar um limiar mais baixo e menor
tolerância à dor para as mulheres. O estudo46 acrescenta a maior
capacidade das mulheres de discriminar a dor.
No presente estudo, foi encontrada uma associação entre idade e
DC: a presença deste tipo de dor foi encontrada com mais frequência em indivíduos mais velhos. Fatores que podem contribuir para
a maior prevalência da DC em adultos podem estar relacionados a
atividades de trabalho e nos idosos isso seria justificado pelo processo
de envelhecimento, que aumenta o risco de doenças crônicas degenerativas6,8,16. Esse fato é exemplificado no estudo47 que relata que
cerca de 80% da população idosa brasileira tem, pelo menos, uma
doença crônica não transmissível. Também é possível especular que
aspectos socioeconômicos como educação, condições de trabalho e
acesso à saúde em um país pouco desenvolvido como o Brasil podem impactar a qualidade de vida e, consequentemente, a presença
de DC em adultos e idosos.
Ser casado estava associado à presença de DC, como demonstrado
pelo estudo6 (OR=1,26, p<0,001). Aparentemente, este é um fato
contraditório, pois no estudo26 “ser casado” foi um fator protetor
para DC. O estudo8 não encontrou associação entre estado civil
e presença de DC em uma pesquisa com 1.705 idosos10, em que
indivíduos casados tinham OR=1, separados/divorciados OR=1,1
e aqueles que nunca se casaram tinham OR=0,9 para desenvolver
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DC, de uma amostra de 2.650 indivíduos com DC de 39 municípios da região metropolitana de São Paulo.
Em relação aos participantes que vivem em áreas urbanas, a prevalência da DC foi de 38%, maior do que a observada entre os que
vivem em áreas rurais. O estudo26 observou que a maioria da população vivia em áreas rurais e apresentou uma associação positiva
para os graus mais intensos de dor. Os autores4, também analisando
exclusivamente a população rural, encontrou prevalência de DC de
55%, porém neste estudo o critério estabelecido para avaliar a DC
foi considerado como dor por mais de 3 meses e no presente estudo
o critério foi de pelo menos 6 meses.
Ainda em relação às áreas rurais e pesquisas sobre DC, o estudo43
aponta para uma diferença significativa de mais dor entre os residentes rurais do norte de Dakota do Norte, EUA. O fato de que os
participantes rurais aparentemente estão familiarizados com a dor e
acreditam que ela faz parte de sua vida diária, associado à dificuldade
de expressar suas queixas, pode ter influenciado a maior prevalência
de dor encontrada em relação à área urbana do presente estudo. A
cidade de Irani-SC, por sua vez, apresentou como principais formas
de atividade econômica a indústria de celulose, móveis e abatedouros de suínos. Essa característica pode ter contribuído para a maior
prevalência de DC na área urbana, devido aos riscos ocupacionais
inerentes às atividades industriais.
A obesidade foi associada positivamente à DC no presente estudo.
Dados semelhantes foram observados48. Em um estudo transversal
com 3637 indivíduos nos Estados Unidos, os autores demonstraram
que indivíduos obesos tinham maior probabilidade de vivenciar dor.
Os autores49 indicaram uma associação robusta entre obesidade e
DC. A obesidade também foi um preditor independente de DC no
estudo6, em que os autores avaliaram esta variável pela circunferência
abdominal de 968 indivíduos. Os mecanismos para esta associação
são multifatoriais e podem envolver genética, aumento da sobrecarga articular, inatividade física, baixo condicionamento físico, além
da associação entre obesidade e fatores associados à DC, como depressão e outras comorbidades16,50.
O consumo de café foi menor no grupo com DC. Em doses
baixas, a cafeína contida em formulações analgésicas tem um
efeito adjuvante, no entanto é pouco provável que somente
a quantidade de cafeína na dieta seja o suficiente para causar
analgesia51. Por outro lado, uma dieta com ingestão de cafeína poderia interferir negativamente na eficácia dos analgésicos
com cafeína em sua formulação51. O estudo52 reforça que a cafeína pode gerar ou inibir dores de cabeça, estando implicada
na geração de dor de cabeça crônica diária e dor de cabeça devido ao uso excessivo de analgésicos, aconselhando a limitar
o consumo dietético. Dessa maneira, o consumo de café em
pacientes com DC no presente estudo poderia interferir negativamente na eficácia dos fármacos analgésicos.
Participantes com DC apresentaram um número mais alto de comorbidades. O estudo53 reportou que em 26% dos 12.448 participantes inquiridos da Nova Zelândia duas ou mais comorbidades físicas foram associadas à DC. Outro estudo54, por sua vez, demonstrou
que 30% dos entrevistados tinham doença coronária, 28% diabetes,
31% doença pulmonar obstrutiva crônica e 29% dos entrevistados
com câncer tinham DC. O estudo16 apoia os resultados deste estudo e acrescenta que as comorbidades podem influenciar a DC. Um
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ponto a ser discutido é que a DC também pode estar relacionada ao
agravamento das comorbidades, além de ser a origem delas. É notável como é comum que as pessoas que lidam com a dor por longos
períodos cronifiquem o processo doloroso através de mecanismos de
hipersensibilização central20,24.
Os participantes com DC tinham menos tempo de escolaridade do
que aqueles sem essa condição. A condição socioeconômica, geralmente determinada pela educação, renda e ocupação, está inversamente associada com a prevalência da dor na população adulta55.
Os autores25 estudaram uma população rural com DC no estado do
Alabama (EUA) e observaram uma média de 12,2 anos de estudo
neste grupo. Possivelmente a presença da DC em pessoas com baixa
escolaridade está relacionada ao fato de que elas têm menos acesso
a serviços públicos, maior colocação em serviços manuais, menor
compreensão de seus direitos sociais, de saúde e de educação e são
provavelmente mais propensas a viver e trabalhar em lugares com
níveis mais altos de violência. Este último caso é considerado um
preditor de DC16.
Mais tempo trabalhado foi um fator nos pacientes com DC do presente estudo. Os autores56 demonstraram uma presença maior de
dor em 123 mulheres com mais de 10 anos de trabalho como ACS
no nordeste do Brasil em comparação com o grupo com menos
anos de trabalho. Por sua vez, o estudo57 argumentou que, em uma
amostra de 3.979 trabalhadores de escritório (que trabalhavam pelo
menos quatro horas por dia), menos anos de trabalho estavam associados a menos dor nos membros inferiores em comparação com
indivíduos com mais anos de trabalho.
Os participantes com DC do presente estudo tinham mais filhos
do que aqueles que não apresentavam esta condição. O estudo58 encontrou, em 186 residentes de um asilo, uma associação significativa
entre o número de crianças e a presença de DC. O número médio
de crianças no grupo sem dor era significativamente menor do que
o de pacientes com DC58. O estudo59 indicou uma associação entre
o número de crianças e a presença de dor no pescoço. Por fim, um
estudo com 1.118 indivíduos também associou o número de filhos
com a presença de dor lombar60. Os autores59 sugerem a hipótese
de que as crianças exigem mais do corpo humano, tanto mecânica
quanto psicologicamente, porém ainda são necessários estudos para
uma compreensão mais consistente desta relação.
No presente estudo, ter passado mais tempo em férias foi mais relacionado aos entrevistados sem dor. Há uma escassez de estudos
envolvendo a relação entre os dias de férias e a presença de DC,
entretanto o estudo61 encontrou menor relação de intensidade de
dor no pescoço e dor lombar durante o período de férias dos funcionários de um hospital na Arábia Saudita.
Na pesquisa realizada no presente estudo, a frequência de episódios
semanais de dor foi de 4,4±2,6 vezes por semana. Os autores10, em
estudo com 5.037 entrevistados de 39 municípios do estado de São
Paulo, indicou que a duração média da dor era de 16,1 dias por mês
e outro estudo62 apontou a presença de crises de dor 3 a 4 vezes por
semana em 37,3% dos indivíduos.
O estudo63 avaliou a intensidade da dor pela EAV em 458 pacientes
com DC generalizada em Israel e observou uma média de 7,6±1,8,
contrastando com o presente estudo (4,95±2, 3). Em um estudo
brasileiro em que a intensidade da dor foi analisada pela EAV, os autores64 observaram valores médios de 6,5±1,9 entre pacientes com fi-

230

bromialgia, 4,2±2,3 em pacientes com artrite reumatoide e 4,3±2,5
naqueles com osteoartrose.
Os estudos relacionando à EAV com DC generalizada ainda são escassos, talvez porque a EAV é uma avaliação unidimensional da dor.
Avaliações mais profundas são necessárias, observando os aspectos
biopsicossociais da DC, que podem ser refletidos, mas não discriminados, por esta escala.
No contexto dos cuidados de saúde básicos, pacientes com DC devem ser aconselhados sobre planejamento familiar, mudanças em
EV que contribuam para a manutenção de um peso corporal adequado, cuidados no consumo de café e necessidades de férias adequadas. Quanto aos aspectos sociais, este estudo fornece dados para
discutir com o indivíduo com DC os aspectos negativos de viver em
áreas urbanas, bem como a importância da continuidade e complementaridade da escolaridade.
Este estudo tem limitações. O desenho transversal não permitiu
definir a relação causal entre a prevalência da DC e seus determinantes. O foco específico na cidade de Irani-SC associado à
escassez de dados da literatura em vários aspectos da pesquisa
pode limitar a capacidade de generalizar essas descobertas a um
contexto mais amplo. A avaliação unidimensional da dor aqui
realizada aponta para a necessidade de estudos com uma avaliação mais ampla desta condição, considerando seus aspectos
biopsicossociais. Apesar disso, é um estudo populacional sobre
um tema ainda pouco explorado pela literatura científica, que
afeta uma parcela significativa da população, gerando importantes consequências sociais, laborais e de saúde.
CONCLUSÃO
A presença de DC foi de 56% em residentes da cidade de Irani. Esta
prevalência é alta quando comparada àquela encontrada por estudos
relacionados. A DC foi uma condição mais prevalente nas mulheres,
indíduos casados, brancos e residentes em áreas urbanas. Possíveis
preditores de DC foram idade, anos trabalhados, número de filhos,
dias de férias no último ano, xícaras de café consumidas por dia,
IMC e número de comorbidades presentes.
Este estudo se destaca por sua apresentação substancial da dimensão
do fenômeno doloroso e pela originalidade de sua associação com
vários determinantes, demonstrando a necessidade de estratégias
para a prevenção e controle da DC, além do fornecimento de dados
que identifiquem, planejem e direcionem intervenções relevantes
para os indivíduos com DC, uma condição muito prevalente que
tem um importante impacto social, ocupacional e de saúde nas pessoas e sociedades.
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Cad Saúde Pública. 2007;23(11):2672-80.
Souza JB. Poderia a atividade física induzir analgesia em pacientes com dor crônica? Rev
Bras Med Esporte. 2009;15(2):145-50.
Ruviaro LF, Filippin LI. Prevalência de dor crônica em uma unidade básica de saúde de
cidade de médio porte. Rev Dor. 2012;13(2):128-31.
Hecke O, Torrance N, Smith BH. Chronic pain epidemiology: where do lifestyle factors
fit in? BrJP. 2013;7(4):209-17.
Teixeira MJ, Alves Neto O, Costa CMC, Siqueira JTT. Dor: princípios e prática. Porto
Alegre: Artmed; 2009.
Rocha AP, Kraychete DC, Lemonica L, Carvalho LR, Barros GAM, Garcia JBS, et al. Dor:
aspectos atuais da sensibilização periférica e central. Rev Bras Anestesiol. 2007;57(1):94-105.
Klaumann PR, Wouk AFPF, Sillas T. Patofisiologia da dor. Arch Vet Sci. 2008;13(1):1-12.
Latremoliere A, Woolf CJ. Central sensitization: a generator of pain hypersensitivity by
central neural plasticity. J Pain. 2009;10(9):895-926.
Ashmawi HA, Freire GM. Peripheral and central sensitization. Rev Dor. 2016;17(1):31-4.
Lluch E, Torres R, Nijs J, Van Oosterwijck J. Evidence for central sensitization in patients
with osteoarthritis pain: a systematic literature review. Eur J Pain. 2014;18(10):1367-75.
Herr KA, Garand L. Assessment and measurement of pain in older adults. Clin Geriatr
Med. 2001;17(3):457-78.
Andersson HI. The epidemiology of chronic pain in a Swedish rural area. Qual Life Res.
1994;3(s1):s19-26.
Day MA, Thorn B. The relationship of demographic and psychosocial variables to pain-related outcomes in a rural chronic pain population. Pain. 2010;151(2):467-74.
Tripp DA, Vandenkerkhof EG, McAlister, M. Prevalence and determinants of pain and
pain-related disability in urban and rural settings in southeastern Ontario. Pain Res Manag. 2006;11(4):225-33.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Indicadores sociais municipais: uma
análise dos resultados do universo do censo demográfico 2010. http://biblioteca.ibge.gov.
br/visualizacao/periodicos/93/cd_2010_caracteristicas_populacao_domicilios.pdf. Acesso
em 13.03.2019.
Brasil. Governo de Santa Catarina. Irani. http://www.sc.gov.br/index.php/conhecasc/ municipios-de-sc/ irani. Acesso em 13.03.2019.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Santa Catarina. Disponível em:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/total_populacao_santa_catarina.pdf. Acesso em 13.03.2019.
Brasil. Ministério da Saúde. Política nacional de atenção básica. Brasília, 2012.
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf. Acesso em 13.03.2019.
Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica, 2017. http://dab.saude.gov.
br/portaldab/historico_cobertura_sf.php. Acesso em 13.03.2019.
Sociedade Brasileira de Cardiologia. IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. Arq Bras Cardiol. 2010;95(s1):1-51.
Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2015.
http://www.diabetes.org.br/images/2015/area-restrita/diretrizes-sbd-2015.pdf. Acesso em
13.03.2019.
Sociedade Brasileira de Pneumologia. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia para o Manejo da Asma, 2012. J Bras Pneumol. 2012;38(s1):s1-s46.

37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

BrJP. São Paulo, 2021 jul-set;4(3):225-31

Dellaroza MS, Furuya RK, Cabrera MA, Matsuo T, Trelha C, Yamada KN, et al. Caracterização da dor crônica e métodos analgésicos utilizados por idosos da comunidade. Rev
Assoc Med Bras. 2008;54(1):36-41.
Peres MFP, Arantes ACLQ, Lessa OS, Caous CA. A importância da integração da espiritualidade e da religiosidade no manejo da dor e dos cuidados paliativos. Rev Psiquiatr Clín.
2007;34(s1):82-7.
Barbetta PA. Estatística aplicada às Ciências Sociais. 7ª ed. Florianópolis: Editora da
UFSC; 2006.
Rezende FA, Rosado LE, Ribeiro RC, Vidigal FC, Vasques ACJ, Bonard IS, et al. Índice de
massa corporal e circunferência abdominal: associação com fatores de risco cardiovascular.
Arq Bras Cardiol. 2006;87(6):728-34.
Hawker GA, Mian S, Kendzerska T, French M. Measures of adult pain. Visual Analog Scale for Pain (VAS Pain), Numeric Rating Scale for Pain (NRS Pain), McGill Pain Questionnaire (MPQ), Short-Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ), Chronic Pain Grade
Scale (CPGS), Short Form-36 Bodily Pain Scale (SF-36 BPS), and Measure of Intermittent
and Constant Osteoarthritis Pain (ICOAP). Arthritis Care Res. 2011;63(s11):s240-52.
Both J, Borgatto AF, Nascimento JV, Sonoo CN, Lemos CA, Nahas MV. Validação da
escala “Perfil do estilo de vida individual”. Rev Bras Ativ Fís Saúde. 2008;13(1):5-14.
Salles WN, Egerland EM, Barroso MLC, Souza CA. Estilo de vida e perfil socioeconômico
de docentes dos cursos de educação física da Universidade Federal de Santa Catarina UFSC. Rev Bras Ciên Saúde. 2012;10(34):7-14.
Faiz A, Croft P, Lagford RM, Donaldson LJ, Jones GT. Prevalence of chronic pain in
the UK: a systematic review and meta-analysis of population studies. BMJ Open.
2016;6(6):e010364.
Hoffman PK, Meier BP, Council JR. A comparison of chronic pain between an urban and
rural population. J Community Health Nurs. 2002;19(4):213-24.
Steingrímsdóttir OA, Landmark T, Macfarlane GJ, Nielsen CS. Defining chronic pain in epidemiological studies: a systematic review and meta-analysis. Pain. 2017;158(11):2092-107.
Greenspan JD, Craft RM, LeResched L, Arendt-Nielsen L, Berkleyf J, Fillingimg RB, et
al. Studying sex and gender differences in pain and analgesia: a consensus report. Pain.
2007;132(s1):s26-45.
Andrews P, Steultjens M, Riskowski J. Chronic widespread pain prevalence in the general
population: a systematic review. Eur J Pain. 2018;22(1):5-18.
Miranda VS, Decarvalho VB, Machado LA, Dias JM. Prevalence of chronic musculoskeletal disorders in elderly Brazilians: a systematic review of the literature. BMC Musculoskelet
Disord. 2012;13:82.
Hitt HC, McMillen RC, Thornton-Neaves T, Koch K, Cosby AG. Comorbidity of obesity
and pain in a general population: results from the Southern Pain Prevalence Study. J Pain.
2007;5(5):430-6.
Wright LJ, Schur E, Noonan C, Ahumada S, Buchwald D, Afari N. Chronic pain, overweight, and obesity: finding from a community-based twin registry. J Pain. 2010;11(7):
628-35.
Ray L, Lipton RB, Zimmerman ME, Katz MJ, Derby CA. Mechanisms of association
between obesity and chronic pain in the elderly. Pain. 2011;152(1):53-9.
Sawynok J. Caffeine and pain. Pain. 2011;152(4):726-9.
Shapiro RE. Caffeine and headaches. Curr Pain Headache Rep. 2008;12(4):311-5.
Dominick CH, Blyth FM, Nicholas MK. Unpacking the burden: understanding the
relationships between chronic pain and comorbidity in the general population. Pain.
2012;153(2):293-304.
Barnett K, Mercer SW, Norbury M, Watt G, Wyke S, Guthrie B. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. Lancet. 2012;380(9836):37-43.
Henschke N, Kamper SJ, Maher CG. The epidemiology and economic consequences of
pain. Mayo Clin Proc. 2015;90(1):139-47.
Santos FA, Sousa LP, Serra MA, Rocha FA. Fatores que influenciam na qualidade de vida
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As disfunções temporomandibulares (DTM) são um grupo de condições caracterizadas por alteração dos movimentos e função da região orofacial e um dos maiores
sintomas relatados é a dor. Como estas disfunções têm sido descritas
de forma crescente entre diversas faixas etárias, o objetivo deste estudo foi avaliar a presença de sintomas de DTM e seus possíveis fatores
associados em idosos de uma cidade do sul do Brasil.
MÉTODOS: Estudo transversal de base domiciliar com amostra
probabilística por conglomerado incluindo 282 idosos com idade
≥60 anos da cidade de Veranópolis/RS. Um exame clínico de saúde bucal e questionário estruturado foram aplicados. Sintomas de
DTM foram avaliados pelo Índice Anamnésico de Fonseca (IAF)
e categorizados em “Sem DTM” e “Com DTM”, sendo que o
último incluiu aqueles com sintomas compatíveis com DTM,
moderada ou grave. Associações foram avaliadas pelos testes de
Qui-quadrado ou Mann-Whitney por distribuição de frequências.
Análises bi e multivariadas foram realizadas utilizando-se regressão
de Poisson com variância robusta para verificar associações.
RESULTADOS: A prevalência de idosos que relataram sintomas
de DTM foi de 30,5% (n=86). No modelo multivariado final,
idosas do sexo feminino apresentaram maior razão de prevalência (RP) para sintomas de DTM, apresentando 62,8% maior RP
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(p=0,040) de ter, pelo menos, sintomas leves de DTM quando
comparados a idosos do sexo masculino. O número de dentes presentes, necessidade de prótese ou outras variáveis demográficas não
estiveram associadas com a presença de sintomas de DTM.
CONCLUSÃO: Os achados do presente estudo demonstraram
prevalência de sintomas de DTM em idosos de aproximadamente 30%, com maior associação com o sexo feminino. Apesar de
relevantes para delineamento de estratégias de saúde para idosos,
os achados do presente estudo devem ser interpretados com cautela por sua natureza observacional e transversal.
Descritores: Envelhecimento, Fatores de risco, Transtornos da
articulação temporomandibular.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Temporomandibular
disorders (TMD) are a group of conditions characterized by changes in the movements and function of the orofacial region and one
of main reported symptoms is pain. As it has been increasingly
described among different age groups, this study aimed to evaluate
the presence of symptoms of TMD and their possible associated
factors in older people from a city in southern Brazil.
METHODS: A cross-sectional household-based study using a
per cluster sampling strategy was performed including 282 older
adults aged ≥60 years in the city of Veranópolis/RS. A clinical
oral examination and a structured questionnaire were applied.
TMD symptoms were evaluated with Fonseca Anamnestic Index
(FAI) questionnaire and divided into those “without TMD” and
“with TMD” (the later including those reporting mild, moderate and severe TMD symptoms). Associations were performed
by the chi-square or Mann-Whitney tests based on frequency
distribution. Bi and multivariate analyses were performed using
Poisson regression with robust variation to verify associations.
RESULTS: Prevalence among older adults that reported symptoms of TMD was 30.5% (n=86). In the final multivariate model, female older adults presented higher prevalence ratio (PR) for
symptoms of TMD, presenting 62.8% (p=0.040) higher PR to at
least mild symptoms of TMD when compared to older adult men.
Number of teeth, need for dental prosthesis or other demographic
variables were not associated with symptoms of TMD.
CONCLUSION: The results demonstrated a prevalence of
TMD symptoms in the seniors of approximately 30%, which
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was most associated with females. Despite its relevance in public
health strategies focused on older adults, these findings should
be interpreted with caution due to their observational and cross-sectional nature.
Keywords: Aging, Risk factors, Temporomandibular joint disorders.
INTRODUÇÃO
As condições de saúde bucal em idosos representam importante problema em diferentes áreas da Odontologia. Nessa faixa etária são frequentes os problemas associados a perda dentária e envelhecimento
de dentes e estruturas orais, o que pode ser um desafio na assistência
em saúde nessa população1. Dentre os problemas odontológicos em
idosos, estão as desordens temporomandibulares (DTM), grupo de
condições que afetam os músculos da mastigação e/ou as articulações temporomandibulares (ATM), bem como estruturas associadas2. Trata-se de conjunto heterogêneo de diagnósticos, que podem
ser atribuídos a uma gama de indivíduos situados em amplo espectro de faixa etária e com diferentes sintomas reportados.
Ruídos articulares e dores musculares e/ou articulares são as principais queixas relatadas pelos pacientes, preponderantemente do sexo
feminino3. Dor e limitação na função mandibular são desfechos frequentemente associados a esse grupo de doenças e sua presença pode
ter um impacto significativo no sistema estomatognático dos indivíduos acometidos4. Dados publicados em estudo transversal sugerem
que idosos com sintomas moderados/graves de DTM possuem pior
qualidade de vida relacionada à saúde bucal5.
É controverso se o envelhecimento é uma variável de fato relacionada ao aumento da ocorrência de DTM. Enquanto alguns estudos reportam maior frequência de sintomas associados em idosos6, outros
autores discutem que as DTM são menos observadas nessa população7. Sobretudo, discute-se ainda a influência de condições como a
institucionalização e outras variáveis, como o sexo, na presença de
sintomas relacionados às DTM6,7.
Estudos que verifiquem a prevalência de sintomas de DTM e que
envolvam amostras representativas de idosos brasileiros não institucionalizados são escassos na literatura. As ocorrências de dor orofacial ou incapacidade mandibular resultante de DTM podem ter
considerável impacto na qualidade de vida de idosos, bem como na
sua autopercepção de saúde bucal8.
Ademais, já foi relatada a associação entre DTM e mudanças na
mastigação e deglutição, fato que pode ter impacto importante
no estado nutricional de idosos9. Dessa maneira, considerando
a relevância do diagnóstico das DTM para a promoção de saúde nos idosos, esse estudo objetivou avaliar a prevalência e fatores
associados a sintomas de DTM em uma população de idosos de
uma cidade do sul do Brasil. A hipótese nula do presente estudo
é que, em idosos, sintomas de DTM não estão significativamente associados com variáveis sociodemográficas, comportamentais,
médicas e odontológicas.
MÉTODOS
Estudo transversal de domicílios residenciais com entrevista e exame
de idosos com 60 anos ou mais na área urbana e rural da cidade
de Veranópolis, cidade localizada a aproximadamente 160 km da
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capital, Porto Alegre, com população de aproximadamente 3.554
habitantes na faixa etária de 60 anos ou mais10.
A fórmula para a realização do cálculo amostral foi: tamanho da
amostra = variação estandardizada2 X prevalência do desfecho X (1
– prevalência do desfecho) / erro absoluto2. Assumiu-se, para fins
estatísticos, um erro de 5% (variação estandardizada de 1,96) e um
erro absoluto de 5%. A amostra estimada foi baseada na prevalência
de sintomas de DTM moderada ou grave, em idosos, de 13,2%,
conforme reportada em outro estudo com metodologia similar11.
Portanto, o número total de indivíduos necessários a serem estudados foi 168.
Acrescentou-se uma taxa de atrição de 20%, totalizando-se 202 indivíduos necessários. Uma amostra probabilística por conglomerado
foi conduzida para entrevistar e examinar idosos das áreas urbanas
e rurais da cidade, respeitando a proporcionalidade entre essas duas
zonas do município. Com base no mapa da área urbana da cidade,
todas as quadras foram numeradas. Um total de 82 quadras (20%
do total das quadras) da área urbana foi sorteado de forma aleatória
simples para participar do estudo, usando o site www.random.org.
Para cada quadra sorteada, três domicílios foram visitados e incluídos desde que possuíssem pelo menos um idoso residente. Além disso, as esquinas dos quarteirões sorteados foram numeradas de um a
quatro e um novo sorteio foi conduzido para determinar o ponto de
partida da primeira entrevista. Após a primeira entrevista, as visitas
seguiram no sentido horário até a conclusão do trabalho previsto.
Novos quarteirões foram sorteados para contemplar o número de
domicílios exigidos quando, por algum motivo, as quadras sorteadas não contivessem participantes suficientes para a conclusão da
pesquisa. Três comunidades da área rural fizeram parte do estudo,
sorteadas aleatoriamente entre as comunidades rurais do município
e, em cada uma delas, 12 domicílios com pelo menos um idoso residente foram visitados. Os domicílios da zona rural envolveram os
domicílios do núcleo central da comunidade e aqueles localizados ao
longo das estradas vicinais de acesso à comunidade.
Os critérios de inclusão foram indivíduos com idade acima de 60
anos, residentes nos domicílios sorteados. Esse ponto de corte foi
estabelecido segundo as recomendações da Organização Mundial da
Saúde para países em desenvolvimento. Foram incluídos indivíduos
cuja condição física, médica e mental possibilitaram a realização do
estudo, bem como a compreensão dos exames e entrevistas que foram conduzidas.
Se o pesquisador observasse durante o contato inicial que o idoso
não tinha condições de fazer parte da pesquisa, ou ainda, se o responsável pelo idoso comunicou que ele não tinha condição de participar da pesquisa, ele era excluído do estudo. Se no domicílio mais
de um residente se enquadrasse nos critérios de elegibilidade, todos
eram incluídos. No caso da ausência no dia do levantamento de dados, um novo momento foi escolhido para a coleta destes. Foram
excluídas pessoas visitantes no domicílio, moradores de Instituições
de Longa Permanência de Idosos (ILPI), além de domicílios comerciais e domicílios desabitados.
Foi aplicado questionário estruturado que incluiu dados sociodemográficos, comportamentais, de histórico médico e odontológico
obtidos pela utilização de blocos de perguntas do instrumento PCA
Tool-Brasil12. O instrumento utilizado para avaliação dos sintomas
de DTM foi o Índice Anamnésico de Fonseca (IAF)13. A saúde bu-
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cal foi avaliada pela contagem de dentes e pela verificação do uso e
necessidade de prótese. Os exames clínicos de contagem de dentes
e do uso e necessidade de prótese foram realizados com o auxílio de
espátula de madeira sem iluminação artificial ou de espelhos bucais.
A contagem dos dentes foi realizada em todos os dentes presentes,
excluindo-se os terceiros molares.
Os indivíduos foram examinados e entrevistados nos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019 por duas equipes compostas por
um entrevistador e um examinador de saúde bucal, previamente
treinados pelos coordenadores do estudo para garantir a uniformidade dos dados. O treinamento consistiu em aulas teóricas sobre o
assunto, discussão de todas as perguntas do questionário, bem como
explicações sobre os exames de saúde bucal. Previamente, foi realizado treinamento com aplicação do questionário e o exame de saúde
bucal em pacientes idosos em tratamento nas clínicas da Faculdade
de Odontologia da Universidade de Passo Fundo (UPF).
A reprodutibilidade intraexaminador e interexaminador do exame
clínico de saúde bucal foi verificada em 5% dos examinados, 14 dias
após o exame inicial, escolhidos por sorteio aleatório. O coeficiente
Kappa para perda dentária foi de 0,89 para as reprodutibilidades
intraexaminador e interexaminador. O coeficiente Kappa para uso
de prótese, intraexaminador e interexaminador, foi 1,00 e 0,935,
respectivamente. O coeficiente Kappa para necessidade de prótese
intraexaminador e interexaminador foi de 1,00.
O presente estudo foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética da
Universidade de Passo Fundo, parecer número 2.990.088, aprovado
em 30/10/2018. Todos os participantes da pesquisa leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes
de participarem do estudo.
Análise estatística
A variável dependente do presente estudo foi prevalência de sintomas
de DTM, obtida a partir do instrumento IAF. O instrumento classifica os indivíduos pela gravidade dos sintomas como: sem DTM,
DTM leve, moderada e grave. Para a análise dos dados, os idosos
foram categorizados em dois grupos: um sem DTM e outro com
DTM. As variáveis independentes incluíram condições sociodemográficas, aspectos comportamentais e condições de saúde bucal e geral.
A idade foi categorizada em dois grupos, um com idade <70 anos e
outro com idade ≥70 anos. Etnia/cor da pele foi categorizada como
branca ou não branca. O grupo não branco incluiu os idosos que se
referiram como sendo da cor negra, amarela, parda ou indígena. O
nível educacional foi categorizado em escolaridade baixa, que inclui
idosos com até no máximo ensino fundamental completo, incluindo os analfabetos; escolaridade média, para aqueles com ensino médio incompleto ou completo; e escolaridade alta, para os idosos com
ensino superior incompleto ou completo. Moradia incluiu idosos
moradores da zona urbana ou rural, conforme dados e mapas fornecidos pela prefeitura municipal. Aposentadoria foi categorizada
em três grupos: um com idosos não aposentados, outro com idosos
aposentados e um terceiro com idosos aposentados que continuam
com alguma atividade laboral. Situação conjugal foi categorizada em
dois grupos: um com os idosos casados e outro com idosos não casados. O grupo não casado incluiu: viúvos, solteiros ou divorciados.
Os problemas de saúde foram categorizados em dois grupos, um
com idosos que referiram não ter problema de saúde, ou que refe-
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riram não saber se tem, e outro grupo com idosos que referiram ter
algum problema de saúde. Uso de fármaco foi categorizado em dois
grupos, um com idosos que relataram o uso de um ou mais fármacos
e outro com idosos que referiram não fazer uso. Frequência de escovação foi categorizada em <2 vezes ao dia e ≥2 vezes ao dia. Uso de
prótese foi categorizado em sim e não. Foram considerados usuários
de prótese os idosos usuários de pelo menos uma prótese fixa, usuários de prótese parcial removível, usuários de prótese fixa e prótese
parcial removível e usuários de prótese total. Necessidade de prótese
foi categorizada em sim e não. Foram considerados com necessidade
de prótese os idosos que precisavam de prótese parcial ou total.
A análise dos dados foi realizada com o uso do pacote estatístico
SPSS 21 (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos). Associações entre
a variável dependente e independentes foram avaliadas pelo teste
de Qui-quadrado ou Mann-Whitney, apresentadas por intermédio
da distribuição de frequências. O nível de significância foi de 5%.
Análises bi e multivariadas foram realizadas, utilizando-se regressão
de Poisson com variância robusta para verificar a associação entre a
variável dependente e as variáveis independentes. Foram incluídas
no modelo multivariado apenas aquelas variáveis que apresentaram
p<0,20 na análise bivariada. Uma estratégia de modelagem backwards foi utilizada. Significância estatística e alterações na modificação do efeito do modelo foram utilizadas para determinar o modelo
multivariado final.
RESULTADOS
Ao todo, 282 idosos foram entrevistados e examinados, sendo 244
(86,5%) na zona urbana e 38 (13,5%) na zona rural. A média de
idade foi de 71,42 ± 7,89, dos quais 81 (28,7%) eram do sexo
masculino e 201 (71,3%) do sexo feminino. Quanto à etnia/cor da
pele, 252 (89,4%) se declararam brancos e 30 (10,6%) relataram
ser não brancos. Em relação ao nível educacional, 208 (79,8%)
apresentaram baixa escolaridade, sendo que 17 (6%) se declararam
analfabetos. Em torno de 53% dos idosos eram casados, enquanto
aproximadamente 47% estavam divididos entre solteiros, divorciados ou viúvos.
Algum tipo de problema de saúde foi observado em 248 idosos
(87,9%). Foram considerados edêntulos 137 idosos (48,6%). Além
disso, 27% dos idosos necessitavam de algum tipo de reabilitação
com prótese (Tabela 1). A prevalência global de sintomas de DTM
foi de 30,5% (n=86). Individualmente, as prevalências de sintomas
de DTM foram 69,5% (n=196), 24,8% (n=70), 4,3% (n=12) e
1,4% (n=4) para ausência de sintomas de DTM, DTM leve, DTM
moderada e DTM grave, respectivamente. O sexo feminino apresentou associação estatisticamente significativa com sintomas de
DTM (p=0,028). Não apresentaram associação estatisticamente com sintomas de DTM, entre outras, a necessidade de prótese
(p=0,265) e o edentulismo (p=0,405).
A tabela 2 demonstra a análise bivariada da associação entre sintomas de DTM e as variáveis exploratórias. O sexo feminino apresentou significativamente mais sintomas de DTM quando comparado
com o sexo masculino. Idosos do sexo feminino tiveram 63,6%
maior RP para apresentar sintomas de DTM (RP: 1,636; intervalo
de confiança de 95% [IC 95%]: 1,029 – 2,601). Por outro lado,
ser idoso aposentado demonstrou RP significativamente menor para
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Tabela 1. Associação entre sintomas de disfunções temporomandibulares e história demográfica, socioeconômica, comportamental, médica e
oral em idosos, Veranópolis, 2018
Variáveis

Sem DTM
n=196 (69,5%)

DTM
n=86 (30,5%)

Valor de p

Sexo

Masculino – n (%)
Feminino – n (%)

64 (32,7)
132 (67,3)

17 (19,8)
69 (80,2)

0,028*

Idade (anos)

<70 – n (%)
≥70 – n (%)

89 (45,4)
107 (54,6)

40 (46,5)
46 (53,5)

0,864*

Etnia/cor da pele

Branco – n (%)
Não branco – n (%)

179 (91,3)
17 (8,7)

73 (84,9)
13 (15,1)

0,106*

Nível educacional

Baixo – n (%)
Médio – n (%)
Alto – n (%)

154 (78,6)
23 (11,7)
19 (9,7)

71 (82,6)
12 (14,0)
3 (3,5)

0,191*

Área em que vive

Urbana – n (%)
Rural – n (%)

169 (86,2)
27 (13,8)

75 (87,2)
11 (12,8)

0,824*

Aposentadoria

Não aposentado – n (%)
Aposentado – n (%)
Aposentado e trabalhando – n (%)

18 (9,2)
133 (67,9)
45 (23,0)

15 (17,4)
50 (58,1)
21 (24,4)

0,110*

Situação conjugal

Casado – n (%)
Solteiro – n (%)

102 (52,0)
94 (48,0)

48 (55,8)
38 (44,2)

0,559*

Problema de saúde

Sim – n (%)
Não – n (%)

171 (87,2)
25 (12,8)

77 (89,5)
9 (10,5)

0,587*

Uso de fármaco

Sim – n (%)
Não – n (%)

170 (86,7)
26 (13,3)

75 (87,2)
11 (12,8)

0,913*

Exposição ao fumo

Fumantes – n (%)
Ex-fumantes – n (%)
Não fumantes – n (%)

14 (7,1)
47 (24,0)
135 (68,9)

6 (7,0)
21 (24,4)
59 (68,5)

0,996*

Exposição ao álcool

Sim – n (%)
Não – n (%)

111 (56,6)
85 (43,4)

45 (52,3)
41 (47,7)

0,503*

Acesso ao dentista

Sim – n (%)
Não – n (%)

88 (44,9)
108 (55,1)

43 (50,0)
43 (50,0)

0,429*

Frequência de escovação

< 2 vezes/dia – n (%)
≥ 2 vezes/dia – n (%)

23 (11,7)
173 (88,3)

11 (12,8)
75 (87,2)

0,802*

Uso de prótese dental

Sim – n (%)
Não – n (%)

171 (87,2)
25 (12,8)

75 (87,2)
11 (12,8)

0,993*

Necessidade de prótese

Sim – n (%)
Não – n (%)

49 (25,0)
147 (75,0)

27 (31,4)
59 (68,6)

0,265*

Dentes presentes

Média ± DP

7,58±9,24

6,62±8,89

0,381#

Edentulismo

Sim – n (%)
Não – n (%)

92 (46,9)
104 (53,1)

45 (52,3)
41 (47,7)

0,405*

*Qui-quadrado; #Mann-Whitney; DTM = disfunções temporomandibulares; DP = desvio padrão.

Tabela 2. Análise bivariada da associação entre sintomas de disfunções temporomandibulares e as variáveis independentes
Variáveis

Razão de prevalência (IC 95%)

Valor de p

Sexo

Masculino
Feminino

1
1,636 (1,029 – 2,601)

0,038

Idade (anos)

<70
≥70

1
0,970 (0,681 – 1,380)

0,864

Etnia/cor da pele

Branco
Não branco

1
1,496 (0,951 – 2,352)

0,081

Nível educacional

Baixo
Médio
Alto

1
1,087 (0,661 – 1,787)
0,432 (0,148 – 1,259)

Área em que vive

Urbana
Rural

1
0,942 (0,553 – 1,604)

Aposentadoria

Não aposentado
Aposentado
Aposentado e trabalhando

1
0,601 (0,386 – 0,935)
0,700 (0,419 – 1,171)

0,744
0,124
0,825

0,024
0,174
Continua...
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Tabela 2. Análise bivariada da associação entre sintomas de disfunções temporomandibulares e as variáveis independentes – continuação
Variáveis

Razão de prevalência (IC 95%)

Valor de p

Situação conjugal

Casado
Solteiro

1
0,900 (0,630 – 1,284)

0,560

Problema de saúde

Sim
Não

1
0,853 (0,473 – 1,538)

0,596

Uso de fármacos

Sim
Não

1
0,971 (0,572 – 1,650)

0,914

Exposição ao fumo

Fumante
Ex-fumante
Não fumante

1
1,029 (0,482 – 2,197)
1,014 (0,502 – 2,047)

Exposição ao álcool

Sim
Não

1
1,128 (0,793 – 1,604)

0,502

Acesso ao dentista

Sim
Não

1
0,868 (0,610 – 1,234)

0,429

Frequência de escovação

<2 vezes/dia
≥2 vezes/dia

1
0,935 (0,555 -1,575)

0,800

Uso de prótese

Sim
Não

1
1,002 (0,591 – 1,698)

0,993

Necessidade de prótese

Sim
Não

1
0,806 (0,556 – 1,169)

0,256

0,992 (0,972 – 1,012)

0,425

Dentes presentes

0,940
0,970

Tabela 3. Análise multivariada da associação entre sintomas de disfunções temporomandibulares e as variáveis independentes
Variáveis

Razão de prevalência (IC 95%)

Valor de p

Sexo

Masculino
Feminino

1
1,628 (1,022 – 2,593)

0,040

Etnia/cor da pele

Branco
Não branco

1
1,481 (0,960 – 2,285)

0,076

sintomas de DTM quando comparados com idosos não aposentados (RP: 0,601; IC 95%: 0,386 – 0,935).
No modelo multivariado final, o sexo permaneceu associado à
presença de sintomas de DTM (Tabela 3). Ser idosa esteve significativamente associada com maior RP para apresentar sintomas de
DTM quando comparado a idosos do sexo masculino (RP: 1,628;
IC 95%: 1,022 – 2,593). A cor da pele não foi significativamente
associada com presença de sintomas de DTM (p=0,076). De forma
similar, nenhuma outra variável odontológica ou demográfica permaneceu no modelo multivariado final.
DISCUSSÃO
Foi evidenciado que o sexo feminino está associado com sintomas de DTM. A avaliação destes sintomas é importante na população idosa, visto que essa parcela da população é a que mais
tem crescido nas últimas décadas em países desenvolvidos e em
desenvolvimento como o Brasil. Além disso, sua identificação
pode auxiliar na prevenção e no tratamento precoce da DTM,
evitando sua cronicidade e possíveis repercussões. Considerando
esse público-alvo, a cidade de Veranópolis foi escolhida por ser
um dos primeiros municípios envolvidos na abordagem de questões relativas ao processo de envelhecimento humano no Brasil.
Assim, ela tem sido incluída em inúmeras pesquisas em todas
as áreas de interesse da Gerontologia e Geriatria ao longo das
últimas décadas14.
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Utilizando o IAF como ferramenta, a literatura reporta uma prevalência de aproximadamente 50% de sintomas de DTM em idosos6,11,15-18, independentemente da gravidade, enquanto no presente estudo a prevalência global de sintomas de DTM foi de 30,5%.
Contudo, os achados do presente estudo são semelhantes aos de
outro estudo brasileiro que também utilizou exame clínico, além
de questionário19. Além disso, a prevalência de sintomas ao redor
de 30% também pode ser observada em estudos conduzidos em
outros países7, 20.
No presente estudo, idosas apresentaram 62,8% maior RP para relatar sintomas de DTM. Vários estudos realizados no Brasil também
demonstram essa associação, independentemente do instrumento
utilizado6,17,21, e tal associação também pode ser observada em outros países22-24. Esses achados são consistentes com os de revisão sistemática com meta-análise que demonstrou risco duas vezes maior de
uma mulher ter DTM quando comparado com homens25.
Assim, a literatura é clara a respeito da maior prevalência de DTM
em mulheres quando comparadas aos homens26. Essa diferença tem
sido relacionada a diferenças psicológicas e, sobretudo, hormonais
entre os sexos, principalmente a variações de estrogênio27, 28. Desta
forma, torna-se natural esperar diminuição na ocorrência de DTM
frente a ausência ou menor influência deste hormônio, como evidenciado pelo estudo29, que mostrou menor prevalência em mulheres pós-menopausa, quando comparadas a mulheres em idade
reprodutiva. Quando se considerou a prevalência entre idosos, há
divergência na literatura, já que alguns estudos realizados não de-
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monstram associação entre o sexo feminino e a presença de sintomas de DTM nessa população11,30,31, enquanto outros relatam maior
ocorrência em mulheres idosas quando comparadas aos homens7,32
de forma similar a que reportou-se no presente estudo.
É importante frisar que 71,28% dos participantes do presente estudo foram compostos por mulheres, sendo que a representatividade
do presente estudo para a população estudada parcialmente explica
esse achado. Além disso, a literatura já tem demonstrado que mulheres tendem a serem mais participativas mediante ao convite para
participar de inquéritos epidemiológicos33,34.
Por outro lado, os resultados do presente estudo não demonstraram
associação entre idade e sintomas de DTM. Tal associação já foi observada em alguns estudos6,11,35, demonstrando que, quanto maior
a idade, menor a tendência de o indivíduo apresentar sintomas de
DTM. Alguns autores sugerem que possa existir uma adaptação gradativa dos idosos às alterações orais no decorrer no processo de envelhecimento e que, por isso, sinais e sintomas de DTM talvez sejam
mais comuns entre os idosos do que o comumente reportado nos
estudos27,35. Além disso, a maioria dos idosos não é mais ativa profissionalmente, especulando-se que sejam, portanto, menos sujeitos
ao estresse que os adultos jovens, sendo esse um fator predisponente
importante para o desenvolvimento de sintomas de DTM36.
As questões relacionadas à saúde bucal dos idosos deverão receber
mais atenção nos próximos anos devido ao fenômeno demográfico
do envelhecimento humano, algo também observado no Brasil. As
consequências das péssimas condições de saúde bucal são inúmeras,
o que pode incluir problemas como alto índices de edentulismo,
doença periodontal e DTM. O estudo não demonstrou associação
entre sintomas de DTM e condições de saúde bucal, especificamente com relação à perda dentária. No entanto, tal associação foi
observada em estudo com delineamento semelhante, no qual demonstrou aumento na RP de sintomas de DTM em idosos a cada
dente perdido11.
É interessante destacar que os idosos brasileiros possuem, em geral,
alta média de perda dentária de 20 dentes, com alta prevalência de necessidade de prótese acima de 50%37. No presente estudo, observou-se
a necessidade de prótese em 27%, evidenciando maior proporção de
indivíduos reabilitados11. A associação entre uso de próteses e os sintomas de DTM tem sido sugerida em alguns estudos38-40. Apesar de a
relação entre o surgimento de sintomas de DTM e as perdas dentárias
ser desencorajada na literatura4, 41, alguns estudos mostram que, em
indivíduos com múltiplas perdas, há maior ocorrência de comportamentos orais, como bruxismo, o qual, por sua vez, é um fator predisponente à ocorrência de alguns tipos de DTM42.
Este estudo procurou ser representativo dos estratos socioeconômicos na cidade de Veranópolis, RS, Brasil. Por isso, uma metodologia
de estudo com amostra probabilística por conglomerado foi realizada. Na seleção da amostra, houve proporcionalidade entre zona urbana e rural. Além disso, o nível educacional nos idosos participantes foi semelhante ao observado no último censo nacional para essa
cidade10. Além disso, os examinadores foram treinados e calibrados
para coleta dos dados, o que aumenta a sua validade interna.
Com relação ao instrumento utilizado, sua simplicidade, menor
tempo de aplicação e menor custo explicam a sua utilização em estudos epidemiológicos de base populacional11. Ele não é um instrumento de diagnóstico, sendo utilizado para fazer um rastreamento
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de sintomas de DTM e permitindo classificar o indivíduo ainda em
estágio precoce. Por outro lado, o estudo apresenta limitações, como
o seu desenho transversal, o qual não permite avaliar a temporalidade
das associações entre sintomas de DTM e as variáveis exploratórias.
Além disso, não foram realizados exames clínicos para diagnosticar
DTM, bem como sua classificação em diferentes subgrupos como
preconizado pelos Critérios de Diagnóstico para Disfunções Temporomandibulares (DC/TMD)43. Finalmente, a qualidade das reabilitações protéticas dos indivíduos incluídos também não foi avaliada.
Desta maneira, os leitores devem estar cientes dessas limitações no
momento da leitura deste estudo. Apesar disso, o delineamento do
estudo permite a generalização de dados para comparações com outros estudos de base domiciliar com amostra representativa.
CONCLUSÃO
O presente estudo identificou prevalência global de sintomas de
DTM em idosos de aproximadamente 30%, com maior ocorrência
no sexo feminino. Apesar do predomínio de sintomas de grau leve
de DTM em idosos, foi identificada presença de sintomas de grau
moderado/grave.
AGRADECIMENTOS
O presente estudo foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.
COLABORAÇÕES DOS AUTORES
Fernanda Pretto Zatt
Coleta de Dados, Investigação, Metodologia, Redação - Preparação
do original
Francisco Wilker Mustafa Gomes Muniz
Análise estatística, Redação - Preparação do original, Redação - Revisão e Edição, Software, Validação, Visualização
Thais Carleso Trevizan
Coleta de Dados, Investigação, Redação - Revisão e Edição
Natália Rigon Scalco
Coleta de Dados, Investigação, Metodologia
Thayanne Brasil Barbosa Calcia
Conceitualização, Metodologia, Redação - Preparação do original,
Redação - Revisão e Edição, Validação, Visualização
Paulo Roberto Grafitti Colussi
Gerenciamento de Recursos, Investigação, Metodologia, Supervisão, Validação
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
4.

Issrani R, Ammanagi R, Keluskar V. Geriatric dentistry--meet the need. Gerodontology. 2012;29(2):e1-5.
Beaumont S, Garg K, Gokhale A, Heaphy N. Temporomandibular disorder: a
practical guide for dental practitioners in diagnosis and management. Aust Dent J.
2020;65(3):172-80.
Gonçalves DA, Dal Fabbro AL, Campos JA, Bigal ME, Speciali JG. Symptoms of
temporomandibular disorders in the population: an epidemiological study. J Orofac
Pain. 2010;24(3):270-8.
List T, Jensen RH. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692-704.

237

BrJP. São Paulo, 2021 jul-set;4(3):232-8

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Zatt FP, Muniz FW, Trevizan TC, Scalco NR, Calcia TB e Colussi PR

Colaço J, Muniz FWMG, Peron D, Marostega MG, Dias JJ, Rösing CK, Colussi
PRG. Oral health-related quality of life and associated factors in the elderly: a population-based cross-sectional study. Cienc Saude Colet. 2020;25(10):3901-12.
Sampaio NM, Oliveira MC, Ortega AO, Santos LB, Alves TD. Temporomandibular
disorders in elderly individuals: the influence of institutionalization and sociodemographic factors. Codas. 2017;29(2):e20160114.
Carlsson GE, Ekbäck G, Johansson A, Ordell S, Unell L. Is there a trend of decreasing
prevalence of TMD-related symptoms with ageing among the elderly? Acta Odontol
Scand. 2014;72(8):714-20.
Sória TS, Sória GS, Cruz RA, Brew MC, Grossmann E, Bavaresco CS. Effect of Temporomandibular Disorders on Quality of Life for Elderly Individuals. Iran J Public
Health. 2018;47(10):1599-601.
Marim GC, Machado BCZ, Trawitzki LVV, de Felício CM. Tongue strength, masticatory and swallowing dysfunction in patients with chronic temporomandibular
disorder. Physiol Behav. 2019;210:112616.
Brasil. Instituto Brasileiro de Geogradia e Estatística. Censo Demográfico 2010: Características da população e domicílios – resultados gerais. In: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. ed. Rio de Janeiro, 2011.
Czernaik CM, Muniz FW, Colussi PR, Rösing CK, Colussi EL. Association between
temporomandibular disorder symptoms and demographic, dental and behavioral factors in the elderly: a population-based cross-sectional study. BrJP. 2018;1(3):223-30.
Brasil. Ministério da Saúde. Manual do Instrumento de Avaliação da Atenção Primária
à Saúde: PCATool-Brasil. Brasília, Brasil, 2010.
Fonseca DM, Bonfante G, Valle AL, Freitas SFT. Diagnóstico pela anamnese da disfunção craniomandibular. RGO (Porto Alegre). 1994:23-8.
Galli R, Moriguchi EH, Bruscato NM, Horta RL, Pattussi MP. Active aging is associated with low prevalence of depressive symptoms among Brazilian older adults. Rev
Bras Epidemiol. 2016;19(2):307-16.
Martins RJ, Garcia AR, Garbin CA, Sundefeld ML. The relation between socio-economic class and demographic factors in the occurrence of temporomandibular joint
dysfunction. Cien Saude Colet. 2008;13(Suppl 2):2089-96.
Jorge JH, Silva Junior GS, Urban VM, Neppelenbroek KH, Bombarda NHC. Desordens temporomandibulares em usuários de prótese parcial removível: prevalência de
acordo com a classificação de Kennedy. Rev Odontol UNESP. 2013;42(2):72-7.
Boscato N, Almeida RC, Koller CD, Presta AA, Goettems ML. Influence of anxiety
on temporomandibular disorders--an epidemiological survey with elders and adults in
Southern Brazil. J Oral Rehabil. 2013;40(9):643-9.
Cavalcanti MOA, Lima CMC, Lima JMC, Gomes I, Goldim JR. Prevalência da
disfunção temporomandibular em idosos não institucionalizados. Estud Interdiscip
Envelhec. 2015:20(2):551-66.
Ribeiro JA, de Resende CM, Lopes AL, Farias-Neto A, Carreiro AdaF. Association
between prosthetic factors and temporomandibular disorders in complete denture
wearers. Gerodontology. 2014;31(4):308-13.
Gillborg S, Åkerman S, Lundegren N, Ekberg EC. Temporomandibular disorder pain
and related factors in an adult population: a cross-sectional study in Southern Sweden.
J Oral Facial Pain Headache. 2017;31(1):37-45.
Camacho JG, Oltramari-Navarro PV, Navarro ReL, Conti AC, Conti MR, Marchiori
LL, et al. Signs and symptoms of temporomandibular disorders in the elderly. Codas.
2014;26(1):76-80.
Johansson A, Unell L, Carlsson GE, Söderfeldt B, Halling A. Gender difference in
symptoms related to temporomandibular disorders in a population of 50-year-old
subjects. J Orofac Pain. 2003;17(1):29-35.
Ozan F, Polat S, Kara I, Küçük D, Polat HB. Prevalence study of signs and symptoms
of temporomandibular disorders in a Turkish population. J Contemp Dent Pract.
2007;8(4):35-42.
Köhler AA, Hugoson A, Magnusson T. Clinical signs indicative of temporomandibular

238

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

disorders in adults: time trends and associated factors. Swed Dent J. 2013;37(1):1-11.
Bueno CH, Pereira DD, Pattussi MP, Grossi PK, Grossi ML. Gender differences in
temporomandibular disorders in adult populational studies: a systematic review and
meta-analysis. J Oral Rehabil. 2018;45(9):720-9.
Häggman-Henrikson B, Liv P, Ilgunas A, Visscher CM, Lobbezoo F, Durham J, et al.
Increasing gender differences in the prevalence and chronification of orofacial pain in
the population. Pain. 2020;161(8):1768-75.
Almeida LHM, Farias ABL, Soares MSM, Almeida Cruz JS, Cruz RES, Lima M.
Disfunção temporomandibular em idosos. RFO. 2008;13(1):35-8.
Ribeiro-Dasilva MC, Fillingim RB, Wallet SM. Estrogen-induced monocytic response correlates with TMD pain: a case control study. J Dent Res. 2017;96(3):285-91.
Lora VR, Canales GeL, Gonçalves LM, Meloto CB, Barbosa CM. Prevalence of temporomandibular disorders in postmenopausal women and relationship with pain and
HRT. Braz Oral Res. 2016;30(1):e100.
Malheiros AS, Carvalhal ST, Pereira TL, Filho EM, Tonetto MR, Gonçalves LM, et al.
Association between tooth loss and degree of temporomandibular disorders: a comparative study. J Contemp Dent Pract. 2016;17(3):235-9.
Fallahi HR, Alikazaemi M, Javidi P, Kazemi P, Behbudi A, Zanganeh T. Evaluation of
the relationship between partial edentulism and TMJ disorders. Biosciences Biotechnology Research Asia. 2016;13(3):1725-9.
Abud MC, dos Santos JF, da Cunha Vde P, Marchini L. TMD and GOHAI indices of Brazilian institutionalised and community‐dwelling elderly. Gerodontology.
2009;26(1):34-9.
Korkeila K, Suominen S, Ahvenainen J, Ojanlatva A, Rautava P, Helenius H, et al.
Non-response and related factors in a nation-wide health survey. Eur J Epidemiol.
2001;17(11):991-9.
Matthews DC, Brillant MG, Clovis JB, McNally ME, Filiaggi MJ, Kotzer RD, et al.
Assessing the oral health of an ageing population: methods, challenges and predictors
of survey participation. Gerodontology. 2012;29(2):e656-66.
Rutkiewicz T, Könönen M, Suominen-Taipale L, Nordblad A, Alanen P. Occurrence of clinical signs of temporomandibular disorders in adult Finns. J Orofac Pain.
2006;20(3):208-17.
Ekici Ö. Association of stress, anxiety, and depression levels with sleep quality in patients with temporomandibular disorders. Cranio. 2020:1-9. Epub ahead print.
Peres MA, Barbato PR, Reis SC, Freitas CH, Antunes JL. Tooth loss in Brazil: analysis of the 2010 Brazilian Oral Health Survey. Rev Saude Publica. 2013;47(Suppl
3):78-89.
Dervis E. Changes in temporomandibular disorders after treatment with new complete dentures. J Oral Rehabil. 2004;31(4):320-6.
Katyayan PA, Katyayan MK, Patel GC. Association of edentulousness and removable
prosthesis rehabilitation with severity of signs and symptoms of temporomandibular
disorders. Indian J Dent Res. 2016;27(2):127-36.
Abud MC, Figueiredo MD, dos Santos MB, Consani RL, Marchini L. Correlation of
prosthetic status with the GOHAI and TMD indices. Eur J Prosthodont Restor Dent.
2011;19(1):38-42.
Manfredini D, Lombardo L, Siciliani G. Temporomandibular disorders and dental
occlusion. A systematic review of association studies: end of an era? J Oral Rehabil.
2017;44(11):908-23.
Chatzopoulos GS, Sanchez M, Cisneros A, Wolff LF. Prevalence of temporomandibular symptoms and parafunctional habits in a university dental clinic and association
with gender, age, and missing teeth. Cranio. 2019;37(3):159-67.
Schiffman E, Ohrbach R, Truelove E, Look J, Anderson G, Goulet JP, et al. Diagnostic criteria for temporomandibular disorders (DC/TMD) for clinical and research applications: recommendations of the International RDC/TMD Consortium
Network and Orofacial Pain Special Interest Group. J Oral Facial Pain Headache.
2014;28(1):6-27.

ARTIGO DE REVISÃO

BrJP. São Paulo, 2021 jul-set;4(3):239-44

Terapêuticas não farmacológicas para disfunções sexuais dolorosas em
mulheres: revisão integrativa
Non-pharmacological therapeutic approaches to painful sexual dysfunction in women:
integrative review
Isabelle Maria Mendes de Araújo1, Thainara Julianne Lima Monteiro2, Mayara Líddya Ferreira Siqueira2
DOI 10.5935/2595-0118.20210036

RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Disfunções sexuais associadas a sintomas dolorosos podem repercutir sobre a funcionalidade gênito-pélvica feminina. O objetivo deste estudo foi identificar terapêuticas não farmacológicas analgésicas utilizadas em
disfunções sexuais dolorosas a fim de contribuir com a prática
clínica e terapêutica no cuidado integral à saúde sexual feminina.
CONTEÚDO: Trata-se de revisão integrativa realizada nas bases
de dados Pubmed, LILACS, Scielo, PEDro e Biblioteca Virtual
da Saúde. As buscas foram realizadas utilizando as combinações:
“dysfunction” AND “pain” AND ‘’sexual’’ AND ‘’treatment’’. Os
critérios de inclusão permitiram a análise de seis artigos publicados no período de janeiro de 2009 a agosto de 2019. Observou-se que as disfunções na musculatura do assoalho pélvico podem
estar associadas a quadros álgicos e disfunções sexuais, de modo
que intervenções não farmacológicas analgésicas podem proporcionar maior relaxamento muscular e autopercepção perineal,
reduzindo, assim, sintomas dolorosos no ciclo de resposta sexual.
CONCLUSÃO: O tratamento de disfunções sexuais dolorosas
com utilização de recursos não farmacológicos, através de técnicas como a massagem perineal, liberação miofascial, treinamento
muscular, biofeedback, dilatadores vaginais, eletroestimulação e
radiofrequência visam proporcionar melhora no desempenho sexual e na qualidade de vida feminina.
Descritores: Dor pélvica, Saúde da mulher, Sexualidade.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Sexual dysfunctions
associated with pain symptoms can affect female genito-pelvic
functionality. The objective of this study was to identify non-pharmacological analgesic therapies used in painful sexual
dysfunctions to guide clinical and therapeutic practice in comprehensive care of women’s sexual health.
CONTENTS: An integrative review, carried out in the Pubmed,
LILACS, Scielo, PEDro and Biblioteca Virtual de Saúde databases. The searches were performed using the combinations: “dysfunction” AND “pain” AND “sexual” AND “treatment”. The
inclusion criteria allowed the analysis of six articles published
between January 2009 and August 2019. It was observed that
dysfunctions in the muscles of the pelvic floor may be associated
with pain and sexual dysfunctions, thus, non-pharmacological
analgesic interventions can provide greater muscle relaxation and
perineal self-perception, reducing painful symptoms in the sexual response cycle.
CONCLUSION: The treatment of painful sexual dysfunctions
with the use of non-pharmacological resources, using techniques
such as perineal massage, myofascial release, muscle training,
biofeedback, vaginal dilators, electrostimulation, and radiofrequency aim to improve sexual performance and quality of life
for women.
Keywords: Pelvic pain, Sexuality, Women’s health.
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A disfunção sexual (DS) apresenta-se como um problema de saúde
cada vez mais frequente em mulheres, envolvendo fatores biológicos, psicológicos, relacionais e socioculturais, sendo, portanto, de
causalidade multifatorial. A DS pode incluir disfunção no desejo/
excitação sexual, disfunção do orgasmo e dor genito-pélvica1. Dentre as disfunções e distúrbios que afetam a saúde sexual feminina,
destaca-se a dispareunia, desconforto após ou no decurso da relação
sexual, caracterizada como incômodo, ardência ou até mesmo quadro doloroso que compromete o desempenho sexual. Em estudo
feito nos EUA, estima-se a incidência de dispareunia entre 8 e 21%
no público feminino2.
Todavia, ainda ocorrem barreiras no processo de adesão à reabilitação pélvica3. A dispareunia4 é uma das principais disfunções sexuais
no puerpério, comprometendo o desejo, a satisfação e a frequência
das relações sexuais, possivelmente relacionada ao pós-parto, presença de episiotomia e/ou lacerações e à amamentação. Ressalta-se,

239

BrJP. São Paulo, 2021 jul-set;4(3):239-44

Araújo IM, Monteiro TJ e Siqueira ML

também, que a dispareunia afeta a vida sexual de mulheres com
endometriose e no climatério5. Outra disfunção sexual dolorosa é
denominada de vaginismo, quando há contração involuntária e espasmódica na musculatura do canal vaginal que pode estar relacionada a fatores psicológicos, a hipertonia dos músculos do assoalho
pélvico (MAP), a hipersensibilidade no introito vaginal, impedindo,
assim, a penetração6.
Pode haver a associação de quadros álgicos a eventos traumáticos6
na região da MAP, sejam eles por violência sexual ou episiotomias, e
a fatores congênitos de formação do canal vaginal. Dessa forma, há
repercussão sobre a funcionalidade gênito-pélvica e o desempenho
sexual feminino.
O processo característico de dor na região genital também pode estar
relacionado a situações inflamatórias, como infecções, tornando a
área vulvar e vaginal hipersensível ao toque. Outro aspecto que contribui para sensação álgica na atividade sexual da mulher é a síndrome geniturinária da menopausa (SGM), associada a atrofia vaginal,
redução de lubrificação e ressecamento vaginal7.
Entre as DS destaca-se, ainda, a vulvodínia, a qual é caracterizada pela hipersensibilidade vulvar, dor e irritação na região genital
feminina8. Há casos de dores crônicas gênito-pélvicas associadas a
vulvodínia, ocorrendo dor ao mínimo aumento da pressão sobre a
genitália mesmo em atividades de vida diária (AVD). Tais sinais e
sintomas tornam-se relevantes na condução da avaliação funcional
pélvica e na definição do plano terapêutico9.
As DS dolorosas costumam impactar mulheres sexualmente ativas
diretamente, podendo a disfunção gênito-pélvica gerar limitações
e restrições de atividades e participação social feminina, de acordo
com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade
e Saúde (CIF)6. Dessa maneira, a fisioterapia na saúde da mulher, ao
realizar o manejo terapêutico em diferentes modalidades, desempenha importante papel na reinserção dessas mulheres ao ciclo funcional e indolor no âmbito da sexualidade.
Nesse sentido, objetivou-se identificar terapêuticas analgésicas não
farmacológicas utilizadas em diferentes DS a fim de contribuir
com a prática clínica e terapêutica no cuidado integral à saúde
sexual feminina.
CONTEÚDO
Este estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa, realizada
nas bases: Pubmed, LILACS, Scielo, PEDro e Biblioteca Virtual da
Saúde. A pergunta norteadora do estudo foi “identificar quais modalidades terapêuticas não farmacológicas são utilizadas para induzir
a analgesia em mulheres com DS dolorosas”. As buscas foram realizadas, utilizando as combinações: “dysfunction” AND “pain” AND
“sexual” AND “treatment”. Os critérios de inclusão foram artigos
completos e publicados no período de janeiro de 2009 a agosto de
2019 nos idiomas português, inglês e espanhol; estudos com delineamento metodológico de ensaio clínico controlado e randomizado apresentando análise para o desfecho dor; ensaios cínicos não
randomizados com relevância temática; artigos de revisão que apresentaram no título e resumo intervenção não farmacológica para
analgesia na reabilitação pélvica para disfunção sexual.
Os artigos identificados pela estratégia de busca inicial foram analisados observando os critérios de elegibilidade definidos no proto-
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colo de pesquisa e classificados com base na categorização da Agency
for Healthcare Research and Quality (AHRQ) para a classificação de
evidências10 em sete níveis: nível 1, evidências provenientes de revisão sistemática ou metanálise dos relevantes ensaios clínicos randomizados controlados ou oriundas de diretrizes clínicas baseadas
em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados; nível 2, evidências derivadas de, pelo menos, um ensaio clínico
randomizado controlado bem delineado; nível 3, evidências obtidas
de ensaios clínicos bem delineados sem randomização; nível 4, evidências provenientes de estudos de coorte e de caso-controle bem
delineados; nível 5, evidências originárias de revisão sistemática de
estudos descritivos e qualitativos; nível 6, evidências derivadas de um
único estudo descritivo ou qualitativo; nível 7, evidências oriundas
de opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas.
A revisão foi realizada de acordo com as diretrizes do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA)11. As
etapas da pesquisa estão demonstradas na figura 1, de acordo com o
procedimento metodológico proposto no estudo. Foram excluídos
estudos em duplicidade nas bases de dados.
Artigos identificados no banco
de dados de busca (n=463)
Artigos duplicados
excluídos (n=443)
Artigos rastreados avaliados
para elegibilidade (n=20)
Artigos excluídos
justificados (n=14)
Artigos incluídos em
síntese qualitativa (n=6)
Figura 1. Seleção dos estudos

Após a realização da pesquisa nas bases de dados foram encontrados
463 estudos no total dos quais 24 foram provenientes da Scielo, 425
da Pubmed, 14 da PEDro e BVS. Nesse sentido, foram considerados de acordo com os critérios de elegibilidade 20 estudos nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. A presente revisão incluiu seis
artigos, os quais apontaram modalidades terapêuticas não farmacológicas para analgesia relacionada à disfunção sexual, com descrição
na tabela 1. Os 14 artigos excluídos não abordavam terapêuticas não
farmacológicas para DS.
Mediante o levantamento dos artigos, a tabela 1 apresenta características dos seis artigos incluídos, os quais evidenciam modalidades
terapêuticas para disfunções sexuais femininas.
Os artigos analisados na revisão integrativa apontam, com base na
classificação da AHRQ10, níveis 2, 3, 5 e 6 de evidência, corroborando a literatura científica6,16,17 para a prática clínica e terapêutica
nas disfunções sexuais. Destacaram-se os recursos terapêuticos manuais, como a massagem perineal e liberação miofascial, e recursos
eletroterapêuticos na diminuição de quadros álgicos no ciclo de
resposta sexual.
A funcionalidade gênito-pélvica é associada ao desempenho da MAP,
a qual, quando enfraquecida, potencializa a emergência de disfunções no sistema geniturinário18,19. A MAP também tem importante
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Tabela 1. Características dos artigos incluídos na revisão
Autores

Descrição do método

Descrição dos resultados

Modalidades terapêuticas para analgesia em disfunções dolorosas sexuais

Nível de
evidência

Silva et al.12

Estudo de ensaio clínico
não randomizado sobre
efeitos positivos da massagem perineal na redução do quadro álgico de
mulheres com D e tensão
na MAP.

Houve 2 grupos no estudo. O primeiro
grupo formado por 8 mulheres com D associada ao aumento da sensibilidade dos
músculos pélvicos.
O segundo grupo formado por um total de
10 mulheres que apresentava D ligada ao
aumento da sensibilidade dos músculos
pélvicos e relacionada à DPC.
Houve melhora considerável em ambos os
grupos no que se refere a D apontada pela
EAV e índice de McGill (p<0,001).
Quanto à função sexual, destaca-se melhora considerável em todos os fatores
que concernem a atividade da funcionalidade sexual no grupo D.
O grupo DPC apresentou melhora significativa no aspecto doloroso.

Massagem de Thiele realizada na musculatura perineal pelo canal vaginal levando em consideração o limite de dor
das pacientes para graduar o nível de
pressão e liberação miofascial.
Tempo de cinco minutos de aplicação
da massagem, na frequência de uma
vez na semana por quatro semanas.

3

Ghaderi et
al.3

Estudo de ensaio clínico
controlado randomizado
com o intuito de observar
a eficácia de um programa
de reabilitação destinado à
MAP de mulheres com D.

Foram selecionadas 64 mulheres com
quadro de D.
Divididas em 2 grupos: sendo o experimental (GE) composto por 32 mulheres
que receberam tratamento fisioterapêutico com o uso da eletroterapia, terapias
manuais e exercícios pélvicos.
O grupo controle (GC) também foi formado também por 32 participantes.
O GE apresentou resultados satisfatórios
quando comparado ao GC. No quesito
força perineal houve uma diferença média
de 2,01 pela escala de Oxford (0-5), na resistência houve diferença média de 6,26
s. Em relação ao IFSF, a diferença média
apontada foi de 51,05. Quanto ao aspecto
doloroso mensurado pela EAV, a diferença
média encontrada foi de 7,3 (p<0,05).

A intervenção fisioterapêutica contabilizou 10 sessões, sendo elas executadas
uma vez por semana durante três meses.
Técnicas manuais, a exemplo da massagem profunda intravaginal, assim como
liberações miofasciais intravaginais com
duração de 15 a 20 min da sessão.
Como recurso da eletroterapia foi selecionada a TENS de alta frequência
(110Hz, 80ms de duração de pulso e a
respeito da intensidade foi considerada
a máxima tolerada pelas participantes.).
Duração de 20 a 25 min da sessão.
Treino de exercícios destinados à MAP
com progressão semanal. As participantes foram instruídas a realizarem exercícios diários domiciliares da MAP, de
forma progressiva com as orientações
necessárias.

2

Berghmans6

Estudo de revisão que
buscou compreender o
papel do fisioterapeuta
no tratamento de mulheres com DS e DPC em um
contexto multidisciplinar,
visto que tais alterações
podem estar diretamente
relacionadas a distúrbios
no MAP e alterações na
sensibilização das fibras
nervosas que conduzem
os impulsos dolorosos ao
sistema nervoso central.

Estudos científicos recentes apontam a
relevância do tratamento fisioterapêutico
para mulheres com DS e DPC, mediante
tratamento integral e global da condição
dolorosa.

Terapias manuais como a massagem
perineal e liberação miofascial com desativação de PG dolorosos.
Uso de biofeedback e eletroestimulação,
como TENS. Dilatadores vaginais de diferentes espessuras e tamanhos. Exercícios respiratórios e de relaxamento.

5

Piassaroli et
al.13

Ensaio clínico não randomizado no qual foram incluídas 26 mulheres que
apresentavam diagnóstico de disfunção sexual
(transtorno de desejo,
excitação, orgástico e D).
O objetivo do estudo foi
avaliar o efeito do treinamento da musculatura do
assoalho pélvico (TMAP)
sobre as disfunções sexuais femininas.

Foi observada melhora significativa
(p<0,0001) dos escores do IFSF ao final
do tratamento quando comparado às avaliações inicial e intermediária.
Em relação à EMG, as amplitudes das
contrações fásicas e tônicas aumentaram
significativamente (p<0,0001) ao longo do
tratamento.
Houve aumento na força do assoalho pélvico, com 69% das mulheres apresentando grau 4 ou 5 na avaliação final e melhora
total das queixas sexuais.

TMAP: Os exercícios da MAP foram realizados em diversas posições (totalizando 10): decúbito dorsal, lateral e ventral;
na posição de quatro apoios; sentada
na cadeira e na bola; e em pé de frente ao espelho. Foram solicitadas, para
cada posição, cinco contrações fásicas
(rápidas) e cinco contrações tônicas
(sustentadas) por 10 segundos, com um
período de relaxamento de 10 segundos entre cada contração, totalizando,
ao final de cada sessão, cerca de cem
contrações.

3

Continua...
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Tabela 1. Características dos artigos incluídos na revisão – continuação
Autores

Descrição do método

Descrição dos resultados

Modalidades terapêuticas para analgesia em disfunções dolorosas sexuais

Nível de
evidência

Barreto et
al.14

Estudo prospectivo e
quantitativo em mulheres
na faixa etária de 20 a 40
anos, que têm uma vida
sexual ativa e sem doenças neurológicas associadas.

Referente às 34 voluntárias do estudo, foi
avaliada a função sexual das mulheres
pelo Quociente Sexual versão feminina
(QS – F), sendo que 3% (1 mulher) foi classificada com desempenho desfavorável a
regular, 62% (21 mulheres) com desempenho de regular a bom, e 35% (12 mulheres)
com desempenho de bom a excelente.
Quanto aos resultados da avaliação da função ou força muscular do assoalho pélvico, as mulheres foram classificadas: 9% (3
mulheres) se enquadram na ordem de desfavorável a regular, 53% (18 mulheres) ficaram na ordem de regular a bom e 38% (13
mulheres) na ordem de bom a excelente.
Considerando a correlação entre o grau de
satisfação sexual e a função ou força muscular do assoalho pélvico das mulheres
estudadas, na faixa etária de 20 a 40 anos
de idade, foi observado que quanto maior
a função ou força muscular do assoalho
pélvico, melhor a percepção e o grau de
satisfação sexual.

Biofeedback para o fortalecimento dos
músculos do períneo, na posição de decúbito dorsal.
Após o ajuste do aparelho, foi solicitado
à voluntária que contraísse a MAP por
três vezes consecutivas mantendo a
contração pelo máximo de tempo possível. Foi utilizada a escala de força B do
equipamento, com ajuste de tempo de
contração de 6 segundos, com o dobro
do tempo de repouso.

6

Kamilos e
Borrelli15

Estudo piloto prospectivo, relativo aos efeitos
clínicos percebidos por
mulheres com SGM logo
após um processo de
tratamento utilizando da
RFFMA.

Para o estudo foram selecionadas 14 mulheres que referiam os sintomas da SGM.
Houve melhora considerável na qualidade
de vida das pacientes, assim como um
progresso significativo da função sexual.
Vale destacar que todas as pacientes deixaram de aplicar o lubrificante vaginal no
ato sexual.
Quanto aos aspectos avaliados pela escala de satisfação depois do tratamento
com a RFFMA, grande parte apontou estar
curada (29%) ou muito melhor (64%) em
um total de 92,6%.
43% afirmaram estar muito satisfeita e
57% satisfeita em um total de 100%.

RFFMA, caneta vaginal com 64 microagulhas, 200µ de diâmetro e 1 mm de
comprimento.
Três aplicações dentro de um período
de intervalos de 28 a 40 dias.
O tempo da técnica foi de 15 a 20 minutos.

6

DS = disfunção sexual; IFSF = Índice de Função Sexual Feminino; TENS = Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea; EAV = escala analógica visual; MAP = musculatura do assoalho pélvico; TMAP = treinamento da musculatura do assoalho pélvico; PG = pontos-gatilho; DPC = dor pélvica crônica; D = dispareunia; RFFMA =
radiofrequência fracionada microablativa na região vaginal; SGM = síndrome geniturinária da menopausa.

papel na função sexual, portanto, o treinamento dessa musculatura
é indispensável para o aumento da capacidade de contração voluntária, resistência e relaxamento muscular pélvico14.
Além do treinamento da MAP, estudos1,7,14 apontam a relevância de
outras modalidades terapêuticas não farmacológicas no tratamento
de disfunções sexuais dolorosas por oferecer maior eficácia, baixo
custo e baixo potencial de riscos à saúde da mulher.
Massagem perineal/massagem de Thiele
O emprego da técnica de massagem perineal em casos de mulheres
com dispareunia associada à DPC aponta resultados satisfatórios na
redução da dor durante as relações sexuais. A massagem promove
o relaxamento da musculatura perineal aliviando, assim, pontos de
tensão existentes durante o percurso do músculo e uma dessensibilização na região, o que diminui as recorrências de processos álgicos,
não apenas durante o ato sexual, mas também colabora positivamente nos casos de dores pélvicas. Apresenta, assim, resultados benéficos à qualidade de vida das mulheres com dispareunia/DPC12.
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Também há outras técnicas com esse tipo de ação, como será descrito no artigo.
Com as técnicas manuais é possível induzir analgesia na MAP e
diminuir sua atividade contrátil. Por meio de técnicas de massagens realizadas no canal vaginal das mulheres com dispareunia,
é possível a desativação de pontos-gatilho dolorosos e estimular
a circulação sanguínea no local, aspecto relevante no processo de
reestabelecimento da atividade muscular2. Dessa forma, a Fisioterapia, por meio de técnicas não farmacológicas e utilizando-se
de recursos terapêuticos manuais, como a liberação miofascial,
contribui satisfatoriamente no tratamento da dor provocada por
disfunções a nível muscular/miofascial6.
Treinamento muscular da região pélvica
A reabilitação e o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico
possuem efeitos satisfatórios na vida sexual das mulheres. O treinamento e a conscientização da MAP têm sido apontados como técnicas para auxiliar no tratamento das disfunções sexuais femininas14,19.
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O TMAP promove o aumento da força dos músculos do trígono
urogenital e do levantador do ânus, melhorando a resposta do reflexo sensório-motor, contração involuntária da MAP durante o orgasmo, o fluxo sanguíneo pélvico e a lubrificação vaginal13.
Biofeedback pressórico e eletromiográfico
A utilização de estímulos sensoriais proprioceptivos através do aparelho de biofeedback favorece o processo de reconhecimento e autopercepção da região perineal e da MAP. O biofeedback pressórico é
utilizado com a introdução na região vaginal da sonda inflável endocavitária, a qual deve ser associada à contração da musculatura
para ganho de força e resistência. O aparelho permite o feedback
visual dos níveis pressóricos da MAP. Além disso, a combinação do
biofeedback com os exercícios de treinamento da MAP potencializa a
força, a percepção e o desempenho muscular20.
A proposta terapêutica da técnica do biofeedback em casos de pacientes com dispareunia consiste em reduzir o ciclo de dor-espasmo-dor
presente no ato da penetração. É técnica de baixo custo e promove
resultados para a redução da dor e dessensibilização perineal3,20.
Dilatadores vaginais
Os dilatadores vaginais contribuem positivamente na ampliação da
elasticidade do canal vaginal, desempenhando papel terapêutico não
farmacológico para o vaginismo e dispareunia. Seu manejo auxilia no
processo adaptativo miofascial da vagina, permitindo a progressão no
tamanho dos dilatadores de acordo com o processo de aceitação da
paciente, respeitando seus limites de conforto, de modo a contribuir
com a redução da percepção dolorosa durante a relação sexual6,20. De
acordo com revisão publicada pela Cochrane21, a dessensibilização
sistemática, que pode incluir técnicas de relaxamento e o uso de dilatadores progressivamente maiores, parece ter eficácia quando comparada à terapia cognitiva ou às intervenções farmacológicas22.
Eletroestimulação
A eletroestimulação como terapêutica não farmacológica aplicada
à disfunção sexual tem demonstrado eficácia devido a seus efeitos
terapêuticos como analgesia, relaxamento muscular e aumento da
circulação local22,23, promovendo melhora nas queixas dolorosas e na
sensibilidade perineal. Esta técnica consiste na colocação intravaginal de eletrodo vaginal ou eletrodo de superfície na região perineal,
com baixa frequência na TENS ou média/alta frequência para reforço muscular, o qual promove estímulos elétricos na região pudenda
e sacral, devendo a intensidade ser ajustada ao nível sensório-motor
de acordo com o objetivo terapêutico e conforto da paciente. Esta
modalidade também induz a conscientização do assoalho pélvico, a
analgesia e o fortalecimento muscular.
Terapia com a radiofrequência fracionada microablativa
(RFFMA)
No período pós-menopausa há o surgimento frequente de alterações
na região genital feminina, tais transformações podem impactar na
funcionalidade pélvica. Esse conjunto de alterações com a redução
da lubrificação vaginal, a estenose vaginal por perda do componente
elástico e por parte da redução do colágeno, quadros álgicos, desconfortos e dispareunia podem interferir negativamente no desempenho sexual e satisfação pessoal durante o ato sexual.
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Esse complexo de alterações é conhecido como a SGM15. Uma
forma de tratamento consiste na aplicação do laser ou a RFFMA
diretamente no canal e introito vaginais com intuito de estimular
a neocolagênese e a neoelastogênese na mucosa vaginal e acelerar
o processo de reestruturação das células epiteliais da região genital.
Dessa maneira, a aplicação da técnica RFFMA contribui satisfatoriamente na redução dos efeitos de secura vaginal e dispareunia, reduzindo a queixa dolorosa15.
Em síntese, as modalidades terapêuticas não-farmacológicas aplicadas a DS dolorosas vêm demonstrando sua eficácia e evidência
científica, todavia, a literatura ainda é incipiente na área, sendo
necessários mais estudos clínicos randomizados controlados, com
comparação de técnicas e demonstração de suas efetividades.
CONCLUSÃO
O tratamento de DS dolorosas com a utilização de recursos não
farmacológicos visa promover a saúde sexual feminina induzindo a
analgesia e o relaxamento da MAP por meio de técnicas como a
massagem perineal, liberação miofascial, TMAP, biofeedback, dilatadores vaginais, eletroestimulação e radiofrequência.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A artroplastia total do joelho
é uma das cirurgias mais comuns realizadas em pacientes com
osteoartrite ou artrite reumatoide do joelho. No entanto, a artroplastia total do joelho está associada a dor moderada a intensa
no pós-operatório. Na ortopedia, a prevalência de dor crônica
após a artroplastia total do joelho é muito maior do que após a
artroplastia total do quadril. O objetivo deste estudo foi analisar
as evidências científicas sobre o manejo da dor no pós-operatório
de artroplastia de joelho.
CONTEÚDO: Foi realizada uma revisão integrativa nas bases
de dados Scielo, Pubmed e LILACS de ensaios clínicos nos idiomas inglês e português. Os critérios de inclusão consistiram em
artigos publicados nos últimos cinco anos, disponíveis na íntegra, que abordassem a temática proposta. Excluíram-se editoriais, cartas ao editor, dissertações, artigos repetidos e que não
correspondessem à temática. O processo de busca e seleção dos
estudos seguiu as recomendações PRISMA. Dos 155 artigos encontrados, 58 artigos foram selecionados para o presente estudo
seguindo as recomendações citadas.
CONCLUSÃO: Várias classes de fármacos locais e sistêmicos,
incluindo anti-inflamatórios não esteroides, opioides e anestésicos locais, têm sido utilizadas para combater o componente nociceptivo da dor pós-operatória. Além disso, a reabilitação precoce
contribui para a melhora na qualidade de vida, autoestima e reduz o tempo de internação e os custos hospitalares.
Descritores: Artroplastia, Dor, Dor pós-operatória, Joelho.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Total knee arthroplasty
is one of the most common surgeries performed on patients with
osteoarthritis or rheumatic arthritis of the knee. However, total
knee arthroplasty is associated with moderate to severe pain after the operation. In orthopedics, the prevalence of chronic pain
after total knee arthroplasty is much higher than after total hip
arthroplasty. The aim of this study was to analyze the current
knowledge about postoperative pain in knee arthroplasty.
CONTENTS: An integrative review of clinical trials published
in English and Portuguese was carried out in the Scielo, Pubmed and LILACS databases. The inclusion criteria consisted of
articles published in the last five years, available in full, that addressed the proposed theme. Editorials, letters to the editor, dissertations, repeated articles that did not correspond to the theme
were excluded. The search and selection process of the studies
followed the PRISMA recommendations. Of the 155 articles
found, 58 articles were selected for the present study following
the above-mentioned recommendations.
CONCLUSION: Several classes of local and systemic drugs,
including non-steroidal anti-inflammatory drugs, opioids, and
local anesthetics have been used to fight the nociceptive component of postoperative pain. Furthermore, early rehabilitation
contributes to better quality of life, self-esteem and reduce the
time of hospitalization and hospital expenses.
Keywords: Arthroplasty, Knee, Pain, Postoperative pain.

Márcia Carla Morete-Pinto – https://orcid.org/0000-0001-7641-9957;
Arthur Fogel Sousa-Correa – https://orcid.org/0000-0001-9816-0616.
1. Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, Serviço de Dor, São Paulo, SP, Brasil.
Apresentado em 10 de setembro de 2020.
Aceito para publicação em 24 de julho de 2021.
Conflito de interesses: não há – Fontes de fomento: não há.
Endereço para correspondência:
Arthur Fogel Sousa-Correa
Rua Conselheiro Brotero, 906 – Bairro Santa Cecília
01232-010 São Paulo, SP, Brasil.
E-mail: arthurfscorrea@gmail.com
© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

INTRODUÇÃO
A artroplastia total do joelho (ATJ) foi identificada como uma das
cirurgias mais eficazes para a artrite do joelho1,2. A ATJ é um dos
procedimentos cirúrgicos eletivos mais comuns realizados em pacientes idosos para tratar a dor e a limitação funcional devido à artrite refratária do joelho3 e está associado ao alívio ideal da dor na
artrite na maioria desses pacientes. No entanto, muitos pacientes
experimentam dor de nível moderado a intenso durante o pós-operatório imediato (POI), pois a cirurgia envolve ressecção óssea extensa2,4,5. Nos Estados Unidos, 8 a 15% dos pacientes submetidos à ATJ
apresentam dor articular residual moderada a intensa persistente por
2 a 5 anos após o procedimento6,7. A dor pós-operatória (DPO),
na maioria das vezes, é subestimada e subtratada2-4, resultando em
angústia e baixa satisfação para o paciente, além de ser associada a
maior tempo de internação hospitalar, resistência à prática de exercícios de reabilitação, pior qualidade de vida relacionada à saúde e
aumento da morbidade relacionada a complicações8,9.
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No momento, nenhum protocolo padrão-ouro10 para a redução da
intensidade da dor sem aumentar náuseas e vômitos foi identificado.
Estudos relataram que os níveis séricos pós-cirúrgicos de citocina
interleucina-6 (IL-6) e proteína C-reativa (PCR) podem estar elevados11,12. Os esteroides podem estar associados a níveis reduzidos de
IL-6 e PCR e, assim, aliviar a dor associada a vários procedimentos1.
Vários estudos compararam a eficácia de esteroides adjuvantes como
componente da anestesia multimodal após ATJ. No entanto, os resultados anteriores devem ser interpretados com cautela devido à
falta de robustez e homogeneidade entre esses estudos1. Resultados
desfavoráveis da
 dor a longo prazo foram observados em 10 a 34%
dos pacientes após a ATJ13.
Estudos que avaliaram a dor e suas consequências no pós-operatório em médio e longo prazo são escassos. Estudos realizados até o
momento não examinaram exaustivamente a experiência da dor no
período pós-ATJ ou avaliaram a presença de subgrupos discretos de
indivíduos com diferentes padrões de dor entre 6 e 12 meses após a
ATJ. Esse fator é uma importante lacuna de conhecimento, dado (1)
a recorrência de DPO durante a reabilitação física pós-ATJ14,15; (2) o
tratamento da DPO precoce com opioides16,17 e uso indiscriminado
de opioides18,19; e (3) a prevalência significativa de dor persistente
após ATJ6-13.
Se padrões iniciais de dor puderem ser usados para identificar pacientes com probabilidade de dor prolongada, as opções de tratamento clínico poderão ser desenvolvidas e adaptadas para alterar esse
resultado. As ferramentas emergentes para análise de trajetória que se
mostraram associadas a diferentes padrões de cuidados e gastos com
saúde20 oferecem novas ideias sobre a experiência e os resultados da
dor dos pacientes após a ATJ.
Autores21 relataram que a dor que ocorre após a ATJ é mais dolorosa
do que em qualquer outra cirurgia ortopédica, incluindo artroplastia
total do quadril. O mecanismo da DPO envolve a sensibilização dos
terminais nervosos nociceptivos periféricos e dos neurônios centrais22.
Recentemente, a sensibilização dos neurônios centrais demonstrou ser
mais importante que a sensibilização do nervo periférico23,24.
A dor moderada ou intensa após a ATJ retarda a recuperação e a reabilitação. A DPO é um modelo de dor mista, com componentes nociceptivos e neuropáticos. Esta dor leva à resposta inflamatória local,
estimulação de nociceptores e dor nociceptiva. O estímulo cirúrgico
também leva à sensibilização dos neurônios, o que está associado ao
aumento da dor24,25. Isso é chamado de sensibilização central (SC).
A SC é um fenômeno importante, podendo ser temporária ou permanente, dependendo das alterações fenotípicas neuronais, pois auxilia
na compreensão da dor crônica ou amplificada. A SC ocorre após estímulo intenso ou repetitivo do nociceptor presente na periferia, induzindo ao aumento reversível da excitabilidade e da eficácia sináptica
dos neurônios da via nociceptiva central26. A sensibilidade induzida
no nociceptor do sistema somatossensorial é adaptativa, tornando o
sistema hiper alerta em condições em que existe maior risco de causar novas lesões, como imediatamente após a exposição a estímulos
intensos ou nocivos. Várias classes de fármacos, incluindo anti-inflamatórios não esteroides (AINES), opioides e anestésicos locais têm
sido utilizadas para combater o componente nociceptivo da DPO27,28.
A terapêutica atualizada da DPO visa aumentar o alívio da dor e
diminuir o consumo de opioides, combinando fármacos e técnicas
analgésicas para reduzir as complicações relacionadas aos opioides.
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Diversas modalidades são empregadas para reduzir a DPO após a
ATJ. Um estudo, por exemplo, investigou a pregabalina, indicada
para dor neuropática, e o ondansetron, um fármaco que interrompe o processamento serotoninérgico descendente no sistema nervoso
central, na hiperexcitabilidade neuronal espinhal e hipersensibilidade
visceral em um modelo em rato de hiperalgesia induzida por opioides
(HIO). Observou-se que a ação inibitória da pregabalina em animais
com HIO não é dependente da neuropatia nem depende da regulação
positiva da subunidade dos canais de cálcio voltagem-dependentes,
mecanismos propostos essenciais para a eficácia da pregabalina na
neuropatia, concluindo que a pregabalina reduz a hiperexcitabilidade
neuronal espinhal em animais tratados com morfina28.
Outro estudo ilustrou o impacto central da neuropatia, levando a
um desequilíbrio nas excitações e inibições descendentes, onde os
mecanismos nor-adrenérgicos subjacentes explicam a relação entre a
modulação condicionada da dor e o uso de tapentadol e duloxetina
em pacientes, sugerindo que estratégias farmacológicas por meio da
manipulação do sistema de monoaminas podem ser usadas para aumentar o controle inibitório nocivo difuso em pacientes, bloqueando as facilidades descendentes com ondansetron ou aumentando as
inibições da norepinefrina, possivelmente reduzindo a dor crônica29.
O uso de opioides é restrito devido a efeitos adversos como náusea,
vômito e prurido30.
O objetivo deste estudo foi realizar uma análise sobre o atual conhecimento sobre a DPO da ATJ.
CONTEÚDO
Revisão integrativa de literatura resumindo os resultados obtidos em
pesquisas sobre um determinado tema, de modo metódico, ordenado e abrangente. Portanto, o revisor/pesquisador pode elaborar uma
revisão integrativa com finalidades distintas, podendo ser direcionada para a significação de conceitos, revisão de teorias ou análise
metodológica de pesquisas incluídas de um determinado tópico31.
Com base no exposto, optou-se pela revisão integrativa baseada no
referencial de Whittemore e Knafl32 e revisada por Hopia, Latvala e
Liimatainen33 a fim de responder a seguinte pergunta norteadora:
“qual o atual conhecimento das pesquisas sobre a DPO na ATJ”?
A busca foi realizada no Pubmed, LILACS e Scielo nos meses de
janeiro e fevereiro de 2020. A estratégia de busca iniciou-se com
a seleção de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) pertinentes à pergunta norteadora. Para busca no Pubmed foram utilizados
os Medical Subject Headings (MeSH) e os recursos booleanos AND
para cruzar os descritores “dor”, “dor pós-operatória” e “artroplastia
de joelho”, em inglês e português, da seguinte forma: “X AND Y”.
Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos cinco
anos, disponíveis na íntegra, nos idiomas inglês e português, que abordassem a temática proposta. Excluíram-se editoriais, cartas ao editor,
dissertações, artigos repetidos e que não correspondessem à temática.
O processo de busca e seleção dos estudos seguiu as recomendações
PRISMA34 e está representado na figura 1.
Os filtros das pesquisas foram ensaios clínicos, publicados nos últimos cinco anos, publicados em inglês e português, em humanos.
Foi construído um instrumento para coleta de dados contendo as
seguintes variáveis: autores; objetivo(s) do estudo; abordagem metodológica utilizada; tipo de estudo; amostra (tamanho, recrutamento,

Estratégias para o manejo da dor pós-operatória em
artroplastia total de joelho: revisão integrativa

Pubmed (138)
Scielo (n =08)
LILACS (09)

Resultado inicial
da busca (n=155)
Excluídos após a leitura de títulos
e resumos (n=79), pois não
correspondiam à temática proposta.
Artigos lidos na
íntegra (n=76)

Excluídos após a leitura na íntegra
(total=18), pois não correspondiam
à temática proposta.

Incluídos no
estudo (n=58)

Figura 1. Diagrama PRISMA dos dados sobre a dor pós-operatória na
artroplastia de joelho. São Paulo, 2020

BrJP. São Paulo, 2021 jul-set;4(3):245-56

características, critérios de inclusão e/ou exclusão); análise estatística
(tratamento estatístico); resultados; conclusões; implicações para a
prática clínica; avaliação do rigor metodológico e identificação de
limitações ou vieses.
Dos 155 artigos pré-selecionados, foram excluídos 97 artigos (por
não corresponderem à temática proposta).
Dos 58 que compõem a amostra todos estão em idioma inglês. Quanto aos países de origem, foram representados por 22 países, sendo:
Taiwan (n=1/0,6%); Islândia (n=1/0,6%); Espanha (n=1/0,6%),
Bósnia (n=1/0,6%), Suíça (n=1/0,6 %), Dinamarca (n=1/0,6%),
Polônia (n=1/0,6%), Argentina (n=1/0,6%), Índia (n=1/0,6%);
Brasil (n=2/1,2%); Austrália (n=2/ 1,2%), Suécia (n=2/ 1,2%), Holanda (n=2/1,2%), Itália (n=2/1,2%), Tailândia (n=3/1,8%), Japão
(n=3/1,8%), Coreia (n=4/1,8%), Reino Unido (n=4/2,4%), Turquia (n=5/3%), EUA (n=11/6,8%), China (n=10/6%).
Quanto ao idioma, estão em inglês (94%) e português (6%). Em
relação ao tipo de estudo, todos são ensaios clínicos.
Quanto ao ano de publicação, 8 são de 2015, 9 de 2016, 9 de 2017,
19 de 2018 e 13 de 2019, demonstrando que são pesquisas relativamente atuais e, como qualquer estudo, apresentam limitações, vieses
e discordam entre si.

Tabela 1. Síntese dos estudos avaliados, em ordem cronológica, suas diferenças metodológicas e conclusões. São Paulo, Brasil, 2020.
Autores

Amostra

Metodologia

Li et al.

60 pacientes

Ensaio
clínico O bloqueio do nervo femoral e do nervo ciático aplicado na ATJ pode inibir a reação
randomizado
do torniquete, manter a estabilidade hemodinâmica, reduzir a dose do anestésico e
aliviar a DPO.

Shen et al.67

36 pacientes

Estudo randomi- A bupivacaína intra-articular em combinação com o parecoxibe intravenoso pode
zado, duplo-cego melhorar o alívio da dor e reduzir a demanda por analgésicos de resgate em pacientes submetidos à ATJ.

YaDeau et al.64

120 pacientes

Estudo prospecti- A pregabalina aumentou a sedação, mas não aumentou a satisfação do paciente. Este
vo, randomizado, estudo não suportou a pregabalina de rotina perioperatória para pacientes com ATJ.
cego e controlado

Olive et al.65

81 pacientes

Ensaio
clínico Nos pacientes sem BNFC, o uso da ISM foi cego. 81 pacientes foram randomizados.
randomizado
Às 24 horas, o grupo somente ISM referiu mais dor do que os outros grupos. No
período de 18 a 24 horas, o grupo ISM usou mais morfina do que outros grupos.
Pacientes que receberam ISM apresentaram prurido. Não houve diferenças significantes quanto a náuseas e sedação por SpO2. Este estudo mostrou que um BNFC
resultou em dor reduzida, menor consumo de morfina e melhor mobilização em 24h
em comparação com o ISM. Este estudo não mostrou diferenças estatisticamente
significativas entre o BNFC sozinho e o BNFC + ISM.

Sarridou et al.66

90 pacientes

Ensaio
clínico O parecoxibe intravenoso em combinação com o bloqueio femoral contínuo proporrandomizado
cionou eficácia analgésica superior e efeitos poupadores de opioides em pacientes
submetidos à ATJ.

Wylde et al. 72

300 pacientes

Ensaio
clínico A infiltração anestésica local reduz a dor crônica em até um ano, sugerindo que o uso
randomizado
rotineiro da infiltração poderia melhorar o alívio da dor a longo prazo.

Frassanito et
al.89

40 pacientes

Ensaio
clínico A administração intravenosa de Mg no perioperatório não influenciou o controle da
randomizado
dor no pós-operatório e o consumo de analgésicos após a ATJ.

Ali et al.41

200 pacientes

Estudo randomi- O AIAC não teve nenhum efeito clinicamente relevante na DPO e tempo de internazado, duplo-cego ção. Foram encontradas mais infecções no grupo de terapia e, portanto, descontinuaram o uso do AIAC.

Tonelli Filho55

21 pacientes

Ensaio
clínico A via lateral proveu melhor inclinação lateral da patela pós-operatória nas artroplasprospectivo
tias do joelho valgo.

Shin et al.90

44 pacientes

Ensaio
clínico A administração de sulfato de magnésio reduziu significativamente a DPO e minimirandomizado
zou a diferença na intensidade da dor entre a primeira e a segunda operações.

Yun et al.57

45 pacientes

Ensaio
clínico Os resultados indicaram que a administração intravenosa de dexmedetomidina no
randomizado
perioperatório diminui os níveis séricos de IL-6 no pós-operatório e um ótimo efeito
analgésico.

37

Conclusão

Continua...
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Tabela 1. Síntese dos estudos avaliados, em ordem cronológica, suas diferenças metodológicas e conclusões. São Paulo, Brasil, 2020 – continuação
Autores

Amostra

Metodologia

Heo et al.

82 pacientes

Estudo prospecti- O fentanil adicional não mostrou aumento proeminente do efeito analgésico no camvo, randomizado, po do BNFC após a ATJ.
duplo-cego

Jianda et al.58

75 pacientes

Ensaio
clínico A analgesia preemptiva adicionada a um regime analgésico multimodal melhorou a
randomizado
analgesia, reduziu a reação inflamatória e a recuperação funcional acelerada na primeira semana de pós-operatório, mas não melhorou a função a longo prazo.

Gupta et al.78

78 pacientes

Ensaio
clínico O ibuprofeno IV combinado com o acetaminofeno IV demonstrou benefício adicional
randomizado
em termos de melhora nos escores de dor apenas no 3º dia de pós-operatório, menos eventos adversos em potencial relacionados ao uso de opioides e menor uso de
opioides quando comparado ao ibuprofeno IV isolado.

Sundarathiti et
al.80

68 pacientes

Ensaio
clínico Embora em alguns pacientes o BNFC seja inadequado, uma mini dose de morfina subarandomizado
racnoidea (0,035 mg), além do BNFC, mostrou-se eficaz com efeitos adversos mínimos.

Blikman et al. 50

59 pacientes

Estudo randomi- O conhecimento obtido com este estudo pode potencialmente melhorar o alívio da
zado, multicêntri- dor e a reabilitação pós-operatória após a ATJ. Além disso, devido a um extenso peco e prospectivo
ríodo de tratamento pré-operatório, poderia fornecer informações específicas sobre
a eficácia da duloxetina em pacientes com osteoartrite avançada de quadril e joelho
com possível NP/SC.

Tsukada et al.63

77 pacientes,
67 mulheres e
dez homens

Ensaio
clínico A adição de corticosteroide à injeção periarticular diminuiu significativamente a DPO
randomizado, du- precoce. Mais estudos são necessários para confirmar a segurança do corticosteroiplo-cego
de na injeção periarticular.

Wall et al.42

269 pacientes

Ensaio
clínico A infiltração periarticular é uma alternativa viável e segura ao BNF para o alívio POI
randomizado
da dor após a ATJ

Gudmundsdottir
et al.76

69 pacientes

Ensaio
clínico Os resultados indicaram que não há benefício da infusão contínua de ACB adicionado
randomizado
a uma dose única de IAL em comparação com a IAL isolada na dor. Além disso, o ACB
não mostrou superioridade na capacidade de deambulação nos 2 dias pós-operatórios.

Ortiz-Gómez et
al.44

639 pacientes

Estudo
clínico Bloqueios de nervos periféricos com dexametasona perineural melhoram a analgesia
prospectivo, ran- pós-operatória da ATJ. A adição de dexametasona ao ACB abre novas possibilidades
domizado
para melhorar a analgesia da ATJ e deve ser investigada como uma alternativa ao BNF.

Álvarez et al.38

39 pacientes

Estudo
clínico O BNFC combinado com o bloqueio do nervo ciático proporciona eficácia na analgerandomizado
sia pós-operatória em pacientes submetidos à ATJ, com escores mais baixos de dor
após 24h e menor incidência de efeitos adversos e sangramento em comparação à
morfina subaracnoidea.

Canakci, Unal e
Guzel83

60 pacientes

Estudo
clínico A técnica de bloqueio da CCP com cloridrato de bupivacaína garantiu maior efirandomizado
ciência hemodinâmica no período perioperatório em pacientes idosos de alto risco
submetidos à ATJ.

Deng et al. 68

100 pacientes

Estudo controla- Comparado apenas à analgesia pós-operatória do BNFC, o BNFC com ILPA pode
do, randomizado, aliviar a dor em repouso e a dor durante o movimento passivo após a ATJ. O BNFC
duplo-cego
com ILPA pode encurtar o tempo para realizar um levantamento ativo da perna reta
e o tempo de capacidade para atingir uma flexão de joelho de 90°. Assim, alguns
pacientes poderiam melhorar o treinamento de reabilitação pós-operatória.

Barrington et
al.82

119 pacientes

Estudo prospectivo, randomizado,
controlado e multicêntrico

Jahic et al.59

20 pacientes

Estudo prospec- O estudo comprovou diferença estatisticamente significativa para o KS e o FS entre o
tivo
grupo intervenção e controle no tempo de teste: imediatamente antes da cirurgia - o
que significa que os testes KS e FS aumentaram após o programa de pré-reabilitação
(programa de exercícios em casa de 6 semanas).
O KS foi significativamente diferente entre os dois grupos observados no pós-operatório, 3 e 6 meses, enquanto o FS não foi significativamente diferente nesse período.
Os exercícios domiciliares pré-operatórios fornecem melhores KS e FS pré-operatórios e melhor KS até 6 meses no pós-operatório. No entanto, 12 meses no pós-operatório, não houve diferença significativa entre o grupo intervenção e controle para
o KS e FS.

Bugada et al.62

563 pacientes

Estudo prospecti- A anestesia regional contínua fornece benefício analgésico por até um mês após a
vo, observacional cirurgia, mas não influenciou a DPOP em 6 meses. Um melhor controle da dor em
e multicêntrico.
um mês foi associado à redução da DPOP. Pacientes com maiores expectativas em
relação à cirurgia, maior inflamação basal e uma perspectiva pessimista são mais
propensos a desenvolver DPOP.

77

Conclusão

Este estudo mostrou controle potencial da dor às 6 e 12h nos grupos BL e morfina
subaracnoidea em comparação com o grupo ropivacaína, à custa de incidências
muito mais altas de prurido (coceira) no grupo subaracnoideo de morfina. Com base
nesses resultados, foi preferível o uso de IPA com BL como alternativa à raquianestesia com morfina subaracnoidea como resultado de um controle semelhante da DPO
e do potencial de redução de eventos adversos.

Continua...
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Tabela 1. Síntese dos estudos avaliados, em ordem cronológica, suas diferenças metodológicas e conclusões. São Paulo, Brasil, 2020 – continuação
Autores

Amostra

Metodologia

Liu et al.

226 pacientes

Ensaio
clínico O grupo de analgesia no pré-operatório também exibiu diminuição do escore
randomizado
de AGP em comparação ao grupo de analgesia no pós-operatório em 2, 6, 12,
24 e 48h após a operação. O mais interessante foi que os pacientes do grupo
de analgesia no pré-operatório consumiram menos AGP em comparação com
os pacientes do grupo de analgesia no pós-operatório 72h após a operação.
Não foi observada diferença de incidência de eventos adversos entre os dois
grupos.

O’Neal et al.79

174 pacientes

Ensaio clínico de Nem o acetaminofeno por via intravenosa nem a via oral forneceram analgesia
centro único, ran- adicional no POI quando administrados como adjuvantes da analgesia multimodomizado, duplo- dal em pacientes submetidos à ATJ no contexto de anestesia espinhal.
-cego e controlado por placebo

NovelloSiegenthaler et
al.52

80 pacientes

Ensaio
clínico Neste estudo a configuração do orifício do cateter não influenciou a eficácia do
randomizado
e BNFC. Nesse cenário: a qualidade da analgesia foi semelhante, sem redução no
prospectivo
consumo de anestésico local ou morfina e fraqueza equivalente no quadríceps
no pós-operatório.

Sztain et al.45

50 pacientes

Ensaio
clínico Para CACB acompanhados de infiltração anestésica local periarticular intraoperandomizado
ratória, a analgesia no dia seguinte à ATJ é melhorada com um cateter inserido
no nível do ponto médio entre a coluna ilíaca superior anterior e a borda superior da patela em comparação com uma inserção mais distal mais perto do
hiato adutor.

Wu, Lu e Ma74

50 pacientes

Ensaio
clínico A administração de 10mg de dexametasona 1h antes da cirurgia e repetida
randomizado
às 6h no pós-operatório pode reduzir significativamente o nível de PCR e IL-6
no pós-operatório e a incidência de NVPO, aliviar a dor, obter um efeito analgésico adicional e melhorar a ADM precoce comparado com os outros dois
grupos na ATJ.

Tan et al.75

200 pacientes

Ensaio
clínico A ABM não alivia a dor lateral do joelho no estágio inicial, mas fornece efeito
randomizado
analgésico semelhante e melhor eficácia da reabilitação precoce em comparação com o BNF em pacientes submetidos à ATJ.

Bian et al.69

88 pacientes

Ensaio
clínico Nos esquemas de analgesia multimodal preemptiva, o parecoxibe sódico pode
randomizado
diminuir significativamente o escore EAV no curto prazo, aliviar a dor logo após
a cirurgia e não aumentar a incidência de complicações. O parecoxibe sódico
é um fármaco seguro e eficaz no tratamento analgésico perioperatório da ATJ.

Shi et al.70

110
pacien- Ensaio
clínico
tes com idade r a n d o m i z a d o ,
entre 30 e 85 prospectivo
anos

Fransen et al.60

50 pacientes

Ensaio
clínico O protocolo fast-track para ATJ primária mostrou escores de dor no joelho signir a n d o m i z a d o ficativamente mais baixos e melhorou o resultado funcional nos primeiros 7 dias
controlado
após a ATJ em comparação com um protocolo regular

Erkılıç et al.86

52 pacientes

Ensaio
clínico Embora a administração preemptiva de gabapentina por via oral não reduza
randomizado
a dor no pós-operatório e as necessidades analgésicas na cirurgia, atenuou a
produção de IL-6 no primeiro dia de pós-operatório.

Sargant et al.47

86 pacientes

Estudo prospecti- O CACB prolongado para cinco dias fornece analgesia superior e maior qualidavo, randomizado
de de recuperação nos dias quatro e cinco no pós-operatório, em comparação
com uma infusão de três dias. Este benefício não se estendeu além do período
de infusão. Nenhuma diferença estatisticamente significativa entre os grupos foi
identificada para outras medidas de resultados secundários

Zlotnicki et al.84

80 pessoas

Estudo prospecti- Não foram observadas melhorias significativas entre os grupos de injeção de BL
vo, randomizado
e bupivacaína simples na redução geral da dor, ADM ou uso total de narcóticos.
Às 24h, pequenas diferenças estatisticamente significativas nos escores de dor
da fisioterapia foram observadas nos pacientes com BL vs bupivacaína simples
e controle, mas essas diferenças não persistiram em momentos posteriores.
Ambas as preparações demonstraram melhorias estatisticamente significativas
na ADM quando comparadas aos controles históricos, mas nenhuma diferença
foi observada entre as preparações.
No geral, foram observadas diferenças mínimas significativas entre a BL e a
bupivacaína simples nos momentos iniciais e tardios. Ambas as preparações da
injeção periarticular demonstraram superioridade sobre os regimes de controle
de dor, mas foram relativamente equivalentes entre si na comparação direta.

35

Conclusão

A injeção periarticular intraoperatória com fármacos multimodais aliviou significativamente a dor após a cirurgia e reduziu os requisitos para os AINES. Essa
injeção também melhorou a satisfação do paciente e a ADM articular sem riscos
aparentes após a ATJ.
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Tabela 1. Síntese dos estudos avaliados, em ordem cronológica, suas diferenças metodológicas e conclusões. São Paulo, Brasil, 2020 – continuação
Autores

Amostra

Metodologia

Kaczocha et
al.24

42 pacientes

Koo et al.36

60 pacientes

Manassero et
al.92

20 pacientes

Kanadli et al.39

100 pacientes

Jaeger et al.48

107 pacientes

Mont et al.71

139 pacientes

Hutchins et al.85

140 pacientes

Ilfeld et al.53

7 pacientes

Alexandersson
et al.54

81 pacientes

Canbek et al.46

123 pacientes

Borys et al.40

85 pacientes

Iglesias et al.61

42 pacientes

Matthews et
al.91

57 pacientes
entre 40 e 83
anos

Tsukada et al.93

105 pacientes

Estudo prospecti- A administração de morfina subaracnoidea reduziu a DPO 4h após a cirurgia de ATJ
vo, duplo-cego e em comparação com o placebo e reduziu o consumo sistêmico de opioides no pósrandomizado.
-operatório. Na linha de base, a morfina subaracnoidea levou a uma redução significativa nos níveis de AEA, 2-AG e OEA, mas não afetou os níveis de PEA ou cortisol. Nos
pacientes que receberam placebo subaracnoideo, os níveis de 2-AG foram elevados
4h após a cirurgia, enquanto os pacientes que receberam morfina subaracnoidea apresentaram reduções na AEA, PEA e OEA quando comparados ao placebo. Às 4h após a
cirurgia de ATJ, os níveis de cortisol foram significativamente elevados no grupo placebo e reduzidos nos que receberam morfina. Esses resultados indicaram que a morfina
subaracnoidea reduz a DPO em pacientes com ATJ. Além disso, a ativação de receptores opioides centrais modula negativamente o tônus endocanabinoide, sugerindo que
analgésicos potentes podem reduzir o estímulo para a produção de endocanabinoides
periféricos. Este estudo é o primeiro a documentar a existência de comunicação rápida
entre os sistemas opioide central e endocanabinoide periférico em humanos.
Estudo
clínico A analgesia no grupo de terapia de duas semanas foi efetiva até a terceira avaliação,
p r o s p e c t i v o , enquanto no outro grupo foi efetiva apenas até a segunda avaliação. A melhora na
cego, paralelo e ADM no grupo de duas semanas também foi mantida até a terceira avaliação.
randomizado
Estudo prospecti- Este estudo mostrou que, no POI após a ATJ, os pacientes que receberam COOXN
vo, duplo-cego e de liberação prolongada por via oral apresentaram o mesmo melhor controle da dor
randomizado
do que aqueles que receberam morfina ACPIV, com um grau semelhante de NVPO.
Estudo prospecti- O nível de EAV às 24 h foi significativamente menor no Grupo I em comparação ao
vo e randomizado grupo II. O consumo de analgésicos entre zero e 30 minutos foi menor no grupo II do
que no grupo I; no entanto, foi significativamente menor nas 6-24 horas do grupo I
em comparação ao Grupo II. O escore qor-40 foi significativamente maior no grupo
I do que no grupo II. O BNF proporcionou analgesia mais potente nas primeiras seis
horas após a operação. Após 6h, o BCFI demonstrou melhor controle da dor. A qualidade da recuperação pós-operatória foi maior nos pacientes com BCFI.
Estudo randomi- Mudar o modo de administração de um ACB de infusão contínua para bolus interzado, duplo-cego mitentes repetidos não diminuiu o consumo de opioides, a dor nem a mobilidade.
e controlado
Estudo randomi- A IAL com BL 266 mg mais bupivacaína HCL reduziu significativamente o uso de
zado, duplo-cego opioides e a intensidade da dor. Esses achados apoiam o uso de IAL com BL para
e controlado
ATJ quando a alta precoce é o objetivo.
Estudo multicên- SST 30µg foi eficaz e bem tolerado no tratamento da dor aguda pós-operatória motrico, aberto, de derada a intensa.
braço único
Ensaio
clínico A SNP percutânea guiada por ultrassom é viável no perioperatório imediato e pode forprospectivo
necer analgesia sem os efeitos sistêmicos indesejáveis de opioides ou fraqueza do quadríceps induzida por bloqueios nervosos periféricos baseados em anestésicos locais.
Ensaio
clínico A hipótese de que os resultados relacionados à reabilitação seriam melhorados sem
randomizado
um torniquete não é apoiada pelos resultados. Quando os resultados deste estudo
para cirurgia realizada com e sem torniquete são comparados, não foi observado nenhum benefício claro para nenhum dos procedimentos, pois a maior quantidade de dor
exibida pelo grupo não-torniquete foi evidente apenas por um curto período e a mobilidade melhorada nesse grupo não foi observada em um nível clinicamente relevante.
Ensaio
clínico Verificou-se que o controle da dor após ATJ era melhor naqueles pacientes tratados
randomizado
com CACB em comparação com aqueles tratados com ACB de dose única. Os pacientes tratados com CACB também apresentaram melhor deambulação e recuperação funcional após ATJ.
Ensaio
clínico O BNF esteve associado à percepção de dor menos intensa após ATJ. No entanto, o
randomizado
ACB foi associado à reabilitação de mobilidade anterior.
Ensaio
clínico A bomba de infusão contínua de analgesia, comparada com o regime intravenoso
randomizado
e formal intermitente, mostrou melhor controle da dor, diminuindo a percepção da dor
prospectivo
pelo paciente, melhorando a tolerância à fisioterapia e reduzindo, em média, 15h de
internação e, assim, os custos da cirurgia.
Estudo randomi- A aplicação de um curativo de compressão após a ATJ não resultou em nenhuma melhora
zado e prospec- clínica na circunferência do membro, ADM ou dor. Com base neste estudo, acredita-se
tivo
que a aplicação de um curativo compressivo após a ATJ não beneficia nem prejudica o
paciente. Portanto, não se usa mais curativos de compressão para ATJ primária de rotina.
Ensaio
clínico Adiantar o momento da injeção periarticular pode proporcionar uma melhora signifirandomizado
e cativa e clinicamente significativa da dor após a ATJ sob anestesia geral.
prospectivo

Conclusão
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Tabela 1. Síntese dos estudos avaliados, em ordem cronológica, suas diferenças metodológicas e conclusões. São Paulo, Brasil, 2020 – continuação
Autores

Amostra

Metodologia

Jiang et al.

147 pacientes
com idade acima de 65 anos

Estudo prospecti- O programa RAPC é mais seguro e eficaz em pacientes idosos com ATJ em compavo controlado
ração com a via tradicional. Ele alivia a dor perioperatória, melhora a função articular
e reduz a transfusão de sangue, o tempo de internação e as complicações totais sem
aumentar a mortalidade a curto prazo.

Iseki et al.49

47 pacientes

Ensaio
clínico A adição de injeção periarticular percutânea de múltiplos fármacos no dia seguinte
randomizado
à ATJ pode proporcionar melhor alívio da dor no pós-operatório. Mais estudos são
necessários para confirmar a segurança da injeção percutânea.

Yu et al.87

88 pacientes

Ensaio
clínico A administração combinada de ACAT + Dexa reduziu significativamente o nível de
randomizado
PCR e IL-6 no pós-operatório, aliviou a dor no pós-operatório, melhorou a incidência de NVPO, proporcionou efeitos analgésicos e antieméticos adicionais, reduziu a
fadiga no pós-operatório e melhorou a ADM, sem aumentar o risco de complicações
na ATJ primária.

Maniar et al.88

105 pacientes

Estudo prospecti- A presença de um dreno de sucção reduz significativamente o consumo de opioides
vo e randomizado durante as primeiras 6 horas após a ATJ. O uso de um dreno não fez diferença para
o resultado funcional em um ano de pós-operatório. Os parâmetros clínicos como
inchaço, infecção e trombose venosa profunda também permaneceram os mesmos.

Laoruengthana
et al.43

48 pacientes

Ensaio
clínico A redução da DPO e a recuperação funcional da ATBSJ com a administração precoce e
randomizado
tardia de IMPAD não foram significativamente diferentes. O intervalo de tempo de PMDI
entre joelhos não confundiu a comparação entre DPO e recuperação funcional na ATBSJ.

Cicekci et al.51

80
pacientes Estudo
clínico ACB-L foi superior à IPA-L no tratamento da dor após ATJ; no entanto, a IPA-L foi
com idade en- prospectivo
e superior ao ACB-L em relação à ADM pós-operatória e à capacidade de caminhar.
tre 40 e 85 anos randomizado
submetidos à
ATJ unilateral

56

Conclusão

ATJ = artroplastia total de joelho; DPO = dor pós-operatória; BNFC = bloqueio do nervo femoral contínuo; ISM = infusão subaracnoidea de morfina; SpO2 = saturação
de oxigênio; Mg = magnésio; AIAC = analgesia intra-articular continua; IL-6 = interleucina 6; IV = intravenoso; NP/SC = sintomas nociceptivos a neuropáticos/sensibilização central; ACB = bloqueio do canal adutor; IAL = infiltração analgésica local; CCP = compartimento ciático do psoas; ILPA = infiltração local periarticular;
IPA-L = infiltração periarticular de levobupivacaína; KS = Knee Score; FS = Function Score; SC = seções congeladas; DPOP = dor pós-cirúrgica persistente; AGP
= avaliação global do paciente; PCR= Proteína C reativa; ABM = artroplastia bicompartimental medial; BNF = bloqueio do nervo femoral; EAV = escala analógica
visual; AINES = anti-inflamatórios não esteroides; CACB = bloqueio do canal adutor contínuo; 2-AG = 2-araquidonoyl glicerol; OEA = oleo-oletanolamida; AEA =
anandamida; PEA = palmitoiletanolamida; COOXN = combinação oral de oxicodona-naloxona de liberação prolongada; ACPIV = analgesia controlada por paciente
por via intravenosa; BCFI = bloqueio do compartimento da fáscia ilíaca; BL = bupivacaína lipossomal; SST = sufentanil sublingual tablete; SNP = polimorfismo de
nucleotídeo único; ADM = amplitude dos movimentos; RAPC = recuperação aprimorada após a cirurgia; ACAT = administração combinada de ácido tranexâmico;
NVPO = náuseas e vômitos no pós-operatório; ATBSJ = artroplastia total bilateral simultânea do joelho; IMPAD = injeção multimodal periarticular de fármacos.
Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

Os objetivos das pesquisas relacionados à dor após artroplastia de
joelho estão apresentados na tabela 2.
Tabela 2. Apresentação dos objetivos das pesquisas relacionados à
dor após artroplastia de joelho de acordo com os resultados do estudo. São Paulo, 2020.
Objetivos
Metodologia cirúrgica
Atividade física
Protocolo fast-track
Estimulação percutânea
Tipo de infusão endovenosa
Curativo compressivo
Recuperação aprimorada
Drenos de sucção
Tempo de infiltração periarticular
Uso de torniquete
Analgesia preemptiva
Bloqueio do canal adutor
Bloqueio do nervo femoral
Fármacos
Bupivacaína + parecoxibe
Pregabalina
Parecoxibe+bloqueio femoral

Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
35
1
1
1

%
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1,8
2,4
3
21
0,6
0,6
0,6
Continua...

Tabela 2. Apresentação dos objetivos das pesquisas relacionados à
dor após artroplastia de joelho de acordo com os resultados do estudo. São Paulo, 2020 – continuação
Objetivos
Fármacos
AIAC
Fentanil
Ibuprofeno+acetaminofeno
Duloxetina
ACB
Sufentanil
Paracetamol
Ropivacaína
Oxicodona/naloxona
BNFC e BNFC + ISM
Sulfato de magnésio
Gabapentina
Ácido tranexâmico
Dexametasona
Morfina
Bupivacaína
Infiltração anestésica

Quantidade

%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
7

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1,2
1,2
1,2
1,2
1,8
1,2
1,8
4,2

AIAC = analgesia intra-articular contínua; ACB = bloqueio do canal adutor; BNFC
= bloqueio do nervo femoral contínuo; ISM = infusão subaracnóidea de morfina.
Fonte: Dados da pesquisa, São Paulo, 2020.
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DISCUSSÃO
Este estudo apresentou inúmeras alternativas terapêuticas com intuito de sanar ou minimizar a dor pós-cirúrgica de ATJ. Os diversos
resultados apresentam-se eficazes e promissores, porém não chegaram a um consenso ou padrão-ouro10 do tratamento da dor, pois as
pesquisas apresentaram metodologias e amostras distintas.
Quanto à análise dos resultados, o presente estudo encontrou grande
quantidade de publicações (ensaios clínicos) sobre o tema, demonstrando o grande interesse da comunidade médica em solucionar a
DPO. Outro ponto forte deste estudo é que esses ensaios clínicos
são atuais. A amostra foi constituída por 14.705 pacientes de ambos
os sexos, com idades entre 45 e 83 anos. Quanto aos países de origem, foi demonstrado que o interesse científico sobre a DPO de ATJ
está presente no continente americano, europeu e asiático.
O tratamento da dor após a ATJ é desafiador e recomenda-se a avaliação de tratamentos combinados e tratamentos direcionados individualizados de acordo com as particularidades do paciente. Para
garantir o sucesso terapêutico é necessário avaliar a eficácia clínica e
de custo das intervenções multidisciplinares e individualizadas35,36.
As técnicas empregadas para a diminuir a dor e a reabilitação precoce
do paciente foram avaliadas como eficazes, como o BNF e bloqueio
do nervo ciático aplicado na ATJ, que podem obviamente inibir a
reação do torniquete, manter a estabilidade hemodinâmica, reduzir
a dose do anestésico e aliviar a DPO37, com escores mais baixos de
dor após 24h e menor incidência de efeitos adversos e sangramento
em comparação à morfina subaracnoidea38, proporcionando analgesia mais potente nas primeiras seis horas após a operação.
A qualidade da recuperação pós-operatória foi maior quando associada à percepção de dor menos intensa devido ao ACB, assim
promovendo a reabilitação de mobilidade precoce39-41. A infiltração
periarticular é uma alternativa viável e segura ao bloqueio do nervo
femoral para o alívio POI da dor após a ATJ42,43. A dexametasona
perineural melhora a analgesia pós-operatória44.
O ACB acompanhado de infiltração anestésica local periarticular
intraoperatória acompanhada de analgesia no dia seguinte à ATJ é
melhorada com um cateter inserido no nível do ponto médio entre a
coluna ilíaca superior anterior e a borda superior da patela em comparação com uma inserção mais distal mais perto do hiato adutor45.
Verificou-se que o controle da dor após ATJ era melhor naqueles
pacientes tratados com CACB em comparação com aqueles tratados
com ACB de dose única. Os pacientes tratados com CACB também
apresentaram melhor deambulação e recuperação funcional após a
ATJ46-48.
A adição de injeção periarticular percutânea de múltiplos fármacos
no dia seguinte à ATJ pode proporcionar melhor alívio da DPO,
porém mais estudos são necessários para confirmar a segurança da
injeção percutânea49,50.
O ACB-L foi superior à IPA-L no tratamento da dor após ATJ; no
entanto, a IPA-L foi superior ao ACB-L em relação à ADM pós-operatória e à capacidade de caminhar51.
Quanto às técnicas de abordagem cirúrgica, a configuração do orifício do cateter não influenciou a eficácia do BNFC nesse cenário:
a qualidade da analgesia foi semelhante, sem redução no consumo
de anestésico local ou morfina e fraqueza equivalente no quadríceps
no pós-operatório52. A viabilidade sugere que, para a ATJ, a SNP
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percutânea guiada por ultrassom é viável no período perioperatório
imediato e pode fornecer analgesia sem os efeitos sistêmicos indesejáveis de opioides ou fraqueza do quadríceps induzida por bloqueios
nervosos periféricos baseados em anestésicos locais53.
Alguns estudos discutem a técnica do uso de torniquete intraoperatório para controle da dor. De acordo com estudo54, a hipótese
de que os resultados relacionados à reabilitação seriam melhorados
sem um torniquete não é apoiada pelos seus resultados. Quando
comparados os resultados das cirurgias realizadas com e sem torniquete, não foi observado nenhum benefício claro para nenhum
dos procedimentos, pois a maior quantidade de dor exibida pelo
grupo não-torniquete foi evidente apenas por um curto período e
a mobilidade melhorada nesse último não foi observada a um nível
clinicamente relevante. A via lateral proveu melhor inclinação lateral
da patela pós-operatória nas artroplastias do joelho valgo55.
O programa RAPC é mais seguro e eficaz em pacientes idosos com
ATJ em comparação com a via tradicional. Ele alivia a dor perioperatória, melhora a função articular, reduz a transfusão de sangue, o
tempo de internação e as complicações totais sem aumentar a mortalidade em curto prazo56.
Em relação aos fármacos, a administração intravenosa de dexmedetomidina no período perioperatório diminui os níveis séricos de
IL-6 no pós-operatório de pacientes submetidos à ATJ bilateral e
tem um efeito analgésico no pós-operatório57.
A analgesia preemptiva adicionada a um regime analgésico multimodal melhorou a analgesia, reduziu a reação inflamatória e a recuperação funcional acelerada na primeira semana de pós-operatório,
mas não melhorou a função em longo prazo58. Uma alternativa são
os exercícios domiciliares pré-operatórios que forneceram melhores
KS e FS pré-operatórios e melhor pontuação no joelho até seis meses
no pós-operatório. No entanto, em 12 meses depois da operação
não houve diferença significativa entre o grupo intervenção e controle para o KS e FS59.
O protocolo fast-track para ATJ primária mostrou escores de dor no
joelho significativamente mais baixos e melhorou o resultado funcional nos primeiros 7 dias após a ATJ em comparação com um
protocolo regular60.
A bomba de infusão contínua de analgesia, comparada com o regime intravenoso formal intermitente, mostrou melhor controle e
percepção da dor, melhorando a tolerância à fisioterapia e reduzindo, em média, 15h de internação, diminuindo consequentemente o
custo cirúrgico61.
Adiantar o momento da injeção periarticular pode proporcionar
melhora clinicamente significativa da dor após ATJ sob anestesia
geral62. A anestesia local contínua fornece benefício analgésico por
até um mês após a cirurgia, mas não influenciou a PPSP em seis
meses. Um melhor controle da dor no primeiro mês foi associado
à redução da PPSP. Pacientes com maiores expectativas em relação
à cirurgia, maior inflamação basal e uma perspectiva pessimista são
mais propensos a desenvolver PPSP63. A adição de corticosteroide à
injeção periarticular diminuiu significativamente a DPO precoce.
Mais estudos são necessários para confirmar a segurança do corticosteroide na injeção periarticular64.
A pregabalina não apresentou efeitos benéficos, mas aumentou a
sedação e diminuiu a satisfação do paciente. Estudo65 não apoia a
pregabalina de rotina perioperatória para pacientes com ATJ.
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artroplastia total de joelho: revisão integrativa

O estudo55 demonstrou um BNFC que resultou em dor reduzida
e foi associado a menor consumo de morfina e melhor mobilização em 24h em comparação com o ISM. Este estudo não mostrou
diferenças estatisticamente significativas entre o BNFC sozinho e o
BNFC + ISM.
O uso de parecoxibe + bloqueio femoral contínuo proporcionou
eficácia analgésica superior e efeitos poupadores de opioides em pacientes submetidos à ATJ66. Neste contexto, a bupivacaína intra-articular em combinação com o parecoxibe intravenoso pode melhorar
o alívio da dor e reduzir a demanda por analgésicos de resgate em
pacientes submetidos à ATJ67. Comparado apenas à analgesia pós-operatória do BNFC, o BNFC + ILPA poderia aliviar a dor em repouso e a dor durante o movimento passivo após a ATJ para atingir
uma flexão de joelho de 90°68.
Portanto, alguns pacientes poderiam melhorar o treinamento de reabilitação pós-operatória69. Nos esquemas de analgesia multimodal
preemptiva, o parecoxibe sódico pode diminuir significativamente
o escore da EAV no curto prazo, aliviar a dor logo após a cirurgia e
não aumenta a incidência de complicações. O parecoxibe sódico é
um fármaco seguro e eficaz no tratamento analgésico perioperatório
da ATJ10,70.
A infiltração anestésica e periarticular intraoperatória com fármacos
multimodais aliviou significativamente a dor após a cirurgia e reduziu os requisitos para os AINES, melhorou a satisfação do paciente
e a amplitude de movimento articular sem riscos aparentes após a
ATJ71. A IAL com BL 266mg mais bupivacaína reduziu significativamente os requerimentos de opioides e a intensidade da dor e
melhorou significativamente a prontidão e a satisfação da descarga
de zero a 24h após a ATJ em comparação com bupivacaína isolada.
Esses achados apoiam o uso de IAL com BL para ATJ quando a
alta precoce é o objetivo72. Em conclusão, esses estudos fornecem
evidências de que a infiltração anestésica local reduz a dor crônica
por até 1 ano após a operação, sugerindo que o uso rotineiro da
infiltração poderia melhorar o alívio da dor a longo prazo73.
Autores74 realizaram uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados e concluíram que a infiltração local fornece analgesia comparável à de um bloqueio do nervo femoral para pacientes submetidos
à ATJ com base na dor em repouso e no consumo de opioides, mas
um bloqueio do nervo femoral reduz a dor ao movimento.
O uso de 10mg de dexametasona 1h antes da cirurgia e repetida
às 6h no pós-operatório pode reduzir significativamente o nível de
PCR e IL-6 no pós-operatório e a incidência de NVPO, aliviar a
dor, obter um efeito analgésico adicional e melhorar a ADM precoce
comparado com os outros dois grupos na ATJ75. O ACB não alivia a
dor lateral do joelho no estágio inicial, mas fornece efeito analgésico
semelhante e melhor eficácia da reabilitação precoce em comparação
com o BNF em pacientes submetidos à ATJ75,76.
Quanto ao fentanil, o uso adicional não mostrou aumento proeminente do efeito analgésico no campo da BNFC após a ATJ77. O emprego de combinado de ibuprofeno e acetaminofeno demonstrou
benefícios adicionais em termos de melhora nos escores de dor apenas no terceiro dia de pós-operatório, menos eventos adversos em
potencial relacionados ao uso de opioides e menor uso de opioides
quando comparado ao ibuprofeno isolado78. O uso de acetaminofeno por via intravenosa ou via oral não fornecem analgesia adicional
no POI quando administrados como adjuvantes da analgesia mul-

BrJP. São Paulo, 2021 jul-set;4(3):245-56

timodal em pacientes submetidos à ATJ no contexto de anestesia
espinhal79.
Estudos indicam que a morfina por via subaracnoidea reduz a DPO
em pacientes com ATJ. Além disso, a ativação de receptores opioides centrais modula negativamente o tônus endocanabinoide, sugerindo que analgésicos potentes podem reduzir o estímulo para a
produção de endocanabinoides periféricos. Este estudo é o primeiro
a documentar a existência de comunicação rápida entre os sistemas opioides central e endocanabinoide periférico em humanos80.
Embora em alguns pacientes o BNFC seja inadequado, uma dose
menor de morfina subaracnóidea (0,035 mg), além do BNFC, mostrou-se eficaz com efeitos adversos mínimos81.
A técnica de bloqueio da CCP com cloridrato de bupivacaína garantiu maior eficiência hemodinâmica no período perioperatório em
pacientes idosos de alto risco82,83. O emprego da BL e a bupivacaína
simples demonstraram superioridade sobre os regimes de controle
de dor, mas foram relativamente equivalentes entre si na comparação direta84.
O uso de sufentanil 30µg foi eficaz e bem tolerado no tratamento
da dor aguda pós-operatória moderada a intensa85, já a administração preemptiva de gabapentina por via oral não reduz a DPO, mas
atenuou a produção de IL-6 no primeiro dia de pós-operatório86.
O efeito da gabapentina adjunta na analgesia pós-operatória multimodal é controverso13,63,72. O principal mecanismo de ação da gabapentina é alcançado em combinação com as 21 subunidades dos
canais de cálcio pré-sinápticos dependentes de voltagem. A expressão desses canais é regulada em caso de lesão do nervo. Além disso,
a gabapentina pode diminuir a hiperexcitabilidade dos neurônios
nociceptivos secundários no corno dorsal23.
A administração combinada de ácido tranexâmico + dexametasona
reduziu significativamente o nível de PCR e IL-6 no pós-operatório, aliviou a DPO, melhorou a incidência de NVPO, proporcionou efeitos analgésicos e antieméticos adicionais, reduziu a fadiga
no pós-operatório, sem aumentar o risco de complicações na ATJ
primária87.
A presença de um dreno de sucção reduz significativamente o consumo de opioides durante as primeiras 6h após a ATJ. O uso de um
dreno não fez diferença para o resultado funcional em um ano de
pós-operatório. Com o uso do ácido tranexâmico na ATJ, a perda
total de sangue e a necessidade de transfusão de sangue não foram
afetadas pela presença ou ausência de drenagem por sucção fechada
ou pelo orifício do dreno utilizado. Os parâmetros clínicos como
inchaço, amplitude de movimento, infecção e trombose venosa profunda também permaneceram os mesmos88.
Quanto ao uso de magnésio (Mg), há controvérsias89,90. Para autores90, a sua administração intravenosa no perioperatório não influenciou o controle da DPO e o consumo de analgésicos após a
ATJ. Mais estudos devem ser realizados com diferentes protocolos
de dor intra e pós-operatórios para aumentar o potencial efeito antinociceptivo do Mg89. Porém, estudos66,67 em ECR com 44 pacientes
relataram que a administração de sulfato de Mg reduziu significativamente a DPO e minimizou a diferença na intensidade da dor
entre a primeira e a segunda cirurgia.
Outra abordagem de insucesso é a aplicação de um curativo de compressão após a ATJ. O uso desta técnica não resultou em nenhuma
melhora clínica na circunferência do membro, ADM ou dor. Com
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base neste estudo, acredita-se que a aplicação de um curativo compressivo após a ATJ não beneficia nem prejudica o paciente. Portanto, os autores90,91 sugeriram não utilizar curativos de compressão
para ATJ primária de rotina.
O ECR92 com 20 pacientes mostrou que, no período POI da ATJ,
os pacientes que receberam oxicodona/naloxona de liberação prolongada por via oral apresentaram melhor controle da dor do que
aqueles que receberam morfina intravenosa IVACP, com um grau
semelhante de náuseas e vômitos pós-operatório.
As limitações deste estudo esbarram na qualidade da amostra, que
é heterogênea, e a metodologia dos estudos ser distinta, tanto na
abordagem quanto na duração e dose dos fármacos, além da duração
do acompanhamento.
As variáveis “implicações para as práticas clínicas” reforçam o entendimento de que há benefícios na infiltração anestésica e fármacos
multimodais na modulação da DPO no ATJ.
As causas da dor crônica após a ATJ ainda não são totalmente compreendidas, embora o interesse da pesquisa esteja crescendo e seja
evidente que essa dor tem uma etiologia multifatorial, com ampla
gama de possíveis fatores biológicos, cirúrgicos e psicossociais que
podem influenciar os resultados da dor.
CONCLUSÃO
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Várias classes de fármacos locais e sistêmicos, incluindo AINES,
opioides e anestésicos locais têm sido utilizadas para combater o
componente nociceptivo da DPO, auxiliar a reabilitação precoce,
melhorar a qualidade de vida, autoestima e reduzir o tempo de internação e dos gastos hospitalares.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor crônica é considerada
um problema de saúde pública mundial, pode levar ao estresse físico e emocional, além de altos custos financeiros e sociais para a
população. O objetivo deste estudo foi produzir uma revisão sistemática para identificar a prevalência da dor crônica no Brasil,
considerando suas regiões geográficas e subclassificações de mecanismos pela International Association for the Study of Pain (IASP).
CONTEÚDO: Foi realizada uma revisão sistemática nas seguintes bases de dados: Scielo, Pubmed, Periódicos Capes, Science
Direct e Biblioteca Virtual em Saúde. Foram incluídos 35 estudos que investigavam a prevalência de dor crônica no Brasil.
A prevalência variou de 23,02 a 76,17%, apresentando média
nacional de 45,59% entre os estudos, afetando mais o sexo feminino. A região do Brasil com maior prevalência dentre os estudos
incluídos foi a região centro-oeste (56,25%), porém a região com
mais estudos e maior população analisada foi a região sudeste
(42,2%). Quanto às classificações de mecanismos da IASP, a dor
possivelmente nociceptiva obteve prevalência de 36,70%, já a
neuropática foi de 14,5% e a dor nociplástica de 12,5%.
CONCLUSÃO: O presente estudo identificou alta prevalência
de dor crônica no Brasil, maior em mulheres. Em relação aos
seus mecanismos, a dor de predomínio possivelmente nociceptivo foi a mais prevalente. Quanto a região geográfica nacional,
o destaque de maior prevalência foi para a região Centro-Oeste,
porém a região com mais estudos e maior população analisada
foi a região Sudeste.
Descritores: Dor crônica, Prevalência, Saúde coletiva.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic pain is considered a worldwide public health problem, can lead to physical and emotional stress, in addition to high financial and social
costs for the population. The aim of this study was to produce
a systematic review to identify the prevalence of chronic pain
in Brazil, considering its geographical regions and mechanisms
subclassifications by the International Association for the Study
of Pain (IASP).
CONTENTS: A systematic review was carried out on the following databases: Scielo, Pubmed, Periódicos Capes, Science
Direct and Virtual Health Library. 35 studies that investigated
the prevalence of chronic pain in Brazil were included. The prevalence ranged from 23.02 to 76.17%, presenting a national
average of 45.33% between studies, affecting more women. The
Brazilian region with the highest prevalence among the included
studies was the Midwest region (56.25%), however the region
with the most studies and the largest population analyzed was
the Southeast region (42.2%). Regarding the classifications of
IASP mechanisms, possibly nociceptive pain had a prevalence of
36,70%, whereas neuropathic pain was 14,5% and nociplastic
pain 12,5%.
CONCLUSION: The present study observed a high prevalence of chronic pain in Brazil, being the majority in women.
Regarding chronic pain mechanisms, the possibly nociceptive predominance was the most prevalent. As for the national
geographic region, the highlight of the highest prevalence of
chronic pain was for the Midwest region, however the region
with the most studies and the largest population analyzed was
the Southeast region.
Keywords: Chronic pain, Collective health, Prevalence.
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INTRODUÇÃO
A definição de dor revisada pela International Association for the Study of Pain (IASP) apresenta a dor como “uma experiência sensitiva e
emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada,
a uma lesão tecidual real ou potencial”1. Quanto à subclassificação
temporal, ela pode ser aguda e crônica, sendo a dor crônica (DC)
aquela que persiste após três meses além do tempo habitual de cura
de uma lesão, ou que está associada a processos patológicos crônicos,
que causam dor contínua ou recorrente2. Para dores musculoesqueléticas não oncológicas, três meses é o ponto de divisão mais conveniente entre dor aguda e crônica, mas, para fins de pesquisa, seis
meses também são frequentemente utilizados3.
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Além disso, a DC é caracterizada como uma doença pela CID 11
(Classificação Internacional de Doenças – 11), denominada DC
primária, pois existem também as dores crônicas secundárias (visceral, neuropática, musculoesquelética, relacionada ao câncer, pós-cirúrgica/pós-traumática ou cefaleia/orofacial)4. Quanto aos mecanismos biológicos aceitos pela IASP, a DC pode ser classificada
em nociceptiva, nociplástica e neuropática5. No Brasil, ela é considerada um problema de saúde pública6, cuja prevalência - quantitativo de pessoas com a doença em um determinado momento
- precisa ser constantemente investigada7. Aproximadamente 60
milhões de pessoas sofrem de DC, correspondendo a cerca de 10%
da população mundial8.
A DC pode estar relacionada à maior estresse físico e emocional,
além de altos custos financeiros e sociais para a população, além
disso, apresenta prevalência maior entre mulheres com idades entre 45 e 65 anos9,10. Um estudo brasileiro prévio encontrou a necessidade de identificar ainda a região corporal mais prevalente de
DC, destacando a região dorsal/lombar como a mais relevante11,
além disso, com elevados custos de tratamento, maior número de
licenças médicas e sofrimento individual12.
Embora a DC já tenha sido reconhecida como problema mundial, ainda existem diversas lacunas a serem preenchidas sobre esse
assunto e seus impactos na população. Em relação ao Brasil, poucos estudos buscam quantificar a prevalência da DC respeitando
as diferenças entre as regiões geográficas. Além disso, estudos que
possibilitem uma visão de DC relacionada aos mecanismos predominantes podem direcionar futuras ações estratégicas para as
referidas condições.
O objetivo deste estudo foi produzir uma revisão sistemática para
identificar a prevalência da dor crônica no Brasil, considerando suas
regiões geográficas e subclassificações de mecanismos pela IASP.

mais subtipos de dor já citados; (5) que utilizassem um questionário
de coleta, seja próprio ou validado, com ou sem utilização de exame
clínico para identificação do indivíduo com dor crônica ou com
caracterizações de mecanismos biológicos da mesma; (6) artigos
que apresentassem critérios da dor crônica, de acordo com a IASP,
para referenciar a delimitação de sua amostra, seja no decorrer do
manuscrito ou na ferramenta de coleta; (7) estudos com população
formada por crianças, adolescentes, adultos ou idosos acima de 60
anos. Foram excluídos estudos longitudinais, ensaios clínicos, teses
de doutorado ou mestrado, trabalhos de conclusão de curso e que
não se enquadrassem nos requisitos de inclusão.
Estratégia de busca
A pesquisa foi realizada através das bases de dados Pubmed, Periódicos Capes, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scielo e do
Science Direct (Repositório de revistas). As palavras usadas para
busca foram (“chronic pain” AND prevalence AND Brazil), (“dor
crônica” AND prevalência AND Brasil), (“dolor crónico” AND
prevalência AND Brasil), a busca foi realizada entre os meses de
abril e agosto de 2020.

CONTEÚDO

Coleta e análise de dados
De início, foram colocados os descritores nas bases de dados com
retorno de 4.825 artigos no total (Tabela 1). A triagem dos dados
foi realizada por etapas: título, identificação de duplicados, resumos e leitura completa dos estudos, levando em consideração os
critérios de inclusão e exclusão, restando 35 artigos com levantamento de prevalência de dor crônica, sendo 23 estudos em populações variadas, 9 artigos com características possivelmente de dor
nociceptiva, 1 estudo com dor neuropática e 2 artigos com dor
nociplástica. Todas as informações foram armazenadas no Microsoft Excel em planilhas. A figura 1 expõe o fluxograma do processo
de extração de dados incluídos no estudo.

Trata-se de uma revisão sistemática realizada de acordo com as diretrizes delineadas pelo PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões sistemáticas e Metanálises), podendo ser acessada em: rev://
www.prisma-statement.org/.
Foram incluídos os artigos que abordaram os seguintes aspectos: (1)
estudos do tipo transversal; (2) nos idiomas inglês, espanhol e português; (3) realizados no Brasil; (4) que investigassem a prevalência
de dor crônica, definida no presente estudo como: dor persistente ou
contínua com duração superior a 3 meses - quanto aos mecanismos
de dor predominantes, foi definida a caracterização possivelmente
nociplástica como relacionada à fibromialgia e síndrome do intestino irritável, neuropática identificada a partir do uso do Douleur
Neuropathique 4 (DN4) e nociceptiva a partir da exclusão dos de-

Extração de dados
Dois revisores, de forma independente, realizaram a busca e a seleção inicial para identificar os títulos e resumos dos estudos potencialmente relevantes em cada base de dados. Se ao menos um
revisor considerasse a referência elegível, o artigo era analisado na
íntegra. Em caso de discordância, um terceiro revisor era consultado para só então obter a decisão. Caso fosse necessário os autores
eram contatados por e-mail para fornecerem maiores informações
sobre seus estudos.
Os revisores extraíram dos artigos variáveis que foram divididas em:
desfechos primários (DP) - prevalência de dor crônica; e desfechos
secundários (DS) - a divisão dos artigos segundo os mecanismos neurofisiológicos predominantes de acordo com as definições da IASP3.

Tabela 1. Lista de descritores utilizados e quantidade de artigos encontrados nas bases de dados
Scielo

Pubmed

Science Direct

Periódico Capes

“dor crônica” AND prevalência AND Brasil

39

12

684

106

103

“chronic pain” AND prevalence AND Brazil

39

1754

482

1324

154

15

1

27

16

69

Descritores

“dolor crónico” AND prevalência AND Brasil
Total
Fonte: Elaborada pelos autores.
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Artigos relevantes identificados
para a avaliação (n= 4825)

Artigos excluídos (n = 4736)
Títulos (n = 4045)
Duplicados (n = 511)
Resumos (n = 180)

Artigos analisados
completamente (n = 89)

Artigos excluídos
(n = 54):
Fora dos critérios de
inclusão metodológica

Artigos analisados e
incluídos na revisão
sistemática (n = 35)

Composição da amostra:
Artigos que identificaram
prevalência de dor
crônica (n = 23)
Características de
mecanismos biológicos:
Nociceptiva (n = 9)
Neuropática (n = 1)
Nociplástica (n = 2)

Inclusão

Elegibilidade

Seleção

Identificação

Prevalência de dor crônica no Brasil: revisão sistemática

Figura 1. Fluxograma com estratégia de busca e seleção dos estudos

Análise do risco de viés
A avaliação do risco de viés foi realizada por dois examinadores independentes através do instrumento proposto13. Trata-se de uma ferramenta composta por 10 pontos com o objetivo de avaliar estudos
de prevalência, analisando aspectos dos artigos e correlacionando a

validade externa e interna. Posteriormente o risco é classificado em
baixo, moderado ou alto.
A classificação final de cada artigo, o que determina a qualidade
metodológica, foi baseada no estudo14, sendo composto da seguinte
forma: baixo risco quando preenchiam no mínimo nove dos critérios da tabela; médio ou moderado risco de viés quando sete ou oito
dos critérios eram encontrados nos estudos; e alto risco de viés para
os que atendessem menos de sete dos critérios apresentados.
Análise estatística
Os estudos foram agrupados por região do país, em seguida foi
analisada a normalidade dos dados de prevalência com o teste de
Shapiro-Wilk, e em seguida os dados foram analisados com teste
T, ou teste de Wilcoxon, para amostra única no software estatístico
Graphpad Prism 9.0 para determinação da média de prevalência e o
Intervalo de Confiança a 95% (95% IC).
RESULTADOS
Dos 35 estudos transversais incluídos nesta revisão, 10 foram realizados no estado de São Paulo, dois no Rio Grande do Sul, dois em Goiás,
cinco no Maranhão, três em Minas Gerais, um na Bahia, quatro no
Paraná, três no Rio de Janeiro, um no Piauí, um em Santa Catarina e
três abrangeram todo o território brasileiro (Figura 2). O número total
dos indivíduos que participaram dos estudos foi de 122.060 pessoas
com diferentes condições clínicas de dor crônica, com a amostra nos
artigos variando de 23 a 62.982 indivíduos. A idade média ou a frequência de idade dos participantes apresentados nos estudos variaram
de 15 a 80 anos. A região do Brasil (Tabela 2) com maior prevalência
dentre os estudos incluídos foi a Região Centro-Oeste (56,25%).

Prevalência
Nacional:
45,59%

3 artigos – 35,77%

1 artigo – 41,4%
2 artigos
abrangeram
todo o território
brasileiro
57,58%

2 artigos – 56,25%

1 artigo – 29,3%
2 artigos – 49,2%

2 artigos – 44,05%

4 artigos – 51,73%
6 artigos – 41,58%

Figura 2. Prevalência de dor crônica nacional e fracionada por estados da federação
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Tabela 2. Prevalência de dor crônica por região geográfica (Média
95% IC)
Regiões do País

Prevalência média

95% IC

Nordesteb

41,70

23,02 a 42,30

Centro-Oestec

56,25

12,41 a 100,1

Sudeste

42,2

30,05 a 54,34

Sula

46,70

36,07 a 57,34

a

Norte

-

-

Totala

45,59

39,44 a 51,74

IC = Intervalo de Confiança; a = teste T para amostra única; b = teste de Wilcoxon; c = teste T para amostra única, entretanto, somente 2 estudos foram
incluídos.

Critérios de dor crônica
Os critérios de dor crônica, segundo a definição vigente antes da
atualização pela IASP, foram informados em todos os 35 artigos,
seja no percurso de seu manuscrito ou no método investigativo
através dos questionários. 13 artigos trouxeram critérios de presença de dor contínua ou recorrente com duração de 3 meses ou
mais, enquanto 22 estudos escolheram o período igual ou superior a 6 meses. Destes, apenas quatro artigos acrescentam que a
dor, para ser crônica, também é aquela que persiste após o tempo
normal de recuperação.
Composição da amostra dos estudos
Com relação à amostra da pesquisa, nenhum artigo que abrangesse
crianças foi identificado e incluído, entretanto incluiu-se um artigo
realizado com adolescentes. Além disso, foram incluídos cinco estudos exclusivamente com adultos; 10 trabalhos com amostragem
exclusiva de idosos (acima de 60 anos); 13 estudos envolvendo
adultos e idosos; três pesquisas envolvendo adolescentes, adultos e
idosos; e três estudos com adolescentes e adultos.
Origem dos dados coletados
Os locais escolhidos para as coletas foram lugares comunitários
como escolas, universidades, domicílios e outros, como também
localidades que oferecem serviços de saúde, hospitais, centros especializados em dor ou Unidades Básicas de Saúde (UBS). Do total
de 35 pesquisas, 20 foram realizadas nas residências dos entrevistados, 9 em ambientes públicos e 6 em clínicas, hospitais ou UBS.
Sexo
Três estudos apresentaram 100% indivíduos do sexo feminino
em sua amostra e um estudo apresentou 100% do sexo masculino. Vinte e oito artigos incluíram tanto mulheres como homens,
sendo o público feminino mais prevalente nas amostras de 26
manuscritos. Apenas um apresentou predomínio masculino e
um estudo apresentou em sua amostra 50% de cada sexo. Três
estudos não informaram o sexo majoritário de sua amostra, embora, destes, apenas um artigo não informou o sexo prevalente acometido de DC, os outros dois apresentaram prevalência
predominante do público feminino. A presença de DC foi mais
prevalente no sexo feminino, apresentando em média 71,49% de
acometimento dentre os estudos elegíveis (Tabela 3), além disso,
levando em consideração todos os artigos incluídos, as mulheres
também são as mais acometidas (70,58%).
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Ferramentas
A identificação da DC foi realizada através de determinados instrumentos, sendo que 20 artigos usaram questionário próprio, 1 estudo
usou o questionário Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento (SABE),
um estudo utilizou o questionário SABE modificado e um deles
usou a Numeric Rating Scale (NRS). Na caracterização de estudos
com dor nociceptiva, 5 artigos utilizaram questionário próprio para
realizar levantamento de dor crônica lombar, musculoesquelética, pélvica, pescoço e cabeça, face e pescoço, um usou o Pesquisa
Nacional de Saúde (PNS) para dor vertebral, 3 artigos utilizaram
o questionário nórdico para avaliar dor lombar e dor cervical. Já na
dor neuropática, o artigo incluído usou o questionário Douleur Neuropathique 4 (DN4) e, por fim, em relação à caracterização de dor
nociplástica, foi utilizado o questionário Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) para identificar a prevalência de fibromialgia e um
questionário próprio para identificação de pessoas com síndrome do
intestino irritável e dor crônica generalizada.
Prevalência de dor crônica
No Brasil, a prevalência de dor crônica nos estudos coletados foi
diversa, apresentando desde 23,02% em um estudo realizado no
Maranhão, até 76,17% em um estudo online conduzido em âmbito
nacional. Entretanto, de uma forma geral e inespecífica, a prevalência nacional de DC foi de 45,59% para todos os estudos incluídos
(Tabela 2). Um dos pontos que desperta atenção é que, em adultos
moradores da cidade de São Paulo, o percentual da população com
DC, em média, foi de 31%, enquanto em adultos residentes da cidade de São Luís foi de 42,3% (Tabela 3).
Ao fim dos resultados identificou-se estudos que atendem aos critérios de classificação quanto aos mecanismos de dor predominantes
da IASP, sendo agrupados na tabela 4. Nos estudos que declaram
ter incluído dores de predomínio possivelmente nociceptivo (Tabela
4), a prevalência inespecífica dos achados foi de 29,5% e uma alta
variação de resultados foi observada entre os artigos, especialmente
os relacionados à dor lombar crônica (dentre as dores inseridas como
nociceptivas), apresentando valor mínimo de 10,7% em estudo com
adolescentes do município de Caracol, do estado do Piauí, e chegando a 96,8% de dor lombar crônica em pacientes com diagnóstico de
Parkinson do ambulatório de um hospital de Belo Horizonte.
Em relação à prevalência de dor neuropática, o resultado foi de
14,5% em pacientes internados em hospitais da área urbana de
Santo André/SP. Já sobre características de dor nociplástica, foi
apresentada uma prevalência de 5,5% de fibromialgia em relação à
população de idosos residentes da região oeste de São Paulo, como
também 19,5% de prevalência de síndrome do intestino irritável em
mulheres com dor crônica pélvica, com prevalência média entre os
estudos de 12,5% (Tabela 4).
Localização da dor
O local que mais prevaleceu em relação à DC foi a região lombar,
com 41,96% de prevalência geral, considerando todos os tipos de
dor investigados, seguido por membros inferiores, cabeça, articulações e membros superiores. Houve ainda um estudo que trouxe
agrupamento formado de lombar, sacro e cóccix, como também cabeça, face e boca. A dor lombar crônica foi prevalente em 35,33%
se considerados apenas os artigos de aspectos gerais da tabela 4, e

Tipo de
coleta

Questionário próprio

Questionário próprio, DN4

Questionário próprio

Entrevista
domiciliar

Entrevista
domiciliar

Entrevista
domiciliar

Sá et al.16

de Moraes
Vieira et
al.17

Vieira et
al.18

Questionário próprio, MEEM

Entrevista
domiciliar

Pereira et
al.20

Questionário
próprio, MEEM,
QPAF

Questionário próprio

Questionário
próprio,
CPG,
HADS, EQ-5D

Questionário próprio, EAV, JCQ

Questionário próprio, EAV

Questionário próprio, McGill

Questionário próprio

Entrevista
domiciliar

Entrevista

Entrevista
domiciliar

Entrevista

Entrevista
domiciliar

Entrevista

Entrevista
domiciliar

Dellaroza
et al.21

Barbosa
et al.22

Maia
Costa
Cabral et
al.23

Silva e
Dutra24

Pereira et
al.25

Silva et
al.26

Torres et
al.27

REGIÃO SUDESTE

Questionário
próprio, McGill,
Escala Numérica

Entrevista

Silva et
al.19

REGIÃO CENTRO-OESTE

Questionário próprio

de

Entrevista

Ferramenta
coleta

Cordeiro
et al.15

REGIÃO NORDESTE

Autores

GERAL

383

395

5037

23

826

124

1271

872

211

1597

1597

2297

2341

Tamanho
amostral
(n)

71%
Feminino

64,05%
Feminino

53%
Feminino

100%
Feminino

69%
Feminino

50,8%
Feminino

59,6%
Feminino

62,3%
Feminino

Não
informado

66,4%
Feminino

66,4%
Feminino

55,4%
Feminino

64,59%
Feminino

Sexo

Idosos, acima de 65 anos,
da comunidade que vivem
em Belo Horizonte

Alunos matriculados no
curso de medicina na Faculdade de Taubaté - SP

Adultos residentes da cidade de São Paulo - SP

Docentes de duas Escolas
Municipais da cidade de
Serrana - SP

Residentes da parte central da cidade de São Paulo - SP

Idosos institucionalizados
na cidade de Uberaba - MG

Idosos residentes em São
Paulo do projeto SABE.

Idosos residentes da zona
urbana da cidade de Goiânia - GO

Alunos de Enfermagem da
Universidade Federal de
Goiás

Adultos residentes no município de São Luís, MA

Adultos residentes da cidade de São Luís – MA

Adultos residentes de 34
bacias hidrográficas de
Salvador - BA

Residentes e usuários da
atenção primária à saúde
do município de Buriticupu - MA

População

75,6

21-25

18-34

42

51,4

70-80

69,5

60-69

21,1

37,6

39,5

40,9

30

Idade média
ou frequência
de idade (anos)

Um episódio de dor persistente que dura mais de seis
meses

Persiste além do tempo normal de cicatrização tecidual,
com duração maior de seis
meses

Duração de seis meses ou
mais

Duração maior de três meses

Persiste depois do tempo normal de cura, com duração de
três meses ou mais

Contínua ou recorrente, de intensidade leve a intensa e com duração de mais que seis meses

Duração igual ou superior a 6
meses

Duração de seis meses ou
mais

Sentida há seis meses ou mais
em um mesmo lugar

Duração de 6 meses ou mais

Persistente por mais de seis
meses

Duração de seis meses ou
mais

Aquela que persiste depois de
tempo razoável para uma cura
possível, por mais de três meses, contínua ou recorrente

Critérios de dor crônica

Tabela 3. Taxa de prevalência de dor crônica e de suas características biológicas na população brasileira

30%

35,69%

31%

69,6%

42%

58,1%

29,7%

52,8%

59,7%

42,3%

42%

41,4%

23,02%

DP:
prevalência

inferiores

Não informado

Lombar, sacro e cóccix
23,13%

Articulações
31,3%

Lombar
30,43%

Lombar
40,1%

Membros
31,9%

Lombar
25,4%

Membros inferiores
34,5%

Cabeça
38,1%

Mulheres - cabeça
40,46%
Homens - lombar
39,47%

Cabeça
36%

Lombar
16,3%

Dor musculoesquelética
46,30%

DS: local da dor de
maior prevalência

Continua...

Não informado

73,8%
Feminino

57,5%
Feminino

Não se aplica

77,5%
Feminino

59,7%
Feminino

Não informado

60,4%
Feminino

97,6%
Feminino

77,5%
Feminino

77,5%
Feminino

62%
Feminino

70,92% Feminino

DS: maior prevalência entre os sexos
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Tipo de
coleta

Questionário
próprio, MEEM,
Escala de copos

Questionário próprio, escala Blessed, Avaliação da
depressão geriátrica de Yesavage

Questionário próprio, IPAQ

Questionário
SABE

Questionário
SABE (adaptado)

Questionário próprio

Entrevista
Domiciliar

Entrevista
Domiciliar

Entrevista
domiciliar

Entrevista
domiciliar

Entrevista
domiciliar

Entrevista

Dellaroza,
Pimenta e
Matsuo30

Dellaroza
et al.31

dos Santos
et al.32

Lini et al.33

Rodrigues
et al.34

Santos,
Madeira e
Longen et
al.35

Questionário próprio (online)

Entrevista

Carvalho
et al.37

27345

723

943

158

416

1656

172

451

505

540

Tamanho
amostral
(n)

83%
Feminino

52%
Feminino

68,3%
Feminino

100%
Masculino

56,7%
Feminino

62,5%
Feminino

58,7%
Feminino

64,7%
Masculino

54,1%
Feminino

72,8%
Feminino

Sexo

Adultos
Brasil

residentes

no

Adultos residentes dos
estados e distrito federal
do Brasil

Professores de escolas
de ensino fundamental e
médio na cidade da região
Norte do estado de Londrina

Idosos residentes em município de Coxilha - RS

Idosos residentes em município no Sul do Brasil

Idosos residentes de Florianópolis - SC

Idosos residentes da área
de abrangência da Unidade Básica de Saúde do
Conjunto Cabo Frio, Londrina

Idosos servidores municipais de Londrina - PR

Servidores da Universidade Estadual de Londrina
- PR

Adultos com 18 anos ou
mais, usuários de unidades básicas de saúde da
zona urbana da cidade de
Pelotas - SP

População

>65

38

23-36

68,7

69

60-69

60-69

60-75

30-40

48

Idade média
ou frequência
de idade (anos)

Persistente ou recorrente com
duração superior a seis meses

Persistente por mais de seis
meses

Duração de seis meses ou
mais

Persistente ou recorrente por
um período de três meses ou
mais

Presença de dor há mais de
três meses, contínua, ou episódios dessa dor pelo menos
uma vez por mês

Com duração igual ou superior
a seis meses, de caráter contínuo ou recorrente

Duração de seis meses ou
mais

Duração de 6 meses ou mais

Duração de seis meses ou
mais

Podendo durar por três meses
ou mais

Critérios de dor crônica

EQ-5D: EuroQol 5 Dimensions; QPAF = Pfeffer Functional Activities Questionnaire; DP = Desfecho Primário; DS = Desfecho Secundário.

IPAQ = Questionário Internacional de Atividades Físicas. HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale; CPG = Chronic Pain Grade;

MEEM = Mini-Exame do Estado Mental; RDC/TMD = Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders; DN4 = Douleur Neuropathique;

EAV = escala analógica visual; JCQ = Job Content Questionnaire; SABE = Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento; NRS = Numeric Rating Scale;

Questionário
para
investigar
a prevalência de
dor na América
Latina, NRS

Entrevista

de Souza
et al.36

TERRITÓRIO NACIONAL

Questionário próprio

Questionário próprio, IPAQ

de

Local de
preferência do
entrevistado

Entrevista

Ferramenta
coleta

Kreling,
Cruz e
Pimenta29

REGIÃO SUL

Souza,
Hafele e
Siqueira28

REGIÃO CENTRO-OESTE

Autores

GERAL

Tabela 3. Taxa de prevalência de dor crônica e de suas características biológicas na população brasileira – continuação

76,17%

39%

31,9%

43,7%

54,7%

29,3%

62,21%

51,4%

61,4%

41,5%

DP:
prevalência

Lombar
35%

Membros superiores
22%

Não informado

Lombar
67,4%

Membros inferiores
82,5%

Não informado

Membros Inferiores
31,40%

Região Dorsal
21,7%

Cabeça, face e boca
26,7%

Lombar
28,6%

DS: local da dor de
maior prevalência

84,60%
Feminino

56%
Feminino

73,8%
Feminino

Não se aplica

64,8%
Feminino

78,7%
Feminino

65,4%
Feminino

60,77% Masculino

69,2%
Feminino

79,9%
Feminino

DS: maior prevalência entre os sexos

BrJP. São Paulo, 2021 jul-set;4(3):257-67
Aguiar DP, Souza CP, Barbosa WJ, Santos-Júnior FF e Oliveira AS

BrJP. São Paulo, 2021 jul-set;4(3):257-67

Prevalência de dor crônica no Brasil: revisão sistemática

11. Item de resumo sobre
o risco geral de viés do
estudo.

10. O (s) numerador (es) e
denominador (es) do parâmetro de interesse foram
apropriados?

9. A duração do curto período de prevalência para o
parâmetro de interesse foi
adequada?

8. O mesmo modo de coleta de dados foi usado para
todos os sujeitos?

7. O instrumento do estudo
que mediu o parâmetro de
interesse mostrou ter confiabilidade e validade?

5.Os dados foram coletados diretamente dos sujeitos (em oposição a um
proxy)?

4. A probabilidade de viés
de não resposta foi mínima?

3. Alguma forma de seleção aleatória foi usada para
selecionar a amostra, OU
foi realizado um censo?

2. A base de amostragem
foi uma representação verdadeira ou próxima da população-alvo?

1. A população-alvo do estudo foi uma representação
próxima da população nacional?

Avaliação do risco de viés
Dentre os estudos incluídos nesta revisão e analisados metodologicamente, a pontuação variou entre 4 e 9 pontos de 10 pontos possíveis. Em relação à classificação final, 8 estudos foram nomeados
com alto risco de viés e 27 artigos com moderado risco de viés. Na
distribuição dos pontos da ferramenta proposta, o resultado apresentou maior risco de viés nos dois primeiros pontos da validade
externa. A população-alvo como representação da população brasi-

leira e sistema de amostragem obtiveram 32 artigos com risco alto
de viés, seleção aleatória com nove e viés de não resposta obteve oito
pesquisas classificadas também com alto risco.
Já no que se refere à validade interna, o item de coleta direta dos entrevistados não apresentou alto risco, embora apresentasse 6 estudos
com risco moderado. Em contrapartida, os critérios definição de caso
e a forma de coleta apresentaram dois estudos com alto risco de viés.
Os parâmetros de interesse demonstraram alto risco em cinco estudos.
Apenas os critérios de instrumentos utilizados e a duração de prevalência não apresentaram classificação de alto nem moderado risco de
viés. A avaliação, na classificação geral, resultou em 27 artigos com
risco moderado de viés e 8 estudos com alto risco de viés (Figura 3).
6. Uma definição de caso
aceitável foi usada no estudo?

52,58% somente em artigos sobre as características possivelmente
nociceptivas. Sete estudos não informaram a localização predominante de dor.

Cordeiro et al.15

MODERADO

Sá et al.16

MODERADO

de Moraes Vieira et al.17

MODERADO

Vieira et al.18

MODERADO

Silva et al.19

MODERADO

Pereira et al.20

MODERADO

Dellaroza et al.21

ALTO

Barbosa et al.22

MODERADO

Maia Costa Cabral et al.23

MODERADO

Silva e Dutra24

MODERADO

Pereira et al.25

MODERADO

Silva et al.26

ALTO

Torres et al.27

ALTO

Souza, Hafele e Siqueira28

MODERADO

Kreling, Cruz e Pimenta29

MODERADO

Dellaroza, Pimenta e
Matsuo30

MODERADO

Dellaroza et al.

ALTO

31

MODERADO

dos Santos et al.32
Lini et al.33

ALTO

Rodrigues et al.34

MODERADO

Santos, Madeira e
Longen35

ALTO

de Souza et al.

MODERADO

36

MODERADO

Carvalho et al.37
Coelho et al.38

MODERADO

Meucci et al.39

MODERADO

Meziat-Filho et al.40

MODERADO

Ruivo et al.41

MODERADO

Reis et al.42

MODERADO

Barbara Pereira Costa et al.43

ALTO

Depintor et al.44

MODERADO

Meziat-Filho et al.45

MODERADO

Santos et al 46

MODERADO

Udall et al.47

ALTO

Lessa et al.48

MODERADO

Santos et al.49

MODERADO

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:

BAIXO:

MODERADO:

ALTO:

Figura 3. Análise do risco de viés dos estudos incluídos
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Tipo de
coleta

Entrevista
domiciliar

próprio, 1470

Questionário próprio

Questionário
nórdico

Entrevista
domiciliar

Entrevista

Depintor
et al.44

MeziatFilho et
al.45

Entrevista
domiciliar

Entrevista

Entrevista
domiciliar

Questionário
FIQ

próprio, 361

Questionário próprio; 246
Rome III11 criteria

Adultos residentes da ci- 34,7
dade de Piracicaba, São
Paulo.

Alunos de uma escola es- 16,8
tadual da cidade do Rio
de Janeiro - RJ

64%
Feminino

100%
feminino

75,4%
Feminino

no 60-64

Idosos (65 anos ou mais) 73,3
que residem na região
oeste de São Paulo

Mulheres residentes da 30-40
cidade de São Luís – MA
com dor crônica pélvica

Pacientes com dor crôni- 50,1
ca em um dos hospitais
gerais urbanos de Santo
André - SP

residentes

Alunos de uma escola es- 16,8
tadual da cidade do Rio
de Janeiro - RJ

Residentes da região cen- 51,4
tro-oeste da cidade de
São Paulo - SP

Idosos residentes da cida- 75,6
de de Belo Horizonte - MG

Não
Adultos
informado Brasil

53,3%
Feminino

69%
Feminino

71%
Feminino

Não
Praticantes de Jiu-jitsu em 26,7
informado locais de treinamento no
Rio de Janeiro – RJ

50%
Feminino

53,3%
Feminino

Adolescentes do municí- 15-17
pio de Caracol - PI

Cabeça
36%

Não
informado

Não se aplica

Lombar
56,6%

Não
informado

Dor por mais de três Fibromialgia 5,5%
meses
Dor crônica generalizada 14,1%

Dor por seis meses ou Síndrome do
mais
Intestino Irritável
19,5%

Não
informado

Não se aplica

Maior ou igual a 3 me- Dor crônica 85,5% Não
ses nos últimos 12
Neuropática 14,5% informado
meses

Dor por mais de seis Dor vertebral
meses de duração
crônica 19%

Dor por mais de três Dor crônica no
meses
pescoço 16%

Persiste após o tempo Dor vertebral
normal de cicatrização crônica 22%
de tecidos, com duração maior de três meses

Dor nos últimos seis Dor musculoesmeses por pelo menos quelética crônica
30 dias consecutivos
30%

Duração igual ou supe- Dor crônica lombar Não se aplica
rior a seis meses
80,6%

Com duração de mais Cabeça, face e
de seis meses
pescoço 50%

Dor por mais de três Dor crônica lombar Não se aplica
meses
18,2%

Contínua por três me- Dor lombar crônica Não se aplica
ses ou mais
10,7%

Não se aplica

80,5%
Feminino

20,08%
Feminino

60,8%
Feminino

80,8%
Feminino

81,7%
Feminino

Não informado

Não informado

63,5%
Feminino

Não informado

Não se aplica

DS: local da DS: maior prevalência entre os
dor de maior sexos
prevalência

Dor por seis meses ou Dor pélvica crônica Não se aplica
mais
19%

Idade média ou Critérios de dor crônica DP:
frequência de
prevalência
Idade (anos)

Mulheres (idade de 14 aos 32,7-34,6
60 anos) que utilizam o
Sistema Único de Saúde
na área urbana do município de São Luís - MA

População

Fibromialgia 100%
Feminino
Dor crônica generalizada 90,2%
Feminino
MEEM = Mini-Exame do Estado Mental; UPDRS = Unified Parkinson’s Disease Rating Scale; BDI = Beck Depression Inventory; RMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire; PDQ-39 = 39-item Parkinson’s Disease
Questionnaire; EAV = escala analógica visual; PHQ-4 = Patient Health Questionnaire; PNS = Pesquisa Nacional de Saúde; QBPDS = Quebec Back Pain Disability Scale; EQ-5D = EuroQol 5 Dimensions; DN4 = Douleur
Neuropathique 4; BPI = Brief Pain Inventory; WPAI-SHP = Specific Health Problem v2.0; FIQ = Fibromyalgia Impact Questionnaire; DP: Desfecho Primário; DS = Desfecho Secundário.
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Tabela 4. Taxas de prevalência de dor crônica nociceptiva, neuropática e nociplástica na população brasileira
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DISCUSSÃO
A síntese dos estudos de prevalência incluídos na presente revisão,
prioritariamente colhidos em unidades de saúde especializadas ou
não em dor, mostrou uma prevalência de DC expressiva, principalmente em mulheres e idosos, assim como a localização predominante de dor na coluna lombar. Houve uma significativa quantidade de
estudos que abrangeram distintas áreas do corpo. Quanto à região
geográfica, houve maior prevalência de DC no Centro-Oeste brasileiro, enquanto a região Norte ainda não dispõe de estudos exclusivamente seus e não pôde ter quantificada sua prevalência baseada
em estudos regionais. Além disso, o mecanismo de dor mais relatado
entre os estudos revisados é possivelmente o nociceptivo.
Evidenciou-se alta prevalência de DC na população brasileira, este
dado também se apresenta elevado em países desenvolvidos, como
Japão (39,3%)50, China (Hong Kong – 34,9%)51 e Estados Unidos
(30,7%)52, ou em desenvolvimento, como o Irã (38,9%)53. Este fato
pode inferir que a presença de DC não está associada diretamente
ao contexto econômico de cada nação. Em relação ao sexo, a DC
no Brasil predominou no sexo feminino15-20,22,23,25-29,31-33,35-37,40,43-47,49,
assim como nos estudos de outros países50,52-56.
Além disso, grande parte das amostras foi composta por adultos
e idosos, sendo a DC mais prevalente entre idosos. Este aumento
da idade já foi identificado como um fator fortemente associado à
maior prevalência de DC18, fato reiterado pelos estudos incluídos
na presente revisão20,24,32,35-37. A localidade escolhida para coleta da
amostra também é um fator determinante para prevalência de DC
e isso foi observado no presente estudo, pois coletas realizadas em
domicílios dos entrevistados apresentaram uma prevalência de dor
crônica menor16-18,21,23,25,27 em relação a de estudos com coletas online37, ou em centros especializados de saúde22.
Com relação à localização anatômica da DC, a dor lombar foi constatada como a principal região, tanto em estudos online37 quanto em
entrevistas realizadas nos próprios domicílios21,23,34, e seu quantitativo foi considerado alto em populações adultas e em adolescentes14.
Essa revisão reforça esta conclusão, já que também se constatou elevada prevalência de DC na região lombar entre os estudos com brasileiros. Um estudo anterior da Global Burden of Diseases (GBD)57
afirmou que, de fato, a prevalência estimada deve aumentar e os presentes dados mostram que esses pacientes procuram por tratamento
em centros clínicos37, isso reforça a importância da capacitação dos
profissionais de saúde e a busca por medidas preventivas, como o
estímulo à prática de atividade física58.
Com relação aos dois estudos com abrangência nacional, um deles foi realizado por entrevista via telefone com a população em
geral de todos os estados da Federação e Distrito Federal, identificando a região Sul36 como a de maior acometimento. O segundo estudo nacional37, via questionário (survey) aplicado usando a
rede mundial de computadores obteve como resultado de maior
prevalência de DC a região Sudeste, entretanto neste estudo foram priorizados centros de tratamento de dor como ambiente
de resposta. A coleta de dados em unidades de saúde influencia
diretamente na taxa de prevalência encontrada, uma vez que a
maioria dos voluntários procurou esse local por algum problema
de saúde, enquanto as amostras comunitárias incluem proporcionalmente mais pessoas sem dor, por exemplo. Quanto aos es-

BrJP. São Paulo, 2021 jul-set;4(3):257-67

tudos analisados de forma regional, a maior prevalência brasileira
publicada foi na região Centro-oeste, onde os estudos achados
foram realizados por meio de entrevista domiciliar20 com moradores da zona urbana de Goiânia e na Universidade Federal de
Goiás com alunos do curso de enfermagem19.
A qualidade metodológica dos estudos realizados com populações
brasileiras apresenta algumas limitações, já que de todos os critérios
avaliados, apenas dois não apresentaram alto risco nos estudos, são
eles: instrumentos utilizados na coleta e duração de prevalência. Isso
pode ser explicado pelo autorrelato ser a melhor forma de avaliar
a dor e pela existência de uma definição do quadro álgico crônico
elaborado pela IASP3. Vale ressaltar que, dentre a amostra coletada,
apenas três estudos conseguiram uma representatividade nacional
em sua população alvo e amostragem36,37,46, já que os outros artigos
trouxeram uma delimitação populacional específica. A forma de coleta foi conveniente em nove estudos15,26,28,31,35,37,41,42,47, favorecendo
a agilidade em reunir o número desejado de amostra, mas prejudicando uma visão mais ampla de características adversas. Oito estudos tiveram um alto viés de não resposta, não conseguindo alcançar
a amostra estipulada22-24,26,27,31,36,47.
O modo de coletar dados é de suma importância para designar a
fidelidade das informações, por isso seis estudos foram classificados
com moderado risco21,27,33,36,37,43 por realizar a entrevista por telefone,
uma vez que a entrevista face a face pode ser mais fidedigna para
capturar dados dos indivíduos. Além disso, o ideal é que a forma
de coleta seja realizada da mesma forma para todos os indivíduos
da pesquisa, o que não aconteceu em dois estudos37,43. No geral, os
artigos que foram realizados com o objetivo de quantificar a prevalência de dor crônica no Brasil possuem, segundo esta revisão, risco
moderado de viés15-20,22-25,28-30,32,34,36-42,44-48,49.
Esta revisão buscou avaliar a prevalência de dor musculoesquelética
de predomínio nociceptivo através da exclusão de estudos de prevalência de dor claramente neuropática47, como as radiculopatias da
cervical e lombar e condições que reconhecidamente cursam com
sinais de nociplastia48,49, como a fibromialgia. Apesar disso, a atualização da definição dos mecanismos de dor propostos pela IASP foi
realizada apenas em 20175 e muitos estudos incluídos na presente
revisão datam sua publicação e condução de momentos anteriores
a essa publicação, portanto, não se pode afirmar, com plena certeza,
que a prevalência relatada é apenas de dor musculoesquelética de
predomínio nociceptivo.
Pontos fortes e limitações do estudo
Com relação aos pontos fortes do estudo, fez-se a maior revisão sistemática de prevalência de dor do Brasil e pela primeira vez observou-se esses dados em subclassificações por mecanismos descritos pela
IASP. Além disso, conduziu-se o estudo com análise de qualidade da
evidência, a fim de melhor guiar decisões futuras, tendo em vista que
a maioria dos artigos incluídos apresentou qualidade de evidência
alta ou moderada. Com relação às limitações do estudo, relata-se o
não registro prévio do protocolo de pesquisa no International Prospective Register of Systematic Reviews. Outro ponto limitador relevante é em relação a uma padronização do tempo de presença de dor
para consideração da DC nos artigos incluídos, já que alguns artigos
trouxeram tempo de três meses15,23,24,28,33,34,39,40,44,45,47,49 e outros o período de seis meses16-22,25-27,29-32,35-38,41,42,43,45,46,48.
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A origem das amostras, em alguns artigos, foram centros de tratamentos15,22,37, hospitais47 e instituições19,24,26,29,35, com público já acometido com comorbidades acompanhadas de dor47-49. Estes locais podem ter sido escolhidos, provavelmente, pela facilidade de alcançar
a amostra alvo, entretanto podem influenciar nos resultados. Com
relação à prevalência de DC por sexo, quando existiu prevalência
feminina havia também uma amostra predominante de mulheres15-18,20,22,23,25-29,31-33,35-,40,43-45,47,49, esse fato precisa ser melhor investigado, apesar de estar em consonância com dados internacionais50,52-56.
Implicações futuras
Este artigo contribuiu para indicar o perfil dos indivíduos com dor
crônica no Brasil, auxiliando em pesquisas e atividades clínicas, direcionando a atenção para um público em particular. Entretanto, é
preciso reforçar a necessidade de mais estudos, especialmente para
estados da região Norte, que ainda não apresenta artigos específicos
com prevalência relacionada à DC. O presente estudo suporta ainda a necessidade de ações públicas e privadas para a população em
questão, reforçando a alta prevalência de DC e seu elevado impacto
na população brasileira.
CONCLUSÃO
Com base em evidências de moderado e alto risco de viés, obteve-se
o achado de alta prevalência de dor crônica nos artigos realizados no
Brasil (45,59%), sendo majoritária em mulheres, tanto em adultas
quanto idosas. O local do corpo mais afetado foi a região lombar.
Em relação aos tipos de mecanismos da dor crônica, a de predomínio possivelmente nociceptivo foi a mais prevalente. Quanto à
região geográfica nacional, o destaque de maior prevalência de DC
foi para a região Centro-Oeste. A região com mais estudos e maior
população analisada foi a região Sudeste.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor tem um amplo impacto na saúde pública, apresentando um custo social que extrapola
o financeiro. A hipnose mostra-se como recurso focal, breve e de
baixo custo, com possibilidades efetivas de mudança no manejo
da dor. O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia da hipnose
no manejo da dor não procedimental.
CONTEÚDO: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura
realizada em fevereiro de 2020. As buscas foram realizadas nas
plataformas Pubmed, Cochrane, LILACS, Scielo e PsycInfo,
utilizando-se os descritores “ensaio clínico”, “hipnose”, “manejo
de dor”, “intensidade de dor” e “qualidade de vida”, totalizando
18 estudos após a avaliação de pares. A maioria dos estudos era
randomizada, controlada por comparação da hipnose com tratamento padrão ou outra prática integrativa e centrava-se principalmente nos aspectos de intensidade, qualidade e interferência
da dor como variável desfecho. Seis estudos fazem menção à qualidade de vida e apenas dois se referem à catastrofização como
variável interveniente importante.
CONCLUSÃO: A hipnose é uma técnica eficaz no manejo da
dor, considerando que houve melhora no manejo da dor a partir
da melhora em, pelo menos, um aspecto, seja intensidade, interferência ou qualidade da dor. No entanto, é preciso ressaltar
importantes limitações dos estudos, como o tamanho reduzido
das amostras e a complexidade de sistematização das técnicas
subjetivas, o que evidencia a necessidade de mais ensaios clínicos,
inclusive multicêntricos, de modo a garantir amostras maiores.
Descritores: Dor não procedimental, Hipnose, Manejo da dor.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain has great impact
on public health and presents a social cost which transcends the
financial aspect. Hypnosis is a focal, quick and low-cost resource
with effective change possibilities in pain management. The objective of this study was to identify evidence of the efficiency of
hypnosis in pain management.
CONTENTS: This study consists of a systematic literature review held in February 2020. Search was carried out in the Pubmed, Cochrane, LILACS, Scielo and PsycInfo platforms, using
the keywords “clinical trials”, “hypnosis”, “pain management”,
“pain intensity”, and “quality of life”, totalizing 18 studies after
peer review. Most articles are randomized, controlled by comparing hypnosis to standard treatment or other integrative practices, and focus mainly on the aspects of intensity, quality and
interference of pain as an outcome variable. Six studies mention
quality of life and only two refer catastrophization as an important intervening variable.
CONCLUSION: Hypnosis is an effective technique for pain
management, considering that there was an improvement in
pain management with the improvement of at least one aspect,
be it intensity, interference or quality of pain. However, it’s necessary to highlight important limitations of the studies, such as
the small sample size and the complexity of systematizing subjective techniques, which highlights the need for more clinical
trials, including multicentric studies, so that larger samples can
be obtained.
Keywords: Hypnosis, Pain management, Non-procedural pain.
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A dor é atualmente considerada uma doença propriamente dita,
sendo a causa mais frequente de sofrimento e incapacidade, que
compromete drasticamente a qualidade de vida (QV) de milhões
de pessoas mundialmente1. Estudos norte-americanos apresentam
evidências de que 25 a 30% da população dos Estados Unidos da
América sofrem com dor crônica1. Estudos brasileiros encontraram
resultados semelhantes, com 42% da amostra afetada por dor crônica em geral2 e 25,6% por dor na articulação temporomandibular3.
Por ser reconhecida como uma experiência essencialmente subjetiva
e multifatorial, a dor deve ser avaliada tanto em seus aspectos físicos,
quanto nos emocionais e comportamentais a ela associados. Isto é
corroborado pela tendência atual de priorizar – em termos de inovação tecnológica em saúde centrada no manejo de dor – técnicas em
que se privilegia a atualização nos modos de relações interpessoais
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e no fortalecimento dos processos transdisciplinares na produção
de conhecimento entre os profissionais de saúde. Nesta perspectiva, é possível destacar as diversas elaborações em torno da noção de
integralidade, com as consequentes “tecnologias de integração” das
práticas de saúde4. As primeiras Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) foram implementadas em 2006, com uma
proposta de melhorar, em longo prazo, a QV da população assistida
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A hipnose é reconhecida como
uma prática integrativa pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC-SUS) em 2018.
A hipnose é descrita como um modo singular de comunicação, estabelecida através de uma relação de confiança (rapport), em que o
paciente está mais receptivo às ideias apresentadas pelo hipnólogo,
mostrando-se mais motivado a explorar seus recursos internos no
manejo de suas respostas e comportamentos frente ao adoecimento5.
Entre os efeitos esperados da hipnose no âmbito individual estão:
o favorecimento do processo de mudança; a estimulação da plasticidade neuronal; a comunicação mais efetiva; a melhoria nos relacionamentos/conexões; a ampliação de sensações, percepções,
pensamentos e comportamentos; a quebra de crenças limitantes e
a aprendizagem através do acesso ao inconsciente. A partir dessas
premissas, a técnica da hipnose pode ser ensinada e autoaplicada,
contribuindo para que o usuário esteja implicado efetivamente em
seu tratamento, podendo, inclusive, tornar-se um multiplicador em
sua comunidade5.
No âmbito coletivo, há evidências de que a hipnose é uma abordagem terapêutica de simples aplicação, baixo custo, boa receptividade
e efetividade, que utilizada na Atenção Básica em Saúde pode reduzir as internações hospitalares, além de restringir a prescrição abusiva
de fármacos e de pedidos de exames complementares, modificando
a morbidade hospitalar6.
Dentre os procedimentos hipnóticos utilizados no manejo da dor
destacam-se: 1) sugestão hipnótica direta para supressão total da dor;
2) permissão hipnótica indireta para supressão da dor; 3) amnésia
hipnótica; 4) analgesia e anestesia; 5) substituição de sintoma e sensação; 6) distorção do tempo e reenquadre; 7) anestesia hipnótica
indireta via dissociação5.
Observa-se que a indução hipnótica não está restrita apenas ao aspecto analgésico, tendo, inclusive, superioridade comprovada em alguns estudos quando comparada com outras práticas, devido ao seu
significativo fator de impacto na redução de ansiedade, depressão e
estresse associados à dor7,8. Em metanálise foram identificados pelo
menos seis estudos em que a hipnose apresentou resultado superior
no manejo de diferentes tipos de dor crônica9 em comparação a outras intervenções psicológicas.
Como contribuição para a difusão da hipnose como prática clínica
no contexto da saúde pública brasileira, é necessário ressaltar duas
experiências em universidades de São Paulo. Primeiramente, no
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (USP), que utiliza as técnicas de hipnose desde 1995 com
o intuito de auxiliar no tratamento de pacientes com ansiedade e
dores crônicas, parturientes, e em casos de sedação para cirurgias de
pequeno e grande porte. Posteriormente, há a criação em 1999 do
Grupo de Estudos de Hipnose da Universidade Federal de São Paulo
(GEH-UNIFESP), uma entidade cujo objetivo principal é fornecer
um espaço para troca de conhecimentos, reflexões, pesquisas e prá-
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ticas terapêuticas entre profissionais da área da saúde e afins sobre a
hipnose e outros estados modificados de consciência.
Contudo, apesar da existência de uma considerável produção acadêmica que retrata as evidências desta prática clínica, a produção
científica sobre a hipnose no Brasil tem privilegiado a elaboração de
dissertações teóricas ou estudos observacionais, deixando o campo
dos estudos experimentais ainda pouco explorado. Isto justifica a
necessidade de recorrer a produções estrangeiras com o intuito de
aprofundar o conhecimento sobre a hipnose nesse campo específico.
Uma análise inicial desse material demonstrou que nas revisões e
metanálises pesquisadas há uma inclusão indiferenciada de estudos
em que a hipnose é aplicada tanto em situações em que a manifestação dolorosa ocorre de forma espontânea quanto nas que a dor é
decorrente de um procedimento, cirurgias ou troca de curativos ou é
induzida artificialmente, como no caso de dor induzida por pressão,
choques ou exposição ao frio.
Diante da compreensão de que a dor é um processo altamente subjetivo, influenciado tanto por fatores biológicos como psicossociais,
surge a necessidade de investigar o quanto a técnica hipnótica é eficaz especificamente no manejo da dor espontânea, nomeada, para
efeitos desta pesquisa, como dor não procedimental.
No intuito de contribuir com a retomada da produção de conhecimento sobre o tema, esta revisão sistemática buscou recolher, em
ensaios clínicos realizados, evidências que apontassem a eficácia da
hipnose no alívio da dor a fim de fortalecer as práticas integrativas
por meio da inserção da pesquisa clínica no padrão-ouro de qualidade de evidências.
CONTEÚDO
Para delineamento do estudo, utilizou-se a estratégia PICO, em que
foram selecionados ensaios clínicos controlados conforme três tipos
de controle: 1) tomada de várias medidas do mesmo grupo ao longo
de uma intervenção, estudos de antes e depois; 2) grupos placebo,
quando uma abordagem neutra é aplicada e 3) comparados com
outras terapias, sempre associados a um tratamento padrão, no qual
a hipnose é avaliada quanto à sua eficácia no manejo da dor. Foram
incluídos nesta pesquisa apenas ensaios clínicos em que um dos desfechos principais fosse intensidade/interferência/qualidade da dor e/
ou QV.
Os critérios de exclusão foram estudos publicados antes de 2000,
bem como artigos duplicados e estudos que não disponibilizaram
acesso ao seu conteúdo na íntegra. Artigos de revisão e metanálise
também foram descartados. Por ter sido avaliado como uma importante fonte de viés para esta pesquisa, também foram excluídos
artigos em que o estímulo doloroso foi provocado artificialmente
– não sendo uma resposta natural a uma condição clínica anterior –
assim como estudos em que a dor estava restrita a uma intervenção
procedimental.
As variáveis intensidade, interferência e qualidade da dor foram
definidas como desfecho primário. Para fins desta revisão, considerou-se que uma melhora em pelo menos um escore dessas variáveis
constituiria uma melhora na qualidade do manejo da dor. Alguns
estudos usaram escalas de dor específicas para o tipo de doença analisada, como o Multidimensional Haemophilia Pain Questionnaire
(MHPQ)10. Entretanto, alguns instrumentos foram utilizados re-
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Seleção/extração de dados e qualidade de evidências
Todas as referências foram submetidas à análise de dois avaliadores
independentes, conforme o protocolo de inclusão/exclusão, seguida
de reunião de conciliação com posterior submissão a um terceiro
avaliador quando necessário desempate. Em seguida, foi criado um
banco de dados no Excel para registro, organização e sintetização
das informações essenciais ao estudo e para facilitar posterior análise. Foram coletadas e registradas as seguintes variáveis: autor, título,
revista ou periódico de publicação, ano de publicação, doença associada ao quadro de dor, tipo de controle placebo, tratamento padrão
ou outra intervenção integrativa, número de participantes, variável
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Identificação

Estudos incluídos
A pesquisa efetuada nos bancos de dados virtuais indicou um total
de 107 estudos potenciais: Pubmed (63); Cochrane Library (27);
LILACS (2); Scielo (0) e PsycInfo (15). Depois de eliminados os
estudos duplicados, foram contabilizados 88 registros. Destes, um
artigo não apresentou relato completo e por isso foi excluído. Vinte
artigos foram selecionados para avaliação de relato na íntegra, porém apenas 18 atenderam aos requisitos de inclusão/exclusão para
submissão à análise qualitativa. A figura 1 exibe o fluxograma do
processo de busca e seleção realizado para esta revisão.
A amostra total obtida dos 18 estudos selecionados foi de 1426 pacientes, variando de 8 a 527 participantes por estudo. A idade média dos participantes foi de aproximadamente 48 anos. As doen-

Seleção

Estratégia de busca
Utilizou-se como base o manual “Diretrizes metodológicas: elaboração de revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados”, do Ministério da Saúde11, que utiliza os checklists da
Cochrane, da Consort e o sistema GRADE como referências para
estabelecer os filtros de pesquisa para ensaios clínicos, assim como
as orientações para a coleta de dados. A pesquisa foi realizada nas
seguintes bases de dados eletrônicas: Pubmed, Cochrane Library,
LILACS, Scielo e PsycInfo. A busca foi efetuada em fevereiro de
2020 com as seguintes combinações de descritores: (((((randomized
controlled trial [pt] OR controlled clinical trial [pt] OR randomized
controlled trials [mh] OR random allocation [mh] OR double-blind
method [mh] OR single-blind method [mh] OR clinical trial [pt]
OR clinical trials[mh] OR (“clinical trial”[tw]) OR ((singl*[tw] OR
doubl*[tw] OR trebl*[tw] OR tripl*[tw]) AND (mask*[tw] OR
blind*[tw])) OR (placebos [mh] OR placebo* [tw] OR random*
[tw] OR research design [mh:noexp] OR comparative study [pt]
OR evaluation studies as topic [mh] OR follow-up studies [mh] OR
prospective studies [mh] OR control* [tw] OR prospective* [tw]
OR volunteer* [tw]) NOT (animals [mh] NOT humans [mh]))))))
AND (((((((((“hypnoses”) OR “hypnose”) OR “hypnosetherapie”)
OR “hypnosuggestion”) OR “hypnosis”) OR “hypnotherapie”) OR
“hypnotherapy”)))) AND “pain management”) AND (((((((“pain
intensity”) OR “pain intensity/interference”) OR “pain quantity”))))
OR ((((“quality of life”) OR “life stile”) OR “value of life”))).
Foi realizada uma segunda busca em novembro de 2020 com o intuito de verificar a existência de novas publicações entre fevereiro
e novembro de 2020. Contudo, todos os estudos que foram publicados nesse período foram excluídos ou por estarem ainda em
andamento ou por não terem relatos completos acessíveis. As referências dos artigos primários foram examinadas e incluídas ao final
da análise preliminar, respeitando os critérios de inclusão/exclusão.
As revisões sistemáticas e metanálises encontradas na busca inicial
tiveram suas referências analisadas e incluídas.

desfecho primária intensidade/interferência da dor, variável desfecho
secundária QV, instrumentos utilizados para aferição do desfecho,
resultados/conclusões dos estudos.
Quanto à avaliação do risco de viés, elegeu-se como norteadora a
ferramenta de colaboração Cochrane12, que estipula seis domínios
para avaliação subjetiva: 1) viés de seleção, subdividido em geração
de sequência aleatória, randomização e ocultação de alocação; 2) viés
de desempenho por cegamento dos participantes e profissionais; 3)
viés de detecção por cegamento de avaliadores de desfecho; 4) viés
de atrito com desfechos incompletos; 5) viés de relato pelo relato
de desfechos seletivos e 6) outros vieses. Cada um desses domínios
obteve uma avaliação relativa às categorias de baixo risco, alto risco
ou risco incerto. Por conta da complexidade e como preconizado
na ferramenta Cochrane, os domínios 4, 5 e 6 – por serem mais
complexos subjetivamente – foram avaliados por dois avaliadores
independentes.

Elegibilidade

correntemente como: autorrelato da dor, Escala Analógica Visual
(EAV), Numerical Rating Scale (NRS), The Brief Pain Inventory
(BPI) e The McGill Pain Questionnaire. A variável QV também figurou como desfecho secundário importante e, embora muitos artigos
lhe façam referência, poucos de fato a incluíram em sua análise final.
Contudo, quando inserida, foram aplicados os instrumentos Health-Related Quality of Life (HRQOL), o questionário de QV SF-36
em suas duas versões, além de questionários desenvolvidos especificamente para determinadas doenças.

Incluídos

BrJP. São Paulo, 2021 jul-set;4(3):268-75

N. de relatos identificados
no Pubmed (n=63)

N. de relatos identificados
em outras fontes:
Cochrane Library;
LILACS; Scielo e
PsycInfo (n=44)

N. de relatos após eliminar os duplicados (n=88)

N. de relatos rastreados
por resumo (n=21)

N. de relatos
excluídos (n=67)

N. de artigos em texto
completo avaliados para
elegibilidade (n=20)

N. de artigos em texto
completo excluídos,
com justificativa (n=2)

N. de estudos
incluídos em síntese
qualitativa (n=18)

Figura 1. Fluxograma de busca e seleção dos estudos
Fonte: Elaborado pelos autores.
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ças associadas ao quadro álgico foram: três estudos sobre esclerose
múltipla13-15; três sobre câncer16-18; um, hemofilia10; um, queimaduras19; um, fibromialgia20; um, lesão de plexo braquial21; um, dor
crônica em idosos8; um, dor intolerável22; um, deficiência23; um,
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lesão pós-traumática24; um, lesão medular25; um, dor muscular26;
um, pacientes em cuidado paliativo27; e um, dor lombar crônica28.
A tabela 1 mostra o resumo das principais características dos estudos incluídos.

Tabela 1. Características dos estudos incluídos por ordem cronológica decrescente
Referências

Doença de base

Controle utilizado

Resultados/Conclusões

10

Hemofilia

Padrão

O GE (n=8) apresentou redução maior na interferência da dor que o GC (n=10) (d=-0,267).
Uma melhora maior na HRQol (índice EQ-5D: d=0,334; EQ-5D EAV: d=1,437) e uma tendência para uma melhor QV relacionada à hemofilia também foram evidentes no GE.

21

Lesão plexo braquial

Acupuntura

Houve melhora estatisticamente significativa na intensidade média da dor do pré-tratamento para a pontuação pós-tratamento em ambos os grupos. A intensidade da
dor aumentou quatro meses depois; no entanto, ainda foi significativamente reduzida
em comparação com os escores de pré-tratamento.

16

Pós-operatório Padrão
de câncer de
mama

Entre T1 e T4, houve diferenças significativas entre os grupos, nos resultados relatados pelos pacientes, segundo o PROMIS, favorecendo o grupo SCT em comparação
com o tratamento padrão (p=0,005, p=0,023 e p=0,021, respectivamente). Os resultados sugerem que o uso da SCT no período perioperatório diminuiu a percepção da
dor, fadiga e secreção inflamatória de citocinas.

19

Homens adultos Placebo
com queimaduras

Não houve diferença significativa entre os grupos na redução da intensidade de dor
de fundo, mas sim na qualidade da dor de fundo e ansiedade de dor no grupo de
intervenção durante as quatro sessões de hipnose.

22

Adultos com dor
intolerável

13

Mulheres com es- Padrão
clerose múltipla

17

Pacientes com Intervenção educa- Houve melhora significativa da intensidade/interferência da dor após o tratamento
câncer ou so- cional
ativo em comparação com a condição de controle em todas as medidas de resultado.
breviventes de
Os ganhos do tratamento foram mantidos em três meses de follow‐up
câncer
Entretanto, é necessário que os achados sejam replicados em amostras maiores de
sobreviventes de câncer.

8

Idosos com dor Massagem
crônica

Dor média medida apresentou a maior diminuição no grupo de hipnose do que em relação ao grupo de massagem durante a internação, confirmado pela medida de intensidade da dor antes de cada sessão que diminuiu apenas no grupo de hipnose ao longo
do tempo (p=0,008). Não houve efeito em nenhum nos três meses após a alta hospitalar.

27

Dor crônica em Fisioterapia/
cuidado palia- P s i c o e d u c a ç ã o /
tivo
Fisioterapia + Psicoeducação/ Padrão

Os resultados mais proeminentes foram obtidos para os pacientes alocados no grupo
auto-hipnose/autocuidado. Esses pacientes apresentaram benefícios significativos
nas áreas de intensidade da dor, interferência da dor, ansiedade, depressão e QV,
além de um benefício econômico efetivo maior desse tratamento em comparação
com as outras intervenções.

28

Veteranos com Biofeedback
dor lombar crônica

Os GE combinados relataram significativamente maior redução da intensidade da dor
do que o GC. Não houve diferença significativa entre as três condições de hipnose.
Mais da metade dos participantes que receberam hipnose relatou reduções clinicamente significativas (≥30%) na intensidade da dor e manteve esses benefícios por
pelo menos seis meses após o tratamento.

18

Mulheres
câncer

com Desfechos antes e As análises revelaram (a) diminuições significativas pré-tratamento e pós-tratamento
depois
na intensidade da dor, fadiga e problemas de sono e (b) que a intensidade da dor continuou a diminuir do pós-tratamento para o acompanhamento de seis meses.

14

Esclerose
tipla

múl-

24

Lesão pós-traumática

Padrão

O padrão dos achados, conforme indicado pelo efeito da interação Tempo × Condição de Tratamento foi estatisticamente significativo para as classificações de menor
intensidade de dor, mas não para as classificações médias de dor.

25

Lesão medular

Biofeedback

Os participantes das duas condições de tratamento relataram diminuições substanciais na intensidade da dor, antes e depois das sessões de tratamento. Entretanto,
apenas HYP relataram reduções estatisticamente significativas na dor média diária
pré e pós-tratamento, sendo mantidas em três meses de acompanhamento.

Mindfulness/
Psicoeducação

O grupo de intervenções mente-corpo apresentou no pós-intervenção intensidade de
dor significativamente menor do que no grupo de psicoeducação (p<0,001, redução
percentual da dor: atenção plena = 23%, sugestão = 29%, educação = 9%).
A análise de medidas repetidas mostrou diferença significativa entre os grupos; a
dor foi menor no grupo de auto-hipnose, mas não se manteve após quatro semanas.

Intervenção educa- A pior intensidade da dor e a interferência da dor foram menores após o HYP do que
cional/ Reestrutu- antes do tratamento ou após CONT ou CR.
ração cognitiva
Essas diferenças atingiram significância estatística quando comparamos HYP com
CONT e HYP antes do tratamento para pior intensidade de dor e quando comparamos HYP com CONT para interferência na dor.

Continua...
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Tabela 1. Características dos estudos incluídos por ordem cronológica decrescente – continuação
Referências

Doença de base

Controle utilizado

15

Esclerose
tipla

Relaxamento pro- Os participantes da condição HYP relataram uma diminuição na pré e pós-sessão,
gressivo
bem como diminuições pré e pós-tratamento na dor e na interferência da dor, significativamente maior do que os participantes da condição PMR e os ganhos foram
mantidos no seguimento de três meses.

26

Dor muscular

Padrão

O GE melhorou de seus sintomas (alteração de 62,5 para 55,4), enquanto o GC se
deteriorou (alteração de 37,2 para 45,1), (p=0,045). Os 12 pacientes apresentaram
uma melhora média de 51,5 para 41,6 (p=0,046). Um ano depois, o resultado correspondente foi de 41,3, indicando uma melhoria persistente.

20

Fibromialgia

Relaxamento

A hipnose focada com sugestões de analgesia tem um efeito maior na intensidade da
dor do que a hipnose focada com sugestões de relaxamento ou no relaxamento em si.

23

Deficiência

Desfechos antes e As análises mostraram mudanças significativas antes e depois do tratamento na indepois
tensidade média da dor, que foram mantidas no acompanhamento de três meses.
Mudanças significativas também foram encontradas na sensação desagradável da
dor e na percepção do controle sobre a dor, mas não na interferência da dor ou nos
sintomas depressivos.
A hipnotizabilidade, a concentração do tratamento (por exemplo, diária versus semanal) e a resposta inicial ao tratamento não foram significativamente associadas ao
resultado do tratamento.

múl-

Resultados/Conclusões

CONT = An education control condition; CR = Reestruturação cognitiva; EAV = escala analógica visual; GC = Grupo Controle; GE = Grupo experimental; HRQol =
Health Related Quality of Life Questionnaire; HYP = Treino de auto-hipnose; PMR = Progressive muscle relaxation; PROMIS = Patient-Reported Outcomes Measurement Information System; SCT = Self-care toolkit; QV = Qualidade de vida.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Variáveis primárias
Dor
Dos ensaios clínicos selecionados, há diferentes nomenclaturas para
a variável desfecho referente à “quantidade de dor”. Alguns instrumentos usam o termo “intensidade da dor” para medir o nível de
dor propriamente dito; e “interferência da dor” para medir o nível
de impacto que a dor acarreta à vida cotidiana do participante. Para
fins desta pesquisa, considerou-se como um manejo positivo da dor
a redução significativa de, pelo menos, uma dessas variáveis.
A maioria dos estudos empregou mais de um descritor da dor como
desfecho. Quinze estudos utilizaram a “intensidade da dor” e sete
contemplaram a “interferência da dor”. Apenas um estudo incluiu a
categoria “qualidade da dor”, sem, no entanto, definir o termo. Três
estudos avaliaram a intensidade da dor por meio da EAV19.20,27 e sete
utilizaram a NRS13-15,17,18,24,25. Quatro estudos fizeram uso do McGill
Pain Questionnaire para mensurar a dor8,13,19,20 e seis utilizaram o
BPI8,14,15,21,23,28. No estudo 1 foi aplicado um questionário próprio
para a hemofilia, o MHPQ, para avaliar a intensidade da dor associada. O estudo 1 também utilizou o Patient-Reported Outcomes
Measurement Information System (PROMIS) e o estudo 5 recorreu
ao Privately Completed A Brief Self-Report Assessment of Patient-Reported Outcomes (PROs). O estudo 9 utilizou o The Pain Disability Index (PDI), enquanto o estudo 16 usou um questionário de própria
autoria. Dos 18 estudos escolhidos, 16 identificaram uma redução
significativa da intensidade ou interferência da dor. Apenas um estudo não encontrou diferença estatisticamente significativa entre os
grupos quanto à intensidade da dor, embora relatem a ocorrência de
uma redução significativa na qualidade da dor19. Em um dos estudos
não foi possível identificar a resolução da variável desfecho26.
Variáveis secundárias
Qualidade de vida
Seis estudos mencionam a QV como uma variável desfecho secundária10,13,16,21,26,27, porém dois deles não relatam o desfecho dessas
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variáveis ao longo do artigo13,26. Três apontam para uma melhoria
significativa da QV10,21,27 e um não encontrou diferença significativa
entre os grupos16.
Os instrumentos adotados foram: Haemophilia-Related Quality-of-life (A36-Hemoflia QoL)10 em um estudo, European Organisation
for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire
Core 30 (EORTC QLQC30)16 em um estudo, General Health Questionnaire-2813 em um estudo, uma das versões do Short Form Health
Survey (SF36)21,27 em dois estudos e um estudo utilizou questionário
próprio26.
Outras variáveis
Catastrofização
Alguns estudos avaliaram ansiedade e depressão. Porém, uma variável que tem se destacado como interferência significativa na percepção da dor é a catastrofização. Sabe-se que o estudo do papel da catastrofização é relativamente recente na literatura cinzenta; por esta
razão, apenas um dos estudos mais recentes apresenta esta variável
como um dos desfechos primários.
Risco de viés
Para avaliar os artigos quanto ao risco de viés baixo, alto ou incerto,
utilizou-se a ferramenta de colaboração Cochrane, que subdivide os
riscos em sete domínios diferentes. A figura 2 apresenta um resumo
dos riscos por domínio para cada estudo, ao passo que a figura 3
exibe as porcentagens referentes ao julgamento dos revisores para
cada domínio. Vale frisar as diferenças práticas e metodológicas entre
ensaios clínicos farmacológicos e não farmacológicos. Grupos como
o Consort já possuem checklists específicas para atender às especificidades de ensaios não farmacológicos. Muitas práticas integrativas,
devido à sua complexidade clínica, dificultam o processo de cegamento dos participantes e profissionais, o que não necessariamente
compromete a qualidade da evidência. Nesta revisão, um ensaio13
mostrou-se com viés alto de cegamento, comprometendo a qualida-
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Outros

Desfecho seletivo

Desfechos incompletos

Cegamento (avaliadores)

Cegamento (participantes)

Ocultação de alocação

Randomização

de dos resultados. Observou-se durante a análise um ponto em comum nos artigos: a ausência de descrição do processo de ocultação
da alocação, o que justifica que 55,5% dos estudos tenham sido classificados como risco incerto quanto a este domínio. Apenas um dos
estudos16 apresentou classificação de baixo risco de viés em todos os
domínios. Entretanto, pode-se dizer que, de modo geral, os estudos
tiveram, quanto à qualidade metodológica, um baixo risco de viés.

Paredes et al.10
Razak et al.21
Stoerkel et al.16
Jafarizadeh et al.19
Garland et al.22
Hosseinzadegan et al.13
Mendoza et al.17
Ardigo et al.7
Vanhaudenhuyse et al.27
Tan et al.28
Jensen et al.18
Jensen et al.14
Patterson et al.24
Jensen et al.25
Jensen et al.15
Grøndahl et al.26
Castel et al.20
Jensen et al.23
= baixo risco de viés;

= risco de viés incerto;

= alto risco de viés

Figura 2. Análise do risco de viés segundo a ferramenta Cochrane
por ordem cronológica descendente

Randomização
Ocultação de alocação
Cegamento (participantes)
Cegamento (avaliadores)
Desfechos incompletos
Desfecho seletivo
Outros
0%
Alto

20%
Baixo

40%

60%

80%

100%

Incerto

Figura 3. Porcentagens de risco de viés para cada domínio segundo
a ferramenta Cochrane
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DISCUSSÃO
A técnica da hipnose pode ser utilizada em diferentes abordagens,
incluindo em seu escopo: técnicas de distração, uso de metáforas,
visualização guiada, induções para anestesia/analgesia, uso de submodalidades e auto-hipnose. Alguns estudos compararam diferentes abordagens hipnóticas, porém todas elas demonstraram resultados similares quanto ao manejo da dor. Um estudo, no entanto,
comparou uma intervenção realizada com um kit de mídia e outra
intervenção em que o profissional aplicou ou ensinou a técnica
presencialmente, revelando uma superioridade da intervenção presencial e uma eficácia ainda maior quando as duas abordagens são
combinadas.
Nota-se, portanto, que o uso de kits de mídia como ferramenta de
abordagem hipnótica possibilita a ampliação do número de participantes dos estudos, apresentando resultados positivos, porém
não substitui a orientação direta de um profissional habilitado.
Foram identificados três tipos de estudo referentes a ensaios clínicos com a utilização da hipnose: estudos sequenciais, cujo controle é o próprio grupo de intervenção, com comparações entre
as medidas ao longo do decorrer do estudo; crossover, nos quais
os grupos de intervenção e controle são trocados de lugar em um
determinado momento do estudo; e paralelos, em que se utilizam
um ou mais controles para uma determinada intervenção. Estudos
sequenciais e crossover têm as limitações da variável tempo, porém
possibilitam que se visualize a manutenção do efeito da intervenção em médio e longo prazo. Já os estudos paralelos permitem a
análise da superioridade do tratamento da hipnose em relação a
outras abordagens.
Os controles encontrados nestes estudos foram: acupuntura, mindfulness, abordagens educacionais, relaxamento, massagem, fisioterapia, restruturação cognitiva, placebo e tratamento padrão.
Diferente da abordagem farmacológica, o uso de práticas integrativas, devido a seu caráter altamente subjetivo, apresenta dificuldades quanto ao cegamento dos participantes. No entanto, nos
estudos avaliados nesta revisão, concluiu-se que o cegamento foi
um viés de baixo risco para a interpretação dos resultados obtidos.
Quanto aos desfechos primários, é possível verificar por meio da
análise dos estudos incluídos que a hipnose tem mostrado boa
eficácia no manejo da dor quando associada ao tratamento padrão normalmente farmacológico. Cabe ressaltar que esta prática
integrativa não se propõe a substituir o tratamento farmacológico,
podendo, todavia, interferir na dose requerida, uma vez que atua
na redução da intensidade da dor. Mesmo quando comparada a
outras abordagens integrativas, a hipnose apresenta uma superioridade em termos de eficácia na redução da intensidade/interferência da dor.
Em relação aos desfechos secundários, alguns estudos demonstraram uma melhora na QV concomitante à redução da intensidade/
interferência da dor. Entretanto, um estudo indicou uma ausência
de diferença significativa da QV entre os dois grupos, mesmo havendo redução da dor.
Isso pode ser explicado por aquilo que estudos mais recentes têm
identificado como uma importante fonte de viés nos achados de
QV: a variável catastrofização. Tal variável tem impacto significativo na percepção de QV dos participantes. Índices altos nas escalas
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de pensamento catastrófico costumam aparecer relacionados a baixos índices de QV, principalmente nos segmentos dos questionários dedicados aos aspectos emocionais e sociais.
Uma tendência dos estudos atuais é incluir em seus protocolos o
controle desta variável, assim como o controle das variáveis ansiedade e depressão, razão pela qual o uso de questionários e escalas
que meçam essas variáveis tem sido cada vez mais utilizado nas
pesquisas, mesmo quando não são considerados como desfecho.
Muitos especialistas acreditam que a hipnotizabilidade, isto é, a capacidade de um indivíduo responder à sugestão hipnótica, é uma
variável importante, mas não foram observadas correlações significativas com o manejo da dor.
Quanto a efeitos adversos, nenhum estudo selecionado identificou
riscos potenciais do uso de hipnose nem consecutivos efeitos adversos para os usuários.
Algumas limitações presentes neste estudo impedem a realização
de uma metanálise. Apesar de muitos dos estudos possuírem baixo
risco de viés, há uma heterogeneidade significativa entre os tipos
de controle utilizados, assim como as modalidades de hipnose descritas, o que inviabiliza a comparação.
Optou-se por privilegiar artigos publicados a partir do ano 2000
em virtude do maior rigor apresentado nos delineamentos de
estudo e melhora na qualidade das evidências observadas a partir deste corte. Contudo, um fator observado representou um
importante viés: uma parte considerável dos estudos avaliados
está limitada ao mesmo círculo de pesquisadores e periódicos específicos. Alguns estudos se aproveitaram de bancos amostrais
levantados em estudos pregressos. Verificou-se que os estudos
mais antigos apresentaram maior disponibilidade de compartilhamento de dados, enquanto os estudos mais recentes aderem
com menor frequência à política de dados abertos. Constatou-se
uma retomada do interesse da comunidade científica em estudar
o tema, dado o aumento das produções escritas após um período
de estagnação. A inclusão em 2018 da hipnose como prática
integrativa da política assistencial no SUS é um considerável
incentivo para que os especialistas no Brasil se comprometam
com a pesquisa clínica de qualidade e contribuam cada vez mais
com a ampliação do conhecimento científico desta técnica que
sobrevive há mais de um século e que vem modernizando-se
para manter sua eficácia e baixo custo na promoção de saúde e
QV da população.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

CONCLUSÃO

14.

A hipnose parece ser uma técnica eficaz no manejo da dor não
procedimental, apresentando superioridade clínica nos resultados
tanto em comparação ao uso isolado do tratamento padrão quanto em comparação a outra prática integrativa. Em suas diversas
modalidades, a hipnose mostrou-se uma técnica factível, segura e
de baixo custo, com bons índices de satisfação entre os usuários.
Contudo, futuros ensaios clínicos devem ser empreendidos com
intuito de investigar a real interferência da variável catastrofização, assim como possíveis formas de controle dela. Mais estudos
de custo e efetividade são necessários para compreender o impacto de práticas integrativas como a hipnose no fortalecimento dos
princípios de humanização e integralidade do SUS.
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Método Pilates e a dor na gestação: revisão sistemática e meta-análise
Pilates method and pain in pregnancy: a systematic review and metanalysis
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As mudanças corporais
oriundas da gestação podem culminar em desfechos adversos à
saúde materna, incluindo a dor, que pode estar relacionada às alterações posturais, incapacidades funcionais e comprometimento
da qualidade de vida das gestantes. Em virtude dos seus efeitos,
o método Pilates pode contribuir para amenizar estes problemas,
embora seus benefícios não sejam um consenso na literatura.
Neste sentido, o objetivo deste estudo foi revisar sistematicamente na literatura as implicações do método Pilates na gestação.
CONTEÚDO: Revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados realizada nas bases de dados Embase, Scopus,
Cochrane Library, Medline, Web of Science, PEDro, LILACS e
Scielo, em que se utilizou os descritores “Pregnancy” e “Pilates
Method”. Dos 105 artigos encontrados, cinco preencheram os
critérios de seleção e dois foram incluídos na metanálise para o
desfecho dor. O grupo método Pilates apresentou superioridade para alívio da dor em comparação ao grupo controle (IC95%:
-2,24 – -1,13; I2: 12%). Adicionalmente, o método Pilates produziu menor progressão da diástase abdominal, diminuição da
fadiga, manutenção dos parâmetros antropométricos e hemodinâmicos, aumento da força abdominal e do assoalho pélvico,
melhora da flexibilidade dos músculos isquiotibiais, da estabilização lombo-pélvica, da postura, da capacidade funcional e da
qualidade de vida das gestantes.
CONCLUSÃO: O método Pilates foi superior à intervenção mínima para alívio da dor em gestantes, além de produzir melhora
das condições físicas.
Descritores: Dor, Fisioterapia, Gestantes, Qualidade de vida,
Técnicas de exercício e de movimento.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The bodily changes resulting from pregnancy can culminate in adverse outcomes to
maternal health, including pain, which may be related to postural changes, functional disabilities and impaired quality of life
of pregnant women. Due to its effects, the Pilates method can
contribute to alleviate these problems, although its benefits are
not a consensus in the literature. In this sense, the objective of
this study was to systematically review in the literature the implications of the Pilates method on pain in pregnant women.
CONTENTS: Systematic review and metanalysis of randomized
clinical trials conducted in the databases Embase, Scopus, Cochrane Library, Medline, Web of Science, PEDro, LILACS and
Scielo, where the descriptors “Pregnancy” and “Pilates Method”
were used. Of the 105 articles found, five met the selection criteria, and two were included in the meta-analysis for the outcome
pain. The Pilates method group showed superiority for pain relief
compared to the control group (CI95%: -2.24 – -1.13; I2: 12%).
Additionally, the Pilates method produced less progression of abdominal diastasis, decreased fatigue, maintained anthropometric
and hemodynamic parameters, increased abdominal and pelvic
floor strength, improved hamstring muscle flexibility, lumbar-pelvic stabilization, posture, functional capacity and quality of
life of pregnant women.
CONCLUSION: The Pilates method was superior to the minimum intervention for pain relief in pregnant women, in addition to improving physical conditions.
Keywords: Exercise movement techniques, Pain, Pregnant women, Physical therapy specialty, Quality of life.
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INTRODUÇÃO
Durante a gravidez, ocorrem alterações hormonais e fisiológicas
que culminam em complicações musculoesqueléticas1 que podem
causar grandes impactos emocionais, especialmente em mulheres
primíparas2. Dentre estas complicações, a dor musculoesquelética
destaca-se como uma das principais3,4, acometendo, especialmente,
as regiões lombar, pélvica ou púbica5.
Aproximadamente 30% das gestantes apresentam sintomas dolorosos graves que podem interferir na capacidade funcional e na qualidade de vida (QV)4, sendo que diversos fatores, como a alteração
postural, a hiperlordose lombar e o afrouxamento ligamentar pélvico podem causar as dores durante a gravidez3 e persistir mesmo após
este período6. Contribuindo para o avanço do período gestacional,
ocorre a fraqueza da musculatura estabilizadora da região abdominal
e do assoalho pélvico7. Embora evidentes na maioria das gestantes,

Método Pilates e a dor na gestação: revisão sistemática e meta-análise

ram-se todos os estudos pré-selecionados na íntegra, adotando-se
a mesma estratégia de desempate na fase anterior (Fase de Elegibilidade). Por fim, extraíram-se as informações no que diz respeito
às características da identificação, das amostras, dos procedimentos metodológicos e dos desfechos dos estudos selecionados. Dos
cinco artigos incluídos, dois compuseram a metanálise (Fase de
Inclusão) (Figura 1).

Identificação

estes problemas de saúde são pouco investigados em populações de
média e baixa renda8.
Gestantes são beneficiadas com a fisioterapia no que diz respeito ao
tratamento das dores, facilitação ao trabalho do parto e melhora da
QV9. Dentre as intervenções fisioterapêuticas para este público, o
método Pilates (MP) apresenta-se como uma alternativa para alívio
da dor, melhora da região lombo-pélvica, da capacidade funcional
e da QV10, entre outros benefícios. Apesar disso, a literatura aponta
que a heterogeneidade sobre a prática do MP entre as gestantes, bem
como baixa adesão às diretrizes da prática clínica, são fatores que
impulsionam a necessidade de pesquisas mais fundamentadas sobre
este assunto, especialmente em casos que apresentem algum problema de saúde durante a gravidez11.
Neste sentido, o objetivo deste estudo foi revisar sistematicamente
na literatura os efeitos do MP na gestação.
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Embase: 40
Scopus: 24
Medline: 15
Cochrane Library: 13
Web of Science: 10
PEDro: 02
LILACS: 02
Scielo: 0
Total: 105

48 artigos
excluídos por
duplicidade

Tabela 1. Filtros para estratégia de busca
#1

“Pregnancy”[Mesh] OR “Pregnancies” OR "Gestation"

#2

“Pilates Method “[Mesh] OR “Method Pilates” OR “Pilates-Based Exercises” OR “Exercises, Pilates-Based” OR “Pilates
Based Exercises” OR “Pilates Training” OR "Training, Pilates"

Inicialmente, identificaram-se os estudos nas bases de dados e excluíram-se os estudos duplicados (Fase de Identificação). Os títulos, resumos e descritores/palavras-chave de todos os artigos identificados pela estratégia de busca foram avaliados por dois revisores.
Em caso de divergência, um terceiro revisor era requisitado para
um consenso e desempate (Fase de Triagem). Em seguida, avalia-

Elegibilidade
Inclusão

Estudo de revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados (ECR) seguindo as recomendações propostas pela checklist
PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões sistemáticas e metanálises), específica para revisão de ECR12.
Incluíram-se estudos do tipo ECR, estudos cuja intervenção incluiu
o MP e estudos cujas amostras eram compostas exclusivamente por
mulheres grávidas. Excluíram-se estudos de revisão, guidelines, estudos observacionais, estudos qualitativos, estudos de caso, editoriais,
opiniões de especialistas ou estudos de qualquer outra natureza, estudos que investigaram efeitos de outras abordagens fisioterapêuticas, tais como exercícios de Kegel, cinesioterapia, hidroterapia, eletrotermofototerapia etc. (associadas ou não ao MP) e estudos que
incluíram outro tipo de abordagem, tais como intervenção nutricional, farmacológica ou cirúrgica.
A estratégia de busca foi realizada em pares em setembro de 2020
utilizando termos da língua inglesa que estivessem de acordo com o
Medical Subject Headings (MeSH). Os descritores utilizados foram
“Pregnancy” e “Pilates Method”. A busca não restringiu os estudos
por língua, período de publicação ou tipo de acesso (livre ou restrito). As bases de dados consultadas foram Embase, Scopus, Cochrane
Library, Medline, Web of Science, Physiotherapy Evidence Database
(PEDro), LILACS e Scielo.
Na pesquisa conduzida na base Medline (via Pubmed) utilizou-se
filtros específicos do banco de dados para deixar a busca mais sensível, cruzando os termos contidos em “#1” e “#2” (Tabela 1).

Triagem

MÉTODOS
56 artigos excluídos pelo
título e resumo:
Fuga do tema: 7 artigos
Outro tipo de estudo: 11 artigos
Outro método: 10 artigos
Outra população: 11 artigos
Abordagem clínica: 4 artigos
Estudo não concluído: 3 artigos
11 artigos completos selecionados
6 artigos excluídos pelo
texto completo:
Indisponíveis: 2 artigos
Outra população: 1 artigo
Outra intervenção: 1 artigo
Não eram estudos randomizados: 2
5 artigos completos incluídos
2 artigos incluídos na metanálise
Figura 1. Fluxograma de estratégia de busca e seleção dos artigos

A qualidade metodológica dos artigos incluídos foi avaliada a partir
da escala PEDro, com escores de zero a 10, em que são avaliados
os seguintes critérios: 1. Critérios de elegibilidade; 2. Alocação aleatória; 3. Alocação oculta; 4. Comparabilidade da linha de base; 5.
Sujeitos cegos; 6. Terapeutas cegos; 7. Avaliadores cegos; 8. Acompanhamento adequado; 9. Análise de intenção de tratar; 10. Comparações entre grupos; 11. Estimativas pontuais e variabilidade. O
primeiro critério não foi contabilizado na pontuação total13.
A metanálise foi realizada por meio do software Review Manager
versão 5.4 (Colaboração Cochrane), através do modelo de efeitos
randômicos. As medidas de efeito foram obtidas pelos valores pós-intervenção. Os estudos foram analisados separadamente de acordo
com a variável dor, mensurada pela escala analógica visual (EAV).
Considerou-se estatisticamente significativo um valor de p≤0,05 e
intervalo de confiança (IC) de 95%. A heterogeneidade estatística
dos efeitos de tratamento entre os estudos foi avaliada pelo teste Q
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Tabela 2. Caracterização dos dados referenciais dos estudos
Autores

Local de
Origem

Canarslan e Akbayrak14

Idioma

Escala
PEDro

Turquia

Turco

5 / 10

Dias et al.15

Brasil

Inglês

5 / 10

Oktaviani16

Indonésia

Inglês

3 / 10

Rodríguez-Díaz et al.17

Espanha

Inglês

5 / 10

Turquia

Inglês

8 / 10

Sonmezer, Özköslü e Yosmaoğl10

Tabela 3. Caracterização das amostras dos estudos
Autores

Tamanho amostral e idade

Informações relacionadas a gestação

Canarslan e Total: 40.
Akbayrak14 Incluídos: 40.
GP: 20 (28,7 ± 4,4 anos).
GC: 20 (24,9 ± 4,6 anos).

Tempo
gestacional:
sem especificação.
Número de gestações:
primíparas (75% do GP;
70% do GC).

Dias et al.15

Total: 80.
Incluídos: 36.
GP: 24 (29,00 ± 3,96 anos).
GC: 12 (29,83 ± 3,09 anos).

Tempo
gestacional:
14ª-16ª a 32ª-36ª semana.
Número de gestações:
todas eram primíparas.

Oktaviani16

Total: 40.
Incluídos: 40.
GP: 20 (28,70 ± 6,46anos).
GC: 20 (26,95 ± 4,94 anos).

Tempo gestacional: 3º
trimestre (≥ 28 semanas).
Número de gestações:
paridade ≤ 3.

Rodríguez- Total: 105.
-Díaz et al.17 Incluídos: 105.
GP: 50 (32,87 ± 4,46 anos).
GC: 55 (31,52 ± 4,95 anos).

Tempo
gestacional:
26ª-28ª a 34ª-36ª semana.
Número de gestações:
78,2% eram primíparas.

Sonmezer,
Özköslü e
Yosmaoğl10

Tempo gestacional: 22ª
a 24ª semana.
Número de gestações:
paridade ≤ 3.

Total: 58.
Incluídos: 40.
GP: 20 (29,00 ± 2,75 anos).
GC: 20 (28,00 ± 2,10 anos).

Valores expressos como média ± desvio padrão.
GP = Grupo Pilates; GC = Grupo controle.

de Cochrane e a inconsistência pelo teste I2, considerando que valores acima de 25, 50 e 75% indicavam heterogeneidade moderada,
substancial e considerável, respectivamente.
RESULTADOS
O local de origem dos estudos é variável, sendo que dois eram provenientes da Turquia10,14, um do Brasil15, um da Indonésia16 e um da
Espanha17. Quatro estudos foram redigidos em inglês10,15–17 e um em
turco14. De acordo com a avaliação da qualidade metodológica dos
estudos pela escala PEDro, a pontuação dos artigos variou entre três
e oito pontos (Tabela 2).
Ao todo, analisaram-se os dados de 261 gestantes, cuja média de idade foi de 23,06±3,23 anos. Os dados sobre as informações relacionadas a gestação são heterogêneos, sendo que o tempo gestacional
variou da 14ª à 36ª semana de gestação e a maioria das amostras era
primípara (Tabela 3).
Os instrumentos utilizados para a avaliação foram diversos, dentre
os quais se cita a EAV10,14,16, o teste de força muscular (musculatura
abdominal)14, a palpação (diástase abdominal)14, Questionário SF36 (QV)14, Beck Depression Inventory (estado psicológico)14, Fatigue
Severity Scale (fadiga)14, manômetro (força dos músculos do assoalho
pélvico)15, Escala Oxford (força, resistência e repetibilidade dos músculos do assoalho pélvico)15, antropometria (altura, peso e índice de
massa corporal)17, pressão arterial17, dinamometria manual (força de
preensão manual)17, goniometria (flexibilidade dos músculos isquiotibiais)17 e inclinômetro (curvaturas da coluna vertebral)17, Questionário Oswestry (capacidade funcional)10, Questionário Nottingham
Health Profile (QV)10 e biofeedback na musculatura lombo-pélvica
(estabilização lombo-pélvica)10 (Tabela 4).
Em três estudos10,15,17 foi aplicada a modalidade MatPilates com
auxílio de acessórios e em dois estudos14,16 foi aplicada a modalidade MatPilates exclusivamente. A frequência variou entre
uma16 e duas10,14,15,17 vezes semanais, num período entre oito10,15-

Tabela 4. Caracterização dos instrumentos de avaliação, dos protocolos de intervenção e dos desfechos dos estudos
Autores

Instrumentos
avaliação

de Grupo Pilates

Canarslan e
Akbayrak14

EAV (intensidade
da dor lombar e da
fadiga);
Teste de força muscular (força muscular abdominal);
Palpação (diástase
abdominal);
Questionário SF-36
(QV);
BDI (estado psicológico);
FSS (gravidade da
fadiga)

Conduta: MatPilates.
Exercícios: cleopatra, saw, toy soldier,
mermaid, chest stretch, swinging, crock
screw, mini squat, one leg stretch, double leg stretch, shoulder bridge, clam,
hip twist, side kick, basic push up, salute, rowing, hug a tree, hip twist, side
kick, point & flex, arm openings, little
abdominal curls, little peace of heaven,
leg circles e exercícios de facilitação
neuromuscular proprioceptiva.
Intensidade: 1º protocolo (primeira
metade do segundo trimestre); 2º protocolo (segunda metade do segundo
trimestre); 3º protocolo (quatro primeiras semanas do terceiro trimestre); 4º
protocolo (duas últimas semanas do
terceiro trimestre).
Sessões: 40 sessões (60 min cada).
Frequência: 2x/semana.
Semanas: 20 semanas.

Grupo Controle / Comparação

Desfechos

Conduta: caminhadas voluntárias irregulares.
Exercícios: sem especificação.
Intensidade: sem especificação.
Sessões: sem especificação.
Frequência: sem especificação.
Semanas: 20 semanas.

Após intervenção:
GP: ↑força muscular abdominal, ↑diástase abdominal.
GC: ↑dor, ↓força muscular
abdominal, ↑diástase abdominal.
Comparação entre os grupos:
Superioridade do GP em relação ao GC: dor (2º e 3º trimestre), força muscular abdominal
(2º e 3º trimestre), diástase
abdominal (2º e 3º trimestre),
QV (2º e 3º trimestre), estado
psicológico (3º trimestre) e intensidade da fadiga (1º, 2º e
3º trimestre).

Continua...
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Tabela 4. Caracterização dos instrumentos de avaliação, dos protocolos de intervenção e dos desfechos dos estudos – continuação
Autores

Instrumentos
avaliação

de Grupo Pilates

Grupo Controle / Comparação

Desfechos

Dias et al.15

Manômetro (força
MAP);
Escala Oxford (força MAP, resistência
MAP e repetibilidade MAP).

Conduta: MatPilates + acessórios,
como esteiras de exercícios, bolas
suíças e faixas elásticas.
Exercícios: sem especificação.
Intensidade: leve (4 semanas) → moderada (4 semanas); 8 repetições;
Escala de Borg 13-14.
Sessões: 16 sessões (60 min cada).
Frequência: 2x/semana.
Semanas: 08 semanas.

Conduta: cinesioterapia.
Exercícios: caminhada (10 min);
fortalecimento dos membros inferiores, superiores e do tronco
(com faixa elástica e resistência
do peso corporal); alongamento
e relaxamento.
Intensidade: leve (4 semanas) →
moderada (4 semanas); 8 repetições; Escala de Borg 13-14.
Sessões: 16 sessões (60 min
cada).
Frequência: 2x/semana.
Semanas: 08 semanas.

Após a intervenção:
GP: ↑força MAP (Escala Oxford): ↑resistência MAP, ↑repetibilidade MAP.
GC: sem diferença.
Comparação entre os grupos:
Superioridade do GP em relação ao GC: força MAP (Escala
de Oxford), resistência MAP e
repetibilidade MAP.

Oktaviani16

EAV (intensidade Conduta: MatPilates.
da dor)
Exercícios: respiração suave e alongamento (10 min), 70 à 80 exercícios
de Pilates não especificados (50-60
min), relaxamento (10 min).
Intensidade: sem especificação.
Sessões: 08 sessões (60 min cada).
Frequência: 1x/semana.
Semanas: 08 semanas.

Conduta: cinesioterapia.
Exercícios: sem especificação.
Intensidade: sem especificação.
Sessões: 08 sessões (60 min
cada).
Frequência: 1x/semana.
Semanas: 08 semanas.

Após a intervenção:
GP: ↓dor.
GC: ↓dor.
Comparação entre os grupos:
Superioridade do GP em relação ao GC: dor.

RodríguezDíaz et al.17

Antropometria (al- Conduta: MatPilates + acessórios (botura, peso e IMC);
las, faixas elásticas e Magic Circle).
Pressão arterial;
Exercícios: postura e aquecimento
Dinamometria ma- (5-8 min), fase aeróbica e tonificação
nual (força manual); (25-30 min); fase de flexibilidade (5-10
Goniometria (flexi- min); relaxamento (5-10 min), sem esbilidade isquiática); pecificação.
Inclinômetro (cur- Intensidade: sem especificação.
vaturas da coluna). Sessões: 16 sessões (40-45 min cada).
Frequência: 2x/semana.
Semanas: 08 semanas.

Conduta: orientações gerais Após a intervenção:
monitoradas.
GP: ↑peso, ↑IMC, ↓PAS,
Exercícios: sem especificação.
↓PAD, ↑FPM, ↑flexibilidade
Intensidade: sem especificação. dos isquiotibiais, ↓cifose toráSessões: sem especificação.
cica, ↓lordose lombar,
Frequência: sem especificação. GC: ↑peso, ↑IMC, ↑PAS,
Semanas: 08 semanas.
↑PAD, ↓FPM, ↓flexibilidade
dos isquiotibiais, ↑cifose torácica, ↑lordose lombar.
Comparação entre os grupos:
Superioridade do GP em relação ao GC: todas as variáveis.

Sonmezer,
Özköslü e
Yosmaoğl10

EVA (intensidade Conduta: MatPilates + acessórios (bolas, faixas elásticas e Magic Circle).
da dor);
Questionário Os- Exercícios: chest stretch, swinging,
westry (impacto na one arm circle, double arm circle, cat,
capacidade funcio- dog, toy soldier, side rotation, push
nal);
up, roll down, roll up, shoulder bridge,
Questionário NHP one leg stretch, scissors, side kick,
(QV);
spine stretch, spine twist, double arm
Biofeedback
na stretch, leg pull prone (plank).
musculatura lom- Intensidade: 2-3 séries, 3-12 repetibo-pélvica (estabi- ções. Evolução a cada duas semanas.
lização lombar)
Sessões: 16 sessões.
Frequência: 2x/semana.
Semanas: 08 semanas.

Conduta: pré-natal e orientações gerais monitoradas.
Exercícios: não prescrito.
Intensidade: não se aplica.
Sessões: não se aplica.
Frequência: não se aplica.
Semanas: 8 semanas.

Após a intervenção:
GP: ↓dor, ↓incapacidade,
↑QV (parâmetros sono e mobilidade física), ↑estabilização
lombo-pélvica.
GC: sem mudanças.
Comparação entre os grupos:
Superioridade do GP em relação ao GC: todas as variáveis.

↓ = diminuição; ↑ = aumento; → = progressão da intensidade; < = menor que; GP = grupo Pilates; GC = grupo comparação/controle; EAV = Escala Analógica Visual;
QV = qualidade de vida; BDI = Beck Depression Inventory; FSS = Fatigue Severity Scale; MAP = musculatura do assoalho pélvico; NHP = Nottingham Health Profile.,
PAS = pressão arterial sistólica, PAD = pressão arterial diastólica; FPM = força de preensão manual.

e 2014 semanas, totalizando oito16, 1610,15,17 e 4014 sessões. Os
grupos comparações apresentaram modalidades variadas, tais
como caminhadas voluntárias irregulares14, cinesioterapia15,16 e
orientações gerais10,17. Em todos os estudos, o MP demonstrou
superioridade sobre as intervenções controles em todos os desfechos analisados (Tabela 4).
17

De acordo com a metanálise, o grupo MP mostrou-se superior
ao GC na melhora da dor mensurada por meio da EAV em
mulheres no período pós-parto (IC95%: -2,24 – -1,13; I2: 12%).
O nível de inconsistência heterogênica da análise estatística foi
de 12%, indicando baixa inconsistência sobre os resultados
(Tabela 5).
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Tabela 5. Comparação entre o método Pilates versus Controle sobre a dor mensurada pela escala analógica visual
Estudo ou subgrupo

Método Pilates
Média

DP

Controle

Total Média

DP

Total

Peso

Diferença média IV,
Aleatório, IC 95%

Canarslan e Akbayrak14

2,23

1,9

20

6

1,8

20

45,8%

-2,00 [-2,77, -1,22]

Sonmezer, Özköslü e Yosmaoğl10

1,72

1,08

20

3,84

1,75

20

54,2%

-1,43 [-2,13, -0,73]

40

100,0% -1,69 [-2,24, -1,13]

40
Heterogeneidade: Tau2=0,02; Chi2=1,14, df = 1 (p = 0,29); I2= 12%
Teste de efeito geral: Z= 5,97 (p<0.00001)

Diferença média
IV, Aleatório, IC 95%

-4
-2
0
Favorece Método Pilates

2
4
Favorece Controle

Média = média dos grupos; DP = desvio padrão; Peso = relevância estatística do estudo; IV = inverse variance: IC = intervalo de confiança; I2 = índice de heterogeneidade; Z = teste de efeito global; Chi2 = teste Qui-quadrado; Tau2 = teste Tau de Kendall; df = degree of freedom; p-valor.

DISCUSSÃO
O principal achado deste estudo foi a superioridade do grupo MP
sobre o GC ou intervenção mínima para o alívio da dor nas gestantes. Além disso, o MP produziu menor progressão da diástase
abdominal, diminuição da fadiga, manutenção dos parâmetros
antropométricos e hemodinâmicos, aumento da força abdominal
e do assoalho pélvico, melhora da flexibilidade dos músculos isquiotibiais, da estabilização lombo-pélvica, da postura, da capacidade
funcional e da QV das gestantes.
O MP é uma estratégia benéfica para a saúde geral das mulheres e
pode melhorar os quadros de dor, a resistência dos membros inferiores, a QV18, entre outros aspectos físicos e psicológicos, sobretudo na
melhora do assoalho pélvico e bem-estar social. Em contrapartida,
existem poucas informações e recomendações sobre a instrução segura
e apropriada deste método para gestantes, além de divergências quanto
à sua segurança em situações especiais, frequência e dosagem11, razão
pela qual se optou por investigar esta intervenção fisioterapêutica nesta
população específica. Neste estudo, observou-se que o MP produziu
benefícios para a saúde das gestantes, inclusive do aspecto da dor10,14,16.
Além disso, pode-se evidenciar que a maioria dos estudos aponta para
estes benefícios quando a técnica é aplicada pelo menos duas vezes por
semana, num período de oito semanas, totalizando 16 sessões.
Os principais sintomas que as mulheres grávidas enfrentam são as
dores musculoesqueléticas, podendo acometer a região lombar, pélvica, as costas, o quadril e, até mesmo, os punhos1. Além disso, cerca
de 30% das mulheres grávidas apresentam sintomas graves que, normalmente, comprometem suas atividades diárias e a QV, exigindo
repouso e afastamento do trabalho4. Desta forma, o MP mostrou-se
como uma estratégia para aliviar a dor10,14,16, melhorar a capacidade
funcional10 e a QV10 das gestantes.
Um estudo experimental realizado com 10 mulheres com dismenorreia primária submetidas a 10 sessões do MP evidenciou que após a
intervenção, houve diminuição da dor durante o período menstrual
dessas pacientes19, o que corrobora a presente revisão, em que três
estudos10,14,16 evidenciaram diminuição da dor após o MP.
Com o avanço do período gestacional ocorre diminuição da atividade eletromiográfica e da força da MAP e do abdômen, o que se
atribui ao aumento da sobrecarga que esta musculatura sofre durante a gestação7. Os princípios do MP incluem o fortalecimento do
assoalho pélvico e a prevenção e/ou tratamento das disfunções desta
região causadas pela gestação20. Tais benefícios foram observados em
dois estudos recrutados14,15, nos quais esta intervenção foi benéfica
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para aumentar a força e a resistência muscular desta região. Além
disso, cabe destacar que durante a contração estática a dor diminui a
atividade muscular21, o que pode resultar na compensação por parte
de outros músculos para realizar os movimentos desejados e, consequentemente, no aumento da dor22, tornando-se um ciclo vicioso.
Há um declínio da força de preensão manual com o avanço do período gestacional23, sendo necessária atenção sobre este aspecto nestes indivíduos. Um dos estudos elencados17 verificou que o MP foi
benéfico para a força das mãos das gestantes, quando comparado às
condutas habituais, corroborando com uma pesquisa que evidenciou que o MP realizado duas vezes por semana, durante 12 semanas, produziu melhores efeitos para o aumento da força de preensão
manual e da resistência abdominal em gestantes em comparação às
atividades físicas habituais24.
As mudanças musculoesqueléticas estáticas e dinâmicas gestacionais,
como diminuição na mobilidade do tronco e alteração dos movimentos, aumento da massa e dimensões corporais25 podem cursar
com dor e desconforto, causando limitações das atividades de vida
diária e profissionais26. Assim, o MP mostrou-se como uma alternativa para estes problemas, pois envolve um trabalho síncrono entre o
corpo e a mente27, proporcionando diretos e indiretos sobre diversos
aspectos desde a prevenção de problemas relacionados a saúde até
alterações fisiológicas28, como é o caso do período gestacional. Neste
sentido, um dos estudos10 demonstrou que o MP foi benéfico para
melhorar a capacidade funcional das gestantes.
A obesidade pode acometer até 60% das gestantes com histórico de
sobrepeso, o que pode cursar com desfechos adversos a saúde, como
diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, alterações endócrinas,
entre outras comorbidades29. Tais complicações não se restringem
à mãe, podendo se estender, inclusive, aos recém-nascidos, predispondo-os ao risco de nascer com um maior percentual de gordura
corporal e obesidade na infância30. Sendo assim, o MP pode apresentar efeitos sobre a composição corporal da mãe com objetivo de
minimizar estes possíveis desfechos adversos futuros. Embora no
estudos17 tenha-se observado que o MP não foi capaz de impedir o
aumento do peso corporal e do IMC das gestantes, este se mostrou
superior às condutas habituais, pois os indivíduos do tratamento
convencional apresentaram um aumento destas variáveis significativamente maiores em comparação aos indivíduos do GP.
Um dos principais distúrbios que ocorrem durante a gestação é a hipertensão, podendo acometer até 10% dos casos, estando intimamente relacionada a desfechos adversos de saúde como a pré-eclâmpsia, o
descolamento prematuro da placenta, o parto prematuro, a restrição
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do crescimento fetal, a natimortalidade, o desenvolvimento de doenças cardiometabólicas e a morte materna secundária. Assim, é necessário que o controle da pressão arterial seja feito com rigor durante este
período31,32, sendo que uma das estratégias é o exercício físico.
A hipertensão arterial sistêmica é a principal doença crônica
mais prevalente na população geral e seu manejo envolve, além
de mudanças no estilo de vida, a realização de exercícios aeróbicos e resistidos. Com isso, o MP utiliza exercícios semelhantes
ao tratamento convencional e apresenta potencial de redução
da pressão arterial em indivíduos acometidos pela hipertensão33, inclusive durante a gestação, como se observou em um
dos estudos incluídos17.
A dor lombar é uma das condições de maior impacto em todo
mundo e a maior restrição ocorre na flexão lateral de tronco e
na amplitude de movimento dos músculos isquiotibiais34. Assim,
um estudo realizado com 47 universitárias saudáveis demonstrou
que o MP foi eficaz para melhorar a flexibilidade da musculatura
dos isquiotibiais, a resistência muscular abdominal e a atividade
dos músculos abdominais e lombares35, o que vai ao encontro
dos achados desta revisão, pois os estudos incluídos apontaram
para a melhora da flexibilidade dos isquiotibiais17 e aumento da
força da musculatura abdominal14.
O alinhamento adequado é um pré-requisito para executar um
movimento com eficiência, em especial o alinhamento pélvico,
que exerce grande influência e pode prejudicar o desempenho de
algum movimento quando estiver alterado. Assim, o MP realizado durante 14 semanas com frequência de duas sessões semanais
torna-se uma estratégia eficaz para melhorar a biomecânica corporal36, como observado em um dos estudos selecionados17.
Durante a gestação, as modificações corporais, como a anteriorização do centro de gravidade, o aumento da curvatura lombar e
a instalação do mecanismo compensatório, na maioria das vezes
produzem dores musculoesqueléticas, especialmente na coluna
vertebral, impactando negativamente a QV da gestante. Neste
sentido, o MP pode beneficiar essas pacientes, principalmente
amenizando a dor lombar, melhorando o desempenho físico e
alinhamento biomecânico, assim como a saúde, o bem-estar geral tanto psíquico quanto social e a preparação para o parto37.
Isto foi apontado na presente revisão, em que se observou que o
MP foi capaz de reduzir a dor10,14,16 (inclusive de maneira superior a intervenção mínima)10,14, promovendo a melhora da postura e alinhamento pélvico10,17, da capacidade funcional10 e da
QV10,14 das gestantes.
Reforçando as considerações anteriores, a literatura aponta
que o MP pode ser uma estratégia capaz de promover, além
do alívio da dor, melhora da flexibilidade e força muscular, da
capacidade funcional38 e do alinhamento da coluna vertebral,
efeitos que podem ser mantidos a longo prazo39. Desta forma,
o MP é uma abordagem que produz benefícios sobre o quadro
doloroso das gestantes e, consequentemente, melhora outros
parâmetros físicos.
Uma limitação deste estudo foi o fato de não ter sido realizada
a análise de sensibilidade ou metarregressão, mesmo ao constatar-se a inconsistência no desfecho da análise estatística. Todavia,
isso não impede a geração e divulgação dos presentes achados
sobre os efeitos do MP em gestantes.
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CONCLUSÃO
O MP, quando aplicado numa frequência de duas sessões semanais
em período de oito semanas, é superior à intervenção mínima para
alívio da dor em gestantes. Além disso, esta abordagem produz melhora das condições físicas desta população, tais como menor progressão da diástase abdominal, diminuição da fadiga, manutenção
dos parâmetros antropométricos e hemodinâmicos, aumento da
força abdominal e do assoalho pélvico, melhora da flexibilidade dos
músculos isquiotibiais, da estabilização lombo-pélvica, da postura,
da capacidade funcional e da QV.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A injeção intravítrea é um
procedimento cirúrgico muito comum no tratamento de doenças como a retinopatia diabética, o edema macular diabético e a
oclusão da veia da retina. Por ser um tratamento que gera dor e
desconforto ao paciente, terapias que diminuam a dor procedimental são necessárias. O objetivo deste estudo foi realizar uma
revisão integrativa sobre o manejo da dor durante a administração de injeção intravítrea.
CONTEÚDO: Estudo realizado no mês de janeiro de 2021 em
três bases de dados (Pubmed, Bireme e Scielo) com o uso dos
descritores “injeções intravítreas”, “manejo da dor” e “analgesia”.
Após a leitura e análise, 15 artigos foram selecionados. Os resultados evidenciaram diversos fatores associados ao manejo da dor
durante a injeção intravítrea, como o uso de diferentes anestésicos, calibre da agulha, fármaco administrado, diferentes instrumentos cirúrgicos e uso da música.
CONCLUSÃO: Os estudos demonstraram que a proparacaína,
principalmente quando associada à lidocaína subconjuntival, o
ranibizumabe e as técnicas alternativas de aplicação da injeção
intravítrea são abordagens preferíveis no manejo da dor durante
o procedimento.
Descritores: Analgesia, Dor, Injeções intravítreas, Manejo da dor.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Intravitreal injection is
a very common surgical procedure in the treatment of diabetic
retinopathy, diabetic macular edema, and retinal vein occlusion.
Because it’s a treatment that causes pain and discomfort for the
patient, therapies that reduce procedural pain are necessary. The
aim of the study was to conduct an integrative review on pain
management during administration of intravitreal injection.
CONTENTS: The study was carried out in January 2021 in three
databases (Pubmed, Bireme and Scielo) using the descriptors “intravitreal injections”, “pain management” and “analgesia”. After
reading and analysis, 15 articles were selected. The results show several factors associated with pain management during intravitreal
injection, such as the use of different anesthetics, needle gauge, injected medication, different surgical instruments and use of music.
CONCLUSION: Studies have shown that proparacaine, especially when associated with subconjunctival lidocaine, ranibizumab and alternative techniques for intravitreal injection are preferable approaches to pain management during the procedure.
Keywords: Analgesia, Intravitreal injections, Pain, Pain management.
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INTRODUÇÃO
A injeção intravítrea (IVI) é considerada um dos maiores avanços
nas técnicas de tratamento das doenças da retina. Esse procedimento
ocorre com a aplicação de fármacos antiangiogênicos ou esteroides
no vítreo, extensão interna e posterior do olho1.
As IVI são eficazes em doenças como a retinopatia diabética, o edema macular diabético e a oclusão da veia da retina2. Apesar de sua
eficácia, o tratamento proporciona também uma experiência desconfortável e dolorosa, que pode resultar em não adesão do paciente
em casos de doenças que exigem tratamento contínuo, repercutindo
negativamente sobre o desfecho intencionado.
Ainda que seja um procedimento minimamente invasivo, realizado
com anestésicos tópicos, a dor e o desconforto são frequentes na
experiência do paciente2. Isto posto, os profissionais têm buscado
evidências científicas para subsidiar a prática e promover um adequado manejo da dor dos pacientes.
Uma vez que a dor é “uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão
tecidual real ou potencial”3, sensações desagradáveis como medo, insegurança e ansiedade estão frequentemente associadas ao fenômeno doloroso, sobretudo em procedimentos diagnóstico-terapêuticos
nociceptivos3,4, a exemplo das IVI.
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Ainda que existam estudos sobre a intensidade da dor causada pela
IVI e seus fatores associados, a literatura disponível sobre o seu manejo ainda é escassa.
Diante do exposto o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão
integrativa sobre o manejo da dor relacionada à IVI.

Identificação

Santos KO, Dias EM, Santos MS, Ribeiro CJ e Ribeiro MC

Pubmed (n = 202)
BVS (n = 40)
Scielo (n = 3)

Triagem
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Registro após a exclusão
de textos incompletos
e duplicados (n=78)

Exclusão de textos
incompletos e
duplicados (n=167)

CONTEÚDO

284

Elegibilidade

Exclusão após leitura do
título e do resumo (n=62)
Artigos para análise do
texto completo (n=16)

Inclusão

Trata-se de uma revisão integrativa conduzida para responder às seguintes questões norteadoras: quais os fatores associados à dor relacionada à IVI? Quais os métodos farmacológicos e não farmacológicos utilizados em seu manejo?
Dessa forma, foram adotados os passos do referencial metodológico
de Whittemore: identificação do problema, realização das buscas,
avaliação dos dados, análise e apresentação dos resultados5.
Durante o mês de janeiro de 2021, duas revisoras independentes
realizaram buscas sistemáticas nas bases de dados Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scielo, utilizando os seguintes descritores controlados DeCS/MeSH em português, inglês e espanhol:
injeções intravítreas (intravitreal injections, inyección intravítrea),
manejo da dor (pain management, manejo del dolor) e analgesia,
unidos pelos operadores booleanos AND e OR.
Foram incluídos estudos primários originais; publicados entre 2011
e 2021; com texto completo disponível nos idiomas inglês, português e espanhol; que investigassem a avaliação e o manejo da dor relacionada à IVI em pacientes adultos. Foram excluídos estudos que
utilizaram modelo animal, revisões sistemáticas, integrativas, narrativas e de escopo, editoriais, cartas ao editor, comentários, relatos de
experiência e pesquisas que envolvessem população pediátrica.
Inicialmente, os manuscritos em duplicidade foram computados
apenas uma vez e, em seguida, foi realizada a triagem dos estudos
com base nos seus títulos e resumos. Os estudos considerados relevantes foram lidos na íntegra e selecionados de acordo com os critérios de elegibilidade. As discordâncias foram resolvidas por consenso
ou por um terceiro revisor (Figura 1).
Após a etapa de seleção, as revisoras realizaram a extração dos dados
dos artigos em planilha eletrônica padronizada e avaliaram o nível
de evidência por meio da ferramenta da Oxford Center for Evidence-Based Medicine 2011 (OCEBM), a qual classifica os artigos em
cinco níveis de evidência (1 a 5) de acordo com o tipo de questão de
pesquisa e desenho do estudo. O nível de evidência pode ser diminuído de acordo com a qualidade do estudo, imprecisão, incompatibilidade entre o tipo de questão e desenho, inconsistência entre os
estudos ou porque o tamanho absoluto do efeito é muito pequeno.
Por outro lado, o nível pode ser elevado se for observado um grande
ou muito grande tamanho de efeito6.
As características dos estudos incluídos na análise final estão apresentadas na tabela 1. Durante a síntese qualitativa dos dados, emergiram três categorias temáticas: fatores associados, manejo farmacológico e manejo não farmacológico da dor relacionada à IVI. Todos
os estudos foram publicados entre 2014 e 2020, porém a maioria foi
publicada nos últimos cinco anos (73,3%), provenientes de pesquisas realizadas no continente asiático (66,7%).
Dos artigos selecionados para revisão, oito (53,3%) foram classificados como 1B (ensaio clínico randomizado - ECR), quatro (26,7%)
como 3B (estudo de caso-controle) e três (20%) na categoria 2B

Artigos selecionados
para a revisão (n = 15)

Exclusão após leitura do
texto completo (n = 1)
• Revisão sistemática

Figura 1. Fluxograma de identificação e seleção de artigos

(estudo de coorte ou ensaio clínico de menor qualidade), segundo
os níveis de evidência da ferramenta da OCEBM.
Embora a maioria dos estudos sejam ECR, apenas dois recrutaram
mais de 1.000 pacientes. Isso demonstra a necessidade de condução
de ECR com tamanhos amostrais maiores e poder estatístico suficiente para recomendação de diferentes abordagens para o alívio da
dor durante a IVI. Essa preocupação é ainda mais evidente nas investigações sobre o manejo não farmacológico, uma vez que apenas
um ECR com pequena amostra foi encontrado.
Os principais resultados dos estudos incluídos nesta revisão estão
apresentados na tabela 2.
Fatores associados com a dor relacionada à injeção intravítrea
A despeito da sua relevância clínica, a dor ainda é negligenciada e
subvalorizada, sobretudo a dor procedimental. Diversos procedimentos diagnóstico-terapêuticos são potencialmente dolorosos,
porém poucos serviços dispõem de protocolos de analgesia. Os procedimentos oftalmológicos, como a IVI, geralmente são realizados
apenas com o uso de colírios anestésicos locais.
Nessa revisão, foi possível identificar alguns fatores associados com
a dor procedimental relacionada à IVI, dentre elas, o calibre da agulha. Há tendência em utilizar agulhas de menor calibre, por considerar que estas exigem menor força para sua utilização. Três ensaios
clínicos compararam a intensidade da dor com o uso de agulhas
de calibre 27 e 30-G. No entanto, não foram observadas diferenças
significativas nos escores de dor 8,9,11.
O local de aplicação da IVI também foi investigado, revelando
menores escores de dor quando o procedimento foi realizado no
quadrante súpero-nasal e maiores no quadrante súpero-temporal14.
Adicionalmente, este ensaio clínico demonstrou uma relação inversa
entre concentração do anestésico e escore de dor. Logo, as IVI ad-

Manejo da dor durante a injeção intravítrea: revisão integrativa

BrJP. São Paulo, 2021 jul-set;4(3):283-7

Tabela 1. Descrição dos estudos incluídos na revisão
Autores

País de
origem

Desenho e nível de evidência

Moisseiev
et al.7

Israel

Estudo intervencionista, não ran- 57 pacientes
domizado
2B

Avaliar a dor associada às IVI de Ozurdex e compará-la com a
associada às IVI de bevacizumabe.

Güler et
al.8

Turquia

Estudo intervencionista, não ran- 70 pacientes
domizado
2B

Comparar os escores de dor dos pacientes durante as IVI com
agulhas de calibre 27-G de bevacizumabe e as de 30-G de
ranibizumabe.

Haas et
al.9

Áustria

Ensaio
cego
1B

Avaliar a influência do tamanho da agulha usada para IVI na
experiência de dor dos pacientes.

Alattas10

Arábia
Saudita

Estudo observacional prospectivo 56 pacientes
3B

Comparar a aceitação dos pacientes e correlacionar seu nível
de dor para fixação bimanual versus espéculo metálico em IVI.

Loureiro et
al.11

Portugal

Estudo transversal, randomizado
3B

Avaliar o impacto do tamanho da agulha na pressão intraocular
e dor: comparar o efeito do tamanho da agulha de calibre 30
versus a de calibre 27 na pressão intraocular e a experiência de
dor dos pacientes após a IVI de bevacizumabe.

Shin, Park
e Kim12

Coreia

Estudo observacional prospectivo 147
3B
pacientes

Investigar fatores associados à intensidade da dor após a IVI
e fatores que podem estar associados a alterações na intensidade da dor em pacientes que receberam injeções repetidas.

Bilgin e
Bilak13

Turquia

Estudo intervencionista, não ran- 72 pacientes
domizado
2B

Comparar os escores de dor dos pacientes durante a IVI de
ranibizumabe e aflibercepte com base no feedback do paciente.

Karimi et
al.14

Irã

Ensaio clínico randomizado
1B

1.004
pacientes

Avaliar a relação entre o local da injeção e o nível da dor depois
da IVI de bevacizumabe

Khaqan et
al.15

Paquistão

Estudo randomizado
1B

2.250
pacientes

Comparar o nível de desconforto causado entre um kit descartável
personalizado com um instrumento convencional de aço inoxidável

Soh et al.16

Singapura

Estudo prospectivo, randomizado
1B

140
pacientes

Avaliar o desempenho clínico do dispositivo assistente de IVI (InVitria) em comparação com a técnica convencional à mão livre.

Blyth et
al.17

Reino
Unido

Estudo observacional prospectivo 58 pacientes
3B

Comparar o uso do método convencional de IVI com o dispositivo InVítria.

Raevis et
al.18

Estados
Unidos

Ensaio clínico randomizado aberto 99 pacientes
1B

Testar o desconforto experimentado durante as IVI com retração das pálpebras entre um espéculo palpebral, aplicados de
ponta de algodão (CTA), técnicas de retração das pálpebras
unimanual.

Örnek et
al.19

Turquia

Estudo prospectivo, randomizado
1B

96 pacientes

Comparar a eficácia anestésica da levobupivacaína, tópica a
0,75% e de proparacaína a 0,5% em pacientes submetidos à IVI.

Andrade e
Carvalho20

Brasil

Estudo prospectivo, randomizado
1B

92 pacientes

Comparar a eficácia anestésica das gotas de proparacaína tópica, lidocaína subconjuntival e gel de lidocaína a 2%.

Chan et
al.22

Hong
Kong

Ensaio clínico controlado, parale- 76 pacientes
lo, randomizado
1B

clínico,

Tamanho
amostral

randomizado, 280
pacientes

54 olhos

Objetivo

Avaliar o efeito da música durante a IVI.

Tabela 2. Resultados dos estudos avaliados
Autores

Resultados

Moisseiev
et al.7

Durante a realização da IVI, não houve diferenças significativas entre os escores de dor quando o Ozurdex e o bevacizumabe
foram utilizados. Escore de dor foi superior em olhos pseudofácicos (EAV=32,23 ± 23,0; p=0.005) quando comparados ao olho
fácico (EAV=15,6 ± 16,8).

Güler et al.8

Ranibizumabe apresentou menor influência sobre a dor (EAV=1,06 ± 0,91) comparada ao bevacizumabe (EAV= 1,94 ± 1,55;
p=0,005). As mulheres sentiram mais dor com a injeção de bevacizumabe (EAV= 2,35 ± 1,77) do que com a de ranibizumabe
(EAV=1,16 ± 1,01; p=0,016).

Haas et al.9

Não foi encontrada associação entre o calibre da agulha e a intensidade da dor, sendo sugerido que a abordagem esteja de
acordo com a necessidade do paciente. A percepção da dor foi mais significativa em pacientes mais velhos e mulheres.

Alattas10

O uso da fixação bimanual permitiu ao paciente mais conforto e menos dor (0,53 ± 0,62) que o uso da fixação metálica (1,91
± 1,14; p=0,003).

Loureiro et
al.11

Não houve diferença significativa nos escores de dor entre as agulhas de calibre 27 (EAV=3,0 ± 2,5) e de calibre 30 (EAV=3,2
± 2,6; p=0,003).
Continua...
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Tabela 2. Resultados dos estudos avaliados – continuação
Autores

Resultados

Shin, Park
e Kim12

As mulheres (EAV=3,1 ± 1,5) foram mais suscetíveis à dor do que os homens (EAV=2,4 ± 1,2; p=0,003). O procedimento de
paracentese de câmara anterior reduziu a dor durante o procedimento, bem como a IVI de anti-VEGF apresentou menor escore
de dor. Pacientes que receberam repetidas injeções constataram uma percepção dolorosa menor ou semelhante aos procedimentos anteriores.

Bilgin e
Burak13

A aplicação de ranibizumabe (EAV=3,28 ± 2,45; p=0,04) apresentou menor intensidade de dor do que o aflibercepte (EAV=4,20 ±
2,30). As mulheres em ambos os grupos sentiram mais dor (EAV=4,83 ± 2,67; p=0,001) durante o procedimento do que os homens
(2,87 ± 1,81). Adicionalmente, a dor entre as mulheres foi ainda mais elevada com a injeção de aflibercepte (EAV=5,20 ± 2,59).

Karimi et
al.14

Foram observados os seguintes escores de dor de acordo com os quadrantes de aplicação: súpero-nasal (1,5 ± 1,7), ínfero-nasal (3,0 ± 2,3), súpero-temporal (4,0 ± 2,0) e ínfero-temporal (3,0 ± 2,1). Foi encontrada correlação estatisticamente significativa
entre o sexo do paciente e o escore de dor (p<0,001).

Khaqan et
al.15

O uso do kit descartável é mais benéfico para o manuseio indolor dos tecidos, além de ser mais rápido e menos oneroso. De
1.500 olhos submetidos ao uso do kit, nenhuma dor foi relatada pelos pacientes em 1.231 olhos (82,06%), enquanto com o
método convencional nenhuma dor foi percebida em 1.014 dos 1.200 olhos analisados (84,5%).

Soh et al.16

Os escores de dor não apresentaram diferenças significativas, sendo que na utilização da técnica convencional da IVI a EAV foi
igual a 2,03 ± 1,73, enquanto na técnica InVitria f, a EAV foi 2,13 ± 2,20. Todavia, constatou-se que a nova técnica apresenta
tempo de execução inferior ao tempo convencional.

Blyth et al.17

Ao aplicar o questionário, os dados coletados demonstraram uma melhora nos escores de dor em cada fase do procedimento
nos casos em que o InVitria f foi usado em comparação com o método convencional; quanto ao tempo gasto na aplicação, o
InVitria foi, em média, 1 minuto e 32 segundos mais rápido que o método convencional.

Raevis et
al.18

A retração palpebral foi menos dolorosa com as técnicas unimanual e CTA, proporcionando maior conforto ao paciente. Escores de dor para retração da pálpebra: grupo unimanual (0,778 ± 0,70); grupo CTA (0,945 ± 1,28); grupo espéculo (1,561 ± 1,28)
diferença significativa entre os grupos (p=0,006).

Manejo farmacológico da dor relacionada à IVI
Örnek et
al.19

A anestesia com proparacaína (EAV=34,18 ± 14,83) é mais eficaz no alívio da dor durante IVI do que a de levobupivacaína,
(EAV=44,77 ± 16,42; p=0,003).

Andrade e
Carvalho20

A lidocaína subconjuntival a 1% associada à proparacaína é mais eficaz na redução do escore de dor do que a proparacaína
a 0,5% e a lidocaína gel a 2%.

Manejo não farmacológico da dor relacionada à IVI
Chan et
al.22

Não houve diferenças significativas entre os escores de dor dos grupos musicoterapia e controle (EAV=31,92 ± 28,30 vs. 34,95
± 30,49, respectivamente, p=0,655). Entretanto, os pacientes do grupo experimental relataram menor ansiedade, além de preferir o uso da música nos próximos procedimentos.

EAV=escala visual analógica.

ministradas nos locais de maior concentração resultaram em menor
intensidade da dor.
Alguns dispositivos utilizados na técnica convencional de IVI causam
desconforto ao paciente, dentre esses, o espéculo de metal que é considerado um dos mais dolorosos10,15. Com o intuito de reduzir a dor
causada por esse instrumento, três estudos observaram diferentes técnicas para a retração palpebral, como o uso de um kit descartável,
método unimanual, bimanual e com o aplicador de ponta de algodão. Em todos os casos, a técnica experimental foi associada a menores escores de dor quando comparada à técnica convencional10,15,18.
Existem ainda dispositivos como o InVitria (FCI Ophtalmics, Pembroke, MA, EUA), feitos de plástico reciclável e descartável, responsável por manter o olho aberto e fixá-lo no lugar, adicionando
também efeito anestésico. Auxiliam na aplicação da IVI, promovendo maior segurança ao paciente e precisão ao cirurgião, bem como
menor duração do procedimento. Este dispositivo quando comparado ao método convencional gerou resultados que beneficiam a sua
utilização. Dois dos estudos concluíram que apesar da semelhança
no escore de dor entre os dois métodos, o InVitria possui menor
tempo de aplicação, contribuindo para o conforto do paciente16,17.
A associação entre dor e o tipo de substâncias anti-VEGF que
atuam no fator de crescimento endotelial administrado foi avaliada
em dois estudos. Foi constatado que a aplicação do ranibizumabe
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foi associada a um menor escore de dor e relato de boa experiência
quando comparado ao aflibercepte e ao bevacizumabe8,13. Este, no
entanto, ao ser comparado com o Ozurdex não evidenciou diferença significativa7.
Embora repetidas administrações de IVI possam contribuir para a
não adesão dos pacientes, um dos estudos revelou que a percepção
da dor diminui ao longo do tratamento14. Outros fatores como idade, sexo e doenças associadas à retinopatia foram investigados. Algumas pesquisas sugeriram que pacientes idosos são mais sensíveis à
dor7,9, enquanto outros não encontraram associação significativa entre dor e idade12. Quanto ao sexo, as mulheres relataram intensidade
de dor superior à dos homens8,9,12-14. A presença de comorbidades
esteve associada a maiores escores de dor7.
Manejo farmacológico da dor relacionada à injeção intravítrea
Apesar de serem amplamente utilizados na aplicação da IVI, não
existe um consenso sobre qual anestésico local é mais eficaz para o
alívio da dor durante o procedimento. Dentre os estudos selecionados, dois investigaram a eficácia analgésica da levobupivacaína,
proparacaína e lidocaína19,20.
A levobupivacaína, isômero da bupivacaína, é uma das substâncias
mais utilizadas na prática clínica da IVI devido à sua menor neurotoxicidade. Embora seja eficaz, os pacientes do grupo experimental
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relataram escores de dor mais elevados, sendo a proparacaína a 0,5%
o anestésico que apresentou melhor eficácia analgésica19. Essa eficácia aumenta quando a proparacaína é associada à lidocaína subconjuntival a 1%20.
Manejo não farmacológico da dor relacionada à injeção intravítrea
As terapias não farmacológicas vêm ganhando mais espaço no processo de assistência à saúde, especialmente no Sistema Único de Saúde22, devido ao baixo custo, facilidade de utilização e baixa frequência de efeitos adversos. Além disso, o tratamento multimodal da dor
é uma prática que permite a integração de diferentes abordagens.
No entanto, os estudos sobre esse tema ainda são escassos na área
da oftalmologia. Nessa categoria apenas um estudo foi incluído, no
qual 76 pacientes foram randomizados em dois grupos: grupo controle e música. Durante todo o procedimento uma mesma música
foi executada para o grupo experimental, enquanto o grupo controle
recebeu o tratamento da maneira convencional21. Embora não tenha
havido uma diferença significativa entre os grupos, os pacientes do
grupo experimental referiram que a experiência com música foi mais
agradável e preferível.
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Analgesia pós-operatória em cirurgia cardíaca pelo bloqueio do plano
eretor da espinha. Relato de caso
Analgesia with blockage of the erector plane of the spine in the postoperative period of cardiac
surgery. Case report
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A persistência da dor na região torácica no pós-operatório é muito comum com analgesia
convencional realizada apenas com opioides, o que prolonga a
recuperação, aumentando os gastos e a morbidade. O bloqueio
do plano eretor da espinha é uma técnica promissora no controle
analgésico no pós-operatório das cirurgias cardíacas. O objetivo
deste estudo foi descrever um caso em que o bloqueio do plano
eretor da espinha propiciou adequado controle analgésico pós-operatório.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, 61 anos,
submetido à cirurgia cardíaca eletiva de aneurismectomia do
ventrículo esquerdo e revascularização do miocárdio. No primeiro dia de pós-operatório apresentou dor de intensidade 8 pela
escala analógica visual em hemitórax esquerdo. Foi submetido ao
bloqueio do plano eretor da espinha com cateter locado em T5
guiado por ultrassom com agulha Tuohy 17G e injeção de 20mL
de ropivacaína a 0,5%, propiciando importante diminuição e
melhora da expansibilidade pulmonar.
CONCLUSÃO: O bloqueio do plano eretor da espinha promoveu analgesia adequada, sendo considerado como uma boa
opção terapêutica.
Descritores: Analgesia, Cirurgia torácica, Dor pós-operatória,
Tratamento de substituição de opioides.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Persistence of pain
in the postoperative thoracic region is very common with
conventional analgesia performed only with opioids, which
prolongs recovery, increasing costs and morbidity. Erector
spinae plane blockage is a promising technique for the analgesic control in the postoperative period of cardiac surgeries.
The purpose of this study was to describe a case in which
erector spinae plane blockage provided adequate postoperative analgesic control.
CASE REPORT: A 61-year-old male patient submitted to elective cardiac surgery for left ventricular aneurysmectomy and
coronary artery bypass grafting. On the first postoperative day
presented pain of intensity 8 on the visual analog scale in the left
hemithorax. The patient underwent erector spinae plane blockage with a catheter located at T5 guided by ultrasound with a
17G Tuohy needle and injection of 20mL of 0.5% ropivacaine
providing important decrease and improvement of pulmonary
expansibility.
CONCLUSION: Erector spinae plane blockage provided adequate analgesia and was considered a good therapeutic option.
Keywords: Analgesia, Opiate substitution treatment, Pain postoperative, Thoracic surgery.
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INTRODUÇÃO
A crise dos opioides tem obrigado a reconsiderar as opções analgésicas, maximizando a analgesia multimodal e as técnicas regionais,
com melhorias na tecnologia de imagem por ultrassom para propiciar analgesia perioperatória1. A dor torácica pós-cirúrgica dificulta a
recuperação e pode aumentar o risco de morbidade perioperatória,
assim, é importante tratá-la adequadamente, se possível diminuindo
o uso dos opioides1-3.
A dor na parede torácica causada pelo acesso cirúrgico e no local
dos drenos torácicos pode se cronificar se a dor aguda for inadequadamente tratada. Uma alternativa para o controle da dor torácica pós-operatória é o bloqueio do plano eretor da espinha guiado
por ultrassom (BPEE), associado ao controle farmacológico convencional1.
O objetivo deste estudo foi relatar um caso de controle analgésico em pós-operatório de cirurgia cardíaca com BPEE na unidade de terapia intensiva. O relato de caso foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital de Urgências de Goiânia, sob o CAAE
10217013.20000.0030.

Analgesia pós-operatória em cirurgia cardíaca pelo
bloqueio do plano eretor da espinha. Relato de caso

RELATO DO CASO
Paciente do sexo masculino, 61 anos, hipertenso, tabagista, com
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e infarto agudo do
miocárdio (IAM) prévio, portador de insuficiência coronariana e
aneurisma da parede inferior do ventrículo esquerdo. Foi submetido
à cirurgia cardíaca eletiva de aneurismectomia do ventrículo esquerdo e revascularização do miocárdio com ponte mamária em coronária descendente anterior e pontes de safena em coronária direita, em
coronária diagonalis e coronária diagonal.
No intraoperatório recebeu 40µg de sufentanil, sendo 20µg na indução, 1h antes da esternotomia, fase de maior estímulo doloroso.
No primeiro dia de pós-operatório apresentou dor de intensidade 8
pela escala analógica visual (EAV) em hemitórax esquerdo, pior no
local de inserção do dreno torácico, com respiração superficial e aumento da área dolorosa em região ínfero-lateral do tórax esquerdo, a
despeito do uso de analgesia com morfina intravenosa, impedindo a
fisioterapia. Devido à intensidade da dor mesmo com dose elevada
Músculo espinhal

AL
Agulha

AL
PTV

Figura 1. Bloqueio do plano eretor da espinha com imagem de ultrassom da agulha, do processo transverso da vértebra (PTV), dos músculos
espinhais e da disseminação do anestésico local (AL)
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de morfina, foi realizado o BPEE com cateter locado em T5 guiado por ultrassom com agulha Tuohy 17G (Figura 1) e injeção de
20mL de ropivacaína a 0,5% antes da sessão de fisioterapia. Após 30
minutos, a intensidade da dor avaliada pela EAV diminuiu para 2,
com duração de cerca de 8 horas, sendo feita nova dose de 20mL de
ropivacaína a 0,5%, apresentando melhora importante da dor, que
diminuiu para 1 pela EAV, com melhora da expansibilidade pulmonar (Figura 2).
Após 12h foi realizada a terceira e última injeção de ropivacaína,
uma vez que após a terceira dose de ropivacaína o dreno de tórax foi
retirado. Paciente evoluiu bem, permanecendo três dias na Unidade de Terapia Intensiva, sem necessidade de intubação orotraqueal,
com melhora importante da expansibilidade pulmonar evidenciada
por radiografia de tórax após a realização de ventilação não invasiva
e melhor controle analgésico.
DISCUSSÃO
O BPEE guiado por ultrassom promoveu analgesia adequada, possibilitando a realização com maior eficiência das sessões de fisioterapia
e melhorando a expansibilidade do tórax. Apenas três intervenções
foram necessárias para permitir controle adequado da dor até a retirada do dreno torácico.
O controle adequado da dor pós-operatória é fundamental para recuperação plena do paciente, evitando a cronificação da dor, melhorando a satisfação do paciente, contribuindo para menor tempo
de internação, com redução do risco de infecção e complicações
pulmonares2,5. No pós-operatório das cirurgias cardiovasculares, o
controle da dor torácica pode se tornar um grande desafio. O uso de
altas doses de opioides nem sempre é efetivo para um bom controle analgésico e, além disso, pode gerar dependência química, o que
confere maior morbidade e gastos3.
A persistência da dor na região torácica devido a uma analgesia ineficaz pode limitar a expansibilidade pulmonar, dessa forma diminuindo a capacidade ventilatória, associando-se a incapacidade funcional, o que dificulta o desmame da ventilação mecânica1,2. Novas

UTI

Figura 2. Radiografias de tórax evidenciando a expansibilidade pulmonar após a realização do bloqueio do plano eretor da espinha
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abordagens no controle analgésico dessas cirurgias são importantes
para o pós-operatório mais confortável e seguro, possibilitando redução no tempo de ventilação mecânica com melhora da expansão
pulmonar5.
O BPEE com cateter foi inicialmente utilizado para analgesia de
fraturas de múltiplas costelas e controle de dor herpética refratária
e apresentou bons resultados no controle analgésico4. Essa técnica
tem a vantagem de não invadir o neuroeixo, não apresentando contraindicações pela anticoagulação, sendo uma opção promissora no
controle da dor pós-operatória das cirurgias cardiovasculares6.
O BPEE age pela difusão do anestésico local nos espaços paravertebrais e intercostais. Dependendo do nível de injeção, a difusão pelo
espaço paravertebral na direção cefálico-caudal proporciona analgesia de C7-T2 a L4-5, podendo bloquear os nervos espinhais torácicos4, havendo evidências de que o local de ação dos fármacos é nos
ramos dorsal e ventral dos nervos espinhais5,6.
O uso do BPEE no tratamento da dor torácica de origem neuropática é recente6,7. As complicações relacionadas ao BPEE são raras,
e por ser técnica guiada por ultrassonografia, o risco de pneumotórax é diminuído. Complicações raras são a diminuição transitória da força motora quando o anestésico local se difunde para
o plexo lombar, quando o bloqueio é realizado nas áreas torácica
inferior ou lombar e toxicidade sistêmica do anestésico local, que
pode ocorrer com o uso de altos volumes que se disseminam para
os espaços paravertebral e intercostal, assim como para músculos
ricamente vascularizados6.
Nas cirurgias torácicas, a dor pós-operatória é intensa pela esternotomia, retração de costelas, incisão dos músculos da parede do tórax
e os drenos, podendo causar inúmeras complicações caso a dor não
seja tratada adequadamente7-9. Para analgesia após cirurgia torácica
aberta, há vários relatos e séries de casos com uso bem-sucedido de
cateteres para analgesia de toracotomia póstero-lateral9.
Em ensaio clínico randomizado10 comparou-se o consumo de opioides e intensidade de dor após bloqueios de injeção única com grupo
de controle tratado de maneira convencional. Houve menor consumo de opioides e menor percepção dolorosa no grupo submetido ao
bloqueio, além de menores taxas de náusea ou prurido10. Os autores
ressaltam que o BPEE atua de maneira adequada como poupador de
opioides adequado para pacientes submetidos à cirurgia torácica10.
Ensaios clínicos randomizados sobre o BPEE guiado por ultrassom
são necessários para que se verifique o potencial do BPEE no tratamento da dor pós-operatória de cirurgia cardíaca.
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CONCLUSÃO
Este relato evidenciou adequado controle da dor torácica no pós-operatório de cirurgia cardíaca pelo BPEE, possibilitando adequada
fisioterapia e melhor recuperação do paciente.
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Dor crônica e deficiência de vitamina B12, um diagnóstico diferencial
desafiador e importante. Relato de caso
Chronic pain and vitamin B12 deficiency, a challenging and important differential diagnosis.
Case report
Carolina Lamha Machado Carapinha1, Heloina Lamha Machado Bonfante2, Herval Lacerda Bonfante3
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi
apresentar um caso de dor crônica difusa com 36 meses de evolução, associada com aftas orais de repetição e glossite, destacando
a importância do amplo diagnóstico diferencial e da possibilidade da deficiência de vitamina B12 como causa.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, 39 anos,
branco, referindo dores difusas que predominavam em região
cervical, torácica, abdominal, coxas e joelho esquerdo, além da
presença de aftas orais frequentes, com duração superior a 5 dias,
múltiplas e dolorosas, predominando na língua, há 6 meses. O
quadro foi atribuído à doença de Behçet, mas houve remissão
total e permanente após tratamento com vitamina B12.
CONCLUSÃO: É importante inserir a deficiência de vitamina
B12 para o diagnóstico diferencial em quadros de dor crônica.
Descritores: Dor crônica, Glossite, Doença de Behçet, Úlcera
oral, Vitamina B12.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The study’s objective
was to present a case of diffuse chronic pain with 36 months of
development, associated with recurrent oral aphthous ulcers and
glossitis, highlighting the importance of the wide differential diagnosis and the possibility of vitamin B12 deficiency as a cause.
CASE REPORT: Male patient, 39 years-old, white, reported
diffuse pain predominantly in the cervical, thoracic, abdominal,
thighs and left knee regions, besides the presence of frequent oral
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aphtae, lasting more than 5 days, multiple and painful, predominantly on the tongue, for 6 months. The condition was attributed to Behçet’s disease, but there was complete and permanent
remission after treatment with vitamin B12.
CONCLUSION: It’s important to insert vitamin B12 deficiency
for differential diagnosis in chronic pain scenarios.
Keywords: Behçet disease, Chronic pain, Glossitis, Oral ulcer,
Vitamin B12.
INTRODUÇÃO
A dor crônica (DC) representa um dos mais importantes e prevalentes sintomas enfrentados pela humanidade. A etiologia nem sempre é definida, sendo em alguns casos caracterizada como idiopática
ou sem causa conhecida. Existem pacientes cuja DC, mesmo após
exaustiva investigação, não tem sua causa ou um substrato anatômico encontrado. Há relatos em literatura sobre o uso de vitamina B12
no tratamento de alguns tipos de DC.
O objetivo deste estudo foi apresentar um caso clínico com predomínio de DC difusa e aftas orais, que inicialmente foi atribuído a
doença de Behçet, mas que teve remissão total e permanente após o
tratamento com vitamina B12, evidenciando sua deficiência como
causa da DC e das úlceras orais de repetição.
RELATO DO CASO
Paciente do sexo masculino, 39 anos, branco, encaminhado para
Reumatologia com dor generalizada há 6 meses. Relatava dores difusas que predominavam em região cervical, torácica, abdominal,
coxas e joelho esquerdo. Outro dado importante foi a presença de
aftas orais frequentes, com duração superior a 5 dias, múltiplas e
dolorosas, predominando na língua. Havia também história de úlceras genitais na glande, entretanto, em frequência menor. O paciente
não apresentava manifestações articulares como artrite ou artralgia.
No exame físico foram observadas 2 aftas em língua de 0,5 e 1 cm
de diâmetro e discretas lesões do tipo foliculite no dorso e face, sem
outras alterações relevantes. Após investigação laboratorial (Tabela
1), foi feita a hipótese diagnóstica de doença de Behçet pelo quadro
clínico, embora não houvesse comprometimento oftalmológico ou
de sistema nervoso central e o teste de patergia tivesse sido negativo.
Inicialmente houve discreta melhora na frequência das aftas, entretanto, após alguns meses houve acentuação não somente das lesões
orais, como também do quadro álgico.
O paciente abandonou o acompanhamento médico e passou a
tratar com analgésicos e anti-inflamatórios sem controle ade-
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quado da sintomatologia. Retornou após 3 anos com piora do
quadro álgico que predominava em região torácica, abdominal,
membros superiores e inferiores, das aftas orais com dor na língua e sensação de desconforto e queimação, sugerindo glossite
(Figura 1). Com esses dados, foi feita a hipótese diagnóstica de
carência de vitamina B12, confirmada pelos exames da tabela 1.

Foi iniciado tratamento com a vitamina B12 (cobalamina cronoativa), inicialmente com 5000µg intramuscular a cada 7 dias
por 1 mês e a seguir a cada 30 dias, havendo melhora dos sintomas, com a remissão total da dor e das alterações da língua após
um mês de tratamento (Figura 2). Não ocorreram novas aftas
orais ou genitais após os 10 meses de tratamento.

Figura 1. Língua lisa com perda das papilas antes do tratamento com
vitamina B12

Figura 2. Aspecto normal da língua com presença de papilas após o
tratamento com vitamina B12

Tabela 1. Evolução dos exames antes e após o início do tratamento com a vitamina B12
Laboratório
Hemoglobina (g/dL)
Leucometria (/mm³)
Plaquetas (mil/mL)
RDW (%)
Ferritina (ng/mL)
VCM (fL)
VHS (mm/h)
PCR (mg/dL)
FAN
Vitamina B12 (pg/mL)
Ácido fólico (ng/mL)
Homocisteína (micromol/L)
25(OH)D (ng/mL))
LDH (U/L)
CK (U/L)
TSH (micro Ui/mL)
T4 (ng/dL)
AST (U/L)
ALT (U/L)
GGT (U/L)
Creatinina
AC anti-célula parietal
AC anti-fator intrínseco (UR/mL)

Início
14
7.400
316.000
11,8
92,6
14
3
NR
24,3
194
2,55
0,95
15
16
31
0,9
-

Após 36 meses
12
6300
272.000
12,9
48,1
101
15
4
186
28,4
21,5
278
198
19
13
-

Após vitamina B12
15
8500
280.000
14,9
96,9
> 2000
12,8
16,6
201
20
18
28
0,9
NR
2

VR
13-17
4.000-10.000
150.000-400.000
11-15
22-322
81-101
< 20
<6
NR
211-911
> 3,37
7,7-22,3
> 20
120-246
< 200
0,5-5
0,89-1,76
< 50
< 50
7-58
0,7-1,1
NR
< 20

VR = valores de referência; Hb = hemoglobina; RDW = amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos; VCM = volume corpuscular médio; VHS = velocidade de
hemossedimentação (após 1 hora); PCR = proteína C-reativa; FAN = fator antinuclear; NR = não reagente; LDH = desidrogenase lática; CK = creatinoquinase; TSH =
hormônio tireoestimulante; AST = aspartato aminotransferase; ALT = alanina aminotransferase; GGT = Gama glutamil transpeptidase; AC = anticorpo.
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Prosseguindo com a investigação etiológica, foi constatada a dieta
inadequada do paciente há alguns anos, com predominância de carboidratos, e a endoscopia digestiva alta evidenciou gastrite crônica
leve com pesquisa positiva para Helicobacter pylori, sendo submetido
ao tratamento com esquema clássico e pesquisa negativa para doença
celíaca. A colonoscopia foi normal, assim como uma eletroneuromiografia de 4 membros realizada para a propedêutica do quadro
álgico difuso.
DISCUSSÃO
As deficiências de vitaminas constituem um problema comum no
mundo. O reconhecimento e tratamento da deficiência de vitamina
B12 é essencial por ser causa reversível de insuficiência da medula
óssea e de doenças desmielinizantes.
A vitamina B12 está envolvida na conversão de metilmalonil-CoA
(ácido metilmalônico ligado à coenzima A) em succinil-CoA pela
enzima metilmalonil-CoA mutase com adenosil-B12 como cofator.
A deficiência de B12 causa aumento dos níveis de ácido metilmalônico no plasma1.
O diagnóstico da deficiência pode ser realizado de acordo com as
manifestações clínicas e a dosagem de vitamina B12. A elevação
sérica de homocisteína e do ácido metilmalônico pode ser fundamental para o diagnóstico dessa deficiência. Nível elevado de ácido
metilmalônico é razoavelmente específico para o diagnóstico e sua
redução ocorre após a terapia com vitamina B121.
Em relação à dor, o principal sintoma relatado pelo paciente, e as
aftas predominantemente orais, a princípio ocasionaram grande dificuldade para o diagnóstico devido à inespecificidade do quadro,
entretanto, a doença de Behçet foi a principal hipótese, visto que
preenchia critérios descritos na tabela 2.
O diagnóstico da síndrome de Behçet exige cuidadosa observação
clínica, não existindo até o momento exames laboratoriais que possam confirmar esse diagnóstico. É uma síndrome que pode simular
várias doenças, inclusive a carência de vitamina B12. Vários critérios
diagnósticos foram propostos e entre eles os recomendados pelo International Criteria for Behçet’s Disease (ICBD) que foi introduzido
em 2006 e revisado em 2014 (Tabela 2)2. Conforme observado na
tabela, o paciente apresentava aftas orais, aftas genitais e lesões semelhantes a foliculite, que embora inespecíficos foram atribuídos
inicialmente a possível doença de Behçet, já que, de acordo com o
ICBD, tal diagnóstico deve ser considerado se ≥ 4 pontos.
O quadro álgico, que mais incomodava o paciente nos últimos
meses, era caracterizado por dor contínua em diversas regiões do
Tabela 2. Critério Internacional de Classificação da doença de Behçet
(ICBD 2014)
Sinais/sintomas

Pontos

Lesões oculares

2

Aftas genitais

2

Aftas orais

2

Lesões cutâneas

1

Manifestações neurológicas

1

Manifestações vasculares

1

Teste de patergia positivo

1

BrJP. São Paulo, 2021 jul-set;4(3):291-4

corpo, sem melhora significativa com o uso de analgésicos ou
anti-inflamatórios não esteroidais. Além do quadro álgico difuso,
o surgimento da lesão dolorosa da língua, com eritema e perda
das papilas (Figura 1), sugeriu a hipótese diagnóstica de hipovitaminose B12, que foi confirmado com as dosagens baixas de vitamina B12, aumento de homocisteína, além da excelente resposta
com a reposição de vitamina B12. Após 10 meses de tratamento,
o paciente teve resolução do quadro álgico, desaparecimento de
aftas orais e genitais e da lesão na língua, como observado na
figura 2. Manteve-se assintomático durante todo o período de
acompanhamento.
Uma revisão sobre o papel analgésico das vitaminas do complexo B
evidencia que tem efeito analgésico em síndromes dolorosas neuropáticas e nociceptivas, sendo opções seguras e de baixos custos para
o tratamento de alguns quadros álgicos3.
Embora o papel da vitamina B12 no tratamento de dor seja reconhecido por outros autores, não está definido se a carência de vitamina
B12 poderia ocasionar dor. Não há na literatura quadro semelhante
de DC generalizada e mal definida, com remissão completa após
o tratamento de reposição com a administração de vitamina B12.
Existem alguns relatos de dor musculoesquelética iniciada após uso
de isotretinoína, com melhora após a introdução de vitamina B124.
Um estudo5 observou melhora dos sintomas de dor musculoesquelética em pacientes com câncer de mama submetidos ao tratamento
com inibidores de aromatase (anastrozol, letrozol ou exemestano),
após o tratamento com vitamina B12.
Embora seja necessária avaliação crítica e ensaios prospectivos randomizados, os relatos se somam para demonstrar o papel analgésico
da vitamina B12. Por outro lado, é importante destacar que, para
doenças que cursam com quadro álgico significativo, como a fibromialgia, não existem estudos demonstrando a relação da dor com
vitamina B12. Um estudo6 não recomenda a dosagem de vitamina
B12 rotineiramente em pacientes com fibromialgia. Na procura de
um biomarcador para DC, outro estudo7 observacional retrospectivo evidenciou níveis elevados de ácido metilmalônico em 10%
(n=1.827) dos pacientes, indicando deficiência de vitamina B12. No
mesmo estudo foi encontrada alteração em homocisteína em 11%
dos pacientes, reforçando a provável associação com deficiência de
vitamina B12.
Alguns autores apontam a possibilidade do uso de vitamina B12 no
tratamento de DC de diversas etiologias, entre elas a dor neuropática8-10, entretanto, tais estudos necessitam de prosseguimento para
comprovação. Em relação às aftas orais dolorosas e de repetição que
muito incomodavam o paciente, estudo11 cita, entre as várias causas,
a importância de pesquisar a carência de vitamina B12.
Apesar de descritas várias causas possíveis de deficiência de vitamina
B1212, é provável que no paciente deste relato seja carencial por dieta inadequada, uma vez que outras possibilidades não evidenciaram
resultados conclusivos como doenças intestinais comprometendo a
absorção, doenças autoimunes (AC anti-célula parietal e AC Antifator Intrínseco negativos) ou cirurgias. Não foi constatada a utilização
de medicações que pudessem causar a deficiência. Pode ocorrer deficiência de vitamina B12 mesmo com níveis séricos aparentemente
normais e ausência de anemia, principalmente em fases iniciais, sendo importante na investigação incluir a dosagem de ácido metilmalônico e homocisteína com a finalidade de ampliar a possibilidade
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de detecção da carência mais precocemente, embora nem sempre
haja disponibilidade de realização desses exames, principalmente do
ácido metilmalônico.
CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS
1.
2.
3.

É importante avaliar a deficiência de vitamina B12 no diagnóstico
diferencial de quadros álgicos crônicos, além da associação com o
desenvolvimento de aftas orais de repetição. A reposição da vitamina
B12 é eficaz, melhorando significativamente a qualidade de vida dos
pacientes.
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