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Após dois difíceis anos de atividade como editor do Brazilian Journal of Pain (BrJP), encerro minha gestão com a certeza de ter cum-
prido o dever, embora não tenha conseguido avançar o quanto gostaria devido à pandemia, que grassou neste período. 

Finalizo a gestão com a certeza de ter desempenhado a tarefa que me foi confiada pelos associados da Sociedade Brasileira para o Estu-
do da Dor (SBED), com boas lembranças, sem nostalgia, sem frustração, porque sempre procurei dar o máximo, agindo sempre com 
transparência, determinação e responsabilidade, dirigindo o BrJP em ritmo compatível com a pandemia, sempre cumprindo os rígidos 
prazos, sem prescindir da qualidade, publicando os melhores artigos dentre o número de submissões, que acabou sendo reduzido por 
causa da Covid.

Apesar dos contratempos, foi possível manter a indexação pela LILACS e Scielo, implantar a publicação em Ahead of Print (AOP) e 
adequar o Conselho Editorial ao que estipula o Estatuto da SBED.

A modalidade de publicação avançada de artigos ou AOP foi instituída com o objetivo de adequar o periódico para a indexação em 
novas plataformas, pois esse tipo de publicação permite a rápida divulgação dos artigos publicados, que podem ser acessados mais ra-
pidamente pela comunidade científica, aumentando o tempo de exposição dos artigos e facilitando a citação por outros autores, sendo 
recomendado para periódicos de publicação em versão impressa e online que desejam continuar utilizando paginação sequencial dos 
artigos, como é o caso do BrJP1,2.

Os artigos publicados em AOP são incluídos nos números do BrJP mantendo o título, os autores e o número de DOI do artigo pu-
blicado em AOP, porém com as informações de volume, número do fascículo, paginação e data1,2.

Outra alteração introduzida foi a adequação do Conselho Editorial, que passou a ser constituído pelo Editor e os Coeditores, os quais 
assumem parte das tarefas do Editor, acompanhando a revisão dos artigos e opinando junto ao Editor sobre a aceitação ou não do 
artigo para publicação3.

Ademais, essa adequação possibilita aos Coeditores a liberdade de convidar profissionais com expertise das mais variadas áreas da saúde 
para desempenhar a árdua tarefa de ler e avaliar com cuidado e critério os textos submetidos pelos autores, ou seja, atuarem como 
revisores do BrJP3.

Certamente a nova Editora poderá dar continuidade aos projetos de novas indexações, pois as dificuldades que todos passamos nestes 
dois anos coibiram os planos de avançar com a internacionalização do BrJP e indexar o periódico no Pubmed Central, meta que não 
foi possível alcançar.

Finalizo agradecendo aos Autores que submeteram seus trabalhos, a Diretoria da SBED pelo apoio e estímulo, ao Corpo Editorial 
pela agilidade nas avaliações dos artigos, a Coordenação Editorial pelo excelente trabalho na adequação e diagramação dos artigos e 
das revistas.

Prof. Dr. Irimar de Paula Posso 
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Editor para o biênio 2020-2021
http://orcid.org/0000-0003-0337-2531.

E-mail: editor.brjp@dor.org.br
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Espiritualidade e saúde é um tema de fronteira na ciência, pesquisas com cada vez maior relevância e crescente volume vem sendo pu-
blicadas1-9. Nesta edição da revista, Moreira, Santana e Posso10 analisam em uma revisão da literatura os estudos clínicos que avaliaram 
as intervenções baseadas na espiritualidade utilizadas na enfermagem para a redução da dor. A revista Brazilian Journal of Pain merece 
aplausos por aceitar um artigo nesta área e principalmente por destacá-lo em um editorial.
No artigo, os autores navegam pela difícil questão de definição da espiritualidade e religiosidade, ponto ainda em debate no meio 
científico, e que necessita maior entendimento. Após a seleção baseada nos critérios estabelecidos, foram incluídos 10 artigos nesta 
revisão. Foram estudadas uma diversidade de situações clínicas como parto, queimaduras, insuficiência renal crônica, doenças vascula-
res e câncer. Várias foram as intervenções realizadas, porém, apesar da heterogeneidade, os tratamentos focaram no cuidado espiritual 
através de programas específicos ou terapêuticas por meio de orações. Todos eles resultaram em resultados positivos na redução da dor 
e ansiedade relacionada, assim como melhora de parâmetros vitais.
Esta revisão tem papel relevante para nortear as futuras práticas, reúne evidências que suportam a espiritualidade como ferramenta para redu-
ção do sofrimento relacionado a dor e é um ponto de partida para que um olhar científico seja direcionado ao tema, para que mais pesquisas 
sejam realizadas, abordando mais cenários clínicos, mais intervenções e comparações com tratamentos já estabelecidos em diretrizes.
Dor e sofrimento são indissociáveis? Tanto é difícil dissociar dor de sofrimento, quanto dar um contexto a ambos. Viktor Frankl ressal-
ta a importância de dar um significado ao sofrimento, e é na religiosidade e espiritualidade que isto pode ser possível. O mesmo autor 
pontua que o sofrimento não é de modo algum necessário para encontrar sentido. O sentido simplesmente existe, apenas é necessário 
encontrá-lo11. Então devemos olhar para a oportunidade do coping religioso positivo e suas intervenções direcionadas expostas, mas 
não percamos a outra ponta, o coping religioso negativo, que tende a não aparecer nos estudos e que pode gerar piores desfechos.
Que mais estudos sejam realizados nesta área tão desafiadora que é a espiritualidade e saúde, através de práticas rigorosas e hipóteses já eviden-
ciadas em estudos e revisões como a discutida aqui, considerando assim os trabalhos anteriores como orientadores para as futuras pesquisas.

Georgia Kleinschmitt Westenhofen1

1. Instituto de Psiquiatria, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.
https://orcid.org/0000-0001-8563-558X 

E-mail: georrrgiawest@gmail.com
Mario Fernando Prieto Peres1,2

2. Hospital Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil. 
https://orcid.org/0000-0002-0068-1905. 

E-mail: mariop3r3s@gmail.com
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor neuropática é uma 
dor crônica que pode se apresentar junto com comorbidades, 
como interferências no sono e ansiedade. O presente estudo teve 
como objetivo avaliar o impacto da dor crônica neuropática e 
suas comorbidades na qualidade de vida e sintomas depressivos, 
comparando esse impacto entre os sexos.
MÉTODOS: Foram incluídos 30 pacientes do sexo feminino e 
30 do sexo masculino. Os instrumentos utilizados foram: entre-
vista semiestruturada com questões sociodemográficas, questio-
nário de qualidade de vida World Health Organization Quality 
of Life-BREF, Inventário Beck de Depressão, sinais e sintomas 
da dor através do questionário Leeds Assessment of Neuropathic 
Symptoms and Signs, escala analógica visual e adesão farmacológi-
ca pelo teste de Morisky-Green.
RESULTADOS: Em relação a qualidade de vida, o domínio fí-
sico foi o mais acometido e apenas o domínio psicológico apre-
sentou diferença estatística entre os sexos (p=0,031). Os sinto-
mas depressivos foram observados em 56,7% dos pacientes, sem 
diferença significante entre os sexos (p=0,830). A mediana de 
intensidade dolorosa foi 8,0 pontos, indicando dor intensa nes-
ses pacientes. A adesão farmacológica foi menor nas mulheres 

Dor crônica neuropática: qualidade de vida, sintomas depressivos e 
distinção entre os sexos
Chronic neuropathic pain: quality of life, depressive symptoms, and distinction between genders
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que nos homens, respectivamente, em 7 (23,3%) e 11 (36,7%) 
pacientes (p=0,260).
CONCLUSÃO: A presença de dor neuropática e suas comorbi-
dades impacta negativamente a qualidade de vida e está relacio-
nada com sintomas depressivos, com prevalência semelhante nos 
dois sexos, apesar de as mulheres apresentarem maior impacto na 
qualidade de vida.
Descritores: Depressão, Distribuição por sexo, Dor crônica, 
Qualidade de vida.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Neuropathic pain is a 
chronic pain which can be accompanied by comorbidities, such 
as sleep interferences and anxiety. The present study aimed to 
evaluate the neuropathic chronic pain impact and its comorbi-
dities in life quality and depression symptoms, comparing this 
impact between genders.
METHODS: Thirty female and 30 male patients were evalua-
ted. The research was based on the following instruments: half 
structured interview with sociodemographic questions, World 
Health Organization Quality of Life-BREF questionnaire, Beck 
Depression Inventory, pain signs and symptoms by Leeds Asses-
sment of Neuropathic Symptoms and Signs, visual analog scale 
and drugs adherence by Morisky-Green test.
RESULTS: As for quality of life, the physical domain was the 
most affected and only the psychological domain showed statisti-
cal differences between genders (p=0.031). The depression symp-
toms were observed in 56.7% of all patients, without important 
statistical difference between the genders (p=0.830). The median 
of pain intensity was 8.0 points, indicating severe pain intensity 
among these patients. The medical adherence happened among 
women and men, respectively in 7 (23.3%) and 11 (36.7%) of 
the patients (p=0.260).
CONCLUSION: The presence of neuropathic pain and its comor-
bidities strongly and negatively affects quality of life and is related 
to depressive symptoms, with similar prevalence in both sexes, al-
though women have a greater impact on their quality of life.
Keywords: Chronic pain, Depression, Gender distribution, 
Quality of life.

INTRODUÇÃO 

A dor neuropática (DN) é uma dor crônica (DC) que afeta 7 a 
10% da população. O paciente com essa condição geralmente 
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apresenta dor intensa e difícil de gerenciar, afetando a qualidade 
de vida (QV) pelo intenso uso de fármacos e visitas constantes a 
profissionais da saúde1.
A DN abrange diversas condições heterogêneas, envolvendo o sistema 
somatossensorial, a nível periférico ou central, que podem ser causadas 
por doenças como diabetes mellitus, herpes-zoster, hanseníase, neural-
gia do trigêmeo e infecção por vírus da imunodeficiência humana, in-
tervenções médicas, cirurgias ou quimioterapia e lesões, como a lesão 
do plexo braquial2. Essas condições provocam alterações estruturais 
e/ou funcionais no sistema nervoso que se manifestam clinicamente 
como hiperalgesia e alodínia, hipoalgesia e hipoestesia. 
As manifestações clínicas são heterogêneas, principalmente entre os 
sexos. O que contribui para essa diferença é a distinção da inicia-
ção e manutenção da neuroinflamação, com menor participação 
do sistema imune pró-inflamatório e maior ativação do Controle 
Inibitório Nocivo Difuso (DNIC) na dor em homens, contribuin-
do para melhor resposta à algesia3,4, e fatores hormonais envolvidos 
na alteração do limiar doloroso, já que o estrógeno pode ser um 
fator desencadeante para maior intensidade da dor5. Entretanto, os 
sintomas e fisiopatologia envolvidos na DC estão relacionados com 
questões além do sexo, sendo necessário analisar fatores ambientais, 
sociais e psicológicos para entender o mecanismo da dor em mulhe-
res e homens6.
Apesar do aumento de estudos sobre fármacos para a DN, muitos 
pacientes persistem com alívio insuficiente da dor7. A dificuldade de 
tratamento se deve a presença de comorbidades, como interferência 
no sono, depressão e ansiedade, que tornam necessário atendimento 
multidisciplinar individualizado ao paciente com DC8.
Embora os estudos sobre a depressão relacionada à DN estejam au-
mentando, poucos discutem sua interferência na QV. A prevalência 
da DC em mulheres aumenta em duas vezes a chance de desen-
volver depressão9, sendo pouco explorado se há distinção de como 
essa comorbidade se comporta e seu impacto na QV entre os sexos, 
essencial para pré-diagnosticar e direcionar tratamentos mais ade-
quados para o manejo da depressão.
O presente estudo justifica-se pela importância de elucidar o impac-
to da DC neuropática e suas comorbidades na QV dos diferentes 
sexos. O estudo buscou aperfeiçoar a abordagem da equipe de saúde 
nas características do paciente para melhora da QV.

MÉTODOS 

Estudo descritivo, exploratório de corte transversal, realizado no Ser-
viço de Clínica da Dor do Hospital de Base de São José do Rio Preto. 
Foram incluídos 60 pacientes, 30 do sexo feminino e 30 do sexo 
masculino, com DC neuropática, estimados pelo cálculo amostral 
de 5% (erro=0,05) e com grau de confiabilidade de 95% (α=0,05 
que forneceu z0,05/2=1,96), considerando a proporção verdadeira 
de 50% (p=0,50), calculado com base no total de pacientes que rea-
lizavam acompanhamento para a DN na Clínica da Dor. 
Os critérios de inclusão foram pacientes com DN com duração de 
no mínimo 6 meses e que aceitaram participar do estudo após as-
sinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Foram excluídos os pacientes que não concordaram em participar 
do estudo e aqueles com déficits sensoriais e limitantes triados pelo 
teste Mini Mental10. 

Foram utilizados os seguintes instrumentos: entrevista semiestrutu-
rada contendo questões sociodemográficas, assim como um ques-
tionário de QV World Health Organization Quality of Life- Bref 
(WHOQOL-bref)11, que com 26 questões divididas nos domínios 
físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente, sendo que pon-
tuações mais altas em cada domínio indicam melhor QV. Os indí-
cios depressivos que poderiam se desenvolver por conta da dor e sua 
interferência na QV foram analisados por meio do Inventário Beck 
de Depressão (BDI)12, composto por 21 perguntas com pontuações 
de zero a 3 sobre a maneira como o paciente se sentia na última 
semana; conforme a pontuação adquirida, a depressão pôde ser con-
siderada como ausente/mínima, leve, moderada e grave. 
Os sinais e sintomas da DN foram avaliados pela escala de Leeds 
Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS)13 e sua in-
tensidade pela Escala Analógica Visual (EAV). A adesão farmacoló-
gica foi avaliada pelo teste de Morisky-Green (TMG)14, composto 
de quatro perguntas sobre a irregularidade na ingestão diária e nos 
horários preestabelecidos, sendo que a resposta positiva a qualquer 
uma delas classifica o paciente como não aderente. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 
Seres Humanos da FAMERP, sob o protocolo de código CAAE 
62298816.0.0000.5415. Os participantes foram informados quan-
to aos seus direitos, conforme a Resolução 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde.

Análise estatística
Foi realizada através do programa Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS - Windows 11.5). A comparação entre dois grupos 
independentes, para verificar as distinções entre os sexos, foi reali-
zada pelo teste t de Student ou de Mann-Whitney para variáveis 
numéricas e pelo teste Qui-quadrado de Pearson ou Exato de Fisher 
para variáveis categóricas15,16. Correlação entre as variáveis numéri-
cas ou ordinais foi realizada pelo coeficiente de correlação de Spear-
man15. Valores de p<0,05 foram considerados como significantes. 

RESULTADOS 

Foram avaliados 60 pacientes, com média de idade de 55,6±10,5 
anos e mediana de 53,5 anos, sendo 30 mulheres com média de ida-
de de 55,3±11,78 anos e mediana de 51,5 anos, e 30 homens com 
média de idade de 55,8±9,2 anos e mediana de 55 anos. Quanto à 
escolaridade, 38,3% dos pacientes apresentavam ensino fundamen-
tal incompleto e 13,3% superior completo.
A tabela 1 apresenta os dados relativos às características clínicas da 
dor, como sua etiologia e a sua relação com o desenvolvimento de 
mudanças nas ações cotidianas e emoções desses pacientes. 
Em relação aos sinais e sintomas da DN, 83% dos pacientes apre-
sentavam dor em choque elétrico sem evento motivador, 82% 
sensações desagradáveis na pele, como formigamento, e 75% apre-
sentavam alteração de sensibilidade, além de 67% apresentarem alo-
dínia, com alteração do limiar por estímulo de agulha presente em 
90%. A média da intensidade da dor avaliada pela EAV foi de 8,23, 
maior nas mulheres (8,5) do que nos homens (7,9) (p=0,279). Ade-
são farmacológica em 30% dos pacientes, menor no sexo feminino 
(23,3%) do que no masculino (36,7%), apesar de não haver dife-
rença estatística (p=0,260). A intensidade da dor foi 8,4±1,3 entre os 
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aderentes e 8,2±2,0 entre os não aderentes (p=0,987), sem diferença 
significativa. 
Dentre o total, apresentaram algum indício depressivo 56,7% dos 
pacientes, sem diferença entre os sexos (p=0,830) (Tabela 2).

Tabela 2. Análise descritiva e comparativa da depressão, segundo 
o sexo

Sexo

Masculino
n=30

Feminino
n=30

Valor de p

Depressão, n (%)

Ausente ou Mínima 14 (46,7) 12 (40,0)

Leve 14 (46,7) 14 (46,7)

Moderada 2 (6,7) 3 (10,0)

Grave 0 (0,0) 1 (3,3)

BDI, escore 12,0 (0 – 23) 13,5 (4 – 37) 0,830
Variáveis numéricas estão descritas em mediana (variação); BDI = Inventário 
Beck de Depressão

Com relação à QV, o domínio físico apresentou o menor escore, sig-
nificando QV inferior. No domínio psicológico houve diferença es-
tatística significante entre os sexos (p=0,031) (Tabelas 3 e 4). Ocor-
reu queda na pontuação dos domínios da QV conforme se agrava a 
depressão (Tabela 5), com diferença estatística entre a intensidade da 
dor e os domínios, ou seja, quanto mais intensa a dor, menor a QV 
do paciente (Tabela 6).

Tabela 3. Qualidade de vida dos pacientes incluídos no estudo, se-
gundo os domínios do WHOQOL-Bref

Domínios de QV Média Mediana DP Mínimo Máximo

Físico 42,0 39,3 12,5 21,4 75,0

Psicológico 55,8 58,3 17,3 4,2 87,5

Relações sociais 52,1 58,3 22,9 0,0 91,7

Ambiente 65,7 65,6 11,9 43,8 90,6

QV = qualidade de vida; DP = desvio padrão.

Tabela 4. Análise comparativa da qualidade de vida, segundo os do-
mínios do WHOQOL-Bref e o sexo

Sexo

Domínios Masculino
n = 30

Feminino
n = 30

Valor de p

Físico 40,7 ± 14,1 43,3 ± 10,8 0,223

Psicológico 60,8 ± 15,4 50,8 ± 17,9 0,031

Relações sociais 52,8 ± 24,3 51,4 ± 22,0 0,852

Ambiente 65,1 ± 10,2 66,3 ± 13,5 0,727

Tabela 5. Análise descritiva da qualidade de vida, segundo os domí-
nios do WHOQOL-Bref, de acordo com as categorias de depressão, 
segundo o BDI

Depressão

Domínios Mínima
n=26

Leve
n=28

Moderada
n=5

Grave*
n=1

Físico 51,2 ± 11,9 35,2 ± 6,5 35,0 ± 11,9 28,6

Psicológico 67,6 ± 11,5 50,0 ± 14,1 37,5 ± 5,6 4,2

Relações 
sociais

66,7 ± 15,6 45,8 ± 19,0 18,3 ± 20,7 16,7

Ambiente 73,1 ± 8,8 61,2 ± 10,6 56,3 ± 11,7 46,9

Variáveis numéricas estão descritas em média ± desvio-padrão.
*Apenas um paciente se encaixou nesta categoria, por isso, não é apresentado 
o desvio-padrão.

Tabela 6. Análise de correlação entre a escala analógica visual e a 
qualidade de vida, segundo os domínios do WHOQOL-Bref

Escala Analógica Visual

Domínios Coeficiente rs Valor de p

Físico -0,389 0,002

Psicológico -0,422 0,001

Relações sociais -0,246 0,058

Ambiente -0,382 0,003

rs, = correlação de Spearman.

DISCUSSÃO 

A média de idade foi 55,6 anos, o que está de acordo com dados 
da literatura de maior prevalência de DN acima de 50 anos1. A es-

Tabela 1. Características clínicas da dor dos pacientes do estudo

Características n e % Masculino Feminino

n (%) n (%)

O que você acha que causou a dor? 

Doença 25 (41,7) 13 (43,3) 12 (40,0)

Trauma (acidentes, cirurgias) 15 (25,0) 8 (26,7) 7 (23,3)

Trabalho 14 (23,3) 6 (20,0) 8 (26,7)

Outros 6 (10,0) 3 (10,0) 3 (10,0)

Como estava sua vida quando começou a sentir a dor? 

Boa qualidade de vida 41 (68,3) 19 (63,3) 22 (73,3)

Regular qualidade de vida 9 (15,0) 7 (23,3) 2 (6,7)

Baixa qualidade de vida 7 (11,7) 2 (6,7) 5 (16,7)

Não se lembra 3 (5,0) 2 (6,7) 1 (3,3)

A dor gerou mudanças em sua vida?

Sim, mudanças incapacitantes 41 (68,3) 21 (70,0) 20 (66,7)

Sim, não incapacitantes 16 (26,7) 7 (23,3) 9 (30,0)

Não gerou nenhuma mudança 3 (5,0) 2 (6,7) 1 (3,3)

Comparando o momento em que você começou a sentir dor e hoje, 
mudou o modo como enfrenta os problemas? Do momento em que 
começou a sentir dor até agora, você se sente no mesmo modo ou 
mudou algo com o passar do tempo?

Piora 27 (45,0) 12 (40,0) 15 (50,0)

Melhora 25 (41,7) 13 (43,3) 12 (40,0)

Continua da mesma forma 8 (13,3) 5 (16,7) 3 (10,0)

A dor gerou algum efeito emocional em você?

Sim, efeitos emocionais 
diagnosticados

28 (46,7) 11 (36,7) 17 (56,7)

Sim, efeitos emocionais não 
diagnosticados

21 (35,0) 13 (43,3) 8 (26,6)

Não 11 (18,3) 6 (20,0) 5 (16,7)

Como você imagina que será sua vida daqui para frente?

Expectativa de melhora 42 (70,0) 19 (63,3) 23 (76,7)

Sem expectativa 16 (26,7) 10 (33,4) 6 (20,0)

Expectativa de piora 2 (3,3) 1 (3,3) 1 (3,3)
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colaridade está de acordo com dados do Sistema Único de Saúde 
(SUS), com redução do uso dos seus serviços conforme aumenta a 
escolaridade17.
Os sinais e sintomas: 83% sensações elétricas, 82% formigamento, 
75% perda de sensibilidade e 67% alodínia, está de acordo com a 
literatura sobre DN18,19. As principais causas da dor foram a pre-
sença de comorbidades anteriores (41,7%) e trauma (25%), como 
neuralgia pós-herpética, neuralgia do trigêmeo, neoplasias, acidente 
vascular cerebral, cirurgias, também de acordo com a literatura20. A 
intensidade média da dor 8,23 confirma dor intensa nos pacientes, 
de acordo com a literatura21, sem diferença estatística entre os sexos.
Existem diversas opções de tratamento farmacológico que visam con-
trolar a intensidade da dor e melhorar a QV dos pacientes. A escolha 
do tratamento farmacológico varia de acordo com as comorbidades e 
adaptação do paciente. Atualmente são utilizados principalmente an-
tidepressivos tricíclicos e inibidores seletivos da recaptação da serotoni-
na e noradrenalina22. Apesar da maioria dos pacientes ter a prescrição 
de fármacos para controle da dor, apenas 30% foram aderentes ao 
tratamento, o que não está de acordo com estudo23, em que mais de 
50% dos pacientes não eram aderentes. Porém, não houve diferença 
estatística significante na intensidade da dor entre os não aderentes e 
aderentes, ou seja, a intensidade da dor se manteve alta, independen-
temente do fármaco administrado. Segundo a literatura, apesar dos 
antidepressivos tricíclicos e inibidores seletivos da recaptação da sero-
tonina e noradrenalina serem opções terapêuticas, não são eficazes em 
todos os casos, pois a DN é multifatorial, sendo necessária abordagem 
cuidadosa com diferentes formas de tratamento24.
A DN tem impacto negativo significante na QV dos pacientes, com 
aumento dos escores de dor e maior alteração na rotina dos pacien-
tes, dados presentes na literatura25. Dentre as justificativas apontadas 
para a diminuição da QV, está a associação da DC com a interrup-
ção das atividades diárias26, dado evidenciado neste estudo, pois o 
domínio físico teve o menor escore e foi o mais afetado pela DN 
(42,0±12,5). Apenas no domínio psicológico houve diferença signi-
ficativa entre os sexos (p=0,031), o que demonstra que sentimentos 
negativos, como mau humor, ansiedade e tristeza interferem mais na 
QV do sexo feminino do que no masculino. Alguns estudos relatam 
que as mulheres têm subtratamento de suas queixas de dor, enquan-
to os homens são mais rapidamente enviados para especialistas e tem 
melhor tratamento27, o que poderia contribuir para melhor resposta 
do sexo masculino nesse aspecto. 
Tanto homens como mulheres exibiram escores de depressão, sendo 
56,7% com algum nível de depressão, sem diferença significativa en-
tre os sexos (p=0,830). Quanto menor o escore de QV do paciente, 
maior o índice de depressivos, o que está de acordo com estudo so-
bre DN e depressão, no qual pacientes com maior grau de depressão 
apresentavam escores de QV mais afetados21. Alguns estudos tam-
bém apontam a relação da DC com a depressão, que se acentua com 
a falta de empatia dos profissionais da saúde com o paciente, que se 
sente ainda mais frustrado e negligenciado, o que pode contribuir 
para agravar a sua condição clínica28.

CONCLUSÃO 

Os dados obtidos evidenciam a influência negativa da DN e suas 
comorbidades na QV, além de contribuir no desenvolvimento de 

sintomas depressivos. A depressão associada à DN tem prevalên-
cia semelhante nos dois sexos, apesar de as mulheres apresentarem 
maior impacto na QV. Os resultados revelam a necessidade de aten-
dimento multidimensional e empático, com avaliação atenta e indi-
vidualizada para cada paciente.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi 
identificar a existência de relação entre o tipo de lócus de controle 
da saúde com as variáveis associadas à ocorrência de dor lombar 
crônica inespecífica (DLCI), além de avaliar a relação do nível de 
incapacidade no desenvolvimento de atividades funcionais e o ní-
vel de cinesiofobia com o tipo de lócus encontrado nos pacientes.
MÉTODOS: Foram avaliados 40 indivíduos com idade média de 
54,1±7,1 anos. Em uma única ocasião foram aplicados os questio-
nários Multidimensional Scale of Locus of Health Control (MHLC), 
Tampa (cinesiofobia), e Roland-Morris (incapacidade) para a 
aquisição de variáveis qualitativas, analisadas para identificação de 
possíveis relações entre essas e o tipo de lócus de controle da saúde. 
RESULTADOS: Não houve correlação entre o tipo de lócus e as 
variáveis individuais específicas, tais como sexo (p<0,722), con-
vênio de saúde (p<0,449), escolaridade (p<0,968), renda men-
sal (p<0,655), tabagismo (p<0,877), prática de atividade física 
(p<0,077) e estado civil (p<0,346), demonstrando homogeneida-
de da amostra. Não houve relação do tipo de lócus com o grau de 
cinesiofobia (p<0,745). Foi demonstrada relação significativa entre 
o lócus de controle interno e o nível de incapacidade (p<0,031).
CONCLUSÃO: O tipo de lócus de controle da saúde apresenta-
do pela maioria dos pacientes com DLCI foi o interno, relacio-
nado a maiores níveis de incapacidade, e não associado aos níveis 
de cinesiofobia ou variáveis individuais.
Descritores: Dor lombar, Fisioterapia, Movimento. 

Influência do tipo de lócus de controle da saúde nos níveis de 
incapacidade e cinesiofobia na dor lombar crônica
Influence of the type of locus of health control on the levels of disability and kinesiophobia in 
chronic low back pain

Luciana Crepaldi Lunkes1,2, Flavio Henrique Furtado Vieira3, Carlos Eduardo Viana Santos1, Ângela Sousa Garcia1, Renato 
Carvalho Vilella1

Luciana Crepaldi Lunkes – https://orcid.org/0000-0002-4314-4931;
Flavio Henrique Furtado Vieira – https://orcid.org/0000-0003-4065-7165;
Carlos Eduardo Viana Santos – https://orcid.org/0000-0002-8865-0037;
Ângela Sousa Garcia – https://orcid.org/0000-0002-7235-3409;
Renato Carvalho Vilella – https://orcid.org/0000-0002-6092-979X.

1. UNILAVRAS, Centro Universitário de Lavras, Centro de Pesquisa em Fisioterapia,
Lavras, MG, Brasil.
2. UNISUAM, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Centro
Universitário Augusto Motta, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
3. Sem Filiação, Pesquisador Independente, Brasília, DF, Brasil.

Apresentado em 27 de novembro de 2020.
Aceito para publicação 21 de setembro de 2021.
Conflito de interesses: não há – Fontes de fomento: não há.

Endereço para correspondência: 
Renato Carvalho Vilella
Rua Cardeal Stepinac, 688 – Cidade Nova
31170-220 Belo Horizonte, MG, Brasil. 
E-mail: renatovilella@gmail.com

© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The aim of this study 
was to identify the existence of a relationship between the type 
of locus of health control and the variables associated with the 
occurrence of non-specific chronic low back pain (NCLBP), in 
addition to assessing the relationship between the level of disa-
bility in the development of functional activities and the level of 
kinesiophobia with the type of locus found in patients.
METHODS: 40 individuals with a mean age of 54.1±7.1 years 
were evaluated. On a single occasion, the questionnaires Multi-
dimensional Scale of Locus of Health Control (MSLHC), Tam-
pa (kinesiophobia), and Roland-Morris (disability) were applied 
for the acquisition of qualitative variables, analyzed to identi-
fy possible relationships between these and the type of locus of 
health control.
RESULTS: The present results showed no correlation bet-
ween the type of locus and the specific individual variables sex 
(p<0.722), health insurance (p<0.449), education (p<0.968), 
monthly income (p<0.655), smoking (p<0.877), physical ac-
tivity (p<0.077), and marital status (p<0.346), demonstrating 
homogeneity of the sample. There was no relationship between 
the type of locus and the degree of kinesiophobia (p<0.745). A 
significant relationship has been demonstrated between the locus 
of internal control and the level of disability (p<0.031).
CONCLUSION: The type of locus of health control presen-
ted by most patients with NCLBP was  the internal, related to 
higher levels of disability, and not associated with levels of kine-
siophobia or individual variables.
Keywords: Low back pain, Movement, Physical therapy specialty. 

INTRODUÇÃO

A dor lombar (DL) é definida pela localização da dor geralmente 
entre as margens inferiores das costelas e as pregas glúteas1. Para a 
maioria das pessoas que apresentam dor lombar crônica (DLC), a 
fonte nociceptiva específica não pode ser identificada, sendo então 
classificada como inespecífica2. A DLC é um dos problemas de saú-
de mais comuns e gera uma carga pessoal, comunitária e financeira 
substancial em todo o mundo3. 
A DL frequentemente está relacionada à cinesiofobia, definida pelo 
medo excessivo, irracional, e debilitante do movimento e da ativi-
dade física, que resulta em vulnerabilidade à dor ou em medo de 
reincidência da lesão4,5. Diretrizes recentes enfatizam que aspectos 
psicológicos, como o medo do movimento e a depressão, devem ser 
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identificados e abordados precocemente em pacientes com DLC, 
pois são preditores de pior evolução4,6. 
Um dos aspectos psicossociais que vem sendo pesquisados em re-
lação à DL é o chamado lócus de controle, que é um construto de-
finido como característica psicológica que tipifica o grau em que o 
indivíduo percebe o que lhe acontece na vida e o tipo de comporta-
mento adotado em relação à própria saúde7,8. É identificado em duas 
tendências, a interna e a externa. As pessoas com lócus de controle 
interno tendem a localizar em si mesmas o controle, enquanto os ex-
ternamente orientados tendem a localizar em outro o controle sobre 
o que ocorre em suas vidas5. 
O objetivo deste estudo foi identificar se existe associação entre o 
tipo de lócus de controle da saúde com as variáveis sexo, grau de 
escolaridade, renda mensal, tabagismo, nível de atividade física e es-
tado civil associadas à ocorrência de dor lombar crônica inespecífica 
(DLCI) e avaliar a relação do nível de incapacidade no desenvolvi-
mento de atividades funcionais e o nível de cinesiofobia com o tipo 
de lócus encontrado nos pacientes.

MÉTODOS

O estudo seguiu o que propõe a declaração Strengthening the Repor-
ting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)9. Estudo 
observacional transversal com coleta de dados em única ocasião, não 
havendo intervenção associada. Foram incluídos pacientes sem al-
terações cognitivas, alfabetizados, de ambos os sexos, que sofriam 
de DL há mais de três meses e que não possuíam nenhum tipo de 
lesão musculoesquelética, fratura ou doenças associadas, com idade 
variando entre 35 e 65 anos, em atendimento fisioterapêutico cus-
teado por convênio público ou privado. A alocação e coleta de dados 
ocorreu em clínicas particulares e públicas do município de Lavras, 
MG, Brasil. 
O questionário foi respondido no momento da entrega sendo co-
letados as iniciais do nome, idade, sexo e tipo de convênio, dados 
relacionados à duração da DL, grau de escolaridade, renda men-
sal, tabagismo, prática de atividades físicas e estado civil. Na Mul-
tidimensional Scale of Locus of Health Control (MHLC)10 o paciente 
destacou o número relacionado à sua concordância diante de cada 
afirmação. Foram preenchidos também os questionários Tampa de 
cinesiofobia11 e Roland-Morris de incapacidade12. O paciente podia 
ler a pergunta e responder por escrito ou ouvir a pergunta e apre-
sentar sua resposta oralmente para o pesquisador, de acordo com a 
dificuldade do paciente em relação à leitura. As variáveis qualitativas 
foram analisadas buscando possíveis correlações existentes entre elas. 
Foi realizada a divisão em dois subgrupos para melhor classificação e 
compreensão durante a verificação da relação do nível de cinesiofo-
bia com o tipo de lócus de controle da saúde. Pacientes com pontua-
ção entre 17 e 42 foram caracterizados no subgrupo “nível menor” 
e pacientes com pontuação acima de 42 no subgrupo “nível maior”. 
A mesma divisão foi utilizada para a variável incapacidade. Pacientes 
com pontuação final entre zero e 8 foram caracterizados no “nível 
baixo”; pontuação entre 9 e 16 no “nível médio” e pontuação acima 
de 16 no “nível alto”. 
Não ocorreram desistências ou recusas durante a aplicação dos ques-
tionários, portanto, todos os indivíduos foram avaliados e tiveram 
seus resultados analisados.

Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Uni-
versitário de Lavras (CAAE 0126.0.189.000-09).

Análise estatística
As análises de correlação foram feitas por meio do teste de Qui-qua-
drado com significância de 5% (p<0,05), utilizando o software cien-
tífico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na versão 20.

RESULTADOS 

Foram incluídos 40 indivíduos, com idade média de 54,1±7,1 anos, 
sendo 70% do sexo feminino e 30% do sexo masculino, 50% dos 
indivíduos utilizavam convênio Unimed, 37,5% Sistema Único 
de Saúde (SUS) e 12,5% relataram utilizar outros serviços, 44% 
tinham grau de escolaridade básico, 20% médio e 36% superior. 
A maioria (45%) possuía renda mensal inferior ou igual a 2 salá-
rios-mínimos, 20% entre 2 e 6 salários-mínimos e 35% acima de 6 
salários-mínimos. A maioria (75%) relatou união estável ou casado 
e 25% eram solteiros, divorciados ou viúvos. A maioria (93%) era 
tabagista e 63% não praticantes de atividades físicas regulares. 
A MHLC aplicada para avaliar o tipo de lócus encontrado nos pa-
cientes evidenciou que 57% obtiveram lócus de controle da saúde 
interno, 33% lócus de controle da saúde externo e 10% lócus de con-
trole da saúde ao acaso. Para possibilitar a realização do teste, os lócus 
de controle externo e ao acaso foram somados, tendo em vista que 
abrangem uma mesma característica psicossocial (Tabela 1).

Tabela 1. Relação entre as variáveis com o resultado da variável “lócus” 

Variáveis C lass i f i cação 
das variáveis

Lócus (n e %) Valor de p

Interno Externo/
ao acaso

Sexo Feminino 17 (60,7) 11 (39,3) 0,722 (NS)

Masculino 8 (66,7) 4 (33,3)

Convênio 
de saúde

Sistema Único 
de Saúde

9 (60,0) 6 (40,0) 0,449 (NS)

Unimed 14 (70,0) 6 (30,0)

Outros 2 (40,0) 3 (60,0)

Escolari-
dade

Fundamental 7 (63,6) 4 (36,4) 0,968 (NS)

Médio 9 (64,3) 5 (35,7)

Superior 9 (60,0) 6 (40,0)

Renda 
mensal

Até dois salários 10 (55,6) 8 (44,4) 0,655 (NS)

Dois a seis sa-
lários

5 (62,5) 3 (37,5)

Mais de seis sa-
lários

10 (71,4) 4 (28,6)

Tabagismo Fumante 2 (66,7) 1 (33,3) 0,877 (NS)

Não fumante 23 (62,2) 14 (37,8)

Prática de 
atividade 
física 

Praticante 12 (80,0) 3 (20,0) 0,077 (NS)

Não praticante 13 (52,0) 12 (48,0)

Estado 
civil

Solteiro/viúvo/
divorciado

5 (50,0) 5 (50,0) 0,346 (NS)

Casado/união 
estável

20 (66,7) 10 (33,3)

Teste Qui-quadrado relativo; NS = não significativo.
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Quanto aos níveis de cinesiofobia e incapacidade, a maioria apresen-
tou o nível menor (68%) e o nível baixo (55%), respectivamente, 
na tabela 2.

Tabela 2. Níveis de cinesiofobia e incapacidade (n=40)

Nível de cinesiofobia

   Menor (17-42) 68%

   Maior (>42) 32%

Nível de incapacidade

   Baixo (0-8) 55%

   Médio (9-16) 45%

   Alto (>16) 0%

Os dados da análise estatística pelo teste Qui-quadrado para analisar 
possível correlação entre o lócus de controle e o nível de cinesiofobia 
e o lócus de controle e o nível de incapacidade estão na tabela 3. 

Tabela 3. Frequências observadas e resultados para correlações en-
tre o tipo de lócus e o nível de cinesiofobia e incapacidade

Lócus de controle Nível de cinesiofobia Valor de p

Maior (>42) Menor (≤42)

Interno 7 16 0,745 (NS)

Externo/ao acaso 6 11

Lócus de controle Nível de incapacidade

Baixo (0-8) Médio (9-16)

Interno 7 16 0,031 *

Externo/ao acaso 11 6

Teste Qui-quadrado; NS = Não significativo; * = significativo a nível de 95%.

DISCUSSÃO

Este estudo investigou o tipo de lócus de controle da saúde em pa-
cientes com DLCI. A maioria apresentou lócus interno, isto é, quan-
do o indivíduo acredita ser o maior responsável pela sua condição 
de saúde. Quando comparados os níveis de incapacidade e o tipo 
de lócus de controle da saúde nestes pacientes, o resultado foi es-
tatisticamente significativo, sugerindo que na população avaliada, 
o lócus de controle interno pode interferir aumentando o nível de 
incapacidade. Para o nível de cinesiofobia, nenhuma relação estatis-
ticamente significativa foi encontrada, sugerindo que o tipo de lócus 
de controle da saúde não influencia.
As variáveis analisadas apresentaram valor de p não significativo, 
sugerindo homogeneidade da amostra, reduzindo os vieses de erro 
amostral, proporcionando a identificação das relações entre o tipo de 
lócus de controle da saúde e a DLCI. 
Alguns estudos correlacionam a maioria dos pacientes com DLCI 
com o lócus de controle interno13,10,14. Estudo15 encontrou diferença 
importante entre o tipo de lócus de controle da saúde em grupos de 
pacientes com DLCI submetidos ou não a tratamento, ou seja, os 
pacientes tratados tinham maior lócus de controle da saúde externo. 
Os achados dos estudos14,15 sugerem efeitos negativos no prog-
nóstico de pacientes que externalizam suas crenças de saúde, mos-
trando que a projeção e expectativa do paciente em tratamentos 
passivos pode debilitar o programa de tratamento. Isso é explicado 

pelo fato dos pacientes que tendem aos tratamentos passivos terem 
menor expectativa e aceitação de intervenções ativas, como exer-
cícios de controle motor10. No entanto, para o tratamento da DL, 
é importante instruir os indivíduos a serem mais ativos, visto que 
exercícios ativos são a melhor opção para o tratamento da DLCI16, 
e melhorarem seu estilo de vida, adotando hábitos mais saudá-
veis17. Especificamente para a DLCI, a habilidade de se adaptar e o 
autogerenciamento são responsáveis pela promoção de um concei-
to de saúde positiva1. Portanto, um tratamento que envolva pouca 
ou nenhuma participação ativa do paciente, reflexo das crenças 
externalizadas, gera maiores gastos associados a maior tempo de 
tratamento para o controle da dor.
A experiência incapacitante associada à dor se apresenta como uma 
questão problemática das interações psicossociais nas dimensões fí-
sica, psicológica e social18. De acordo com outro estudo19, muitas 
vezes esses fatores que circundam todos os tipos de DL passam des-
percebidos em avaliações e atendimentos. Estudo20 encontrou em 
pacientes com DLC maiores níveis de incapacidade e pior qualidade 
de vida naqueles que apresentavam lócus de controle da saúde exter-
no, em especial o lócus ao acaso. Entretanto, neste estudo, foi encon-
trada associação positiva entre o lócus de controle interno e maiores 
níveis de incapacidade. Apesar da maioria dos pacientes apresenta-
rem lócus de controle interno, dificilmente a prática clínica reflete as 
evidências científicas. 
No Brasil, os profissionais fisioterapeutas não aderem às diretrizes de 
prática clínica para tratamento da DL21, mantendo suas crenças no 
modelo biomédico e em tratamentos passivos22. Por mais que o pa-
ciente se sinta responsável por sua condição de saúde, quando rece-
be orientações e intervenções malconduzidas e associadas a terapias 
passivas, repouso e evitação de movimento, os resultados tendem 
a não ser positivos. O ideal é que o tratamento gire em torno da 
gestão do sintoma, devendo ser educacional, em que o profissional 
deve esclarecer que o problema não é grave, pode ser reincidente, 
mas tem solução. Além disso, é necessário reduzir cuidados de saúde 
supérfluos, invasivos e até mesmo nocivos para a DL17,18. 
Também foi possível observar que o nível de cinesiofobia não sofreu 
interferência frente ao tipo de lócus de controle da saúde, mas como 
não foram encontrados estudos que tenham investigado essa relação, 
pode ser que outros fatores estejam associados ao medo de realizar o 
movimento em pacientes com DLCI, como o sistema de crenças e o 
contexto das experiências prévias, sendo caracterizado como resposta 
comportamental condicionada23,24.
Os estudos15,25 sugerem a possibilidade da mudança clínica do tipo 
lócus de controle da saúde, que pode variar de acordo com a análise 
do fisioterapeuta diante dos resultados do tratamento proposto para 
cada indivíduo. Se confirmada a hipótese de que as variáveis externas 
não influenciam na definição do tipo de lócus, a mudança no sentido 
positivo da percepção do paciente frente a sua saúde poderia ser faci-
litada. E ainda, de maneira indireta, uma possível adesão aumentada 
do paciente ao tratamento que requer participação ativa aumentaria 
as chances de eficácia terapêutica, já que algumas crenças de saúde 
têm sido relatadas como influenciadoras na aceitação do paciente 
diante da terapia.
A limitação deste estudo é o tamanho da amostra, com elevado por-
centual de pacientes do sexo feminino, e o intervalo etário entre os 
participantes.
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CONCLUSÃO

O tipo de lócus de controle da saúde apresentado pela maioria dos 
pacientes com DLCI foi o interno, relacionado a maiores níveis de 
incapacidade e não associado aos níveis de cinesiofobia ou variáveis 
individuais.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A disfunção temporoman-
dibular (DTM) apresenta sinais clínicos e sintomas envolvendo 
músculos mastigadores, articulação temporomandibular (ATM) 
e estruturas associadas, não incide igualitariamente em todas as 
pessoas e todos os indivíduos não são igualmente suscetíveis a 
mesma. O objetivo deste estudo foi investigar sinais e sintomas 
presentes em indivíduos com DTM. 
MÉTODOS: Estudo transversal retrospectivo em 471 indiví-
duos portadores de DTM, 394 mulheres e 77 homens, a par-
tir de dados obtidos de fichas clínicas, exames de diagnóstico e 
tratamento de pacientes atendidos na Universidade Federal de 
Pelotas, no período de 2000 a 2017.
RESULTADOS: Dados mostraram que 84% dos indivíduos fo-
ram mulheres. A faixa etária mais prevalente foi dos 20-39 anos 
(45%, p<0,01). As queixas principais relatadas foram dor na 
ATM (29,9%, p<0,01) para ambos os sexos e dor facial (18%, 
p<0,01). Os sinais e sintomas mais presentes foram dor muscu-
lar, dor na ATM, dor facial e estalidos em mulheres e hábitos 
parafuncionais em homens, seguidos por limitação de abertura 
bucal e cefaleia tensional. A maioria dos pacientes eram den-
tados (58%, p<0,01), seguidos pelos edentados parciais (30%, 
p<0,01).
CONCLUSÃO: Os dados encontrados evidenciaram elevada 
prevalência da DTM e a importância da sua prevenção com o 
objetivo de melhorar a saúde e o bem-estar da população.
Descritores: Articulação temporomandibular, Dor facial, Sín-
drome da disfunção da articulação temporomandibular.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The temporomandi-
bular disorder (TMD) comprises clinical signs and symptoms 
involving masticatory muscles, the temporomandibular joint 
(TMJ) and associated structures, does not affect all people 
equally, and all individuals are not equally susceptible to it. The 
aim of this study was to investigate signs and symptoms present 
in individuals with TMD. 
METHODS: Cross-sectional study with 471 individuals with 
TMD, 394 women and 77 men, based on data from clinical 
records, diagnostic exams and treatment of patients seen at the 
Federal University of Pelotas, Brazil, from 2000 to 2017.
RESULTS: Data showed that 84% of the individuals were 
women. The most prevalent age group was 20-39 years old 
(45%, p<0.01). The most reported main complaints were TMJ 
pain (29.9%, p<0.01) for both genders, and facial pain (18%, 
p<0.01). The most common signs and symptoms were muscle 
pain, TMJ pain, facial pain and clicks in women and parafunc-
tional habits in men, followed by limited mouth opening and 
tension headache. Dentate patients were the majority in the stu-
dy (58%, p<0.01), followed by partial edentates (30%, p<0.01).
CONCLUSION: The data found showed a high prevalence of 
TMD and the importance of its prevention in order to improve 
the health and well-being of the population.
Keywords: Facial pain, Temporomandibular joint, Temporo-
mandibular joint disorder syndrome.

INTRODUÇÃO

A articulação temporomandibular (ATM) é considerada a mais 
complexa do corpo humano por permitir movimentos rotacionais e 
translacionais devido à articulação dupla do côndilo onde qualquer 
movimento executado em um lado repercute no lado oposto. Para 
que a ATM funcione de forma adequada, a articulação, a oclusão 
dental e o equilíbrio neuromuscular devem se relacionar harmoni-
camente1.
A disfunção temporomandibular (DTM) abrange uma gama ampla 
de alterações da ATM e músculos da cabeça e pescoço e tecidos vizi-
nhos2,3. É considerada uma divisão das desordens musculoesqueléticas 
e reumatológicas e fator causal importante de dor não dentária do sis-
tema estomatognático. A DTM consiste em sinais e sintomas clínicos 
envolvendo os músculos mastigadores, a ATM e estruturas associa-
das. Existe consenso de que não existe um fator etiológico específico 
da DTM, apresentando características diversas e multifatoriais, que 
inclui fatores traumáticos, problemas degenerativos, hábitos nocivos, 
posição anormal do côndilo e do disco articular, atividades excessivas 
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da musculatura mastigatória e variáveis psicossociais e psicológicas de 
alterações oclusais4-6. A DTM também está vinculada a fatores psico-
lógicos como o estresse, depressão e ansiedade7-12. 
Atualmente os indivíduos não são igualmente suscetíveis à DTM. 
Mulheres representam a maioria dos pacientes que procuram tra-
tamento11,13-16, com quadros mais graves, além de adolescentes em 
idade escolar, sugerindo que fatores genéticos e epigenéticos contri-
buem também para o distúrbio temporomandibular17-19. 
A ocorrência deste tipo de disfunção tem aumentado consideravel-
mente, calculando-se que 50 a 75% da população exibem pelo me-
nos um sinal e 25% têm sintomas associados, sendo que esses valores 
podem ser maiores de acordo com o tipo de estudo e a população 
estudada2. Os principais sinais e sintomas são: dor intra-articular, es-
pasmo muscular, dor intra-articular combinada com espasmos mus-
culares, dor reflexa, dor na abertura e fechamento da mandíbula, dor 
irradiada na área temporal, masseterina ou infraorbital, crepitação, 
dor ou zumbido no ouvido, dor irradiada no pescoço, dor de cabeça 
crônica, plenitude auricular, entre outros1,20-22, podendo ocorrer ou 
não alterações funcionais oclusais4,5,23. 

Essa disfunção24 promove grave impacto na qualidade de vida do 
paciente, prejudicando as atividades do trabalho (59,09%), da esco-
la (59,09%), o sono (68,18%) e o apetite e alimentação (63,64%), 
sendo que o quadro tende a se agravar com o decorrer do tempo25.
Existe a necessidade de um conhecimento mais aprofundado sobre 
os sinais e sintomas da DTM, possibilitando aos profissionais da 
saúde, de posse destes dados, colaborar na melhor compreensão 
do quão comum esta doença está presente na população26. Desta 
forma, este trabalho realizou um levantamento de sinais e sintomas 
presentes em pacientes atendidos em clínica de projeto de extensão 
da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas 
(FO-UFPEL).

MÉTODOS

Foi realizado levantamento dos dados de prontuários de pacientes 
com DTM atendidos na FO-UFPEL, em fichas clínicas padroni-
zadas, adaptado do índice Anamnésico de Fonseca27, preenchidas 
pelos membros extensionistas e supervisionadas pelo seu Coordena-
dor Geral, bem como exame clínico seguindo método preconizado 
por Okeson28.
A seleção de prontuários foi realizada por amostragem intencional, 
sendo escolhidos aqueles cujos protocolos de anamnese e avaliação 
odontológica estavam completos e preenchidos, sem rasuras e assi-
nados pelo docente responsável. A amostragem intencional é indica-
da por facilitar a coleta dos dados essenciais às informações. A partir 
do protocolo de anamnese e exame clínico odontológico, realizados 
durante a consulta inicial, foram coletados os dados que correlacio-
navam sexo e idade sobre a presença de sinais e sintomas de DTM, a 
queixa principal presente entre os sexos, sinais e sintomas dolorosos 
presentes e presença ou ausência dentária.
Foram coletados dados referentes a sexo, idade, duração dos sin-
tomas de DTM até o momento da consulta, queixas relatadas es-
pontaneamente, sintomas para os quais os pacientes responderam 
afirmativamente na entrevista inicial e sinais/sintomas clínicos de-
tectados na avaliação odontológica. O diagnóstico de bruxismo foi a 
partir de relato do paciente, anamnese e presença de trincas, fraturas 

e desgastes dentários acentuados, presença de sintomas de dor ou 
sensibilidade muscular ao acordar, testemunho de ranger de dentes 
durante o sono e autopercepção de apertamento diurno.

Análise estatística
Todos os dados desta pesquisa foram tabulados e organizados em 
planilha eletrônica sendo, a seguir, submetidos à análise estatística 
com auxílio do software Biostat® 5.0 (versão para Windows) e GMC 
(2002). Inicialmente, foi utilizada somente estatística descritiva, po-
rém, devido à presença de variáveis nominais, foi feita análise com-
parativa com teste Qui-quadrado para amostras independentes. 

RESULTADOS

O levantamento dos dados apontou que, de 471 fichas clínicas ana-
lisadas e válidas, foram encontradas 394 mulheres e 77 homens que 
buscaram atendimento na Clínica da FO-UFPEL no período de 
2000 a 2017. 
Em relação à idade dos indivíduos, foi feita uma distribuição em 
quatro faixas etárias, em ambos os sexos: zero a 19; 20 a 39; 40 a 
59 e acima de 60 anos, havendo significância estatística ao nível de 
1% (p<0,01). Não houve diferença entre a menor e a maior faixa 
etária estudada (p>0,05), as quais tiveram as menores prevalências 
no estudo, diferindo estatisticamente em relação às outras faixas etá-
rias (p<0,01). Houve maior prevalência na faixa etária 20 a 39 anos, 
que diferiu em relação às demais, inclusive em relação à faixa etária 
seguinte (p<0,01).
Em relação à diferença entre os sexos, o teste Qui-quadrado e cor-
relação de Pearson não mostraram significância estatística (p>0,05); 
também mostraram ausência de correlação (r=0,923) em relação ao 
sexo e às diferentes faixas etárias. 
Em relação à queixa principal relatada pelos pacientes, os resultados 
mostraram dor na ATM, dor facial, otalgia, bruxismo, dor mandi-
bular, cefaleia tensional, ruído articular, trismo, limitação de abertu-
ra bucal, odontalgia e dor cervical (dor no pescoço) como sinistros 
relatados. Os dados quanto ao tipo e frequência absoluta e relativa 
são mostrados na tabela 1.

Tabela 1. Queixa principal relatada pelos indivíduos de ambos os sexos

Sexo

(p<0,01) Homens Mulheres Total

Queixa principal

Dor mandibular 5 (6,5%) 38 (9,6%) 43 (9,1%)

Cefaleia tensional 6 (7,8%) 36 (9,1%) 42 (8,9%)

Dor na ATM 21 (27,3%) 120 (30,5%) 141 (29,9%)

Otalgia 1 (1,3%) 44 (11,2%) 45 (9,6%)

Dor facial 8 (10,4%) 77 (19,5%) 85 (18,0%)

Abertura bucal 1 (1,3%) 14 (3,6%) 15 (3,2%)

Ruído na ATM 6 (7,8%) 18 (4,6%) 24 (5,1%)

Bruxismo 22 (28,6%) 21 (5,3%) 44 (9,3%)

Dor cervical 2 (2,6%) 1 (0,3%) 3 (0,6%)

Odontalgia 6 (7,8%) 5 (1,3%) 11 (2,3%)

Trismo 2 (2,6%) 20 (5,1%) 22 (4,7%)

ATM = articulação temporomandibular.
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Foi realizado o teste Qui-quadrado de Pearson para as frequências 
absolutas da queixa principal, independentemente do sexo. Os re-
sultados mostraram significância estatística ao nível de 1% (p<0,01) 
(Tabela 2).

Tabela 2. Queixas principais em ambos os sexos

Queixas principais Casos

Dor na ATM 141 (29,9%)

Dor facial 85 (18,0%)

Otalgia 45 (9,6%)

Bruxismo 43 (9,3%)

Dor mandibular 43 (9,1%)

Cefaleia tensional 42 (8,9%)

Ruído de ATM 23 (5,1%)

Trismo 22 (4.7%)

Abertura bucal 15 (3,2%)

Odontalgia 10 (2,3%)

Dor cervical 2 (0,6%)

ATM = articulação temporomandibular.

A queixa principal, dor na ATM, foi a mais prevalente e sobre a qual 
o teste x2 de Pearson mostrou diferença significante em relação às 
demais (p<0,001). A dor facial foi a segunda queixa mais relatada e 
diferiu em relação às demais menos prevalentes (p<0,01). Dor man-
dibular, cefaleia tensional, otalgia e bruxismo foram queixas citadas 
de maneira semelhante (p>0,05), mas diferiram em relação às de 
menor prevalência (p<0,01). A odontalgia e a dor cervical foram as 
queixas menos mencionadas e diferiram entre si (p<0,05). A análise 
do teste Qui-quadrado de Pearson 2 x 2 (Tabela 2) mostrou que a 
dor na ATM foi mais relatada por ambos os sexos, sem diferença 
significante entre eles (p>0,05), o mesmo ocorrendo com a queixa 
dor facial (p>0,05). 
No entanto, o bruxismo e odontalgia foram as queixas mais frequentes 
entre os homens (p<0,01), enquanto a otalgia (p<0,05) foi mais co-
mum entre as mulheres. A dor facial não diferiu estatisticamente entre 
os sexos (p>0,05). Nos relatos de dor mandibular, cefaleia tensional, 
limitação de abertura bucal, dor cervical e trismo, por terem amostras 
pequenas, foram utilizados o teste G de Williams; não houve diferen-
ça estatística comparando homens versus mulheres (p>0,05). O teste 
Qui-quadrado de Pearson, em relação aos relatos abertura bucal e dor 
cervical, mostrou semelhante resultado (p>0,05).
Os dados relativos aos sinais e sintomas encontrados na população 
podem ser vistos nas tabelas 3 e 4 e comparados pelo Qui-quadrado 
de Pearson, apresentando significância estatística.
Os sinais e sintomas mais presentes foram dor muscular, dor na 
ATM, dor facial e estalidos; suas frequências não foram diferentes 
entre si (p>0,05). A frequência de hábitos parafuncionais não diferiu 
em relação à dor na ATM, dor facial, estalidos e bruxismo (p>0,05). 
Limitação de abertura bucal, cefaleia tensional e interferências oclu-
sais também não diferiram entre si (p>0,05), embora esta última 
fora semelhante com a frequência de otalgia (p>0,05). Sinais e sin-
tomas que apareceram com frequência semelhante foram otalgia, es-
tresse, facetas de desgaste, edema/assimetria facial, odontalgia e dor 
cervical (p>0,05). 

Tabela 3. Distribuição das frequências absolutas e relativas dos sinais 
e sintomas

Sexo

(p<0,01) Homens Mulheres

Sinais e sintomas

Odontalgia 26 (33,8%) 113 (28,7%)

Zumbido 16 (20,8%) 93 (23,6%)

Órbita 9 (11,7%) 73 (18,5%)

Cervical 18 (23,4%) 119 (30,2%)

Cefaleia tensional 21 (27,3%) 180 (45,7%)

Dor facial 28 (36,4%) 252 (64,0%)

Assimetria 22 (28,6%) 121 (30,7%)

Fármacos 19 (24,7%) 194 (49,2%)

Facetas 43 (55,8%) 103 (26,1%)

Dor Muscular 46 (59,7%) 258 (65,5%)

Estresse 22 (28,6%) 129 (32,7%)

Hábito parafuncional 54 (70,1%) 202 (51,3%)

Bruxismo 49 (63,6%) 188 (47,7%)

Abertura bucal 27 (35,1%) 188 (47,7%)

Estalidos 30 (39,0%) 237 (60,2%)

Crepitação 7 (9,1%) 42 (10,7%)

Dor na ATM 36 (46,8%) 247 (62,7%)

Interferências 33 (42,9%) 161 (40,9%)

Ouvido 14 (18,2%) 156 (39,6%)
ATM = articulação temporomandibular.

Tabela 4. Distribuição por ordem das frequências relativas e absolu-
tas dos sinais e sintomas observados independentemente do sexo, 
relatados ou não como queixa principal

Sinais e sintomas Sim Não

Dor muscular 304 (64.5%) 167

Dor na ATM 283 (60.1%) 188

Dor facial 280 (59.4%) 191

Estalidos 267 (56.7%) 204

Hábitos parafuncionais 256 (54.4%) 215

Bruxismo 237 (50.3%) 234

Abertura bucal 215 (45.6%) 256

Cefaleia tensional 201 (42.7%) 270

Guias/interferências 194 (41.2%) 277

Otalgia 170 (36.1%) 301

Estresse 151 (32.1%) 320

Facetas 146 (31.0%) 325

Edema/assimetria 143 (30.4%) 328

Odontalgia 139 (29.5%) 332

Dor cervical 137 (29.1%) 334

Zumbido 109 (23.1%) 362

Órbita 82 (17.4%) 389

Crepitação 49 (10.4%) 422
ATM = articulação temporomandibular.
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As menores frequências encontradas foram: zumbido, dor nos olhos 
e crepitação que diferiram em relação às demais e entre si (p<0,01).
Na comparação entre os sexos, a partir da análise do teste Qui-qua-
drado de Pearson (Tabela 4), observou-se que os hábitos parafuncio-
nais, facetas de desgaste (p<0,01) e bruxismo (p<0,05) foram mais 
frequentes em homens. Dor na ATM (p<0,05), dor facial, estalidos, 
cefaleia tensional e otalgia (p<0,01) foram mais frequentes nas mu-
lheres. Não houve diferença entre demais sinais e sintomas (p>0,05).
Quanto à presença dentária na população atendida pelo projeto 
de extensão (Tabela 5), o teste Qui-quadrado de Pearson para as 
frequências absolutas, independentemente do sexo, mostrou signi-
ficância estatística ao nível de 1% (p<0,01). A maior frequência foi 
de indivíduos do grupo dentado (n=274), que diferiu em relação 
à segunda maior frequência (p<0,01), a de indivíduos do grupo 
edentado parcial (n=142). As menores frequências, que diferiram 
em relação às duas maiores (p<0,01), foram os grupos totalmente 
edentado e o edentado parcial e unimaxilar, embora suas frequências 
tenham sido estatisticamente semelhantes entre si (p>0,05).

Tabela 5. Frequência absoluta e relativa de acordo com a presença 
dentária

Tipos de arco dentário

  Dentado Edentado 
parcial

Edentado 
total

Unimaxilar 
e parcial

Sexo

   Homens 56 (73%) 13 (17%) 5 (6%) 3 (4%)

   Mulheres 218 (55%) 129 (33%) 23 (6%) 24 (6%)

Total 274 (58%) 142 (30%) 28 (6%) 27 (6%) 

Comparando-se a presença dentária entre os sexos, a partir da análise 
do teste Qui-quadrado de Pearson 2 x 2 sobre as frequências abso-
lutas constantes na tabela 5, houve diferença estatística significan-
te (p<0,01) nos indivíduos dentados entre os sexos, em que foram 
encontrados mais homens dentados do que mulheres. Por outro 
lado, no grupo de indivíduos edentados parciais, existiu uma maior 
frequência em mulheres (p<0,01). Não houve diferença estatística 
significante entre os sexos no grupo edentado total e nos indivíduos 
do grupo edentado parcial e unimaxilar (p>0,05).

DISCUSSÃO

Este estudo mostrou que a maioria dos pacientes foram mulheres 
em uma proporção cinco vezes maior. Este achado vem ao encon-
tro do retrospecto da literatura11,13-16,21,29-34, que cita fatores causais 
para este fenômeno, como hormonais13, socioculturais, entre outros. 
Também hormônios sexuais femininos teriam importante papel no 
desenvolvimento de DTM em mulheres, o que explicaria o pico 
de disfunções em idade fértil13, além de, segundo autores, ser típi-
co o comportamento das mulheres de buscar tratamento com mais 
frequência14,25, o que explicaria a maior proporção destas. Nos tra-
balhos que estudaram indivíduos ao acaso e não apenas em grupos 
sintomáticos, houve maior prevalência de mulheres do que homens 
com DTM7,18,23,29,30. No entanto, neste estudo não se buscou os fa-
tores etiológicos, limitados pelas fichas clínicas iniciais estudadas, 
mas apenas desvelar novas informações e a confirmação ou não de 
resultados de outros estudos.

Em relação à idade dos indivíduos, os resultados mostraram que 
existe um diferencial, havendo maior prevalência de indivíduos aco-
metidos de DTM na faixa etária de 20 a 39 anos, concordando com 
retrospecto da literatura13,14,21,35, apesar de contrariar o estudo17 em 
relação ao sexo feminino. Como diferencial, não se encontrou dife-
rença em relação ao sexo no que diz respeito a todas as faixas etárias 
estudadas. Autores13 citam a particularidade de que esta faixa etária 
mais acometida coincide com a plena fertilidade dos indivíduos, en-
tão talvez o fator hormonal seja relevante neste aspecto. No entanto, 
também foi relevante o percentual de indivíduos da faixa etária dos 
40 – 59 anos que buscaram atendimento, contrariando em parte o 
estudo13.
A queixa principal tem relevância considerável, pois é fator que im-
pele o indivíduo a procurar tratamento. Neste estudo, concordando 
com trabalhos anteriores8,18,20,36, os resultados mostraram que dor na 
ATM, dor facial, otalgia, bruxismo, dor mandibular, cefaleia tensio-
nal, ruído articular, trismo, limitação de abertura bucal, odontalgia 
e dor cervical foram as queixas mais citadas. A dor na ATM foi a 
mais prevalente entre os indivíduos, seguida pela dor facial, ambas 
de forma semelhante entre os sexos. No entanto, em menor grau 
que as primeiras, mas ainda importantes, a dor mandibular, cefaleia 
tensional, otalgia e bruxismo foram queixas citadas de maneira se-
melhante. Em menor grau, apareceram a odontalgia e dor cervical. 
Interessante foi o achado de que o bruxismo e odontalgia foram as 
queixas mais frequentes entre os homens, o que vem ao encontro 
de diversos trabalhos que apontam o bruxismo mais prevalente em 
homens21,32,37,38, apesar de estudos afirmarem o contrário39-42 ou 
apontarem uma similaridade entre os sexos7,15,43,44, ou seja, o tema 
é controverso na literatura. A descrição de otalgia foi mais relatada 
pelas mulheres do que pelos homens. Queixas relacionadas à dor 
mandibular, cefaleia, limitação de abertura bucal, dor cervical e tris-
mo, apesar de importantes, tiveram pouca citação pelos pacientes. 
O levantamento dos sinais e sintomas encontrados mostraram maior 
presença de dor muscular, dor na ATM, dor facial e estalidos. Em 
menor grau, apareceram os hábitos parafuncionais, dor na ATM, 
dor facial, estalidos e bruxismo. Pela ordem, a frequência de limi-
tação de abertura bucal, cefaleia tensional e interferências oclusais 
foram observadas nas fichas clínicas. Em menor grau, e semelhan-
tes, apareceram os quadros de otalgia, estresse, facetas de desgaste, 
edema/assimetria facial, odontalgia e dor cervical. As menores fre-
quências encontradas foram: zumbido, dor nos olhos e crepitação. 
Estes achados possuem particularidades quanto às prevalências en-
contradas, mas em concordância quanto aos sinais e sintomas típicos 
encontrados em indivíduos com DTM39,45, mostrando a comple-
xidade dos fatores envolvidos no surgimento dos sinais e sintomas 
presentes em indivíduos com DTM. 
Desta forma, existe grande dificuldade de comparar achados entre 
diferentes estudos em parte devido à grande variação da metodo-
logia utilizada, bem como a variabilidade do local, tipo e tamanho 
das amostras estudadas46. Foi relevante o achado de que os hábitos 
parafuncionais, facetas de desgaste e bruxismo foram mais frequen-
tes em homens do que em mulheres, ainda que em desacordo com 
alguns autores21,32,40, mas concordando com demais achados na li-
teratura42,43. Também de acordo com trabalhos anteriores estão os 
achados de que a dor na ATM, dor facial, estalidos, cefaleia tensional 
e otalgia foram mais frequentes em mulheres21,46,47. 
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Em relação à presença ou ausência dentária na população, concor-
dando com estudos40, foi encontrada maior frequência de indivíduos 
dentados com algum tipo de alteração ou disfunção, isto indicaria 
que a ausência de dentes, total ou parcial, não poderia ser apontada 
como fator predisponente para a ocorrência de DTM, contrariando 
trabalhos4,19,32. 
No entanto, foi relevante a frequência de indivíduos edentados 
parciais. Este achado talvez seja explicado pelo fato de que a faixa 
etária mais frequente com alterações foi dos 20 aos 39 anos, em 
que se depreende que os indivíduos dentados e edentados par-
ciais sejam em bom número. No entanto, esta suposição carece 
de mais estudos. 
Outro importante achado foi que houve uma frequência maior de 
homens dentados do que mulheres, invertendo-se a situação em 
relação aos edentados parciais. Neste caso, seriam as ausências den-
tárias um fator predisponente importante para a maior frequência 
de disfunções em mulheres? Esta teoria não explica o fato de que 
não houve diferença entre os sexos quando os arcos eram edentados 
totais, apesar de que, ao contrário de outros estudos, não se analisou 
o estado funcional das próteses utilizadas pelos pacientes, como em 
trabalhos5 que encontraram relação de más condições de próteses 
com DTM. Por outro lado, já existem evidências de que a oclusão, 
que poderia ser afetada por más condições de próteses ou ausências 
delas, não teria papel específico na DTM6.
As condições dos pacientes acometidos de alterações ou disfunções 
do sistema estomatognático, neste caso a DTM, são complexas e 
multifatoriais1,13,28,48. Não existe um consenso na literatura sobre os 
fatores etiológicos. Também não foi o objetivo deste trabalho des-
cortinar estes fatores e, sim, apresentar um quadro local de caracte-
rísticas presentes em pacientes que buscaram auxílio em decorrência 
de parafunções e/ou DTM junto à FO-UFPEL. Com estas infor-
mações, almeja-se ter subsídios que auxiliem o melhor entendimen-
to das particularidades de pacientes com tais alterações.

CONCLUSÃO 

Houve maior prevalência de DTM em mulheres e nas faixas etárias 
de 20 a 39 anos. Nos homens houve prevalência de sinais e sinto-
mas como bruxismo, hábitos parafuncionais e facetas de desgaste. As 
mulheres apresentaram maior frequência de sintomatologia doloro-
sa e ruídos articulares. A dor do tipo ocasional foi a mais frequente 
em ambos os sexos. Os pacientes dentados foram mais acometidos 
de DTM. Os dados encontrados evidenciam a importância da pre-
venção da DTM com o objetivo de melhorar a saúde e o bem-estar.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O estresse e as vivências na 
atividade da enfermagem podem provocar adoecimento físico e 
psíquico, o que torna importante monitorar a saúde destes profis-
sionais. O objetivo deste estudo foi avaliar frequência e intensidade 
da dor musculoesquelética e a capacidade de resiliência de profis-
sionais de enfermagem que atuam em uma unidade de nefrologia. 
MÉTODOS: Estudo transversal, descritivo, desenvolvido com 
profissionais de enfermagem que atuam na unidade de nefrologia 
de um hospital geral. Para a coleta de dados, foram utilizados 
questionário sociodemográfico, laboral e clínico, Questionário 
Nórdico de Sintomas Osteomusculares, escala analógica visual 
para a avaliação da dor e a Escala de Resiliência. 
RESULTADOS: Participaram do estudo 15 profissionais de en-
fermagem com idade entre 31 e 40 anos. A intensidade da dor 
foi de moderada a alta em diferentes regiões anatômicas. As re-
giões corporais mais acometidas foram ombros, tornozelos, pés 
e região dorsal e lombar. 40% dos participantes apresentaram 
resiliência moderada e 33,4% resiliência alta. Não ocorreu as-
sociação entre resiliência, variáveis sociodemográficas, laborais e 
intensidade da dor. 
CONCLUSÃO: A equipe de enfermagem que atua na Unidade 
Nefrológica sente dor musculoesquelética em diferentes regiões 
anatômicas e apresenta capacidade de resiliência de moderada 
a alta, o que auxilia na continuidade do desempenho de suas 
funções.
Descritores: Dor musculoesquelética, Enfermagem, Hemodiálise. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Stress and experiences 
in nursing activities can cause physical and mental illness, ma-
king it important to monitor the health of these professionals. 
The aim of the study was to assess the frequency and intensity of 
musculoskeletal pain and the resilience of nursing professionals 
working in a nephrology unit.
METHODS: Cross-sectional, descriptive study, developed with 
nursing professionals who work in the nephrology unit of a general 
hospital. For data collection, a sociodemographic, labor and clinical 
questionnaire, a Nordic musculoskeletal symptom questionnaire, a 
numerical pain assessment scale and a resilience scale were used.
RESULTS: 15 nursing professionals aged between 31 and 40 
years participated in the study. Pain intensity was moderate to 
high in different anatomical regions. The most affected body 
regions were shoulders, ankles, feet and the dorsal and lumbar 
region. 40% of participants showed moderate resilience and 
33.4% high resilience. There was no association between resi-
lience, sociodemographic and work variables and pain intensity.
CONCLUSION: The nursing team working in the nephrolo-
gy unit deals with musculoskeletal pain in different anatomical 
areas and presents moderate to high resilience, which helps them 
to continue performing their functions.
Keywords: Hemodialysis, Musculoskeletal pain, Nursing.

INTRODUÇÃO 

No âmbito da rede de atenção à saúde, os profissionais estão ex-
postos a doenças ocupacionais, elevados níveis de estresse1,2 e vários 
riscos, incluindo ergonômicos e psicossociais, que interferem nega-
tivamente na saúde, na produtividade e nas relações com demais 
membros da equipe3. 
A Sociedade Brasileira de Nefrologia aponta que cerca de 850 mi-
lhões de pessoas apresentam doença renal no mundo4. A assistência 
de enfermagem a pacientes com insuficiência renal crônica tem au-
mentado ao longo dos anos devido à elevada morbidade e mortali-
dade5. Para exercer a assistência efetiva, além de expertise clínica, o 
profissional deve ter habilidade para lidar com os sentimentos do 
paciente, dos familiares e suas próprias emoções5.
Esse cuidar, como um processo de trabalho, pode impactar a vida e 
saúde desses trabalhadores, pois o seu ambiente apresenta situações, 
atividades e fatores potenciais de adoecimento. A dor musculoesque-
lética é um problema de saúde e desafio entre os profissionais de en-
fermagem, por se tratar de distúrbio incapacitante, que compromete 
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a qualidade de vida, leva ao absenteísmo e reduz o rendimento no 
trabalho6. Redução de pessoal, cortes de salários, elevado número de 
pacientes em hemodiálise e manuseio de equipamentos são exigên-
cias que contribuem negativamente na saúde e qualidade de vida dos 
trabalhadores que atuam em unidades de nefrologia7.
Na perspectiva de melhor enfrentamento à dor musculoesquelética, 
estudos tem focado a resiliência como fator de proteção à saúde dos 
trabalhadores. Esta é conceituada como a capacidade do ser humano 
de enfrentar, aprender e vencer uma adversidade, de forma a se for-
talecer ou transformar-se por ela8. Pessoas resilientes são capazes de, 
após uma dificuldade, restabelecer o equilíbrio, emocional e mental, 
aprender com a experiência e tornarem-se mais fortes e preparadas9.
A partir destas considerações, o presente estudo teve como objetivo 
avaliar frequência, intensidade da dor musculoesquelética e capaci-
dade de resiliência de profissionais de enfermagem que atuam em 
uma unidade de nefrologia hospitalar.

MÉTODOS

Estudo transversal, descritivo, que incluiu apenas profissionais de 
enfermagem que atuam na unidade de nefrologia de um hospital 
geral, filantrópico, situado na região noroeste do Rio Grande do Sul.
A população alvo do estudo foi constituída de 18 profissionais de en-
fermagem. Os critérios de inclusão foram ser integrante da equipe de 
enfermagem, atuar na unidade de nefrologia na referida instituição e 
assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
A coleta de dados ocorreu no período de dezembro de 2019 a mar-
ço de 2020, mediante a aplicação dos instrumentos: questionário 
sociodemográfico, laboral e clínico, Questionário Nórdico de Sinto-
mas Osteomusculares (QNSO)11,12, escala analógica visual (EAV)13 
e Escala de Resiliência (ER)9-14.
O questionário sociodemográfico, clínico e laboral contemplou 
questões referentes à caracterização sociodemográfica dos participan-
tes, trabalho e condições de saúde. O QNSO validado11 e adaptado 
para cultura brasileira12 consiste em 36 questões múltiplas e binárias 
quanto à ocorrência de distúrbios musculoesqueléticos no último 
ano e nos últimos sete dias que antecederam a coleta de dados, a 
consulta com profissionais de saúde e impedimento para atividades 
do cotidiano, em nove regiões anatômicas: pescoço, ombros, parte 
superior das costas, cotovelos, punhos/mãos, parte inferior das cos-
tas, quadril/coxas, joelhos, tornozelos/pés12. A EAV tem enumeração 
de zero a 10, em que zero representa “sem dor” e 10 “dor máxima”13. 
Neste estudo, os escores zero = sem dor, ≤ 4 para dor leve a modera-
da e ≥ 5 para dor moderada a intensa foram considerados.
A ER traduzida e validada para o português14 avalia o nível de adap-
tação psicossocial positiva do indivíduo diante de situações marcan-
tes da vida. Contempla 25 itens, com opções de resposta em es-
cala Likert, que variam de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo 
totalmente). Para classificação, foi considerada a pontuação inferior 
a 121 como baixa resiliência, de 121 a 146 moderada resiliência e 
acima de 147 alta resiliência15.
O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Avaliação do 
hospital e em seguida pelo CEP da UNIJUÍ, sob Parecer Consubs-
tanciado nº 3.657.852. Foram observados todos os preceitos éticos 
que envolvem pesquisa com seres humanos, conforme preconizado 
na Resolução 466/12 do Ministério da Saúde10.

Análise estatística
Para análise, os dados foram inseridos em um banco de dados no 
Microsoft Office Excel, com dupla digitação independente. Após a 
verificação dos possíveis erros e/ou inconsistências, foi realizada a 
correção e os dados foram transferidos para o Software Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) versão 22.0 e analisados com es-
tatística descritiva e inferencial, sendo usados testes de associação e/
ou correlação das variáveis categóricas, conforme assimetria da dis-
tribuição pelos testes de normalidade de Shapiro-Wilk, Exato de Fi-
sher e Qui-quadrado de Pearson, sendo considerados significativos 
os valores de p<0,05.

RESULTADOS 

Foram incluídos no estudo 15 profissionais de enfermagem que 
preencheram os critérios de inclusão. Destes, três enfermeiros e 12 
técnicos de enfermagem. A maioria dos participantes foi do sexo 
feminino (80%) e o maior percentual na faixa etária de 31 a 40 
anos (46,7%). Em relação ao estado civil, a maioria tem compa-
nheiro(a) e tem filhos. 
No que diz respeito às características profissionais, o maior percen-
tual é de técnicos de enfermagem (80,0%), com tempo de formação 
entre 6 e 10 anos (33,3%), cumprindo carga horária de 36 horas 
semanais (80,0%), com único vínculo empregatício (66,7%). O 
maior percentual dos entrevistados atua de 5 a 10 anos na profissão 
(46,7%), sendo que 20,0% atuam há mais de 10 anos e 20,0%, há 
menos de 1 ano.
As diferentes regiões anatômicas relacionadas à dor musculoesque-
lética mencionadas pelos participantes da pesquisa são apresentadas 
na tabela 1. Os maiores percentuais de dor nos últimos 12 meses 
foram na região dos ombros (46,7%), seguida dos tornozelos/pés 
(40,0%) e região dorsal e lombar (33,3%). O maior percentual de 
dor nos últimos sete dias foi nos ombros (26,7%) e região lombar 
(26,7%), seguidas da região dorsal (20,0%). O impedimento para 
realização de atividades normais no último ano foi igual (6,7%) para 
distúrbios na região do pescoço, ombros, região dorsal e lombar. 
20,0% dos profissionais da saúde no mesmo período consultaram-se 
por distúrbios na região lombar. 
A tabela 2 apresenta as características sociodemográficas e de tra-
balho segundo avaliação da intensidade da dor atribuída pelos 
participantes. Os resultados demonstram que as mulheres, com 

Tabela 1. Frequência de sintomas osteomusculares por região ana-
tômica referidos pelos profissionais de enfermagem que atuam na 
unidade de nefrologia de hospital geral 

Sintomas osteomus-
culares por regiões 
corporais

PDF
N (%)

IAN
N (%)

CPS
N (%)

PR
N (%)

Pescoço 4(26,7%) 1(6,7%) - -

Ombros 7(46,7%) 1(6,7%) 1(6,7%) 4(26,7%)

Região dorsal alta 5(33,3%) 1(6,7%) 1(6,7%) 3 (20%)

Região lombar 5(33,3%) 1(6,7%) 3 (20%) 4(26,7%)

Tornozelos/Pés 6 (40%) - - 2(13,3%)
PDF = Nos últimos 12 meses, teve problemas como dor, formigamento/dor-
mência; IAN = Nos últimos 12 meses, foi impedido de realizar atividades nor-
mais; CPS = Nos últimos 12 meses, consultou algum profissional da saúde; 
PR= Nos últimos 7 dias teve algum problema.
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Tabela 2. Características sociodemográficas e laborais segundo a avaliação da intensidade da dor de profissionais de enfermagem que atuam 
na unidade de nefrologia de hospital geral

Características                          n
Intensidade 

da dor
≤ 4 (n/%)

Intensidade 
da dor

≥ 5 (n/%)

Valor de p*

Sexo Feminino
Masculino

12
3

4 (33,0)
2 (66,7)

8 (67,0)
1 (33,3)

0,341

Idade (anos) 18 a 30
31 a 40
41 a 50
Mais de 50

5
7
2
1

2(40,0)
2(28,6)
2(100)
1(100)

3 (60,0)
5 (71,4)

-
-

0,400

Categoria profissional Enfermeiro
Técnico de enfermagem

3
12

2 (66,7)
4 (33,3)

1 (33,3)
8 (66,7)

0,292

Ocupa cargo de chefia Não
Sim

13
2

5 (38,5)
1 (50,0)

8 (61,5)
1 (50,0)

0,657

Jornada de trabalho diária (horas) 6
12

12
3

4 (33,3)
2 (66,7)

8 (66,7)
1 (33,3,)

0,341

Carga horária semanal (horas) 36
40

12
3

5 (41,7)
1 (33,3)

7 (58,3)
2 (66,7)

0,659

Outro vínculo empregatício Sim
Não

5
10

3 (60,0)
3 (30,0)

2 (40,0)
7 (70,0)

0,287

Pratica atividade física Sim
Não
Às vezes

5
3
7

2 (40,0)
1 (33,4)
3 (42,8)

3 (60,0)
2 (66,6)
4 (57,2)

0,916

Tempo de lazer suficiente Sim
Não

6
9

3 (50,0)
3 (33,3)

3 (50,0)
6 (66,7)

0,455

* Teste Exato de Fisher, significativo para p<0,05.

Tabela 3. Características sociodemográficas e laborais segundo a capacidade de resiliência de profissionais de enfermagem que atuam em 
uma unidade de nefrologia de hospital geral

Capacidade de Resiliência

Características n Baixa
n (%)

Moderada
n (%)

Alta
n (%)

Valor de p*

Sexo Feminino
Masculino

12
3

4 (33,3)
0(0,0)

4 (33,3)
2 (66,7)

4 (33,3)
1 (33,3)

0,435

Idade (anos) 18 a 30
31 a 40
41 a 50
Mais de 50

5
7
2
1

1 (20,0)
3 (42,9)
0 (0,0)
0 (0,0)

1 (20,0)
3 (42,9)
1 (50,0)
1 (100)

3 (60,0)
1 (14,2)
1 (50,0)
0 (0,0)

0,422

Estado conjugal Com companheiro (a)
Sem companheiro (a)

12
3

4 (33,3)
0 (0,0)

4 (33,3)
2 (66,7)

4 (33,3)
1 (33,3)

0,435

Categoria profissional Enfermeiro
Técnico de enfermagem

3
12

0 (0,0)
4 (33,3)

2 (66,7)
4 (33,3)

1 (33,3)
4 (33,3)

0,435

Jornada de trabalho diária (horas) 6
12

12
3

2 (16,7)
2 (66,7)

6 (50,0)
0 (0,0)

4 (33,3)
1 (33,3)

0,153

Tempo de atuação na enfermagem (ano) Menos de 1
De 3 a 5
De 5 a 10
Mais de 10

3
2
7
3

0 (0,0)
1 (50,0)
3 (42,9)
0 (0,0)

1 (33,3)
0 (0,0)
3 (42,9)
2 (66,7)

2 (66,7)
1 (50,0)
1 (14,2)
1 (33,3)

0,423

Outro vínculo empregatício Sim
Não

5
10

2 (40,0)
2 (20,0)

2 (40,0)
4 (40,0)

1 (20,0)
4 (40,0)

0,638

* Teste Qui-Quadrado de Pearson.

idade entre 31 e 40 anos, técnicas de enfermagem, que não exer-
cem cargo de chefia e/ou coordenação de unidade, atuam em 
jornada de 6 h diárias e 36 h semanais, com vínculo empregatício 
exclusivo, apresentaram maior intensidade da dor. Não ocorreu 
associação entre características sociodemográficas, laborais e in-
tensidade de dor. Somente cinco (33,3%) profissionais praticam 

atividade física regularmente e metade deles avalia o tempo de 
lazer como adequado. 
Quanto à capacidade de resiliência, constatou-se que 26,6% dos 
participantes apresentam baixa resiliência, 40,0% moderada e 
33,4% alta. A tabela 3 apresenta as características sociodemográficas 
e laborais segundo a capacidade de resiliência, e embora não tenha 
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ocorrido diferença estatística significativa entre características socio-
demográficas, laborais e capacidade de resiliência, os profissionais de 
enfermagem do sexo masculino, mais jovens, solteiros, enfermeiros, 
que cumprem jornada de trabalho de 6 horas, que atuam a menos 
de 1 ano ou a mais de 10 anos na profissão e que mantém vínculo 
empregatício exclusivo apresentaram melhores escores.

DISCUSSÃO 

Profissionais de enfermagem que atuam em unidade de nefrologia 
estão expostos a diversos riscos, que podem desencadear dor mus-
culoesquelética e danos à saúde física e psíquica. A saúde dos traba-
lhadores merece atenção e ações no âmbito profissional, pessoal e 
organizacional, como confirmam os resultados do presente estudo, 
com predomínio de mulheres que sentem dor em diferentes regiões 
anatômicas do corpo. Resultados semelhantes reportam atenção às 
particularidades de cada profissional2 e que as atividades como trans-
porte de peso excessivo, deslocamento de máquinas, equipamentos 
e insumos, aliados ao cuidado a pacientes com limitações físicas, re-
querem maior esforço físico durante a assistência7.
A caracterização dos participantes quanto às variáveis laborais si-
naliza um alerta para gestores e profissionais de saúde atuantes em 
nefrologia acerca da carga horária semanal de trabalho, visto que 
a dor incide com mais frequência e intensidade nas mulheres em 
atividades que exigem esforço físico e postura ortostática16. Além 
disso, a equipe necessita ampliar conhecimento sobre benefícios da 
realização de atividade física periódica a fim de fortalecer a mus-
culatura, assim como prevenir dor crônica e danos irreversíveis, 
os quais podem inviabilizar esses profissionais para o trabalho. A 
prática regular de atividade física é recomendada como interven-
ção terapêutica para várias condições de dor, inclusive as muscu-
loesqueléticas17,18. 
O ritmo intenso e a organização do trabalho constituem fatores de 
risco relacionados ao desconforto e à dor osteomuscular19. Investi-
gação sobre riscos ocupacionais com 30 profissionais de enferma-
gem constatou que longas jornadas de trabalho, postura incorreta, 
estrutura física inadequada e esforços repetitivos podem desencadear 
dor20 e que esforço físico e mental, baixa remuneração e estilo de 
vida contribuem para exaustão e fadiga, inclusive repercutindo ne-
gativamente no cuidado aos pacientes e na qualidade de vida dos 
profissionais de saúde21. 
Em relação às variáveis laborais, mais especificamente o tempo de 
atuação da equipe, evidenciou-se que se trata de profissionais com 
expertise na área. Este resultado pode ser utilizado pelos próprios 
profissionais de maneira positiva e como subsídio para melhor en-
frentamento das adversidades do cotidiano de trabalho e reduzir 
níveis de estresse e dor musculoesquelética. Por outro lado, a dor 
musculoesquelética e níveis de estresse foram relacionados com o 
tempo de serviço16. 
Os resultados da pesquisa aliados a outras investigações, nacionais 
e internacionais, demonstram quanto a dor musculoesquelética in-
terfere negativamente na saúde, no desempenho das atividades la-
borais, na qualidade de vida pessoal e profissional e na instituição 
com um todo. 
Pesquisa com 214 profissionais de enfermagem constatou que 
100% deles referiu dor musculoesquelética e mais da metade decla-

rou ter ao menos uma doença osteomuscular2. Os autores destacam 
que a saúde dos profissionais chama atenção, não apenas para o tra-
balhador, como para a instituição, na diminuição do rendimento e 
produção do colaborador. A dor é equiparada aos sinais vitais para 
ensejar sua mensuração. Um sintoma osteomuscular requer identi-
ficação, avaliação e manejo adequados com vistas a um tratamento 
eficaz, prevenção do adoecimento e redução do risco de prejuízos à 
qualidade da assistência22.
Apesar de somente 6,7% dos participantes afirmarem impossibili-
dade de realizar atividades laborais normais no último ano, este não 
é um resultado menos importante, pelo contrário, constitui um in-
dicador tanto para gestores quanto trabalhadores de unidades renais 
no intuito de planejamento, implementação de ações preventivas e 
promocionais com foco na saúde, segurança e qualidade de vida dos 
trabalhadores e da instituição. Apesar da consciência dos riscos para 
a saúde, muitos profissionais continuam no desempenho de suas 
atividades laborais e convivem com o desconforto físico por lon-
gos períodos, uma situação preocupante22. Doenças ocupacionais 
são responsáveis por elevados afastamentos do trabalho e, na área da 
saúde, mais especificamente na enfermagem, categoria numerosa, 
os afastamentos causam impacto significativo nas instituições e na 
assistência à sociedade6.
Na análise dos locais e intensidade de dor referida aliada a capaci-
dade de resiliência, o fato de mais de 70% dos participantes apre-
sentarem capacidade de resiliência de moderada a alta pode ser um 
indicador positivo que contribui para a manutenção deles no exer-
cício da profissão, mesmo com dor. Pesquisa com 40 trabalhadores 
da saúde obteve resultados semelhantes ao evidenciar que os técnicos 
de enfermagem expressam médias de resiliência inferiores em relação 
aos profissionais de nível superior, justificada pelo menor nível de 
instrução, formação profissional e pelas altas demandas físicas e psi-
cológicas que envolvem assistência ao paciente23. Ressalta-se que esse 
cenário requer atenção e ações de gestores e dos próprios profissio-
nais de enfermagem para manter e elevar a capacidade de resiliência.
A implementação de ações educativas objetiva ampliar o conheci-
mento acerca dos riscos ocupacionais a que estes profissionais estão 
expostos, mantendo a saúde e prevenindo danos físicos e emocio-
nais. A resiliência pode ser usada como mecanismo positivo, con-
tribuindo para que os profissionais consigam amenizar os riscos do 
trabalho, com apoio da família e colegas da equipe por meio das 
trocas de experiências, compartilhamento de conhecimentos e vi-
vências, aumentando a satisfação no trabalho e constituindo uma 
fonte de proteção à saúde24. 
As características do trabalho em unidades de hemodiálise favore-
cem lesões à saúde do trabalhador5. Neste sentido, avaliações per-
manentes da condição de saúde dos trabalhadores nestes serviços, 
aliadas a programas de promoção da saúde e bem-estar no trabalho, 
são fundamentais25.
A avaliação da intensidade e locais de dor musculoesquelética e a 
capacidade de resiliência dos participantes da pesquisa necessita de 
atenção de gestores, enfermeiros e demais integrantes da equipe de 
enfermagem que atuam na unidade nefrológica, visando ações e in-
tervenções educativas direcionadas à ampliação dos conhecimentos 
sobre dor musculoesquelética e resiliência, com objetivo de prepará-
-los para melhor enfrentamento das demandas físicas e emocionais 
na referida unidade.
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Além da ampliação de conhecimentos, devem ser feitas mudanças 
na estrutura física e funcional do serviço, tais como mobiliário e 
tecnologias que favoreçam a ergonomia, assim como proporcio-
nar ginástica laboral. Os resultados podem instigar pesquisadores 
e contribuir na redução de lacunas sobre a temática, resultando 
em mudanças de concepções, posturas, ampliação da qualidade 
da assistência ao paciente em nefrologia e da qualidade de vida 
dos profissionais dentro e fora do ambiente de trabalho.
Dentre as limitações desta investigação, o fato de ter sido realizada 
em apenas uma unidade limita a possibilidade de generalização e 
comparação dos resultados.

CONCLUSÃO

Os resultados mostram que a equipe de enfermagem que atua na 
unidade nefrológica sente dor musculoesquelética em diferentes re-
giões anatômicas e apresenta capacidade de resiliência de moderada 
a alta, o que auxilia a continuidade do desempenho de suas funções.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Os pensamentos catastrófi-
cos são fatores avaliativos importantes porque interferem no ge-
renciamento da dor e no grau de incapacidade, uma vez que me-
diam as respostas à dor. O estudo objetivou investigar a relação 
entre pensamentos catastróficos e as dimensões de incapacidade 
funcional em portadores de dores crônicas de origem musculoes-
quelética no âmbito da atenção básica a saúde. 
MÉTODOS: Estudo descritivo transversal que incluiu 50 
pacientes de ambos os sexos, com idade entre 18 e 59 anos, 
portadores de dor crônica musculoesquelética, com intensi-
dade de 3 a 7 pela escala analógica visual. Para avaliação da 
catastrofização da dor foi utilizada a Escala de Pensamentos 
Catastróficos sobre a Dor (B-PCS) e a interferência da dor 
na funcionalidade foi avaliada pelo Índice de Incapacidade 
Relacionada à Dor (PDI). 
RESULTADOS: A maioria dos pacientes foi do sexo feminino 
(94%), com média etária de 42±10,3 anos, mediana da dor 7 
[6-7], nível fundamental de escolaridade (62%), sem emprego 
(66%) e sedentários (76%). Catastrofização (56%). A maior pre-
valência de dor foi identificada nas regiões toracolombar (38%), 
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anterior dos joelhos (32%), lombossacral e face (30%). Houve 
correlação direta e significativa entre os escores da PCS e do PDI 
(ρ=0,56; p<0,01) e entre os escores do PDI e os subdomínios 
ruminação (ρ=0,34; p<0,01), magnificação (ρ=0,57; p<0,01) e 
desesperança (ρ=0,53; p<0,01).
CONCLUSÃO: Os portadores de dor crônica apresentaram 
orientação mental em direção aos aspectos mais desagradáveis da 
dor, acarretando menor participação nas atividades cotidianas, 
com repercussão sobre a capacidade funcional.
Descritores: Atenção primária a saúde, Catastrofização, Dor 
crônica, Dor musculoesquelética.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Catastrophic thoughts 
are an important evaluative factor because they interfere with 
pain management and degree of disability since they affect res-
ponses to pain. The study aimed to investigate the relationship 
between catastrophic thoughts and the dimensions of functional 
disability in patients with chronic musculoskeletal pain in pri-
mary health care. 
METHODS:  A cross-sectional descriptive study that included 
50 patients of both genders, aged 18 to 59 years, with chronic 
musculoskeletal pain, with intensity from 3 to 7 by the visual 
analog scale.  To evaluate pain catastrophization, the Brazil vali-
dated Pain Catastrophizing Scale (B-PCS) was used and the in-
terference of pain on function was assessed by the Pain Disability 
Index (PDI). 
RESULTS: Most patients were female (94%), mean age 
42±10.3 years, median pain 7 [6-7], basic schooling level 
(62%), unemployed (66%), and sedentary (76%). Catastro-
phizing (56%). The regions with the highest prevalence of pain 
were thoracolumbar (38%), anterior knees (32%), lumbosacral 
and face (30%). There was a direct and significant correlation 
between the PCS and PDI scores (ρ=0.56; p <0.01), as well 
as between the PDI scores and the subdomains: rumination 
(ρ=0.34; p <0.01), magnification (ρ=0.57; p<0.01) and hel-
plessness (ρ=0.53; p<0.01). 
CONCLUSION: People with chronic pain demonstrate a ten-
dency towards the most unpleasant aspects of pain, resulting in 
less participation in daily activities, with impacts on functional 
capacity.
Keywords: Catastrophization, Chronic pain, Musculoskeletal 
pain, Primary health care. 
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INTRODUÇÃO

A dor, cujo conceito foi recentemente revisado pela International 
Association for the Study of Pain (IASP), é definida como uma “ex-
periência sensitiva e emocional desagradável associada, ou seme-
lhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial”. 
O construto da percepção da dor ocorre por meio de processos 
subjetivos sendo, por conseguinte, uma experiência individual e 
multidimensional1. 
A dor crônica (DC) é definida como desconforto que persiste contí-
nua ou episodicamente por mais de 3 meses1, frequentemente de ori-
gem musculoesquelética2. A prevalência mundial da DC em adultos 
é de 40%3. No Brasil, os dados são imprecisos, com taxas variando 
entre 30 e 70%, o que reflete provavelmente dados regionais4. A dor 
crônica musculoesquelética (DCME) é considerada condição inca-
pacitante que interfere nas atividades de vida diária e ocupacionais, 
onera os custos sociais5 e representa uma das principais queixas no 
âmbito dos serviços de atenção primária à saúde6,7. 
É relevante compreender o significado universal do termo incapa-
cidade. Segundo a Classificação Internacional da Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF), “incapacidade” é um termo abrangente 
que compreende deficiências, limitações de atividade e restrições de 
participação8. Considerando a influência dos aspectos psicossociais 
na gênese e persistência da dor, é possível compreender a relação 
entre pensamentos catastróficos, limitações de atividade e restrições 
de participação9. 
Catastrofizar a dor refere-se à interpretação negativa ampliada de 
uma experiência dolorosa real ou esperada, caracterizada pelo pen-
samento focado de forma excessiva nas sensações dolorosas, com 
sentimento de impotência em lidar com a dor e inabilidade de se 
desvencilhar dos pensamentos que surgem de forma antecipada, du-
rante ou após sentir dor9.
A catastrofização abrange três dimensões, que são a magnificação, 
caracterizada pela amplificação da percepção da intensidade doloro-
sa e expectativa de resultados negativos; a ruminação, que se refere 
à ocorrência repetitiva de pensamentos negativos, preocupação e 
inabilidade de suprimir ou desviar a atenção dos pensamentos rela-
cionados à dor; e, por último, a desesperança ou desamparo, referida 
pela sensação de incompetência para controlar a dor9-11.
Embora a DCME represente uma das principais causas que leva 
a população à procura por atendimento nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), não tem sido no âmbito da atenção primária à saúde 
que esses pacientes encontram tratamento direcionado ao modelo 
biopsicossocial da dor. Apesar de ser possível instituir abordagem 
multidisciplinar eficaz e segura na atenção primária, em muitas UBS 
os pacientes são encaminhados a especialistas ou recebem apenas tra-
tamento farmacológico7; ou ainda, na maioria dos casos o resultado 
da intervenção terapêutica frustra pacientes e a equipe de saúde2.
Adicionalmente, o estudo da relação entre pensamentos catastrófi-
cos, intensidade dolorosa e incapacidade funcional tem sido dire-
cionado frequentemente a dores muito específicas como osteoar-
trite dos joelhos, artroplastia de joelho e DC no ombro, portanto 
as conclusões dessas análises são restritas a tais condições especiais 
de saúde12. 
Tal contexto demonstra a importância de estudos sobre a DC de 
origem musculoesquelética no nível primário de atenção à saúde7, 

pois o conhecimento resultante pode propiciar maior compreensão 
dos mecanismos da DCME e subsidiar bases teóricas que funda-
mentem melhor planejamento de estratégias para enfrentamento da 
dor, pautadas no modelo biopsicossocial.
O presente artigo abordou aspectos negativos da interação entre por-
tadores de DCME e os fatores contextuais ambientais e pessoais, que 
culminou em limitações das atividades cotidianas8. 
Este estudo teve como objetivo investigar a relação entre pensamen-
tos catastróficos e as dimensões de incapacidade funcional em por-
tadores de DC de origem musculoesquelética no âmbito da atenção 
básica a saúde.

MÉTODOS

Estudo descritivo transversal, do tipo consecutivo, composto por 
usuários cadastrados numa UBS no município de Serra Talhada, 
Pernambuco. Os dados foram coletados em entrevista individual, 
única e realizada em ambiente privativo. Os critérios de inclusão 
compreenderam: indivíduos de ambos os sexos; com idade entre 18 
e 59 anos; queixa de DCME com duração superior a 3 meses, com 
dor de intensidade entre 3 e 7 pela escala analógica visual (EAV)13; 
funções cognitivas preservadas e boa compreensão da língua portu-
guesa; que preencheram completamente os questionários. Foram ex-
cluídos os pacientes com diagnóstico de qualquer condição de saúde 
incapacitante no transcurso da pesquisa ou com dados incompletos.
O instrumento para identificação das condições de saúde e sociode-
mográficas foi a ficha de cadastro individual do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Para avaliação multidimensional da dor e localização 
da dor foi aplicada a versão validada para população brasileira do In-
ventário Breve de Dor (IBD)14 com escala de zero a 10 para graduar 
a intensidade da dor e sua interferência nas atividades cotidianas. 
Foi considerada como dor mais intensa a dor avaliada pelo paciente 
quando preencheu o questionário e dor menos intensa a média da 
dor das últimas 24h.
A avaliação das dimensões de incapacidade e interferência funcional 
da dor foi realizada por meio do Índice de Incapacidade Relacionada 
com a Dor (Pain Disability Index – PDI)15, instrumento constituído 
por sete itens que avaliam a limitação funcional relacionada à dor 
nas responsabilidades familiares e domésticas, atividades de lazer, ati-
vidades sociais, trabalho, comportamento sexual, cuidados pessoais 
e atividades vitais. Cada item tem classificação numérica de 11 pon-
tos (zero a 10); zero significa nenhuma incapacidade e 10 significa 
que todas as atividades nas quais o paciente normalmente estaria 
envolvido foram totalmente interrompidas ou impedidas pela dor. 
Quanto maior o escore final, maior o comprometimento funcional 
do paciente devido à dor.
A versão traduzida e validada para população brasileira da Escala 
de Pensamentos Catastróficos sobre a Dor (B-PCS)16 foi utilizada 
para identificar a amplificação da percepção dolorosa e a ocorrência 
de crenças distorcidas relacionadas à dor. Os participantes refletiram 
sobre 13 declarações que descreviam pensamentos e sentimentos 
relacionados às experiências dolorosas, e indicaram o seu grau por 
meio da escala que varia entre zero, mínimo, e 4, muito intenso. 
A soma de todos os itens originou pontuação total entre zero e 52, 
além de três escores de subescalas avaliando ruminação, magnifica-
ção e desesperança. 



323

Pensamentos catastróficos e incapacidade funcional em 
portadores de dor crônica na Atenção Primária à Saúde

BrJP. São Paulo, 2021 out-dez;4(4):321-6

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Universidade de Pernambuco sob parecer nº 3.041.726. Todos os 
participantes de pesquisa assinaram Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE).

Análise estatística
A análise descritiva e por inferências foi realizada pelo programa es-
tatístico SPSS versão 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA, Release 
16.0.2, 2008). Na estatística descritiva para as variáveis categóricas 
foram calculadas as frequências absolutas e percentuais. As análises 
foram bicaudais, os valores de p foram calculados, intervalos de con-
fiança de 95% (IC95%) quando calculados foram exatos e o nível 
de significância adotado foi 5%. A fim de verificar possíveis asso-
ciações entre a presença de catastrofização e o comprometimento 
funcional relacionado à dor, foi aplicado o teste Qui-quadrado de 
Pearson. Os escores foram testados quanto à normalidade por meio 
do teste Shapiro-Wilk. A análise de homocedasticidade dos dados foi 
feita pelo teste de Levene. Na ausência desses pressupostos, o teste U 
de Mann-Whitney foi aplicado na análise comparativa intergrupos 
para comparar os postos de média do escore total do PDI e dos seus 
domínios. 
O teste de correlação de Spearman foi aplicado para verificar pos-
síveis correlações entre catastrofização e seus domínios, intensidade 
da dor e incapacidade funcional relacionada à dor. Para a variável 
dependente dicotômica catastrofização, avaliada pela B-PCS, foi 
utilizado como ponto de corte o escore PCS≥2417, indicativo da 
presença de amplificação da percepção dolorosa e de crenças distor-
cidas relacionadas à dor, gerando as categorias de catastrofizadores e 
não catastrofizadores. A magnitude das correlações foi estabelecida 
segundo critérios de Miot18.

RESULTADOS

A amostra foi constituída por 50 portadores de DCME, de ambos 
os sexos, com média de idade de 42±10 anos e mediana da dor per-
cebida de 7 [6-7], sendo que 94% eram do sexo feminino, 62% 
tinham nível fundamental de escolaridade, 66% estavam desempre-
gados, 76% eram sedentários e 72% não tinham acesso ao atendi-
mento de saúde mental. 
Foi identificada presença de pensamentos catastróficos em mais da 
metade da amostra (56%). As regiões com maior prevalência de 
queixas álgicas foram face (30%), cervical (22%), toracolombar 
(38%), lombossacral (30%) e região anterior dos joelhos (32%), po-
rém houve queixas de dor em múltiplas regiões. 
A comparação intergrupos, separados pela presença de pensamentos 
catastróficos, mostrou associação significativa entre a categoria ca-
tastrofizadores e comprometimento funcional relacionado à dor nas 
atividades de lazer (p=0,042), sociais (p=0,003), de sobrevivência 
(p=0.009) e nos cuidados pessoais (p=0,042). A presença de pen-
samentos catastróficos não foi associada ao comprometimento das 
atividades relacionadas às responsabilidades familiares, atividades 
profissionais e sexual (Tabela 1).
A análise comparativa intergrupos dos postos de média do escore 
total do PDI e dos escores dos seus domínios mostrou valores sig-
nificativamente mais elevados na categoria catastrofizadores para 
a variável incapacidade relacionada à dor (p=0,008), bem como 

para as variáveis comprometimento funcional nas atividades sociais 
(p=0,013), na atividade sexual (p=0,022), nas atividades de sobrevi-
vência (p=0,006) e nos cuidados pessoais (p=0,019). 
Foi observada tendência de significância estatística na comparação 
intergrupos para a variável comprometimento funcional nas ativi-
dades de lazer, com superioridade numérica dos postos de média na 
categoria catastrofizadores (Tabela 2). 
A análise de correlação dos ranks não mostrou relação significativa 
(p=0,097) entre a presença de pensamentos catastróficos, avaliada 
por meio da B-PCS, e a percepção da intensidade dolorosa, avaliada 
pela EAV (Figura 1a). 
Houve moderada correlação positiva e significativa (ρ=0,56; 
p<0,001) entre pensamentos catastróficos e o comprometimento 
funcional relacionado à dor, avaliado por meio do PDI (Figura 1b). 
De modo similar, constatou-se correlações significativas (p<0,001) 
de magnitude moderada entre o comprometimento funcional e os 
domínios magnificação (ρ=0,57; figura 1c) e desesperança (ρ=0,53; 
figura 1e), e de fraca magnitude com o domínio ruminação (ρ=0,34; 
figura 1d). Tais achados demonstram que essas variáveis apresentam 
crescimento simultâneo de valores, ou seja, a magnitude da catastro-
fização e dos seus domínios apresenta relação diretamente propor-
cional ao comprometimento funcional derivado da dor. 

Tabela 1. Análise comparativa da distribuição das frequências dos 
domínios do comprometimento funcional avaliado pelo Pain Disability 
Index entre os grupos de pacientes dicotomizados quanto à presença 
de pensamentos catastróficos

Domínios do comprome-
timento funcional relacio-
nado à dor 

Catastro-
fizadores 

(n=28)

Não catas-
trofizado-
res (n=22)

Valor de p*

n (%) n (%)

Responsabilidades familiares

   Sim 15 (53,6) 8 (36,4) 0,226

   Não   13 (46,4) 14 (63,6)

Atividades de lazer

   Sim 17 (60,7) 7 (31,8) 0,042

   Não   11 (39,3) 15 (68,2)

Atividades sociais

   Sim 18 (64,3) 5 (22,7) 0,003

   Não   10 (35,7) 17 (77,3)

Atividades profissionais

   Sim 14 (50,0) 8 (36,4) 0,335

   Não   14 (50,0) 14 (63,6)

Atividade sexual

   Sim 14 (50,0) 6 (27,3) 0,103

   Não   14 (50,0) 16 (72,7)

Cuidado pessoal

   Sim 17 (60,7) 7 (31,8) 0,042

   Não   11 (39,3) 15 (68,2)

Atividades de sobrevivência

   Sim 18 (64,3) 6 (27,3) 0,009

   Não   10 (35,7) 16 (72,7)
*Teste Qui-quadrado de Pearson.
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Tabela 2. Análise comparativa dos postos de média do escore total do Pain Disability Index e dos seus domínios entre os grupos de pacientes 
dicotomizados quanto à presença de pensamentos catastróficos

Variáveis Catastrofizadores (n=28) Não catastrofizadores (n=22) U Valor de p*

Comprometimento funcional relacionado à dor 30,34 19,34 443,5 0,008

Responsabilidades familiares 27,00 23,59 350,0 0,404

Atividades de lazer 28,98 21,07 405,0 0,053

Atividades sociais 29,93 19,86 432,0 0,013

Atividades profissionais 28,66 21,48 396,5 0,080

Atividade sexual 29,57 20,32 422,0 0,022

Cuidado pessoal 29,68 20,18 425,0 0,019

Atividades de sobrevivência 30,45 19,20 446,5 0,006
*Teste U de Mann-Whitney.

Figura 1. Diagramas de dispersão e coeficientes de correlação (ρ: Spearman) entre as variáveis catastrofização, os domínios magnificação, ruminação 
e desesperança (B-PCS); intensidade da dor (EAV) e incapacidade funcional relacionada à dor (PDI)
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DISCUSSÃO

Apesar dos pressupostos de que a DCME configura um sério pro-
blema de saúde pública1,2,4,7 e do número razoável de publicações so-
bre o tema, não se verifica uma rotina de intervenções direcionadas 
ao manejo dos aspectos psicossociais da DC no âmbito da atenção 
primária à saúde7. 
Os resultados se coadunam com a literatura3,4,11,19-21 e demonstram 
relação entre a presença de pensamentos catastróficos e a redução 
na participação em diversas atividades cotidianas em mulheres na 
4ª década de vida, portadoras de DCME, residentes em comunida-
de urbana de baixa renda e pouco escolarizadas. Ademais, mulheres 
com dor persistente são mais propensas a desenvolver estratégias de 
enfrentamento desadaptativas, o que predispõe à cronificação da 
dor, favorece a restrição de atividades e pode culminar em redução 
da capacidade funcional22,23. 
As regiões corporais com maior referência de queixas álgicas tem 
sido objeto de estudos de prevalência de pensamentos catastrófi-
cos2 e incapacidade funcional24 em portadores de DCME. Apesar 
da heterogeneidade metodológica dos estudos quanto à avaliação 
dos diferentes mecanismos relacionados à dor, as áreas de referência 
são similares às observadas no presente estudo, sendo as principais 
regiões a cervical, a lombar e os membros inferiores12,19,24. Estudo 
de coorte prospectivo mostrou que a catastrofização foi associada 
positivamente à dor lombar crônica19.
A catastrofização da dor tem sido frequentemente associada a vá-
rios graus de incapacidade funcional12,25 e alta intensidade dolorosa2, 
sendo identificada como um alvo-chave para intervenções, uma vez 
que medeia o resultado de tratamentos físicos e cognitivo-compor-
tamentais em portadores de DC12,19,25. Os resultados desta pesquisa 
divergem parcialmente da literatura, uma vez que a catastrofização 
da dor esteve relacionada apenas à incapacidade funcional. Contu-
do, dentre os muitos fatores biopsicossociais que contribuem para a 
experiência e o impacto da dor, estão entre os mais importantes os 
fatores psicológicos negativos ou mal adaptativos12.
O sofrimento psicológico advindo da recorrência dos pensamen-
tos negativos, além da amplificação da percepção dolorosa, pode 
repercutir no prognóstico dos portadores de DCME, reduzindo a 
qualidade de vida e retroalimentando a elevação dos níveis de dor. 
Indivíduos catastrofizadores costumam apresentar evitação expe-
riencial, preocupação excessiva e comprometimento importante do 
humor, esquivando-se de situações que causem desconforto psico-
lógico11,26,27. 
De modo similar aos resultados aqui apresentados, estudo28 que testou 
as associações entre os subcomponentes da catastrofização e a incapa-
cidade relacionada à dor evidenciou que desesperança, magnificação 
e ruminação estão associadas à interferência da dor sobre as atividades 
cotidianas, evidenciando que a avaliação dos aspectos cognitivos pode 
desempenhar papel importante nas populações com DC. 
O processo cognitivo ruminativo está associado a altos níveis de in-
capacidade, indicando que pessoas que tendem a se concentrar na 
sensação dolorosa apresentam piores resultados em relação à eficá-
cia das estratégias de enfrentamento da dor, além de maior nível 
de comprometimento funcional nas atividades cotidianas28. Maiores 
escores na PCS apresentam associações significativas com a incapaci-
dade funcional relacionada à dor; sendo a magnificação e a rumina-

ção os principais subcomponentes da catastrofização que predizem 
a incapacidade20.
O gerenciamento terapêutico desses indivíduos deve contemplar, 
além da farmacoterapia, o tratamento da saúde mental, devido ao 
aumento das psicomorbidades29. A manutenção de atitude otimista 
e resiliente melhora a adaptação à DC e reduz a hipersensibilidade30. 
Estudos20,31,32 demonstram que a abordagem coadjuvante não farma-
cológica, por meio de ações educativas direcionadas ao autogerencia-
mento da dor, conduzem à atitude mais resiliente frente a DC e à 
redução no uso de fármacos. O progresso da recuperação é facilitado 
e se verifica diminuição nos níveis de catastrofização e incapacidade.
Uma vez que a dor é um fenômeno multidimensional, determinado 
e influenciado por aspectos biopsicossociais1, sua abordagem tera-
pêutica deve ser direcionada para tal complexidade. Considerando 
a heterogeneidade socioeconômica e cultural das diversas regiões do 
Brasil4,21, a DC pode e deve ser manejada de forma eficaz no nível 
primário da atenção à saúde, desde que tais aspectos sejam conheci-
dos e considerados pela equipe multidisciplinar na implantação de 
protocolos e fluxogramas de atendimento no SUS2,7. 
Recomenda-se cautela na extrapolação dos resultados do presente 
estudo, uma vez que as limitações metodológicas, como o tipo de 
amostra, o desenho do estudo e a análise de correlação impossibili-
tam a dedução de causalidade. Estudos que analisam a relação entre 
catastrofização e incapacidade relacionada à dor, bem como seus 
respectivos domínios, não são frequentes, em especial no âmbito 
da atenção primária à saúde, sendo compreensível que, devido ao 
complexo estado emocional, pacientes com DC não se submetam 
facilmente a avaliações longas e detalhadas, o que gera perda amos-
tral e compromete a coleta de dados.

CONCLUSÃO

O presente estudo evidenciou que um estado mental negativo, fo-
cado exageradamente nas sensações dolorosas, reduz a participação 
de portadores de DCME nas atividades cotidianas, favorecendo a 
incapacidade. É importante considerar a influência dos aspectos psi-
cossociais da dor sobre a funcionalidade já no campo da atenção 
básica à saúde, de modo a estabelecer estratégias para enfrentamento 
precoce do estado mental de catastrofização em pacientes com dores 
crônicas, minimizando o impacto sobre a capacidade funcional e a 
qualidade de vida.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A abordagem multiprofissio-
nal envolve mais de um especialista da área da saúde para obter tra-
tamento mais efetivo do paciente com dor crônica. O objetivo deste 
estudo foi avaliar se a abordagem multidisciplinar possui eficácia no 
tratamento de pacientes com dor crônica, assim como analisar a res-
posta terapêutica destes pacientes com a utilização de escalas para 
aferição de dor neuropática, intensidade da dor e qualidade de vida.
MÉTODOS: Foram avaliados 27 pacientes, com idade média 
de 56,85±12,17 anos. Permaneceram em acompanhamento com 
equipe multidisciplinar por 4 meses e foram avaliados no início 
e ao final do tratamento pela escala analógica visual, Leeds Pain 
Scale for Neuropathic Signs and Symptoms e o questionário de 
qualidade de vida Short Form-36.
RESULTADOS: Observou-se melhora sintomática dos pa-
cientes, no que diz respeito à redução da intensidade da dor, 
aperfeiçoamento da capacidade funcional, saúde mental e es-
tado geral de saúde, sendo os valores encontrados pré e pós-
-intervenção de 30,10% para 58,80% (p=0,004), 33,7% para 
57,78% (p<0,001), 43,41% para 67,56% (p=0,002), 40,19% 
para 65,07% (p=0,001), respectivamente, além da redução da 
sensação subjetiva de dor aferida pela escala analógica visual com 
mediana pré-tratamento de 8 e ao final de 2 (p<0,001).
CONCLUSÃO: O estudo confirmou que o tratamento realiza-
do por equipe multidisciplinar especializada em dor apresentou 
melhora e aumento da qualidade de vida dos pacientes.
Descritores: Dor, Dor crônica, Qualidade de vida. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The multidisciplinary 
approach involves more than one specialist in the health field in 
order to obtain more effective treatment for patients with chro-
nic pain. The aim of this study was to assess whether the mul-
tidisciplinary approach is effective in the treatment of patients 
with chronic pain, as well as to analyze the therapeutic response 
of these patients using scales for measuring neuropathic pain, 
pain intensity and quality of life.
METHODS: Twenty-seven patients were evaluated, with a 
mean age of 56.85±12.17 years. They remained in follow-up 
with a multidisciplinary team for 4 months and were evaluated 
at the beginning and end of treatment using the visual analog 
scale, Leeds Pain Scale for Neuropathic Signs and Symptoms and 
the Short Form-36 quality of life questionnaire.
RESULTS: Results showed a symptomatic improvement of 
the patients, with regard to the reduction of pain intensity, im-
provement of functional capacity, mental health and general 
health condition, with the values found before and after inter-
vention from 30.10% to 58.80% (p=0.004), 33.7% to 57.78% 
(p<0.001), 43.41% to 67.56% (p=0.002), 40.19% to 65.07% 
(p=0.001), respectively, in addition to the reduction of the sub-
jective pain sensation measured by the visual analog scale with a 
pre-treatment median of 8 and median at the end of 2 (p<0.001).
CONCLUSION: The study confirmed that the treatment per-
formed by a multidisciplinary team improves not only the level 
of pain, but also directly affects the quality of life of patients.
Keywords: Chronic pain, Pain, Quality of life. 

INTRODUÇÃO

A prevalência de dor crônica (DC) no Brasil variou entre 29,3 e 
73,3%, afetando mais as mulheres que os homens e acometendo 
mais frequentemente a região dorsal/lombar; porém, faltam dados 
mais precisos1,2. O tratamento multiprofissional da dor envolve mais 
de um especialista da área da saúde, entre eles médico especialis-
ta, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo ou 
educador físico, para que possa ser realizada abordagem ampla para 
compreensão das esferas biopsicossociais que envolvem o paciente 
para controlar a dor3.
O estudo sobre o impacto da atividade física em pacientes com DC 
cresceu exponencialmente nos últimos 25 anos, e a maior parte dos 
estudos avalia a melhora da terapia física associada à terapia cogni-
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tivo-comportamental (TCC), adaptada às necessidades do paciente, 
incluindo atividade física, tratamento farmacológico, terapia com-
portamental e psicoeducação, podendo ser uma forma mais eficaz 
para o tratamento da DC e melhora da qualidade de vida (QV)4,5.
O objetivo deste estudo foi avaliar se a abordagem multidisciplinar 
foi eficaz no tratamento de pacientes com DC, além de analisar a 
resposta destes pacientes com a terapêutica.

MÉTODOS

Estudo analítico intervencionista, longitudinal, prospectivo, não 
randomizado, realizado entre fevereiro de 2018 e dezembro de 
2019, que incluiu pacientes com diagnóstico de DC atendidos em 
ambulatório de hospital terciário. 
Os pacientes receberam atendimento com profissionais de fisio-
terapia, hidroterapia, psicologia, educador físico e médico fisiatra 
com duração de 4 meses. Os atendimentos foram individuais ou 
coletivos dependendo do tipo de terapia e necessidade de cada 
participante. Dessa forma, durante a semana, cada paciente fre-
quentou duas sessões individuais de fisioterapia, sendo aplicadas 
técnicas de alongamento, fortalecimento e cinesioterapia; uma 
sessão de psicoeducação em dor realizada pelo médico fisiatra; 
uma sessão coletiva de psicoterapia, com abordagem de TCC 
e hipnoterapia; e uma sessão de conscientização corporal. Dois 
meses após o início das terapias, os pacientes também realizaram 
uma sessão semanal de hidroterapia em água quente com técni-
cas de relaxamento e flutuação, além de uma sessão de atividade 
física acompanhada por educador físico com o objetivo de alon-
gamento e fortalecimento.
Os critérios de inclusão foram pacientes portadores de dor com du-
ração maior que 3 meses, atendidos no ambulatório de dor com 
intensidade maior ou igual a 3 ou valores maiores que 12 na Leeds 
Pain Scale for Neuropathic Signs and Symptoms (LANSS).
Os critérios de exclusão foram idade inferior a 17 anos, três faltas 
consecutivas nas terapias sem adequada justificativa, incapacidade 
para realizar atividade física devido a risco cardiovascular e aqueles 
com necessidade de outro tratamento.
Após análise e identificação de pacientes com perfil de DC no am-
bulatório de dor, consultas para avaliação dos critérios de inclusão e 
exclusão foram agendadas através de contato telefônico para aplica-
ção de questionário e de instrumentos.  
A avaliação da dor em paciente apresenta inúmeros instrumentos de 
aferição, que podem ser usados tanto de forma quantitativa como 
de forma qualitativa. 
Os pacientes foram avaliados com os instrumentos LANSS, escala 
analógica visual (EAV), questionário de QV Short Form-36 adap-
tado (SF-36) no momento da admissão e no final do processo. No 
decorrer do tratamento, os membros da equipe multidisciplinar rea-
lizaram encontros mensais para discutir os casos, com objetivo de 
adequar o tratamento para cada participante. 
A EAV consiste em uma linha horizontal ou vertical com 10cm de 
comprimento, assinalada em uma extremidade com a classificação 
“sem dor” e, na outra, a classificação “dor máxima”. Quando se adi-
ciona termos descritivos como “leve”, “moderado” e “intenso” ou 
números crescentes de zero a 10, nomeia-se de Escala de Avaliação 
Gráfica. A diferença na intensidade da dor mensurada em dois mo-

mentos diferentes pela EAV representa a diferença real na magnitude 
da dor, sendo a maior vantagem dessa ferramenta em comparação 
com outras. A redução de 20% na DC e de 12% para a aguda é 
considerada clinicamente significativa6,7.
A LANSS foi utilizada para distinguir o tipo predominante de dor, 
haja vista a coexistência de dor neuropática e nociceptiva no mes-
mo paciente. São avaliados 5 itens descritivos e 2 itens baseados no 
exame físico, com escores de zero a 24 pontos, sendo que uma se-
ção explora os aspectos qualitativos e a outra os aspectos sensitivos 
da dor. Quando os valores encontrados estão abaixo de 12, pode-se 
classificar com “dor predominante nociceptiva”; superiores ou igual 
a 12 pontos, fala a favor de “dor predominante neuropática”8. 
O SF-36 é constituído por 36 perguntas, uma que mensura a transi-
ção do estado de saúde no período de um ano e não é empregada no 
cálculo das escalas, e as demais, que são agrupadas em oito escalas ou 
domínios. As pontuações mais altas indicam estado de saúde melhor 
(100 pontos)9.
As oito escalas do SF-36 são: capacidade funcional (10 itens), as-
pectos físicos (4 itens), dor (2 itens), estado geral de saúde (5 itens), 
vitalidade (4 itens), aspectos sociais (2 itens), aspectos emocionais (3 
itens) e saúde mental (5 itens), e em duas medidas sumárias: com-
ponente físico e o mental10.
O SF-36 proporciona um perfil útil para a compreensão das dife-
renças populacionais no estado de saúde física e mental, nas doenças 
crônicas e outras condições médicas, e para avaliação do efeito dos 
tratamentos sobre o estado de saúde geral, com níveis de confiabi-
lidade e validade que excedem os padrões mínimos recomendados, 
tornando esse instrumento atraente para uso combinado com outros 
questionários em inquéritos populacionais9,11.
Os pacientes foram contatados via telefone para avaliação ambula-
torial e aqueles que preencheram todos os critérios para inclusão no 
estudo foram convidados a participar. 
O cálculo amostral foi realizado utilizando o programa G Power 3.1 
baseado no método de obtenção do poder amostral a posteriori. A 
diferença média dos escores antes e após a intervenção foi utilizada 
a fim de se obter o tamanho do efeito da amostra. Considerando 
um erro amostral de 5% e intervalo de confiança de 95%, a amostra 
mínima significativa para o estudo foi de 21 pacientes, alcançando 
assim poder amostral de 99,2%. 
Os dados foram salvos em prontuário eletrônico da instituição, 
sendo identificados pelo respectivo número e armazenados em 
planilha do software Excel. Todos os participantes iniciaram as te-
rapias e foram submetidos a nova coleta de dados e aplicação de 
questionários no final dos 4 meses de tratamentos. Foi realizada a 
análise dos dados obtidos antes e no final das terapias, com o paco-
te estatístico SPSS (26,0). A caracterização da amostra foi realizada 
por meio de frequência absoluta (n) e frequência relativa (%). O 
gráfico histograma foi feito a fim de demonstrar a distribuição da 
idade dos pacientes. Foram realizados testes estatísticos paramé-
tricos e não paramétricos em cada variável contínua por meio do 
teste de Shapiro-Wilk. A comparação da LANSS, EAV e a QV no 
momento inicial e final do estudo foi realizada pelos testes t parea-
do e de Wilcoxon. A correlação de Spearman foi realizada a partir 
dos deltas (final – inicial) de cada variável para identificar a relação 
entre a variação observada nos dados. O nível de significância ado-
tado foi de 5% (p<0,05).
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Foi aplicado e assinado o Termo de Consentimento Livre Esclareci-
do (TCLE) e de Assentimento por todos os participantes, os quais 
esclareciam os procedimentos da pesquisa. O projeto foi avaliado e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitá-
rio de Brasília – CEP/UniCEUB, sob parecer 031083/2019 com o 
CAAE 10491819.9.0000.0023.

Análise estatística
Os dados colhidos foram tabulados no programa Excel 2019, ana-
lisados descritivamente à luz da literatura existente sobre o assunto.

RESULTADOS

De 79 pacientes avaliados, 27 foram excluídos na avaliação inicial, 
52 iniciaram o programa de reabilitação, 25 pacientes abandonaram 
o tratamento e 27 concluíram o período de 4 meses de acompanha-
mento com equipe multidisciplinar de dor.
As causas de abandono foram: 22 pacientes apresentaram mais de 3 
faltas consecutivas nas terapias, 2 necessitaram de outro tratamen-
to durante o decorrer do estudo e 1 paciente não foi liberado pelo 
cardiologista para realização de atividades devido a alto risco cardio-
vascular.
A maioria dos pacientes era do sexo feminino (81.5%), sendo 51,9% 
com idade entre 35 e 59 anos e 48,1% de 60 a 79 anos. A maioria 
(66,7%) apresentava apenas 1 diagnóstico, sendo que 25,9% apre-
sentavam 2 diagnósticos e 7,4%, 3 diagnósticos, cuja prevalência é 
apresentada na tabela 1, destacando que um paciente poderia apre-
sentar mais de uma síndrome ou doença, motivo pelo qual há maior 
número de diagnósticos do que pacientes.

Tabela 1. Prevalência de diagnósticos na amostra

n %

Dorsalgia 11 28,9

Fibromialgia 6 15,8

Outros 3 7,9

Polineuropatia periférica 11 28,9

Síndrome dolorosa crônica miofascial 7 18,4

Total 38 100,0
n = frequência cumulativa; % = frequência relativa

A característica da dor avaliada pela LANSS no início e no término 
do tratamento é apresentada na figura 1 e a intensidade da dor ava-
liada pela EAV no início e no término do tratamento é apresentada 
na figura 2.
A qualidade da dor avaliada pelo SF-36 no momento do início e 
no término do processo evidenciou melhora em todos os subgrupos 
avaliados, como está evidenciado na tabela 2.
Houve significativa melhora da intensidade da dor dos pacientes 
como se constatou ao comparar o grau de correlação entre a varia-
ção verificada nos escores obtido pelas escalas LANSS e EAV, e sig-
nificância entre a melhora da QV e redução do escore de LANSS 
nos domínios de capacidade funcional, vitalidade, saúde mental, 
dor e estado geral de saúde, porém não houve melhora quando 
se comparou a intensidade da dor pela EAV associada ao SF-36 
(Tabela 3).
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Tabela 2. Qualidade de vida no início e no término do tratamento

  Intervenção Valor de p

  Inicial Final

Capacidade funcional 33,70 ± 18,53 57,78 ± 21,36 <0,001*

Limitação por aspec-
tos físicos

11,11 ± 16,01 47,22 ± 44,58 0,002**

Limitação por aspec-
tos emocionais

17,28 ± 31,18 44,44 ± 38,12 0,006**

Vitalidade 34,83 ± 17,55 57,41 ± 24,07 0,001*

Saúde mental 43,41 ± 22,94 67,56 ± 20,94 0,002*

Aspectos sociais 46,30 ± 21,60 71,30 ± 25,43 <0,001**

Dor 30,10 ± 15,72 58,80 ± 21,48 0,004**

Estado geral de saúde 40,19 ± 21,05 65,07 ± 18,18 0,001*
*Teste t pareado; **Teste de Wilcoxon

Figura 2. Intensidade da dor avaliada pela escala analógica visual no 
início e no término do tratamento

Figura 1. Característica da dor avaliada pela Leeds Pain Scale for Neu-
ropathic Signs and Symptoms no início e no término do tratamento
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DISCUSSÃO

A abordagem multidisciplinar durante 4 meses apresentou efeito 
positivo no tratamento de pacientes com DC, possivelmente por-
que o paciente submetido à reabilitação com a equipe especializada 
vivenciou um processo complexo e contínuo de aceitação do sofri-
mento crônico, pois instruído sobre a etiologia e fisiopatologia da 
dor ele aprende a lidar com os fatores desencadeantes e a importân-
cia do processo terapêutico para o sucesso do tratamento.
Neste estudo, a maior prevalência de DC foi no sexo feminino (81,5 
vs 18,5%) e na faixa etária entre 50 e 60 anos com 52,85%, de 
acordo com os dados do estudo epidemiológico2, que também de-
monstrou maior prevalência neste sexo (34,7 vs 20,6%) e faixa etária 
entre 45 e 64 anos (33,9%), padrão evidenciado em outra revisão1.
Apenas 25% dos estudos revisados reportaram alguma lesão devido 
a terapia específica para dor, evidenciando que a atividade física em 
geral é aceitável sendo improvável que cause lesões para os pacientes. 
Dentre os riscos, destacam-se a hipotensão em terapias aquáticas e 
surgimento de nova dor quando a terapia não é realizada por profis-
sional especializado12.
Os dados deste estudo evidenciaram melhora sintomática dos pa-
cientes quanto a redução da intensidade álgica, aperfeiçoamento da 
capacidade funcional, saúde mental e estado geral de saúde, como 
mostram os valores encontrados antes e depois da intervenção de 
30,10 para 58,80% (p=0,004), 33,7% para 57,78% (p<0,001), 
43,41% para 67,56% (p=0,002), 40,19% para 65,07% (p=0,001), 
respectivamente, além da redução na sensação subjetiva de dor 
aferida pela EAV com mediana pré-tratamento de 8 e final de 2 
(p<0,001). De modo semelhante aos dados da literatura, o progra-
ma de reabilitação multidisciplinar usado neste estudo trabalhou 
componentes como psicoterapia no enfrentamento da doença; 
TCC e hipnoterapia; fisioterapia, com técnicas de alongamento e 
dessensibilização central; hidroterapia; técnicas de respiração; e ati-
vidades físicas, como fortalecimento e exercícios aeróbicos. Uma 
parcela considerável do programa de reabilitação foi a educação em 
dor, aconselhamento para solução de problemas e estabelecimento 
de metas13,14.
Na visão das TCC, na catastrofização da dor, que pode ser de-
finida pelo pensar pior do que uma situação pode acontecer, o 
paciente trata como intolerável qualquer experiência ou evento 

negativo durante seu cotidiano, sem levar em consideração ou-
tros fatores. Este comportamento foi identificado como preditor 
significativo para a desistência do tratamento, ou seja, pacientes 
com este componente psicocomportamental foram mais propen-
sos a abandonar o programa de gerenciamento da DC. Este fato 
pode estar associado ao abandono por 25 dos pacientes incluí-
dos neste estudo, aproximadamente 48% do total e prevalência 
maior do que 19%, encontrada no estudo15. O alto percentual 
de desistências deste estudo também pode estar relacionado ao 
número pequeno de participantes15.
A abordagem realizada pela equipe multiprofissional propiciou efei-
to benéfico nas comorbidades associadas a DC, incluindo todos os 
domínios do SF-36, com aumento estatisticamente significativo de 
71,45% na capacidade funcional (p<0,001), 325% na limitação 
por aspectos físicos (p=0,002), 157,17% na limitação por aspectos 
emocionais (p=0,006), 64,82% na vitalidade (p=0,001), 55,63% 
na saúde mental (p=0,002), 53,99% em aspectos sociais (p<0,001), 
95,34% na dor (p=0,004) e 61,90% no estado geral de saúde 
(p=0,001). Assim como observado no estudo16, o comparativo entre 
o tratamento multidisciplinar e o modelo biomédico em pacientes 
com dor lombar crônica, julgando os quesitos interferência na vida 
diária, autocontrole, humor, aspectos sociais, ansiedade e depressão, 
concluiu que não há relação entre a melhora da intensidade da dor 
pela EAV e a QV avaliada pelo SF-36. 
Os pacientes tratados de forma multidisciplinar que não tiveram 
alívio expressivo da dor apresentaram melhora em outros aspectos 
biopsicossociais relevantes na QV. Tal discrepância também foi en-
contrada na comparação entre a gravidade da dor mensurada pela 
EAV e o Inventário Multidirecional de Dor Sueco (MPI-S), ao com-
parar os efeitos antes e depois da abordagem terapêutica, em que a 
intervenção de 4 semanas não afetou a dor avaliada na EAV, mas 
afetou a gravidade avaliada pelo MPI-S16-18.
O presente estudo deixou evidente que o tratamento de paciente 
com DC por uma equipe multidisciplinar pode ser positivo, todavia 
apresenta algumas limitações, como a pequena capacidade de ge-
neralização dos resultados, considerando o número de pacientes na 
amostra utilizada, número de pacientes portadores de DC com di-
ferentes etiologias e a falta de grupo controle, que também pode ser 
considerado um fator limitante, impossibilitando a comparação en-
tre dois grupos expostos a diferentes intervenções. Mais estudos são 
necessários para averiguar a eficácia da continuidade após o término 
do programa de reabilitação, determinar a duração do programa de 
reabilitação e qual a melhor técnica de tratamento, bem como para 
avaliar a relação custo-benefício.

CONCLUSÃO

O estudo confirmou que o tratamento realizado por uma equipe 
multidisciplinar especializada em dor apresenta melhora não só na 
intensidade da dor, como também na QV dos pacientes. 
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Tabela 3. Variação nos escores obtidos pelas escalas LANSS e EAV 
e os domínios do SF-36

  LANSS EAV

  r Valor 
de p

R Valor 
de p

Capacidade funcional -0,37 0,04 -0,27 0,17

Limitação por aspectos físicos -0,36 0,07 -0,33 0,09

Limitação por aspectos emo-
cionais

-0,15 0,46 -0,18 0,38

Vitalidade -0,47 0,01 -0,32 0,10

Saúde mental -0,39 0,04 -0,29 0,15

Aspectos sociais -0,26 0,19 -0,02 0,91

Dor -0,57 <0,001 -0,19 0,33

Estado geral de saúde -0,38 0,04 -0,35 0,08
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor lombar é considerada 
um problema de saúde pública em todo o mundo e gera impacto 
pessoal, social, ocupacional e econômico. Os sinais psicossociais 
como crenças inapropriadas sobre a dor, medo do movimento, 
ansiedade, estresse, depressão e baixa satisfação no trabalho são 
características de indivíduos com lombalgia. Esses sinais clíni-
cos são mediadores da dor crônica e incapacidade. O presente 
estudo teve como objetivo avaliar as comorbidades psicológicas 
em pacientes com dor lombar crônica inespecífica que estão em 
atendimento fisioterapêutico e pacientes que aguardam o aten-
dimento de fisioterapia; além de caracterizar o perfil psicossocial 
desses indivíduos. 
MÉTODOS: Estudo realizado com 31 indivíduos, recrutados 
em clínicas de fisioterapia na região da grande Florianópolis. Fo-
ram divididos em dois grupos: tratamento (GT/n=16) e não tra-
tamento (GC/n=15). Foram aplicados os seguintes instrumentos 
de autorrelato: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 
Health Status Questionnaire (SF-36V2), Escala Analógica Visual 
(EAV), Oswestry Low Back Pain Disability Index (OLBPDI), 
Fear-Avoidance Belief Questionnaire (FABQ) and Pain Castatro-
phizing Scale (PCS).
RESULTADOS: Foram observadas diferenças significativas 
(p<0,05) nos escores dos instrumentos aplicados entre os gru-
pos. Sendo que o GC apresentou médias maiores que o GT. 
CONCLUSÃO: Os resultados obtidos neste estudo apoiam des-
cobertas anteriores sobre os benefícios da fisioterapia para indiví-
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duos com dor lombar crônica inespecífica, sugerindo que, além 
da redução da dor e incapacidade, há benefícios relacionados aos 
fatores psicossociais.
Descritores: Ansiedade, Catastrofização, Dor lombar, Fisiotera-
pia, Qualidade de vida. 

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Low back pain is con-
sidered a public health problem worldwide and has a personal, 
social, occupational and economic impact. Psychosocial signs 
such as inappropriate beliefs about pain, fear of movement, an-
xiety, stress, depression and low job satisfaction are characteristi-
cs of individuals with low back pain. These clinical signs are me-
diators of chronic pain and disability. The present study aimed to 
assess psychological comorbidities in patients with chronic non-
-specific low back pain who are undergoing physical therapy and 
patients awaiting physical therapy; in addition to characterizing 
the psychosocial profile of these individuals. 
METHODS: This research was carried out with 31 individuals 
recruited from physical therapy clinics in the region of greater 
Florianópolis. They were divided into two groups: Treatment 
(TG) and non-treatment (CG). The following self-report ins-
truments were applied: Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS), Health Status Questionnaire (SF-36V2), Visual Ana-
log Scale (VAS), Oswestry Low Back Pain Disability Index (OL-
BPDI), Fear-Avoidance Belief Questionnaire (FABQ) and Pain 
Castatrophizing Scale (PCS). 
RESULTS: Significant differences (p<0.05) were observed in the 
scores of the instruments applied between the groups. The CG 
had higher averages than the GT. 
CONCLUSION: The results obtained in this study support pre-
vious findings about the benefits of physical therapy for indivi-
duals with chronic nonspecific low back pain, suggesting that, in 
addition to reducing pain and disability, there are benefits related 
to psychosocial factors.
Keywords: Anxiety, Catastrophization, Physical therapy modali-
ties, Low back pain, Quality of life. 

INTRODUÇÃO

A dor lombar (DL) não específica é um problema de saúde públi-
ca em todo o mundo e gera impacto pessoal, social, ocupacional e 
econômico1. Estima-se que aproximadamente 70 a 80% de todas as 
pessoas vão ter dor nas costas em algum momento da vida2,3. Além 
disso, tem alta prevalência entre 30 e 60 anos, sendo considerada 
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uma das principais causas de incapacidade e ausência no trabalho 
dentre as condições crônicas3.
Dentre as causas de DL, 90% não possui uma origem definida, e 
por essa razão é chamada de inespecífica, podendo ou não haver en-
volvimento do membro inferior (isquiático)4,5. Essa dor geralmente 
piora com o aumento do esforço físico ou excesso de carga durante 
uma atividade diária, diminui no repouso e normalmente é agravada 
pelo sedentarismo e pela postura inadequada4. Pode ser classificada 
quanto ao tempo de duração dos sintomas como aguda, quando o 
episódio da dor é inferior a 6 semanas, subaguda, quando dura entre 
6 e 12 semanas e crônica quando excede 3 meses6.
Embora a maioria dos casos de DL tratadas sejam resolvidos na for-
ma aguda, existe uma porcentagem que desenvolve incapacidade e 
dor de forma persistente7. Por esse motivo, a investigação de fatores 
psicossociais se faz necessária, uma vez que eles influenciam nos me-
canismos de enfrentamento da dor e por consequência contribuem 
para a sua cronificação, propiciam o desenvolvimento de incapaci-
dade, dificultam a adesão aos programas de atividade física, aumen-
tam o medo relacionado ao movimento e alteram o prognóstico8-10. 
Avaliar esses fatores na prática clínica é fundamental para um bom 
resultado no tratamento e na melhora dos aspectos da vida11-13.
A integração dos fatores psicológicos no tratamento fisioterapêutico 
pode acontecer de diversas formas: com o estabelecimento de metas; 
com o uso de técnicas de distração da atenção para a dor; com o em-
prego de estratégias de enfrentamento através da exposição gradual 
ao movimento e atenuação do estímulo doloroso; com o encoraja-
mento da autoeficácia e o auxílio da mudança de crenças e atitudes 
para com o quadro de dor7,14,15.
Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar 
o perfil biopsicossocial de intensidade da dor, capacidade funcional, 
qualidade de vida (QV), catastrofização, medo-evitação e presença 
de sintomas de ansiedade e depressão de pacientes com DL crônica 
inespecífica em atendimento fisioterapêutico e comparar com os in-
divíduos que aguardam o atendimento de fisioterapia.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, realizado conforme as normativas 
para estudos observacionais STROBE (Strengthening the Reporting 
of Observational Studies in Epidemiology)16. Esta pesquisa apresen-
tou abordagem descritiva e analítica sobre a intensidade da dor, ca-
pacidade funcional, QV, catastrofização, medo-evitação e presença 
de sintomas de ansiedade e depressão em pacientes com DL crônica 
inespecífica em tratamento e sem tratamento. 
Participaram da pesquisa indivíduos dos sexos feminino e masculi-
no, com faixa etária entre 18 e 73 anos, com DL crônica, sem causa 
definida, que estavam ou não em tratamento. Os pacientes que es-
tavam em tratamento fisioterapêutico foram recrutados em clínicas 
de fisioterapia de Florianópolis. Os indivíduos que aguardavam tra-
tamento para DL foram recrutados por meio da lista de espera para 
o atendimento de fisioterapia e contatados por telefone. Com base 
no cálculo amostral que prevê um índice de confiança de 95% e 
perda amostral de 20%, a amostra total precisaria conter ao menos 
30 sujeitos17.
Os critérios de inclusão foram pessoas com DL recorrente contínua, 
igual ou superior a 12 semanas, localizada entre as margens costais 

e as pregas glúteas inferiores, que não revelaram anormalidades fi-
siológicas durante a investigação clínica e de imagem. Para o grupo 
em tratamento fisioterapêutico era necessário que o paciente tivesse 
procurado a Fisioterapia por sentir DL recorrente contínua superior 
a 12 semanas e que estivesse realizando a terapia por pelo menos 6 
meses de maneira ininterrupta. Foram excluídos participantes com 
presença de anormalidade postural, por exemplo, escoliose acentua-
da, fratura atualmente sintomática, história de cirurgia nas costas, 
diagnóstico de inflamação, doença articular, osteoporose grave co-
nhecida, doença metabólica ou neuromuscular conhecida e gravi-
dez. Os critérios de exclusão foram avaliados por meio da anamnese 
e análise dos exames de imagem, como tomografia computadoriza-
da e ressonância nuclear magnética.
A amostra foi categorizada em dois grupos: GT, composto por indi-
víduos com DL crônica inespecífica que faziam fisioterapia há pelo 
menos 6 meses e GC, composto por indivíduos com DL crônica 
inespecífica que aguardavam ser chamados para o atendimento de 
fisioterapia no serviço público.
Os dados coletados por meio de entrevista e em uma única sessão 
foram: idade, sexo, estatura (m), massa corporal (kg) e duração dos 
sintomas (ano). Foram aplicados os seguintes instrumentos de au-
torrelato: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Health Sta-
tus Questionnaire (SF-36V2), Escala Analógica Visual (EAV), Oswes-
try Low Back Pain Disability Index (OLBPDI), Fear-Avoidance Belief 
Questionnaire (FABQ) e Pain Castatrophizing Scale (PCS).
Para avaliar presença de sintomas de ansiedade e depressão foi uti-
lizada a HADS, validada para o Brasil em 200818. É uma escala de 
autoavaliação que possui 14 itens, dos quais sete são voltados para a 
avaliação da ansiedade (HADS-A) e sete para a depressão (HADS-
-D). Cada um dos seus itens pode ser pontuado de zero a três, com-
pondo uma pontuação máxima de 21 pontos para cada escala, sen-
do que os pontos de cortes recomendados para ambas as subescalas 
são: HAD-ansiedade: sem ansiedade de zero a 8, com ansiedade ≥9; 
HAD-depressão: sem depressão de zero a 8, com depressão ≥918.
Para avaliar a QV foi utilizado o SF-36V2, formado por 36 itens, 
englobados em 8 domínios, que são: capacidade funcional, aspectos 
físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspec-
tos emocionais e saúde mental. Apresenta um escore final de zero a 
100 obtido por meio do cálculo do Raw Scale, em que zero corres-
ponde ao pior estado geral de saúde e 100 corresponde ao melhor 
estado de saúde19.
Para avaliar a dor, foi utilizada a EAV de 10cm, designando “sem 
dor” no lado esquerdo e “pior dor” no lado direito para medir a 
intensidade da dor atual19.
Para avaliar o impacto da DL em atividades funcionais, foi utilizado 
o OLBPDI, validado em 2007 para versão português brasileiro23. 
Ele possui 10 itens, cada item pode receber um valor de zero a 5, 
com valores altos representando maior incapacidade. O resultado re-
presenta a soma de todos os itens e é expresso em porcentagem (0% 
a 100% de pontuação). O OLBPDI é classificado em incapacidade 
mínima (0 – 20%), incapacidade moderada (21- 40%), incapacida-
de grave (41 – 60%), paciente que se apresenta inválido (61 – 80%), 
e indivíduo restrito ao leito (81 – 100%)20. 
Foi utilizada a versão validada para o Brasil em 2008 do FABQ21 para 
avaliação dos medos e crenças do indivíduo em relação ao trabalho 
e às atividades físicas. É constituído de 16 itens, que são divididos 
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em duas subescalas, do trabalho (FABQ-W) e das atividades físicas 
(FABQ-PA). Cada item é graduado em uma escala de sete pontos, 
que varia de zero (discordo completamente) a 6 (concordo comple-
tamente). Quanto maior o escore, maior é a crença do indivíduo em 
relação à atividade física e/ou funcional e a piora da dor nas costas21. 
Foi utilizada a PCS, validada para o Brasil em 2012 e composta por 
13 itens desenvolvidos para identificar pensamentos ou sentimentos 
catastróficos em relação a experiências dolorosas. O escore total varia 
de zero a 52, com altas pontuações indicando que mais pensamentos 
ou sentimentos catastróficos são vivenciados22-24. 
A coleta de dados foi realizada após aprovação do Comitê de Ética 
em pesquisa envolvendo seres humanos da Estácio de Santa Catari-
na, com CAAE: 13937019.2.0000.5357. Todos os participantes do 
estudo concordaram em participar e assinaram o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido (TCLE).

Análise estatística
Os dados foram analisados por meio do programa SPSS 20.0 por 
meio da análise da média, mediana e desvio padrão, e para confir-
mação utilizou-se o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov. Em 
seguida, os dados foram submetidos à análise descritiva por meio de 
frequências absolutas e percentuais para variáveis categóricas. Com 
o objetivo de comparar os resultados obtidos nos diferentes ques-
tionários, foi utilizada a análise de variância, seguida do teste T para 
comparação de dois grupos independentes. Para critérios de decisão, 
foi adotado o nível de significância de 5% (p<0,05).

RESULTADOS

A amostra do presente estudo foi constituída por 31 indivíduos. 
Desse total, 16 fizeram parte do GT (indivíduos em fisioterapia) e 
15 do GC (indivíduos com DL aguardando atendimento fisiotera-
pêutico) (Figura 1).
Para avaliar a homogeneidade da amostra, a tabela 1 revela as caracte-
rísticas sociodemográficas e dados antropométricos dos participantes.
A tabela 2 apresenta as médias e os desvios padrão de todos os do-
mínios e do escore global dos questionários relativos aos grupos 
com DL crônica inespecífica em tratamento ou não. A análise de 
variância demonstrou diferenças significativas entre as médias dos 
grupos na maioria dos escores de avaliação de ansiedade e depres-

GC (n = 15)
Indivíduos com dor lombar 

crônica inespecífica 
recrutados na lista de 

espera para o atendimento 
de fisioterapia da 

grande Florianópolis.

Participantes (n = 31)

Anamnese e aplicação 
dos questionários

Análise dos 
dados (n = 31)

GT (n = 16)
Indivíduos com dor lombar 

crônica inespecífica em 
tratamento, recrutados 

nas clínicas de fisioterapia 
da grande Florianópolis.

Figura 1. Esquema de coleta de dados
Fonte: Dados primários (2020)

Tabela 1. Características sociodemográficas e dados antropométricos 
dos participantes envolvidos no estudo. Grande Florianópolis, 2019

Grupos Média ± DP Valor de p*
(entre os 
grupos)

Sexo

Masculino
GT 6 (37,5%) -

GC 6 (40%) -

Feminino
GT 10 (60%) -

GC 9 (62,5%) -

Idade (anos)
GT 56,75±13,52 0,264

GC 50,06±15,23 0,264

Peso (kg)
GT 72,31±12,64 0,583

GC 74,8667±12,95 0,583

Altura (m)
GT 1,65±0,10 0,749

GC 1,64±,095 0,749

Tempo de dor (anos)
GT 13,82±15,30 0,101

GC 5,6429±3,93 0,101
GT = grupo em tratamento; GC = grupo controle; Dados em média ± desvio 
padrão; *ANOVA one-way (p<0,05).

Tabela 2. Análise descritiva dos questionários em relação aos grupos participantes do estudo. Grande Florianópolis, 2019

Questionários Grupos n Média ± DP
Valor de p*

(entre os grupos)

HADS

Ansiedade
GT 16 6,50±3,46

0,021*
GC 15 10,46±5,24

Depressão
GT 16 4,56±2,63

0,009*
GC 15 7,73±3,59

Total
GT 16 11,062±4,95

0,008*
GC 15 18,20±8,29

GT 16 8,7500±5,00

SF-36V2

Estado geral de saúde GC 15 12,0667±5,84 0,140

Capacidade funcional
GT 16 66,87±21,43

0,024*
GC 15 48,33±21,76

Continua...
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são (HADS), qualidade de vida (SF-36V2), dor (EAV), impacto da 
DL em atividades funcionais (OLBPDI), crenças medo-evitação 
(FABQ) e desânimo associada à dor (PCS), sendo que o grupo GC 
apresentou médias maiores que o grupo GT, com significância esta-
tística confirmada por meio do teste T (p<0,05).

DISCUSSÃO

O presente estudo apresentou o perfil biopsicossocial de pacientes 
com DL crônica inespecífica em atendimento fisioterapêutico e 
comparou aos que aguardam o atendimento de fisioterapia. Cons-
tatou-se, portanto, características homogêneas entre os grupos, com 
predominância do sexo feminino. A DL tem maior prevalência em 
indivíduos do sexo feminino entre 40 e 80 anos, estimando que o 
número global de pessoas que referem DL aumente conforme a po-
pulação envelhece25. 
Os resultados do presente estudo sugerem que a realização do tra-
tamento fisioterapêutico, além de auxiliar na redução da dor, pode 
reduzir a incapacidade provocada pela DL, como em diversos es-
tudos26-30. Os níveis de dor encontrados no GT foram de leve a 
moderados (3,81±2,56), sendo que no GC encontrou-se um ní-
vel de moderado a intenso pela classificação da EAV (6,33±2,35). 

No OLBPDI encontrou-se incapacidade mínima para o GT 
(16,31±8,45) e incapacidade moderada para o grupo de espera 
(36,66±19,12). 
A DL provoca um impacto direto na QV individual e por con-
sequência na percepção física e na saúde mental. Melhora na QV 
pode interferir diretamente na melhora da incapacidade e em fatores 
psicológicos que interferem na intensidade da dor31. Quando se ava-
liou a QV, o GT apresentou diferença estatisticamente significante 
em relação ao GC (GT 90,63±15,46; GC 82,13±16,36). Ao ava-
liar a ansiedade e depressão, o GT não apresentou pontuação mé-
dia suficiente para caracterizar ansiedade (6,50±3,46) ou depressão 
(4,56±2,63), sendo que o GC apresentou escore médio para ansie-
dade (10,46±5,24) mas não para depressão (7,73±3,59).
Em acordo com os presentes achados, um ensaio clínico randomiza-
do duplo-cego32 que procurou determinar os efeitos dos exercícios de 
estabilização da coluna vertebral e métodos manuais de terapia nos 
níveis de dor, função e QV em indivíduos com DL crônica também 
obteve resultados positivos. Cento e treze pacientes foram incluídos 
no estudo, divididos aleatoriamente em grupo de tratamento e tera-
pia manual, avaliados antes e após tratamento. Os instrumentos de 
avaliação foram a EAV, OLBPDI e o SF-36. Nas análises intragrupo, 
foi verificado que ambos os grupos tiveram resultados eficazes após 

Tabela 2. Análise descritiva dos questionários em relação aos grupos participantes do estudo. Grande Florianópolis, 2019 – continuação

Questionários Grupos n Média ± DP
Valor de p*

(entre os grupos)

SF-36V2

Aspectos sociais
GT 16 16,68±20,47

0,922
GC 15 18,53±2,42

Limitações dos aspectos físicos
GT 16 26,18±9,96

0,001*
GC 15 14,33±9,68

Limitações dos aspectos emocionais
GT 16 32,93±9,95

0,027*
GC 15 21,93±11,42

Dor
GT 16 55,75±20,19

0,002*
GC 15 32,28±16,67

Vitalidade
GT 16 60,62±13,27

0,039*
GC 15 50,0±14,01

Saúde mental
GT 16 66,25±18,06

0,033*
GC 15 51,73±17,33

Total
GT 16 90,63±15,46

0,001*
GC 15 82,13±16,36

EAV
GT 16 3,81±2,56

0,008*
GC 15 6,33±2,35

OLBPDI
GT 16 16,31±8,45

0,001*
GC 15 36,66±19,12

FABQ

Atividade física
GT 16 7,31±7,89

0,119
GC 15 11,60±8,00

Trabalho
GT 16 12,37±9,28 0,037*
GC 15 22,60±14,20

PCS
GT 16 13,37±14,65

0,009*
GC 15 26,20±14,42

HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale;  SF-36V2 = Health Status Questionnaire;  EAV =  Escala Analógica Visual;  OLBPDI =  Oswestry Low Back Pain 
Disability Index; FABQ = Fear-Avoidance Belief Questionnaire;  PCS = Pain Castatrophizing Scale; GT = grupo em tratamento; GC = grupo controle; n = número da 
amostra; Dados em média ± desvio padrão; *ANOVA one way (p<0,05).
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o tratamento nos parâmetros de dor, função e QV (p<0,05), confir-
mando que a fisioterapia em diversas formas pode atuar na melhora 
da QV, além da intensidade da dor e função.
O processo da dor é constituído por uma sequência de eventos 
cognitivos. Inicia-se a partir do reconhecimento inicial do estímulo 
nocivo, passa pelo processamento cognitivo, seguido da avaliação e 
interpretação do estímulo, levando a pessoa a agir ou ter um com-
portamento doloroso. Esse processo todo é influenciado e limita-
do pelas crenças pessoais, valores culturais e pelo ambiente. Fatores 
como atenção excessiva à dor (vigilância), interpretação exacerbada 
do estímulo (catastrofização), crenças e atitudes errôneas em rela-
ção a dor e expectativas em relação ao alívio da dor podem gerar 
comportamentos corporais e cognitivos prejudiciais. O paciente que 
teme a dor desenvolve um comportamento para evitá-la, estimulan-
do a inatividade física. Com a falta de movimento corporal, a relação 
entre os componentes sensoriais e emocionais da dor é amplificada, 
gerando mais medo e evitação. Esses comportamentos atrapalham a 
recuperação, dificultam o tratamento e aumentam o risco de desen-
volver dor persistente e incapacidade7,33,34. 
Diversos estudos assinalam que fatores psicossociais podem ser ele-
mentos prognósticos importantes e a mensuração do medo-evitação 
é ser um fator importante para mudanças terapêuticas31-37. Autores29 
propuseram em uma revisão sistemática a importância prognóstica 
dos índices de medo-evitação através do FABQ e da Escala Tampa 
de Cinesiofobia nos resultados clinicamente relevantes em pacientes 
com DL não específica. Verificou-se que essas crenças são prognós-
ticos de maus resultados de tratamentos em DL subaguda e que se 
consideradas precoces no tratamento podem reduzir atrasos na recu-
peração e evitar cronicidade.
Quanto à avaliação do medo evitação (FABQ), o presente estudo 
encontrou valores baixos para ambos os grupos em relação à classi-
ficação própria da escala, nos dois domínios: atividade física (FAB-
Q-PA; GT = 7,31±7,89 GC = 11,60±8,00) e trabalho (FABQ-W; 
GT = 12,37±9,28 GC = 22,60±14,20). Na classificação da escala 
em nível de catastrofização, o GT não se enquadrou como catastro-
fizadores, ao contrário do GT (13,37±14,65); GC (26,20±14,42)23. 
Quando se comparou os escores do FABQ entre grupos, percebeu-
-se escores menores para o GT em relação ao GC. No domínio cren-
ças em relação ao trabalho (FABQ-W), foi obtida uma diferença 
significativa entre os grupos, no entanto, no domínio em relação 
às atividades físicas (FABQ-PA), essa diferença não foi significativa 
e acredita-se que tenha sido pelo tamanho amostral não suficiente. 
Considerando estudos que avaliam tratamentos a fim de modificar 
crenças e comportamentos mal adaptativos, um estudo38 avaliou 
128 sujeitos com DL crônica submetidos a dois tratamentos, seus 
índices de medo evitação (FABQ), de catastrofização (PCS), dor 
(Numeric Pain Rate Scale) e incapacidade (Questionário Roland 
Morris). Os pacientes foram divididos em dois grupos (n=64), sen-
do que um realizou exercícios tradicionais (grupo controle), e no 
outro, além dos exercícios, foi realizada uma intervenção educativa 
de princípios cognitivos comportamentais (grupo experimental). 
Tanto no grupo experimental quanto no grupo controle foram 
observadas melhoras nos escores de medo-evitação (p=0,009) e de 
catastrofização (p=0,000) entre o início do tratamento e o final. Em 
ambos os desfechos de dor e incapacidade apresentaram diferenças 
significativas no antes e depois (p=0,000), e o grupo experimental 

obteve melhora significativa em relação ao controle para os escores 
de medo-evitação e catastrofização (p<0,001).
Os dados de outra pesquisa corroboram o presente estudo, um 
ensaio clínico randomizado39 avaliou 211 pacientes com DL não 
específica e teve por objetivo verificar se tratamentos baseados em di-
ferentes teorias mudam a catastrofização da dor e o controle interno 
da dor e se esses fatores poderiam mediar o resultado do tratamen-
to. Os indivíduos foram divididos em 4 grupos, um submetido a 
tratamento físico ativo (n=52), outro a terapia cognitivo-comporta-
mental (TCC) (n=55), outro a terapias combinadas, exercício físico 
e TCC (n=55) e o último com lista de espera (n=49). Foi avaliada 
catastrofização da dor e controle interno da dor (Pain Cognition 
List), nível de incapacidade (Questionário de Incapacidade Roland 
Morris), dor (EAV), depressão (Inventário de Depressão de Beck) e 
queixas específicas dos pacientes. 
A catastrofização diminuiu significativamente (p<0,05) nas três te-
rapias ativas quando comparadas à lista de espera, e os tratamentos 
também mostraram redução significativa de incapacidade, dor e 
queixas específicas do paciente. Os níveis de depressão foram reduzi-
dos apenas no grupo de atividade física e os coeficientes de regressão 
sugerem que a catastrofização medeia a redução da incapacidade, das 
queixas dos pacientes e da dor. Esses achados corroboram o fato de 
que o medo-evitação é uma variável independente e que possui rele-
vância para o tratamento. Detectando essa característica em pacien-
tes que apresentem quadro de DL aguda ou subaguda pode ser uma 
ferramenta útil para promover um retorno às atividades normais, 
evitando a cronificação. 
Outro estudo40 comparou o efeito de 8 semanas de exercícios espe-
cíficos do tronco (SEG) e ciclismo estacionário (CEG) nas medidas 
de desfechos de dor (EAV), incapacidade (OLBPDI), crenças catas-
trofizantes (PCS) e de medo-evitação (FABQ) em 64 pacientes com 
DL crônica inespecífica, com coleta de dados antes do tratamento, 
ao final de 8 semanas e 6 meses após. Os pacientes foram aleato-
riamente designados para os grupos de tratamento SEG ou CEG. 
Ao final das 8 semanas houve melhora de todos os desfechos para 
os dois grupos, sendo que diferenças significativas foram encontra-
das no grupo SEG para intensidade da dor (p<0,05), incapacida-
de (p<0,05), catastrofização (p<0,05) e medo-evitação no domínio 
atividade física (p<0,01) e no grupo CEG para intensidade da dor 
(p<0,01) e catastrofização (p<0,01). 
O SEG obteve resultado de redução significativa na dor e incapaci-
dade quando comparado ao CEG imediatamente ao final do trata-
mento. No seguimento de 6 meses, a melhora em relação ao início 
foi significativa no grupo SEG para intensidade da dor (p<0,05), 
para incapacidade (p<0,05) e catastrofização (p<0,001) e no grupo 
CEG houve melhora significativa na intensidade da dor (p<0,05), 
na incapacidade (p<0,01), nas crenças de medo-evitação em rela-
ção a atividade física (p<0,05) e na catastrofização (p<0,05). Essa 
mudança após seis meses do tratamento no CEG fez com que não 
houvesse diferença significativa entre os grupos. Esses achados sus-
tentam a afirmação do presente estudo de que, independentemente 
da intervenção, o tratamento de fisioterapia é benéfico para pacien-
tes com DL crônica inespecífica em relação à funcionalidade ou a 
fatores psicossociais41,42.
A detecção precoce dos fatores psicossociais permite um conheci-
mento de circunstâncias relacionadas, facilita o manejo, possibilita 
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mudanças nas estratégias terapêuticas e acelera o processo de trata-
mento. A simples mudança de crenças errôneas sobre medo-evitação 
da dor pode ser explorada e implementada na atenção primária, o 
que reduziria custos37. Ignorar a presença desses fatores ou um ma-
nejo inadequado pode levar potencialmente ao sofrimento desneces-
sário, restrição de atividades de vida diária, perda de produtividade e 
desperdício de recursos destinados à saúde42.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO

O presente estudo foi transversal, o que pode predispor a um viés 
de seleção e não investigou a intervenção fisioterapêutica a que o 
paciente estava sendo submetido, não possibilitando comparações 
entre técnicas e recomendações de abordagens terapêuticas específi-
cas. Por essa razão, sugere-se novos estudos comparando efeitos de 
diferentes intervenções fisioterapêuticas e descrevendo benefícios do 
tratamento sobre fatores psicossociais.

CONCLUSÃO

Os dados obtidos apoiam descobertas anteriores sobre as diferenças 
das características biopsicossociais presentes nos indivíduos com DL 
crônica inespecífica em atendimento fisioterapêutico e aqueles à es-
pera de tratamento. Além da melhora da dor e incapacidade, houve 
diferenças significativas na ansiedade, depressão, pensamentos catas-
tróficos e comportamento de medo-evitação no grupo em tratamen-
to fisioterapêutico comparado ao grupo controle, inferindo que a fi-
sioterapia pode trazer benefícios associados a fatores psicológicos. De 
fato, fatores psicossociais estão associados a incapacidade funcional 
e intensidade da dor nesses indivíduos, e esses índices em conjunto 
são determinantes para melhora da QV. É importante a avaliação e 
incorporação dos fatores psicossociais na conduta terapêutica, pois 
esses aspectos são descritos como mediadores da cronicidade e in-
fluenciam tanto na evolução quanto no prognóstico do tratamento. 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Identificar o nível de conhe-
cimento sobre a neurofisiologia da dor na migrânea crônica por 
meio da aplicação do Questionário de Neurofisiologia da Dor. 
MÉTODOS: Foi realizado um estudo transversal com 30 pa-
cientes com migrânea crônica. O nível de conhecimento neuro-
fisiológico da dor foi avaliado pela versão brasileira do Questio-
nário de Neurofisiologia da Dor. 
RESULTADOS: Em geral, pacientes com migrânea crônica 
apresentaram baixo nível de conhecimento sobre a neurofisiolo-
gia da dor com 4,03±1,52 acertos em 12 questões (34,1%). Des-
tes 30 pacientes, houve predomínio do sexo feminino (72,7%), 
idade 33±8,60 anos, maior escolaridade (73,4%), intensidade de 
dor leve em repouso (2,83±2,39), subclassificação predominante 
de migrânea crônica sem aura (56,7%) e com história de migrâ-
nea há mais de 10 anos (60,1%). Este artigo identificou o nível 
de conhecimento sobre a neurofisiologia da dor na migrânea crô-
nica por meio da aplicação do Questionário de Neurofisiologia 
da Dor.
CONCLUSÃO: Pacientes com migrânea crônica apresentam 
baixo nível de conhecimento neurofisiológico. 
Descritores: Dor crônica, Manejo da dor, Neurofisiologia, 
Transtornos de migrânea. 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Identify the level of 
knowledge about the neurophysiology of pain in patients with 
chronic migraine through the application of the Neurophysiolo-
gy of Pain Questionnaire. 
METHODS: A cross-sectional study was carried out with 30 
patients with chronic migraine. The level of neurophysiological 
knowledge of pain was assessed by the Brazilian version of the 
Neurophysiology of Pain Questionnaire. 
RESULTS: In general, patients with chronic migraine had a low 
level of knowledge about pain neurophysiology with 4.03±1.52 
correct answers in 12 questions (34.1%). From those 30 patients, 
there was a predominance of females (72.7%), aged 33±8.60 
years, higher schooling level (73.4%), mild intensity of pain at rest 
(2.83±2.39), predominant subclassification of chronic migraine 
without aura (56.7%) and with a history of migraine for more 
than 10 years (60.1%). This article identified the level of knowled-
ge about neurophysiology of pain in chronic migraines through 
the application of the Neurophysiology of Pain Questionnaire.
CONCLUSION: Patients with chronic migraine have a low le-
vel of neurophysiological knowledge. 
Keywords: Chronic pain, Migraine disorders, Neurophysiology, 
Pain management. 

INTRODUÇÃO

Dor é o principal sintoma mencionado em centros de saúde, 
considerado um problema global, que afeta uma grande parte 
da população mundial em algum momento da vida1. Evidências 
do Global Burden of Disease Survey2, um estudo que cobriu um 
período de 28 anos, mostrou que três doenças crônicas não trans-
missíveis, a dor lombar, dor de cabeça e distúrbios depressivos, 
prevalecem atualmente como as maiores causas de anos vividos 
com incapacidades2.
Migrânea é um distúrbio que apresenta um caráter pulsante e 
unilateral, que pode ou não ser acompanhado de náuseas, vô-
mitos, fonofobia, fotofobia e osmofobia3. A migrânea crônica 
primária não tem um fator de causa conhecido, no entanto, é 
considerada atualmente a primeira causa de incapacidade em 
indivíduos com menos de 50 anos de idade4 e representa um 
grande fardo socioeconômico5. No Brasil, a migrânea é a segunda 
doença não transmissível mais comum e a mais incapacitante, 
afetando os domínios profissional, acadêmico, social, familiar e 
pessoal dos indivíduos afetados6-9.
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A falta de conhecimento também pode afetar a capacidade das pes-
soas para controlar suas condições dolorosas, especialmente quando 
se trata de dor crônica10. Consequentemente, intervenções alterna-
tivas que melhorem esta compreensão do público podem reduzir 
seus estigmas, seja por meio de campanhas de conscientização ou 
monitorando a publicidade de analgésicos e, consequentemente, re-
duzindo os anos vividos com incapacidade8.
A Educação Baseada em Neurociência da Dor (EBND) é uma es-
tratégia alternativa para contribuir com o manejo das condições do-
lorosas, seguindo em seus princípios os fundamentos da psicologia 
educacional, que visa “reconceptualizar a dor”, através da aquisição 
de conhecimentos sobre mecanismos neurofisiológicos, biológicos e 
sociais da dor, desmistificando as crenças e medos do paciente11,12. 
As evidências demonstram, por meio do uso da EBND, que pacien-
tes com dor lombar crônica13, fibromialgia e/ou síndrome de fadiga 
crônica14,15 e dor crônica em geral10,16 mostram melhor satisfação, 
maior aderência a outros tratamentos, melhor funcionamento e di-
minuição da catastrofização e cinesiofobia. 
O Questionário de Neurofisiologia da Dor (QND) é autoadministra-
do, amplamente utilizado para avaliar o nível de conhecimento sobre 
os mecanismos neurofisiológicos e biológicos envolvidos na dor em 
diferentes populações, sejam profissionais ou pacientes11,12. Estudos 
anteriores avaliaram o nível de conhecimento por meio do QND em 
estudantes de fisioterapia17,18, estudantes de ciências da saúde19 e pa-
cientes com fibromialgia20 e dor musculoesquelética crônica14,21. 
Os pacientes com migrânea crônica são frequentemente subdiagnosti-
cados e subtratados nos sistemas de saúde4. A percepção das condições 
de saúde já foi considerada como uma opção no desenvolvimento de 
planos terapêuticos, com o que se nota a importância de desmistificar 
crenças e fornecer conhecimento aos pacientes sobre os fatores etioló-
gicos da doença, sintomas associados e formas de manejo. 
A maioria dos pacientes com migrânea não compreende quão gra-
ve e incapacitante sua condição pode ser e, consequentemente, não 
desenvolvem automanejo adequado, por isso é importante avaliar 
o seu conhecimento. Assim, o objetivo deste artigo foi identificar o 
nível de conhecimento sobre neurofisiologia da dor nas migrâneas 
crônicas através da aplicação do QND.

MÉTODOS

Estudo epidemiológico, observacional, transversal, cuja população 
alvo foi de pacientes entre 18 e 55 anos de idade com diagnóstico de 
migrânea crônica, seguindo os critérios diagnósticos da International 
Society for the Study of Headaches (Sociedade Internacional para o 
Estudo das Cefaleias - Tabela 1). Este diagnóstico foi realizado por 
um neurologista do Hospital Universitário da Universidade Fede-
ral de Sergipe (HU-UFS), um especialista em tratamento de dores 
de cabeça e não envolvido no estudo. Os pacientes foram excluídos 
do estudo se tivessem outros tipos de dores de cabeça secundárias 
associadas, doenças neurológicas ou psiquiátricas, incapacidade de 
compreender as instruções ou consentir participar no estudo, doen-
ças respiratórias graves, histórico de trauma de cabeça e pescoço e 
comorbidades com sintomas de dor de cabeça, tais como hiperten-
são arterial e fibromialgia.
Os participantes preencheram um formulário de avaliação com-
posto de dados demográficos como idade, altura, peso, índice de 

massa corporal (IMC), idade em que começaram a ter ataques de 
migrânea, histórico de doença atual, gatilhos para ataques, sintomas 
premonitórios, histórico familiar, fármacos utilizados, doenças asso-
ciadas e histórico social. O nível de conhecimento sobre neurofisio-
logia da dor foi avaliado utilizando a versão brasileira do QND24. 
O QND foi projetado para avaliar como o indivíduo conceitua os 
mecanismos biológicos envolvidos na dor12. Originalmente, sua ver-
são possui 19 itens, com as seguintes opções de resposta: verdadeiro, 
falso e indeciso12. Entretanto, a versão brasileira validada12 apresenta 
12 itens, e as opções de resposta também consistem em “verdadeiro, 
falso ou indeciso”. Suas propriedades psicométricas constituem uma 
escala unidimensional com boa confiabilidade de teste-reteste. Os 
resultados são interpretados da seguinte forma: cada acerto corres-
ponde a um ponto, se o indivíduo cometer um erro ou escolher a 
alternativa “indeciso”, o item é zerado; portanto, a pontuação varia 
de zero a 12, e quanto maior a pontuação, maior o nível de com-
preensão dos mecanismos presentes na dor24.
Este questionário foi escolhido para a versão brasileira de 12 itens 
pois é autoaplicável e possibilita abordar aspectos de avaliação do 
conhecimento neurofisiológico básico de dor em pessoas de todos 
os níveis de habilidade, independentemente do nível de escolaridade 
básica12,23.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa em Humanos da Universidade Federal de Sergipe (CAEE: 
08310319.1.0000.5546). Todos os indivíduos incluídos no estudo 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
antes da avaliação, em conformidade com as disposições da Reso-
lução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O presente estudo 
considerou e atendeu às exigências da declaração STROBE (Streng-
thening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology), que 
fornece subsídios para a comunicação de estudos observacionais22.

Análise estatística
As características da população estudada foram descritas como mé-
dia e desvio padrão para as variáveis numéricas e em valores absolu-
tos e percentuais para a categoria de variáveis categóricas. 

RESULTADOS

Inicialmente, 65 voluntários foram contatados através de seleção te-
lefônica a partir de uma lista de espera, entretanto 33 participantes 

Tabela 1. Critérios diagnósticos da Classificação Internacional de Ce-
faleias (ICHD-3) para distúrbios primários de cefaleia

1. Dor de cabeça (do tipo migrânea ou tensional) com frequência 
≥15 dias/mês durante >3 meses de acordo com os critérios 2 
e 3.

2. Ataques ocorrem em um indivíduo que já teve pelo menos cin-
co ataques atendendo aos critérios da migrânea sem aura e/ou 
migrânea com aura.

3. Frequência ≥8 dias/mês por >3 meses, atendendo a quaisquer 
dos três critérios a seguir:
- critérios 3 e 4 para migrânea sem aura
- critérios 2 e 3 para migrânea com aura
- condição que o paciente inicialmente acreditou ser migrânea e 

foi aliviada com um derivativo de triptano ou ergot
4. Não foi melhor explicado por outro diagnóstico da ICDH-3.

Fonte: Classificação Internacional de Cefaleias (2018)
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Tabela 3. Porcentagem e alternativas corretas para cada questão do 
Questionário de Neurofisiologia da Dor respondida pelos pacientes 
com migrânea crônica

Item Verdadeiro Falso Indeciso

1. Quando parte do seu corpo 
está lesionado, receptores espe-
ciais da dor levam a mensagem 
da dor para seu cérebro.

6,6 86,6 6,6

2. Dor somente ocorre quando 
você está lesionado ou está cor-
rendo risco de se lesionar.

30 33,3 36,6

3. Nervos especiais na sua medu-
la espinhal levam mensagens de 
perigo para o seu cérebro.

70 3,3 26,6

4. Dor ocorre sempre que você 
está lesionado.

60 26,6 13,3

5. O cérebro decide quando você 
vai sentir dor.

23,3 46,6 30

6. Os nervos se adaptam aumen-
tando seu nível de excitabilidade 
em repouso.

43,3 16,6 40

7. Dor crônica significa que uma 
lesão não foi curada corretamente. 

36,6 46,6 16,6

8. Piores lesões resultam sempre 
em pior dor. 

36,6 33,3 30

9. Neurônios descendentes são 
sempre inibitórios.

3,3 6,6 90

10. Quando você se lesiona, o 
ambiente em que você está não 
afetará a quantidade de dor que 
você sente, desde que a lesão 
seja exatamente a mesma.

23,3 50 26,6

11. É possível sentir dor e não sa-
ber disso.

33,3 43,3 23,3

12. Quando você está lesiona-
do, receptores especiais levam a 
mensagem de perigo para a sua 
medula espinhal.

36,6 26,6 36,6

Dados apresentados como porcentagem.

Tabela 2. Características dos participantes do estudo

Características Porcentagem (n=30)

Sexo
   Feminino 
   Masculino 

72,7
18,3

Nível de educação
   Nível básico 
   Nível superior

26,6
73,4

Duração da dor 
   3 meses – 5 anos
   5 – 10 anos
   > 10 anos 

16,6
23,3
60,1

Subclassificação
   Migrânea sem aura
   Migrânea com aura

56,7
43,3

Fonte: O autor (2020). Dados apresentados como média e desvio padrão da 
média para variáveis contínuas e como contagem de frequência (%) para va-
riáveis categóricas. 

foram excluídos porque 20 não atenderam aos critérios de inclusão, 
3 desistiram de participar e 10 foram excluídos por outros motivos. 
Dessa maneira, 32 voluntários foram recrutados para o estudo. En-
tretanto, como dois deles não compareceram às avaliações, 30 vo-
luntários foram incluídos. 
Desses 30 pacientes, houve predominância de mulheres (72,7%), 
33±8,60 anos, de nível de educação superior (73,4%), intensidade 
de dor leve em repouso (2,83±2,39), subclassificação predominante 
da migrânea crônica sem aura (56,7%) e com histórico de migrânea 
há mais de 10 anos (60,1%) (Tabela 2).
Os principais estímulos mencionados pelos pacientes foram: estres-
se (76,7%), ciclo menstrual (63,3%), distúrbios do sono (63,3%), 
luzes/sons (40%), jejum (36,7%), alimentação (36,7%), mudanças 
de temperatura (33,3%), odores fortes (30%) e esforço físico (20%). 
Os sintomas premonitórios mais comuns foram alterações de hu-
mor (40%), dificuldades de concentração (40%), fadiga (36,7%), 
sensibilidade cervical (30%) e hipo ou hiperatividade (23,3%). 
A maioria relatou história familiar positiva (78,6%), uma parcela 
realizava atividades físicas regulares (56,7%), uma pequena parcela 
consumia álcool socialmente (33,3%), uma minoria já havia sido 
submetida a algum tipo de cirurgia (30%) e 43,3% não tinha ne-
nhuma doença associada.
Em geral, os pacientes com migrânea crônica tinham um baixo nível 
de conhecimento sobre neurofisiologia da dor, com 4,03±1,52 res-
postas corretas em 12 perguntas (34,1%). A tabela 3 mostra o total 
de respostas corretas em cada item do QND.

DISCUSSÃO

O objetivo principal deste estudo foi investigar o nível de conheci-
mento sobre neurofisiologia da dor em indivíduos com migrânea 
crônica. Em geral, estes pacientes apresentavam um baixo nível de 
conhecimento, conforme medido pelo QND na versão de 12 itens. 
Neste estudo, a amostra era composta predominantemente de mu-
lheres, que apresentavam leve intensidade de dor em repouso. Ainda 
assim, foi identificado que o principal desencadeador era o estresse, 
que as mudanças de humor e dificuldades de concentração eram 
os sintomas premonitórios mais prevalecentes e que a maioria dos 
pacientes tinha um histórico familiar positivo.
O baixo nível de conhecimento sobre dor já foi evidenciado em 
alguns grupos de pacientes com dor clínica, como dor lombar14, 
dor musculoesquelética crônica21 e fibromialgia20, assim como em 
estudantes de saúde19 e profissionais de saúde12. Dessa maneira, 
observa-se que há um baixo nível de conhecimento tanto nos gru-
pos de pacientes quanto nos estudantes e profissionais de saúde. 
Neste contexto, existe a necessidade de implementar currículos 
específicos sobre a dor durante a graduação, visando preparar me-
lhor estes profissionais para atender e administrar estas dores de 
forma multidisciplinar.
A Associação Internacional para o Estudo da Dor já desenvolveu 
uma proposta para um currículo interprofissional e intraprofissio-
nal sobre dor para prestadores de serviços de saúde24. No Brasil, os 
cursos atuais de fisioterapia e psicologia têm diretrizes curriculares 
para o estudo da dor25,26. Para os pacientes, a implementação destes 
currículos na graduação de profissionais que auxiliarão suas condi-
ções dolorosas representa uma melhor gestão e, consequentemente, 
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estes pacientes sofrerão menos e terão sua condição dolorosa tratada 
mais adequadamente.
Também é importante lembrar que os profissionais de saúde têm 
um papel importante neste aspecto, portanto sua formação preci-
sa estar minimamente equipada com conhecimentos relacionados 
à dor, visando o melhor atendimento e uma abordagem integrativa 
para os pacientes, possibilitando adicionar a educação em seus pla-
nos terapêuticos, resultando em uma melhor adesão do paciente ao 
tratamento. 
O estudo transversal21 teve como objetivo identificar o nível de co-
nhecimento da neurofisiologia da dor em pacientes com dor mus-
culoesquelética crônica e comparar o nível de conhecimento da dor 
de acordo com o tipo de classificação da dor esquelética na popu-
lação brasileira. Neste estudo, observou-se que pacientes com dor 
musculoesquelética crônica obtiveram cerca de 3,7 (de 12) respostas 
corretas utilizando o QND, independentemente da classificação de 
dor baseada em seu mecanismo, corroborando assim os achados do 
presente estudo e evidenciando uma similaridade entre as duas po-
pulações de pacientes. 
Usando outra abordagem, o estudo19 comparou conhecimentos 
sobre dor em estudantes universitários do primeiro e último ano 
na área da saúde, incluindo estudantes de medicina, fisioterapia e 
nutrição. Este estudo, ao contrário do presente, utilizou a versão do 
QND com 19 perguntas para comparar o número de respostas cor-
retas no questionário, a porcentagem de respostas corretas (% pon-
tuação) foi calculada com a equação ([Nº de respostas corretas / 19] 
× 100). Os valores percentuais de respostas corretas no primeiro ano, 
de acordo com os cursos, foram 42,7±11,7 (fisioterapia), 42,2±13,2 
(medicina) e 41,3±10,1 (nutrição); no último ano, os estudantes 
responderam 68,9% (±16,2), 54,4% (±13,9) e 42,3% (±10,1) para 
fisioterapia, medicina e nutrição, respectivamente. 
De acordo com estes resultados, é possível inferir que o curso de 
fisioterapia foi o que apresentou o conhecimento mais satisfatório 
durante a graduação, embora os autores tenham concluído que o 
entendimento pode não ser suficiente e ainda não garante uma abor-
dagem da dor crônica que possa ajudar o paciente a “reconceptua-
lizar sua dor”19.
Embora os participantes incluídos neste estudo tivessem, em sua 
maioria, nível de escolaridade superior, esse fator não implicou no bai-
xo nível apresentado sobre os conhecimentos básicos em neurofisio-
logia da dor. Isto pode ter ocorrido devido às atitudes e crenças prees-
tabelecidas por este perfil de paciente27 ou devido a algum declínio 
cognitivo, como deficiências de memória29. Tendo em vista que a dor 
crônica é considerada multifatorial, há uma necessidade de manejo da 
dor nos contextos sociais, biológicos, psicológicos e físicos29.
Deve ser observado que o item com maior índice de respostas corre-
tas foi a pergunta 3, sobre a presença de nervos especiais na medula 
espinhal responsáveis por levar as mensagens de dor ao cérebro. O 
maior número de erros foi presente no item 1, referente a recepto-
res especiais de dor na presença de lesões em uma parte do corpo. 
Quanto ao item 9, que se refere aos neurônios descendentes inibitó-
rios, os participantes ficaram mais indecisos.
Estes itens poderiam ser facilmente respondidos levando em conta, 
por exemplo, uma abordagem direcionado pelo Explicar a Dor11,12, 
amplamente utilizada na educação em neurociência. Neste traba-
lho, são ensinados de maneira simples os conhecimentos básicos da 

biologia da dor e, assim, os pacientes são capazes de desenvolver a 
capacidade de modular sua própria dor. O efeito da EBND em ou-
tros grupos de pacientes com dor crônica já é evidente, tais como 
fibromialgia, dor musculoesquelética crônica e dor lombar13,15. As-
sim, acredita-se que a implementação desta estratégia também pode 
beneficiar os pacientes com migrânea. 
Curiosamente, um ponto que merece atenção é que estes pacien-
tes com migrânea tendem a se automedicar e consequentemente 
abusar de analgésicos, o que é considerado um fator associado 
ao processo de migrânea crônica. Eventualmente, a hipótese era 
de que abordagens baseadas em educação poderiam minimizar 
este uso exacerbado de fármacos, ajudando a autogerenciar a dor 
nestes pacientes.
Ademais, deve-se destacar a importância de avaliar e medir os as-
pectos relacionados à dor. A avaliação do fenômeno doloroso cor-
responde à magnitude geral da experiência relatada pelo paciente 
em variadas situações, considerando as dimensões física, sensorial, 
afetiva e temporal. O presente estudo utilizou uma análise de autor-
relato que pode fornecer um dos pontos relacionados às dimensões 
dos estudos da dor e pode ser facilmente aplicado na prática clínica 
para orientar as decisões de tratamento.
É preciso enfatizar que novos estudos devem ser realizados para 
preencher esta lacuna, trazendo uma educação baseada em neuro-
ciência com uma abordagem incluída no plano terapêutico multi-
disciplinar desta população de pacientes. Este é o primeiro estudo 
conhecido pelos autores que investiga o conhecimento da neurofi-
siologia da dor em pacientes com migrânea crônica.
Por fim, é importante reconhecer algumas limitações, tais como o 
baixo número de participantes e o viés do paciente como um en-
trevistado por meio do autorrelato, limitando assim a generalização 
dos resultados. De todo modo, é recomendável que estratégias de 
EBND sejam incorporadas ao manejo desses pacientes por meio de 
programas educacionais em estudos futuros, já que outros grupos de 
pacientes já se beneficiaram com a incorporação dessas intervenções.

CONCLUSÃO

Pacientes com migrânea crônica têm um nível baixo de conheci-
mento sobre a neurofisiologia. 
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RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A espiritualidade está intrin-
secamente envolvida no cuidado de Enfermagem. Apesar de ser 
uma temática que, nos últimos anos, vem despertando interesse 
de pesquisadores, ainda são poucas as evidências que compro-
vam o efeito da espiritualidade na redução da dor e ansiedade 
associada. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi identificar 
o estado da ciência relacionada ao uso da espiritualidade como 
intervenção de enfermagem no controle da dor e da ansiedade do 
paciente em diferentes problemas de saúde.
CONTEÚDO: Trata-se de uma revisão integrativa da literatu-
ra, nas bases de dados Pubmed, Cochrane, Web of Science e na 
Biblioteca Virtual da Saúde. A coleta de dados foi realizada em 
maio e atualizada em setembro de 2021. Foram incluídos artigos 
científicos com texto completo disponível, publicados nos últi-
mos 10 anos e que abordassem a espiritualidade no cuidado de 
enfermagem ao paciente com dor e ansiedade. Foram incluídos 10 
artigos na análise, sendo seis ensaios clínicos randomizados, dois 
estudos quase experimentais e duas revisões sistemáticas. Identi-
ficou-se intervenções baseadas na espiritualidade que nortearam 
a enfermagem na redução da dor: meditação de orações, prece, 
treinamento de pensamento positivo, escuta ativa, entre outros. 
Todos os artigos demonstraram efeito positivo na redução da dor e 
da ansiedade, bem como melhora nos parâmetros vitais.
CONCLUSÃO: As intervenções de enfermagem baseadas em 
técnicas de cuidados espirituais parecem ser eficazes na redução 
da dor e da ansiedade. Sugere-se, contudo, que novos estudos 
sejam realizados para validar a espiritualidade como cuidado de 
enfermagem eficaz na redução da dor e ansiedade associada.
Descritores: Cuidados de Enfermagem, Dor, Espiritualidade.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Spirituality is intrin-
sically involved in nursing care. Despite being a topic that, in 
recent years, has attracted the interest of researchers, there is still 
little evidence to prove the effect of spirituality in reducing pain 
and associated anxiety. In this sense, the aim of this study was to 
identify the state of science related to the use of spirituality as 
a nursing intervention to control patients’ pain and anxiety in 
different health problems.
CONTENTS: An integrative literature review in the following da-
tabases: Pubmed, Cochrane, Web of Science and Biblioteca Virtual 
da Saúde (BVS – Virtual Health Library). Data collection was car-
ried out in May and updated in September 2021. Scientific articles 
with full text available published in the last 10 years that addressed 
spirituality in nursing care to patients with pain and anxiety were 
included. Ten articles were included in the analysis, including six 
randomized clinical trials, two quasi-experimental studies and two 
systematic reviews. The following interventions based on spiritua-
lity that guided nursing in pain reduction were identified: prayer 
meditation, prayer, positive thinking training, active listening, 
among others. All articles showed a positive effect in reducing pain 
and anxiety, as well as improving vital parameters.
CONCLUSION: Nursing interventions based on spiritual care 
techniques seem to be effective in reducing pain and anxiety. 
Nevertheless, further studies should be carried out in order to 
validate that spirituality as nursing care is effective in reducing 
pain and associated anxiety.
Keywords: Nursing Care, Pain, Spirituality.

INTRODUÇÃO

A Espiritualidade, a Enfermagem e a Dor são uma tríade indissociá-
vel porque são sentidas, vividas e experimentadas de forma única, 
individual, integral e total. A espiritualidade é a relação da criatura 
com o divino, o transcendente, o Criador; a enfermagem existe na 
relação interpessoal do profissional com o homem, sadio ou doente 
para a manutenção e reequilíbrio de suas energias, de sua saúde; a 
dor é o sintoma universal que une a tríade no ciclo vital desse ser 
humano; e a ansiedade resulta de sentimentos de medo, de insegu-
rança, de intranquilidade, de excesso de preocupações, que também 
podem levar à dor1, seja ela física, emocional ou da alma.
O homem, na sua necessidade de sobreviver, professe ele qualquer 
religião, é responsável por suas decisões, atitudes, escolhas guiadas 
por seus sistemas de valores, sua filosofia de vida que o conecte com 
seu entorno e com o todo universal.  
Ao longo do seu viver o homem tem expressado sua relação com o 
mundo, comunidade, grupo, família e com ele mesmo, impactando 
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na sua capacidade de se autoconhecer, relacionar-se, de seu “estar-
-no-mundo”, do seu constante “vir-a-ser”, do seu existir. E, nesse 
sentido, busca a conexão com algo superior e transcendental, regen-
do seu “vir-a-ser” e seu “estar-no-mundo”, aflorando a necessidade 
de compreensão dos sentimentos de amor, compaixão, dor, medo, 
ansiedade, saúde, doença, resgate do bem-estar, desejo de ser feliz, 
coragem, esperança, solidariedade, criatividade, satisfação pessoal, 
moral, ética, cuidado, humanização, vida, finitude, espiritualidade, 
entre outros.
Essa necessidade do homem de compreender sentimentos e emo-
ções, assim como o seu ciclo vital, criam conexão entre o físico, men-
tal, cultural, espiritualidade e a busca subjetiva ou mesmo objetiva 
de recursos médicos e não médicos para aliviar a dor, a ansiedade, 
o sofrer, o medo, também, frente às diversas situações aflitivas de 
ordem existencial, econômica, de perda, de doença, entre outras que 
o viver impõe. E o cuidar de Enfermagem está intrinsecamente en-
volvido e atua em todas as etapas desse viver, ou seja, na manutenção 
do equilíbrio homeodinâmico ou no reequilíbrio das necessidades 
humanas básicas psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais e 
seus diversos significados1-9, que impactam nesse processo de cuidar 
de modo empático, seja este cognitivo, emocional ou compassivo, e 
utiliza a espiritualidade como procedimento de apoio e ajuda. 
A importância da utilização da espiritualidade no cuidado huma-
no remonta à ancestralidade, em que as civilizações primitivas atri-
buíam a um Ser superior o poder sobre a saúde e doença, o que no 
decorrer do tempo foi acompanhando a evolução do conhecimento 
do homem e do cuidar, este voltado, agora, a uma assistência mais 
humanista, aliada à científica e técnica. Portanto, a espiritualidade é 
componente antigo da Arte e da Ciência da Enfermagem.
Nas décadas de 1960 e 1970, a Enfermagem trilhou o caminho das 
teorias que procuravam explicar a confluência harmônica entre a arte 
e a ciência do cuidar do ser humano, único, homeodinâmico, com 
crenças e valores, integrante de uma família, comunidade, cultura, de 
um meio ambiente, mostrando as tendências e a importância de o en-
fermeiro reconhecer o conjunto de aspectos psicobiológicos, psicosso-
ciais e psicoespirituais desse ser humano objeto do seu saber e fazer1-7. 
Os aspectos psicoespirituais do ser humano que impactavam no cui-
dar1-7 tanto quanto os de ordem física, nessa época, eram escassos na 
literatura da Enfermagem e enfocavam mais as práticas religiosas das 
principais religiões existentes na cultura ocidental em detrimento da 
espiritualidade, necessidade humana que hoje tem granjeado o in-
teresse de vários estudiosos não só na área da Enfermagem como da 
área da saúde como um todo2-9. 
Vale neste momento tecer algumas considerações sobre a necessida-
de humana básica - espiritualidade, ou filosofia religiosa ou psicoes-
piritual, que segundo alguns autores1,3-13 entendem como impulsos, 
tendências ou necessidades fundamentais advindos do inconsciente, 
como a necessidade de sobrevivência, a conservação da espécie e a 
necessidade de crer em algo superior à condição limitada humana, 
específica e inerente ao homem que influencia as demais necessida-
des, as psicobiológicas e psicossociais. 
A necessidade da busca e da significação do estar vivo, do sentido 
e seu papel e função nesse estar-no-mundo, de sua essência, de ter 
uma filosofia de vida, de estabelecer uma relação consigo mesmo 
e com o social e espiritual, enfim, por que e para que se vive, tudo 
isto pode compor o entendimento da Espiritualidade, muitas vezes 

confundida com a religião, que é apenas “uma expressão da espiri-
tualidade, praticada por meio de tradições sagradas, transmitida pelo 
patrimônio cultural, acompanhada de dogmas e doutrinas”1. Como 
bem expressam alguns autores9-13, a espiritualidade é a construção 
subjetiva e simbólica da compreensão que o ser humano utiliza para 
desvelar sua vulnerabilidade, fragilidade e enfrentamento sucedidos 
por inúmeras situações impostas pelo viver diário, como o ciclo saú-
de/doença, seu tratamento e cuidar. 
Muitos pesquisadores, apesar de não existir uma taxonomia de reli-
gião e espiritualidade, conceitualizaram espiritualidade como o sen-
tido individual e propósito na vida, conectando o “eu” com o todo 
universal, o sagrado, independente de crer ou não em Deus13-17, “ex-
perimentado dentro ou fora dos ambientes e tradições institucionais”17. 
Ainda esses autores citam que em 2009 o Comitê de Consenso dos 
Estados Unidos da América do Norte (EUA) conceitua espirituali-
dade como: “O aspecto da humanidade que se refere à maneira como os 
indivíduos buscam e expressam significado e propósito e a maneira como 
eles experimentam sua conexão com o momento, consigo mesmo, com os 
outros, com a natureza e com o significativo ou sagrado”17 e também, o 
determinado pela Conferência Internacional de Consenso em 2012: 
“A espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da humanida-
de por meio do qual as pessoas buscam o significado, o propósito e a 
transcendência finais, e experimentam o relacionamento consigo mesmo, 
família, outros, comunidade, sociedade, natureza e o que é significativo 
ou sagrado. A espiritualidade é expressa por meio de crenças, valores, 
tradições e práticas” 18.
Por outro lado, outros autores13-20 definem religião como práticas e 
ritos doutrinários para aproximação ao transcendental, professados, 
muitas vezes, em instituição religiosa formal organizada socialmente 
e autores15 fazem uma reflexão sobre a conexão entre a espirituali-
dade, religiosidade e religião como realidades diferentes, porém di-
nâmicas e interligadas. Outro autor20 expõe que: “A espiritualidade é 
um atributo inato do ser humano, que promove bem-estar, saúde e esta-
bilidade”, ainda, que é inerente à “essência da vida” dando-lhe signi-
ficado pela produção de “comportamentos e sentimentos de esperança, 
amor e fé” enquanto “religiosidade é um modo de o indivíduo expressar 
sua espiritualidade por meio da adoção de valores, crenças e práticas 
rituais que fornecem respostas às perguntas essenciais sobre vida e morte”.
Os profissionais de saúde têm se empenhado em investigar os con-
ceitos e significados de espiritualidade e religião no sentido de enten-
dê-los, distingui-los e apreendê-los para melhor assistir terapeutica-
mente o ser humano sob seus cuidados.
Autores11 estudando em 2007 a retrospectiva histórica do estudo da 
espiritualidade na enfermagem brasileira apontam que “...a primei-
ra publicação científica data de 1947 e persiste até hoje representada 
pela Revista Brasileira de Enfermagem”. Fizeram a busca de artigos 
que abordassem a Espiritualidade de 1941 a 1999 publicados em”...
todo o acervo da REBEn presente na Biblioteca da Escola de En-
fermagem da Universidade de São Paulo...”, sendo selecionados 57 
artigos, dos quais emergiram nove categorias: “...espiritualidade como 
parte do caráter e da moral do indivíduo que escolhe fazer enfermagem; 
espiritualidade como filosofia de trabalho do enfermeiro; espiritualidade 
como parte do currículo e formação do enfermeiro; espiritualidade na 
assistência ao paciente, como necessidade humana básica; significado da 
espiritualidade para quem é cuidado (paciente/cliente); significado da 
espiritualidade para aquele que cuida; espiritualidade e humanização; 
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espiritualidade e morte e morrer; e espiritualidade sob a luz da Ética e 
da Bioética”.
Após análise de cada categoria, os autores11 consideraram que os 
artigos permitiram identificar a evolução do pensamento da Enfer-
magem frente à complexidade do tema. Inicialmente mais associada 
à religião, à medida que o conhecimento científico do enfermeiro 
avança, suas reflexões o levam à compreensão de um cuidar permea-
do de fenômenos ético-filosóficos. Por conseguinte, essa compreen-
são revela o impacto da espiritualidade na assistência de enfermagem 
ao ser humano, que no seu ciclo vital é afetado quando do desequilí-
brio de suas necessidades básicas, tanto das psicobiológicas, como as 
psicossociais e psicoespirituais, enfim, sua saúde12,20.
O objetivo deste estudo foi identificar o estado da ciência21,22 relacio-
nada ao uso da espiritualidade como intervenção de enfermagem no 
controle da dor e da ansiedade do paciente em diferentes problemas 
de saúde. 

CONTEÚDO

Optou-se pela revisão integrativa para conhecer o panorama atual da 
produção científica do enfermeiro no uso da espiritualidade como 
instrumento de cuidado/intervenção de enfermagem no controle da 
dor e da ansiedade, causadas por diferentes situações de doenças, en-
tendendo que favorece a identificação e a busca sistemática e abran-
gente dos resultados primários sobre o tema, a avaliação crítica, a 
síntese, análise e incorporação das evidências dos estudos científicos 
nacionais e internacionais, expondo a necessidade de novas investi-
gações23-25, cujo recorte temporal retrospectivo respeitou os direitos 
autorais das literaturas utilizadas, conforme a Lei nº 9610/1998 do 
Ministério da Educação e da Cultura (MEC)26.
O modelo utilizado foi composto de seis etapas: tema de interes-
se; estabelecimento da questão norteadora; critérios de inclusão e 
exclusão de artigos; combinação de dois ou mais DeCS/MeSH 
dos descritores com as expressões booleanas E/AND/Y utilizadas 
na estratégia de busca dos artigos nas bases de dados pesquisadas; 
informações extraídas dos artigos selecionados; análise e apresen-
tação dos estudos23-25. 
A questão de pesquisa foi estruturada de acordo com o formato do 
acrônimo PICO (patient, intervention, comparison, outcomes)27, 
que orienta sua formulação, favorecendo a recuperação de evidên-
cias nas bases de dados, sendo um elemento-chave para a realização 
de buscas criteriosas, resultando na questão: “qual é a produção 
científica nacional e internacional do enfermeiro sobre o uso da 
espiritualidade como intervenção de enfermagem no controle da 
dor e da ansiedade”? 
As bases de dados consultadas foram: Publisher Medline (Pubmed), 
CENTRAL (The Cochrane Central Register of Controlled Trials, The 
Cochrane Library), Web of Science e a Biblioteca Virtual de Saúde 
(BVS), utilizando-se descritores controlados advindos dos DeCS 
e MeSH, nos idiomas português, inglês e espanhol: “espiritualida-
de/spirituality/espiritualidad”; “Enfermagem/Nursing/Enfermería”; 
“dor/pain/dolor”; “cuidado de enfermagem/nursing care/atención de 
enfermería”; “intervenção de enfermagem/nursing intervention/aten-
ción de enfermería”; “ansiedade/anxiety/ansiedad”. Combinaram-se 
dois ou mais DeCS/MeSH citados com o operador booleano E/
AND/Y (Tabela 1).

Tabela 1. Combinações dos descritores utilizados na estratégia de 
busca dos artigos 

Espiritualidade e dor (spirituality/espiritualidad) AND/Y (pain/dolor)

Enfermagem e dor (Nursing/Enfermería) AND/Y (pain/dolor)

Cuidado de enfermagem e dor (Nursing care/atención de enferme-
ría) AND/Y (pain/dolor)

Espiritualidade e enfermagem (spirituality/espiritualidad) AND/Y 
(Nursing/Enfermería)

Espiritualidade e cuidado de enfermagem (spirituality/espirituali-
dad) AND/Y (Nursing care/atención de enfermería)

Espiritualidade e dor e intervenção de enfermagem e ansiedade 
(spirituality/espiritualidad) AND/Y pain/dolor AND/Y (nursing inter-
vention/atención de enfermería) AND/Y Anxiety/ansiedad.

ALL = (pain AND spirituality AND nursing AND Anxiety)
Todos = (dolor Y espiritualidad Y enfermería Y ansiedad)

A coleta de dados foi realizada em maio de 2021 e atualizada 
em setembro do mesmo ano, destacando que os critérios de in-
clusão foram artigos científicos disponíveis eletronicamente na 
íntegra nos idiomas já citados, publicações nos últimos 10 anos 
em periódicos nacionais e internacionais que abordassem a es-
piritualidade no cuidado de enfermagem ao paciente com dor e 
ansiedade publicados por enfermeiros, utilizando a espiritualida-
de como intervenção de enfermagem para controlá-los. Ainda, 
artigos cuja classificação de nível de evidência científica variasse 
de 1 a 3 de acordo com a Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-analyses (PRISMA)28,29; assim, a presença de 
autores da área de enfermagem em artigos dessa temática consis-
tiu em um critério de inclusão. 
Foram excluídos os documentos, editoriais, cartas, teses, disserta-
ções, monografias, manuais, resumos de congressos, estudos qualita-
tivos, artigos duplicados em mais de uma base de dados (contabili-
zando-se apenas um), ou que não atendessem à questão de pesquisa, 
ao objetivo e aos descritores. Vale ressaltar que são três autores, mas 
a seleção e busca dos estudos foi realizada de maneira independente 
por dois dos autores e revisados pelo outro autor do artigo, com o 
intuito de prevenir qualquer viés e refletindo a preocupação com o 
rigor e a qualidade científica, assim como a credibilidade dos resul-
tados obtidos na literatura. 
Após a identificação dos estudos conforme estratégia de busca an-
teriormente descrita, procedeu-se à exclusão de duplicatas e, pelas 
informações contidas no título, foram excluídos os artigos que não 
se encaixavam no escopo da revisão. Em seguida, procedeu-se à lei-
tura dos resumos, eliminando os artigos fora do tema e, por fim, à 
leitura do texto completo dos estudos selecionados para a amostra 
(Figura 1).
Depois da leitura dos resumos e do texto completo dos artigos, re-
uniram-se e organizaram-se as informações em formulário especial-
mente composto para identificar título, autor, ano de publicação, 
periódico e base de dados, tipo de estudo/nível de evidência, objeti-
vos/síntese e principais conclusões dos artigos selecionados, incluin-
do-os ou excluindo-os para a análise final. 
Como já descrito, para a classificação das evidências foi utilizado o 
disposto e adaptado do PRISMA28,29 (Figura 1), que orienta a elegi-
bilidade, inclusão de artigos, favorecendo a qualidade, validade cien-
tífica e confiabilidade dos artigos pelo nível das evidências (NE)23-25, 
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quais sejam: nível 1, as evidências provenientes de revisão sistemática 
ou meta-análise de relevantes ensaios clínicos randomizados (ECR)  
controlados ou oriundos de diretrizes clínicas baseadas em revisões 
sistemáticas de ECR controlados; nível 2, evidências derivadas de, 
pelo menos, um ECR 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”23-25. As diretrizes do PRISMA também auxiliaram na 
confecção da figura 1.
Foram identificados 1.340 artigos, contudo, como especificado nos 
critérios de inclusão, após leitura dos títulos e resumos, foram excluí-
dos artigos que não tratavam da temática do estudo, as duplicatas e 
aqueles cujos textos completos não estavam disponíveis (n =1.332) 
(Figura 1). Desse modo, apenas 10 artigos foram selecionados para 
esta revisão.
A partir da avaliação dos estudos foi possível extrair três categorias de 
análise como forma de responder à pergunta de investigação: “artigos 
sobre cuidado espiritual como intervenção de enfermagem em pacien-
tes com dor (n=3)”, “artigos publicados na área de enfermagem (com 
enfermeiro no grupo de autoria) sobre espiritualidade como inter-
venção em pacientes com dor” (n=1) e “artigos publicados na área de 
enfermagem sobre espiritualidade como intervenção terapêutica em 
pacientes com dor, ansiedade e outras alterações fisiológicas” (n=6).
Destes, 60% foram indexados no Pubmed, 30% na Scielo/LILA-
CS via BVS e 10% na Web of Science. A maioria foi realizada no 

continente asiático (70,0%), mais especificamente no Irã e na Indo-
nésia, sendo apenas três estudos realizados no Brasil, predominante-
mente na região sudeste. Os artigos selecionados foram publicados 
nos anos 2019 (n=2), 2018 (n=3), 2016 (n=1), 2015 (n=1) e 2014 
(n=3) (Tabela 2). Consistiam em seis ECR (NE 2), dois estudos 
quase experimentais (NE 3) e duas revisões sistemáticas (NE 1). Ní-
veis hierárquicos de evidências (1 a 3) são considerados altos relacio-
nados à qualidade forte e suficiente dos NEs23-25,28,29, demonstrando 
que a espiritualidade utilizada pelo enfermeiro como intervenção de 
enfermagem parece ser eficaz no controle da dor e da ansiedade nos 
estudos pesquisados. 
Os estudos apresentaram uma população variada e com diferentes 
situações de doenças, como: mulheres grávidas a partir da 32a se-
mana de gestação até o trabalho de parto30, pacientes com nível de 
queimadura superior a 20% em sua fase aguda (24 a 72 horas após a 
queimadura)31, puérperas em pós-operatório de cirurgia cesariana37, 
pacientes com insuficiência renal crônica (IRC)33, com acidente 
vascular encefálico34, com doença arterial coronariana36, pacientes 
em tratamento quimioterápico endovenoso38 e pacientes com leu-
cemia39 (Tabela 2).
Identificaram-se dois programas de intervenção baseados na espiritua-
lidade que nortearam a enfermagem na redução da dor dos pacientes: 
programa de cuidado espiritual na troca de curativos de pacientes com 
queimadura31 e o Nursing Intervention Integrating an Islamic Praying 
(NIIP)30. Identificou-se, também, intervenção por meio de prece33,38, 
meditação de oração37, cuidado espiritual de enfermagem com base na 
teoria do cuidado de Swanson (saber, estar com, fazer, habilitar e man-
ter a crença) e nas dimensões do cuidado de O’Brien sobre a prática 
do cuidado espiritual (estar com, ouvir, tocar)34, treinamento de pen-
samento positivo e oração36 e cuidado espiritual baseado na presença 
de apoio e auxílio nos rituais de oração39 (Tabela 2).
Em relação às escalas utilizadas nos estudos, para avaliar a dor uti-
lizou-se a Escala Analógica Visual (EAV)30-32,37 e Escala Numérica 
(EN)31. Para avaliação do comportamento de dor, foi utilizada a Es-
cala de Observação do Comportamento da Dor (PBOS)30. Além 
disso, para mensurar a religiosidade, utilizou-se a escala Duke Reli-
gious Index “DUREL”33,38. Para os níveis de ansiedade, foi utilizada 
a Escala de Avaliação de Ansiedade de Hamilton34 e Inventário de 
Ansiedade Traço-Estado (IDATE)38. Finalmente, o bem-estar espiri-
tual foi avaliado pela escala de Ellison e Paloutzian (SWBS)36.
Este estudo permitiu constatar que o enfoque de cinco (50%)30-

32,35,37 artigos se concentrou na eficácia da espiritualidade como in-
tervenção de enfermagem no controle da dor de diversas etiologias; 
quatro (40%)34,36,38,39 na redução da ansiedade em diversas doenças, 
um (10%) nos parâmetros vitais em pacientes com IRC33 (Tabela 
2), predominando 60% de artigos com NE 2, 20% com NE 1 e 
20% com NE 3, confirmando o rigor científico dos estudos, sendo 
a espiritualidade recomendada como intervenção de enfermagem 
para o controle da dor e ansiedade em pacientes com variados pro-
blemas de saúde. Estes resultados encontram ressonância em vários 
autores16-18,21,40,42 quando discutem a importância e eficácia da espi-
ritualidade nas diversas situações dolorosas e de ansiedade vividas 
pelos pacientes e evidenciadas em ECR bem planejados, conduzidos 
e relatados.
Como bem expõem os autores40, “a espiritualidade é considerada a 
própria essência do ser e para alguns é o que os motiva e os orienta a vi-
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Figura 1. Fluxograma com representação de elegibilidade e inclusão de 
artigos
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Tabela 2. Sumarização dos estudos

Autores Tipos de 
estudos/ NE

Objetivos/Síntese Conclusão

Desmawati, 
Waraporn e   
Chatchawet30

ECR/2 Examinar o efeito das intervenções de enfermagem integrando um programa de 
oração islâmica (NIIIP) na dor do parto e no comportamento doloroso que depen-
de da intensidade e da frequência da dor. Foram selecionadas 42 mulheres no 
grupo de controle que receberam cuidados habituais e 41 no grupo experimental 
que receberam os cuidados habituais + programa NIIIP a partir da 32ª semana de 
gravidez. O NIIIP consistia em educação para o parto, praticada pelas gestantes 
em casa todos os dias até entrarem na sala de parto. Os enfermeiros conduziram 
30 min de recitação do Alcorão, ajudando no posicionamento e estimulando exer-
cícios de respiração com as gestantes, durante as contrações na 1ª, 2ª, 3ª h após 
a dilatação de 3–4 cm. A Escala Analógica Visual (EAV) e a escala de observação 
dos comportamentos de dor (PBOS) foram usadas para medir a dor e os compor-
tamentos de dor. Houve diferenças significativas na experiência de dor de parto ([F 
= 113,07, df (1, 81), p <0,001] e comportamento de dor ([F = 147,49 df (1, 81), p 
<0,001] entre o controle e grupos experimentais. Utilizando repetidas mensurações 
de ANOVA e teste t de Student, foram observadas diferenças estatísticas significa-
tivas de mais de quatro vezes nos pontos de dor [F = 82,84, df (2, 182), p<0,001] e 
comportamentos dolorosos [F = 165,55, df = (2, 189), p<0,001].

A intervenção espi-
ritual reduziu a dor 
do parto e melhorou 
a pontuação dos 
comportamentos 
dolorosos de forma 
significativa.

Keivan, 
Daryabeigie e 
Alimohammadi31 

ECR/2 Avaliar os efeitos de um programa de cuidado religioso e espiritual sobre a intensida-
de da dor e a satisfação com o controle da dor durante as trocas de curativos para 
64 pacientes queimados (32 do Grupo Controle e 32 do Experimental). Foram três 
sessões de intervenção de cuidado espiritual realizadas pelo enfermeiro que exercia 
as seguintes intervenções: estabelecia relação de confiança e escuta cuidadosa e 
ativa; apoio moral e psicológico; recitava versos do Alcorão; orava e lia textos bíbli-
cos; acolhia com sorriso e aperto de mão, enquanto proferia palavras de encoraja-
mento e esperança; incentivava o arrependimento dos pecados; além de contar com 
a presença de representante religioso (para orientações, conversa e recontar vida de 
modelos religiosos e profetas) e de um familiar após troca do curativo.

O programa de 
cuidado espiritual 
reduziu a média de 
intensidade da dor 
(8,5 e σ=1,64 para 
4,4, σ=2,33) e au-
mentou a satisfação 
com o controle da 
dor (2,16 e σ=0,50 
para 6,53 σ=0,44).

Vasigh, 
Tarjoman e 
Borji32

 

Revisão siste-
mática/1

Determinar o efeito de intervenções religioso-espirituais sobre o estado de dor dos 
pacientes. Foi conduzida uma revisão sistemática dos estudos publicados entre 
2000 e setembro de 2018, sendo incluídos na amostra final seis estudos de ensaio 
clínico e dois quase-experimentais. Os questionários usados foram baseados no 
MPQ, escala de avaliação da dor EAV, a forma de analgésico recebido e escala 
de dor infantil neonatal (NIPS). Foram incluídos pacientes desde recém-nascidos 
a adultos. A dor era advinda de múltiplas doenças e procedimentos dolorosos, 
como: punção venosa, parto e queimaduras. De 145 artigos estudados, apenas 
8 atenderam aos critérios de inclusão. Os achados desta revisão mostraram que 
a intervenção religiosa melhorou o estado de dor dos pacientes no grupo experi-
mental, deduzindo que a religião e a espiritualidade podem ser eficazes na redução 
da dor.

Em todos os estu-
dos, o nível de dor 
dos pacientes foi 
reduzido significati-
vamente após a in-
tervenção religiosa, 
mas variou, depen-
dendo dos diferen-
tes tipos de escala 
para a faixa etária e 
do tempo de men-
suração da dor. 

Brasileiro et al.33 1ª fase: ECR 
duplo cego/2
2ª fase: quali-
tativo

Avaliar o efeito da prece sobre a PA, a FC e FR em 42 pacientes com insuficiência 
renal crônica (IRC) e buscar conhecer sua percepção a respeito da intervenção. 
Para isso, os pacientes receberam a intervenção (prece): áudio de 11 minutos, com 
oração baseada no salmo 138 (onisciência divina), por três vezes, em semanas 
alternadas, com presença do enfermeiro intervencionista. O grupo controle (37 pa-
cientes) recebeu visita informal com escuta ativa no mesmo período do grupo inter-
venção. Na 2° fase, 35 pacientes do grupo intervenção participaram da entrevista.

A prece reduziu os 
valores da pressão 
arterial, frequência 
cardíaca e respira-
tória de pacientes 
com IRC e a avalia-
ção dos voluntários 
em relação à inter-
venção foi positiva.

Trihandini et al.34 Quase-expe-
rimental com 
grupo contro-
le pré-teste 
pós-teste/3

Examinar o efeito do cuidado espiritual de enfermagem na redução da ansiedade em 
pacientes com AVE na enfermaria de internação. Trinta pacientes foram alocados 
em grupo intervenção (n=15) e grupo controle (n=15). A espiritualidade como inter-
venção de cuidado espiritual de enfermagem foi desenvolvida com base na teoria 
do cuidado (saber, estar com, fazer, habilitar e manter a crença) de Swanson e nas 
dimensões do cuidado de O’Brien sobre a prática do cuidado espiritual (estar com, 
ouvir, tocar). O cuidado espiritual de enfermagem foi realizado em três dias com as 
seguintes etapas: preparar o espaço físico, saudar com contato visual e sorrir, apre-
sentar e sentar ao lado do paciente, ouvir a experiência do paciente respondendo 
às suas necessidades mais básicas, facilitar a necessidade de oração, informar as 
famílias a se envolverem no cuidado e motivar os pacientes com palavras de reforço. 
Para a avaliação da ansiedade, utilizou-se a Escala de Avaliação de Ansiedade de 
Hamilton. Usando o teste t pareado e o teste t independente observou-se um efeito 
significativo dos cuidados espirituais de enfermagem sobre os níveis de ansiedade 
em pacientes com AVE (p=0,000).

O cuidado espiritual 
de enfermagem re-
duziu significativa-
mente a ansiedade 
em pacientes com 
AVE, cujos resulta-
dos mostraram que 
houve diminuição 
dos níveis de ansie-
dade em ambos os 
grupos, com o valor 
médio da diferença 
no grupo experimen-
to de 20,33 e no gru-
po controle de 11,73.

Continua...
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Tabela 2. Sumarização dos estudos – continuação

Autores Tipos de 
estudos/ NE

Objetivos/Síntese Conclusão

Simão, Caldeira 
e Carvalho35 

Revisão siste-
mática/1

Verificar a contribuição da oração para o processo saúde/doença e pro-
mover a integração da oração na assistência holística à saúde. Foram 
investigados 92 estudos com amostra final composta por 12 artigos en-
focando os efeitos do uso da oração na saúde dos pacientes. A revisão 
foi realizada em bancos de dados eletrônicos internacionais em 2015, 
com a estratégia de busca “Oração” e “ensaio clínico”, não considerando 
o prazo e nem a limitação do idioma, com o foco de interesse nos ECR 
e cegos sobre os efeitos da oração na saúde dos pacientes. Os estudos 
mostraram resultados consistentes destacando que a literatura reconhe-
ce a oração eficiente como intervenção de enfermagem complementar 
para os pacientes enfrentarem suas dores, ansiedade e preocupações 
frente à doença ou situação de crise. 

Os profissionais de saúde devem 
considerar as necessidades espi-
rituais dos pacientes e precisam 
estar preparados para fornecer 
esse apoio, baseados em precei-
tos éticos. 

Ghodsbin et al.36 Ensaio clínico 
randomizado 
controlado/2

Avaliar o efeito do pensamento positivo sobre o nível de bem-estar es-
piritual (SWBS) em pacientes com doença arterial coronariana (DAC). 
Esse tipo de paciente costuma sofrer, geralmente, de ansiedade e ou-
tras alterações biopsicológicas, interferindo no seu bem-estar, então 
foram randomizados 74 pacientes com idade entre 42 e 79 anos com 
DAC, alocados em grupo intervenção (38 pacientes) e grupo controle 
(36 pacientes). Utilizou-se o método de amostragem simples e rando-
mização de bloqueio. O grupo intervenção participou do treinamento 
de pensamento positivo, que consistia em uma sessão de 75 minutos 
semanal, por sete semanas consecutivas. O treinamento tinha como 
conteúdo: importância da antropologia e autoanálise, erros cogniti-
vos, definição e o papel do pensamento positivo na vida, superação 
da doença, importância da oração, comunicação com Deus e ação 
de graças, treinamento de técnicas de relaxamento, visualização e 
imagens positivas, considerando como fatores de relaxamento a ora-
ção, paciência, perdão e confiança em Deus, bem como as causas do 
medo da morte. Utilizou-se a Escala de bem-estar espiritual de Ellison 
e Paloutzian (SWBS) para o teste na linha de base, logo após a inter-
venção e um mês depois. A média do bem-estar espiritual aumentou 
de 88,71±12,5 para 96,63±12,58 no grupo intervenção. 

O treinamento do otimismo e do 
pensamento positivo, associado 
à comunicação com o Divino em 
forma de oração são medidas 
importantes na terapêutica do 
paciente com DAC e devem ser 
consideradas nas intervenções 
de enfermagem, uma vez que os 
resultados mostraram que houve 
aumento do bem-estar geral des-
ses pacientes.

Beiranvand et 
al.37  

Ensaio clínico 
prospect ivo 
randomizado 
duplo-cego /2

Avaliar o efeito da meditação da oração na redução da dor pós-
-operatória e respostas fisiológicas entre pacientes muçulmanas que 
foram submetidas a cesariana sob anestesia peridural, que foram 
divididas aleatoriamente em grupo intervencionista e grupo con-
trole, ambos com n = 80 cada um. Ouviu-se durante 20 minutos 
por meio de um fone de ouvido descartável a oração “Ó, eu sou o 
nome do remédio e a lembrança da cura, não há outro deus além de 
Muhammad e o Deus de Muhammad” no grupo de intervenção e o 
fone desligado no grupo de controle. Este estudo foi conduzido du-
rante 2011-2013 em hospital universitário regional em Lorestan, Irã. 
Foram verificadas: intensidade da dor, PA, FC e FR antes e durante 
a oração e 30, 60 minutos (p>0,05) e 3 e 6 h após a oração. Não 
houve melhora significativa no escore de dor antes e durante a me-
ditação de oração, nem 30 e 60 minutos após a meditação de oração 
(p>0,05), no entanto, houve sensível melhora estatisticamente signi-
ficativa da dor após 3 e 6 h comparada ao grupo controle (1,5±0,3 
vs. 3±1,3, p=0,030) e (1,3±0,8 vs. 3±1,1, p=0,003). Não houve dife-
rença significativa para a PA, FC e FR entre os grupos. 

A intervenção religiosa e espiri-
tual com oração meditativa é uma 
estratégia simples, eficiente e de 
baixo custo sem efeitos adversos 
e os autores a recomendam para 
reduzir a dor após uma cesariana, 
mesmo não havendo melhora da 
dor após meditação de oração 
(p>0,05) em 30 e 60 minutos. De 
todo modo, após 3 e 6 h antes e 
durante a meditação de oração 
houve sensível melhora estatis-
ticamente significativa da dor 
comparada ao grupo controle. 

Carvalho et al. 38 
Design qua-
s e - e x p e r i -
mental pré e 
pós-interven-
ção/3

Avaliar o efeito da prece sobre a ansiedade de pacientes com câncer 
submetidos ao tratamento quimioterápico. Receberam intervenção de 
enfermagem 20 pacientes que utilizavam 11 minutos de áudio com 
oração baseada no salmo 138 (onisciência divina), com a presença do 
pesquisador. O grupo controle recebeu visita informal do pesquisador 
com escuta ativa no mesmo período do grupo intervenção. Para a 
avaliação das características espirituais foi utilizado o Índice de Reli-
giosidade da Universidade de Duke (DUREL). O Inventário de Ansie-
dade Traço-Estado (IDATE) foi usado para avaliar a ansiedade antes 
e após a intervenção. Os dados encontrados entre as coletas pré e 
pós-intervenção revelaram diferenças estatisticamente significativas 
para o estado de ansiedade (p=<0,00), a PA (sistólica, p=0,00; diastó-
lica, p=<0,00) e a FR (p=0,04).

Foi evidenciada eficiência signi-
ficativa da prece como interven-
ção de enfermagem na redução 
da ansiedade do paciente em tra-
tamento de quimioterapia. 

Continua...
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Tabela 2. Sumarização dos estudos – continuação

Autores Tipos de 
estudos/ NE

Objetivos/Síntese Conclusão

Moeini et al.39 ECR/2 O estudo visou determinar os efeitos de um programa de cuidado es-
piritual na ansiedade de pacientes com leucemia. 64 pacientes xiitas 
internados em unidade de terapia intensiva com diagnóstico de leu-
cemia foram alocados em grupo intervenção e controle (32 pacientes 
em cada). O grupo intervenção recebeu o programa de cuidado es-
piritual das 16h às 20h por três dias. Tal programa incluía a presença 
de apoio que estimulava a expressão dos sentimentos, necessidade e 
preocupações por meio de gestos de acolhimento e escuta ativa, evi-
tando qualquer tipo de preconceito por parte do pesquisador. Outro 
componente do programa era o apoio nos rituais religiosos, em que os 
pacientes recebiam um kit contendo tapete de oração, rosário e véu 
para as mulheres, tinham acesso a MP3 com orações e passagens 
do Alcorão. Para a avaliação da ansiedade utilizou-se a subescala 
da escala de depressão, ansiedade e estresse de 42 itens (DASS-42) 
com teste na linha de base e ao final do 3° dia de intervenção. Após o 
programa, o escore médio de ansiedade foi significativamente menor 
no grupo intervenção do que no grupo controle (p<0,01).

A implementação de um progra-
ma de cuidado espiritual pelos 
enfermeiros para a redução da 
ansiedade de pacientes com leu-
cemia foi estatisticamente menor 
(p<0,01) no grupo intervenção do 
que no grupo controle. 

MPQ = McGill Pain Questionnaire; EAV = escala analógica visual; ECR = ensaio clínico randomizado; AVE = acidente vascular encefálico; PA = pressão arterial; FC 
= frequência cardíaca; FR = frequência respiratória.

ver uma existência significativa”. É preciso que o enfermeiro conheça 
as necessidades biopsicoespirituais dos pacientes sob sua assistência, 
que esteja preparado para implementar intervenções de forma a ga-
rantir o atendimento a elas, e ainda, entendendo a eficácia e resulta-
dos benéficos da espiritualidade no controle da dor e da ansiedade, 
promova o bem-estar espiritual, físico, psicológico e social.
Vale ressaltar, como enfatizam alguns autores5,13,17,41,42, que a espi-
ritualidade aplicada como cuidado de enfermagem independe da 
profissão de fé do profissional, porém, deve conhecer pela consulta 
de enfermagem as necessidades espirituais do paciente, para juntos 
implementarem um plano de intervenção terapêutica de apoio, en-
frentamento das dificuldades e estressores visando o conforto e bem-
-estar, assim como o controle da dor e da ansiedade. Ainda, destaca-
-se que o enfermeiro utiliza o processo metodológico, sistematizado 
e inerente à ciência do cuidar, sendo instrumento adequado para 
a operacionalização desse cuidar como parte da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE), dando suporte teórico/prático à 
prescrição das intervenções de enfermagem para atender as necessi-
dades do paciente e avaliando os resultados advindos dessas ações43. 
A SAE é composta pela Consulta de Enfermagem que, por sua vez, 
envolve o histórico de enfermagem, o exame físico, o diagnóstico 
de enfermagem, a prescrição da assistência de enfermagem, evo-
lução da assistência de enfermagem e o Relatório de Enfermagem 
que o enfermeiro deve executar diariamente aos pacientes sob sua 
responsabilidade44. Nos Diagnósticos de Enfermagem45 (classifica-
ções de linguagem científica de enfermagem), a dor, a ansiedade 
e a espiritualidade (“disposição para o aumento do bem espiritual 
e melhora da angústia espiritual e religiosidade prejudicada”) estão 
incluídas na classificação taxonômica, com suas características 
definidoras, fatores relacionados e fatores de risco que embasam 
a implementação do processo do cuidar45. Assim, pela prática 
da consulta de Enfermagem, os enfermeiros fundamentados em 
protocolos validados, tanto de práticas básicas como avançadas, 
planejadas pela SAE, executam intervenções de enfermagem in-
teragindo com a equipe multi-interprofissional e disciplinar para 
assistir de forma integral o paciente com competência e qualidade, 
a fim de contribuir com sua recuperação43.

Todos os artigos que compuseram esta revisão demonstraram efei-
to significativamente melhor não só na intensidade da dor e da 
ansiedade, como em outros parâmetros avaliados em comparação 
com a condição de base de cada indivíduo, além de destacarem 
que a espiritualidade aplicada como intervenção de enfermagem é 
efetiva e segura30-39. 
Vale destacar que, na fase de identificação e busca sistemática de 
artigos, foi encontrado um número respeitável de artigos produzi-
dos por enfermeiros sobre espiritualidade, porém muitos com me-
todologias qualitativas, descritivas, revisões narrativas, considerações 
conceituais, entre outras que se desviavam dos critérios de inclusão 
estabelecidos. Por outro lado, também a produção médica e de psi-
cologia sem a contribuição de enfermeiro compondo a autoria foi 
bastante numerosa e com diversos tipos de metodologias. 
Esta revisão mostrou a necessidade de estimular a realização de mais 
pesquisas produzidas pela enfermagem, uma vez que estes profissio-
nais permanecem mais tempo em contato direto com pacientes so-
frendo de dor aguda, crônica e total. Os enfermeiros precisam apro-
priar-se do poder que possuem baseados em suas competências e perfil 
para implementar intervenções de enfermagem que complementem 
seu cuidado integral ao ser humano, incluindo nele a espiritualidade. 
Para tanto, são necessários estudos sistemáticos, randomizados e con-
trolados que resultem em evidências altas, fortes e suficientes23-25,28,29 
sobre a espiritualidade como intervenção de enfermagem no cuidar 
cotidiano e no tratamento da dor e da ansiedade, muitas vezes com-
prometendo a qualidade de vida das pessoas por incapacitá-las, parcial 
ou totalmente, transitória ou permanentemente.
Esta pesquisa apresenta algumas limitações a serem consideradas: 
estudos sobre o tema indexados em outras bases de dados não con-
sultadas; estudos não identificados por não estarem disponíveis 
eletronicamente; combinações dos descritores podem ter sido insu-
ficientes para abarcar a totalidade das publicações relacionadas ao 
tema. Contudo, ressalta-se que os autores buscaram bases de dados 
com amplo alcance de pesquisa na área de saúde e de diferentes com-
binações de descritores com o intuito de reduzir o viés de seleção. 
É inconteste que a base de evidências da espiritualidade em cuidados 
de enfermagem carece de mais produção, principalmente no que 
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tange às necessidades biopsicoespirituais do paciente, como se cons-
tatou nesta revisão, para com mais propriedade e segurança imple-
mentar avaliações, validações de resultados e, no caso desta revisão, 
espiritualidade está associada ao controle da dor e da ansiedade. 

CONCLUSÃO 

A maioria das evidências emergidas dos estudos analisados concen-
traram–se nos níveis 1 a 3 quanto à eficiência da aplicabilidade da es-
piritualidade como intervenção de enfermagem. Assim, parece lícito 
concluir que as intervenções de enfermagem baseadas em técnicas 
de cuidados espirituais são eficazes na redução dos níveis de dor e da 
ansiedade, podendo ser a espiritualidade utilizada como estratégia 
capital na assistência de enfermagem e sua aplicabilidade deve ser 
cada vez mais presente no cotidiano do cuidar do enfermeiro e da 
equipe de saúde. Sugere-se ainda que novos estudos com metodolo-
gias científicas rigorosas sejam realizados para fundamentar e validar 
a espiritualidade como cuidado de enfermagem que contribui para 
a terapêutica do controle e redução da dor e ansiedade, assim como 
planejar a sistematização na assistência de enfermagem.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A síndrome de Parsonage 
Turner (SPT) é rara, com incidência de 2 a 3 casos por 100.000 
habitantes ao ano. Apresenta-se com dor intensa e auto restritiva, 
desaparecendo após semanas, seguida de fraqueza muscular. O ob-
jetivo deste estudo foi descrever as alterações musculoesqueléticas, 
variações musculares e quadro doloroso afetados pela síndrome. 
MÉTODOS: Revisão integrativa nas bases de dados LILACS, Scie-
lo e Pubmed. Os critérios de inclusão estabelecidos foram estudos 
de casos, séries de casos, ensaios clínicos e estudos de coortes nos 
idiomas português, inglês e espanhol, publicados entre 2010 e 2020, 
que abordaram as alterações musculares e dor causadas pela SPT. 
RESULTADOS: Foram analisados sete artigos científicos que 
preencheram os critérios de inclusão, com amostra total de 183 
pacientes com idade entre 7 e 65 anos de idade. 
CONCLUSÃO: Geralmente os pacientes apresentam alterações 
dos nervos interósseo posterior, interósseo anterior, axilar, torácico 
longo e supraescapular, atrofia muscular das regiões de deltoide, 
supraespinhal e infraespinhal, com quadro álgico de duração mé-
dia de 15 dias em região de ombro e escápula. 
Descritores: Dor musculoesquelética, Neurite do plexo bra-
quial, Síndrome de Parsonage Turner. 

ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Parsonage Turner 
Syndrome (PTS) is rare, with an incidence of 2 to 3 cases per 
100,000 individuals per year. It’s accompanied by intense, self-li-
miting pain, disappearing after weeks, followed by muscle weak-
ness. The aim of the present study was to describe the musculos-
keletal changes, muscle variations, and the pain scenario affected 
by the syndrome. 

Alterações musculoesqueléticas e dor em pacientes portadores da 
síndrome de Parsonage Turner: revisão integrativa
Musculoskeletal changes and pain in Parsonage Turner syndrome patients: integrative review
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METHODS: Integrative review performed in the LILACS, Scielo 
and Pubmed databases. The inclusion criteria established were case 
studies, case series, clinical trials and cohort studies in Portuguese, 
English and Spanish languages, published between 2010 and 2020, 
which addressed the muscle changes and pain caused by PTS. 
RESULTS: Seven scientific articles that met the inclusion crite-
ria were analyzed, with a total sample of 183 patients aged bet-
ween 7 and 65 years. 
CONCLUSION: Generally, patients present alterations of the 
posterior interosseous nerves, anterior interosseous, axillary, long 
thoracic and suprascapular, muscular atrophy of the deltoid, su-
praspinal and infraspinal regions, with pain lasting an average of 
15 days in the shoulder and scapular regions. 
Keywords: Brachial plexus neuritis, Parsonage-Turner syndro-
me, Musculoskeletal pain.

INTRODUÇÃO

A síndrome de Parsonage Turner (SPT), também conhecida como 
neurite braquial idiopática aguda ou síndrome da cintura escapular1 
é uma síndrome rara e grave. A dor espontânea na região da cintura 
escapular e a fraqueza muscular seguida de atrofia são suas principais 
características. Ocorre diminuição da capacidade funcional, com 
declínio da amplitude de movimentos, podendo ocasionar afasta-
mento de atividades laborais e ocupações habituais, com declínio na 
qualidade de vida (QV).
A incidência anual é de 2 a 3 casos por 100.000 habitantes. Embora 
possa atingir ambos os sexos, há maior prevalência em homens de 
meia idade. A etiologia da SPT é desconhecida, porém os estudos a 
relacionam a infecções, cirurgias, fatores hereditários, doenças reu-
máticas e exercícios estressantes2,3.
A SPT pode ser diagnosticada por exames de ressonância nuclear 
magnética e eletromiografia4, contudo, devido ao seu alto custo, a 
população menos favorecida economicamente tem dificuldades para 
se submeter a esses exames. Dessa maneira, o conhecimento das ma-
nifestações apresentadas é importante para o diagnóstico, que deve 
ser confirmado com esses exames. Ainda assim, em alguns casos os 
resultados não são precisos nas primeiras semanas, sendo necessária 
a repetição após quatro semanas do início dos sintomas5. 
O quadro clínico é caracterizado por dor intensa, de início agudo, na 
região lateral do ombro, auto restritiva, que pode desaparecer após 
alguns dias, podendo ocorrer fraqueza muscular, alterações nos refle-
xos e déficits sensoriais3. A maioria dos pacientes relata dificuldades 
para o movimento de abdução lateral do ombro. Os músculos mais 
afetados têm indícios de lipossubstituição e atrofia, o que ocasiona 
diminuição da capacidade funcional6.
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A síndrome ocorre em ordem cronológica. Inicia com quadro álgi-
co, que pode interferir no ciclo de sono e vigília. Após três ou mais 
semanas de fraqueza, inicia quadro de atrofia muscular por vários 
meses e em alguns casos poderá durar anos2.
É imprescindível que os profissionais de saúde conheçam a SPT para 
poder assegurar aos portadores da síndrome um acompanhamento te-
rapêutico mais eficiente. O profissional que tiver contato inicial com 
um paciente portador da SPT deverá analisar as alterações ocasiona-
das, fazer as devidas orientações, para que ele consiga ter melhor QV.
O objetivo deste estudo foi analisar as alterações musculoesqueléti-
cas, os principais músculos acometidos e como se manifesta o qua-
dro álgico.

MÉTODOS

Trata-se de revisão integrativa da literatura que seguiu as etapas de 
delimitação do tema, estabelecimentos dos critérios de seleção dos 
estudos, busca nas bases de dados, e avaliação dos artigos selecio-
nados. As pesquisas foram realizadas nas bases de dados LILACS, 
Scielo e Pubmed.
Os critérios estabelecidos foram estudos de casos, séries de casos, 
ensaios clínicos, estudo de coorte, nos idiomas português, inglês e 
espanhol publicados entre 2010 e 2020, e que abordaram as altera-
ções musculares e dor causadas pela SPT.
Para síntese de pesquisa foram utilizados descritores da platafor-
ma Medical Subject Headings (Mesh) com os descritores: “Brachial 
Plexus Neuritides”, “Neuritides Brachial Plexus “,”Neuritis, Brachial 
Plexus”, “Girdle Neuropathies Shoulder”, “Girdle Neuropathy Shoul-
der”, “Parsonage-Turner Syndrome”, “Parsonage Turner Syndrome”, 
“Syndrome Parsonage-Turner”, “Neuralgia Amyotrophic”, “Amyotro-
phic Neuralgias” “Neuralgias Amyotrophic”, “Amyotrophy Neuralgic”, 
“Amyotrophies Neuralgic”, “Neuralgic Amyotrophies”,  “Neuralgic Amy-
otrophy”, “Amyotrophies Hereditaryy Neuralgic”, “Hereditary Neuralgic 
Amyotrophies”, “Neuralgia Cervicobrachial”, “Neuralgias Cervico-
brachial”. As estratégias de busca dos descritores foram combinadas 
com os operadores boleanos AND e OR, de acordo com a base de 
dados apresentada na tabela 1.
Os artigos foram selecionados com base na leitura do título, do 
resumo e do ano de publicação. Os que atenderam aos critérios 
de inclusão foram analisados na íntegra. Além disso, foram inse-
ridos em um fluxograma os dados referentes ao tipo de estudo, 

ano, autor, população estudada, musculaturas acometidas e qua-
dro álgico.

RESULTADOS

Foram levantados 115 artigos, dos quais foram excluídos 100 com 
base no título e resumo. Outros 3 foram excluídos por estarem du-
plicados. Apenas 12 artigos foram selecionados e submetidos a leitu-
ra integral. Posteriormente 5 foram excluídos por não preencherem 
os critérios de elegibilidade, de modo que somente 7 artigos foram 
incluídos na revisão (Figura 1).
Dos 7 estudos incluídos participaram 183 indivíduos, com idade 
entre 7 e 65 anos. O maior número de artigos foi publicado em 
2015. Três são estudos de coorte, dois são ensaios clínicos prospec-
tivos e dois são relatos de caso. Os dados com as características dos 
artigos selecionados estão descritos na Tabela 2.

Tabela 2. Características dos estudos incluídos

Autores Desenho 
do estudo 

Objetivo Método Músculos acometidos e 
quadro álgico 

Conclusão 

Ibrahim et 
al.7 

Relato de 
caso

Apresentar um caso 
anormal da SPT, 10 se-
manas após a cirurgia 
de reparo de ruptura do 
manguito rotador.

Paciente de 60 anos apre-
sentou fraqueza no membro 
superior direito 10 semanas 
após cirurgia de reparo de 
ruptura do manguito rotador. 

Fraqueza no bíceps e 
braquiorradial direito com 
desnervação de deltoide, 
supraespinhal, infraespi-
nhal e bíceps direito.
Ausência de dor.

O reconhecimento das va-
riabilidades dos sintomas 
permite maior reconheci-
mento e resultados supe-
riores no atendimento ao 
paciente.

Milner et 
al.2

Coorte Avaliação retrospecti-
va das características 
clínicas de todos os 
pacientes de SPT aten-
didos durante 9 anos.

Os dados coletados foram 
sexo, lado afetado, laterali-
dade, evento de incitação, 
apresentação clínica, envolvi-
mento do nervo, tempo gasto 
para recuperação e extensão 
da recuperação (n=38).

Pacientes apresentaram 
fraqueza muscular; entre-
tanto não se informa quais 
os músculos acometidos.
Dor na região de ombro e 
escápula.

Espera-se que 65% dos 
pacientes recuperem ní-
vel de força em grau 4 ou 
mais em um período mé-
dio de 10 meses após o 
diagnóstico.

Continua...
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Figura 1. Seleção dos artigos 
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Tabela 2. Características dos estudos incluídos – continuação

Autores Desenho 
do estudo 

Objetivo Método Músculos acometidos e 
quadro álgico 

Conclusão 

Santos et 
al.1

Ensaio 
clínico

Descrever os achados 
clínicos, eletrofisioló-
gicos e de imagem da 
SPT e avaliar os resul-
tados do tratamento 
conservador.

Oito casos foram estudados 
entre fevereiro de 2010 e fe-
vereiro de 2012, com tempo 
mínimo de um ano. Todos os 
pacientes responderam a um 
questionário clínico e foram 
submetidos à avaliação fun-
cional pelo escore de Cons-
tant e Murley. Após a suspeita 
clínica, foi realizado exame de 
eletromiografia para a confir-
mação do diagnóstico

Três casos de atrofia in-
tensa do músculo deltoi-
de, três casos de hipo-
trofia de supraespinhal e 
infraespinhal.
Quadro de dor repentino 
com duração de 24 horas 
ou no máximo 15 dias.

A recuperação funcional 
foi notada na maioria dos 
casos, embora a força 
muscular não tenha sido 
totalmente restaurada.

Fransz et 
al.8

Relato de 
caso

Descrever diagnóstico 
de SPT em um pacien-
te dois meses após a 
apresentação inicial no 
pronto-socorro devido 
à exposição acidental a 
patógenos transmitidos 
pelo sangue

Descrever achados neurológi-
cos e achados da radiografia 
simples do ombro direito.  
Paciente foi diagnostica-
da com SPT pós-vacina e o 
tratamento seguiu de forma 
conservadora durante os 15 
meses. 

Paciente apresentou fra-
queza de supraespinhal 
e atrofia muscular de del-
toide.
Dor na região cervical, 
irradiada para o braço di-
reito.

O tratamento conserva-
dor é o mais recomendá-
vel. Entretanto, quase um 
terço dos pacientes sofre 
de queixas residuais após 
seis anos.

Van Alfen, 
van Eijk e 
Ennik9

Coorte Constatar prospecti-
vamente a taxa de in-
cidência de um ano da 
amiotrofia nevrálgica 
clássica em um am-
biente de atenção pri-
mária.

Participaram 14 pacientes 
com fenótipo clássico.  Após 
a inclusão, os pacientes com 
suspeita de amiotrofia nevrál-
gica ou SPT que ainda não 
haviam consultado um neu-
rologista foram levados para 
avaliação neurológica para a 
confirmação do diagnóstico.

Não houve relatos de aco-
metimentos musculares.
Houve dor na região cervi-
cal, ombro e braço.

Concluiu-se que a inci-
dência é muito maior do 
que se pensava anterior-
mente, sendo recomen-
dada uma avaliação mais 
detalhada na atenção pri-
mária.

Upadhyaya 
et al.6 

Coorte Apresentar a distri-
buição e extensão da 
anormalidade do plexo 
braquial em casos co-
nhecidos de SPT.

Participaram do estudo 15 
pacientes com diagnóstico de 
SPT com base em achados 
clínicos e eletrofisiológicos. 
Os resultados foram avaliados 
por dois radiologistas realizan-
do as análises e inclusão dos 
resultados em tabela do Excel

Desnervação muscu-
lar, edema, infiltração de 
gordura em 8 pacientes, 
atrofia muscular em su-
praespinhal, infraespinhal, 
deltoide e peitoral maior.
Dor com sensação de for-
migamento.

A raiz de C5 é a região 
mais comumente afeta-
da.  As alterações mus-
culares associadas foram 
mais frequentemente vis-
tas no supraespinhal e in-
fraespinhal.

Charles10 Relato de 
caso 

Descrever tratamento 
quiroprático em um pa-
ciente com paralisia do 
braço direito e diagnós-
tico da SPT.

O protocolo de tratamento ao 
paciente foi de manipulação 
quiroprática, terapia dos teci-
dos profundos e reabilitação 
com exercícios.

Fraqueza em peitoral me-
nor. Dor referida nos mús-
culos escalenos direitos, 
peitoral menor e bíceps.

Pacientes com SPT que 
não respondem à inter-
venção médica ou farma-
cêutica padrão podem 
obter benefícios de tra-
tamentos quiropráticos 
usando modalidades ci-
nesiológicas aplicadas.

SPT = síndrome de Parsonage Turner.

DISCUSSÃO

As alterações musculares mais comuns detectadas nos indivíduos 
com SPT foram atrofia muscular, fraqueza e desnervação muscu-
lar, associados a quadro álgico persistente. As regiões do corpo mais 
atingidas foram a cintura escapular e o ombro. Estudo de coorte que 
incluiu 38 pacientes identificou que o sintoma inicial da SPT é a 
dor, referida por 71% dos pacientes. Os locais mais afetados foram 
ombro e escápula. Sintomas sensoriais, como parestesia ou hipoeste-
sia, foram referidos por 89% dos pacientes2.
Em um estudo com 8 pacientes apresentaram dor de forma súbi-
ta, com melhora espontânea, seguida de fraqueza da musculatura 
da cintura escapular, que são os principais sintomas para o diag-

nóstico nosológico da SPT. Em todos os pacientes a dor persistiu 
por no mínimo 24h, prolongando no máximo por 15 dias, e 
somente depois desse período é que foi identificado o compro-
metimento muscular1. 
No entanto, podem ocorrer apresentações atípicas, as quais não 
apresentam os sintomas clássicos, como ausência de dor desde o iní-
cio, porém apresenta fraqueza e desnervação muscular7. Neste caso o 
paciente havia se submetido a cirurgia para reparo do manguito ro-
tador, previamente ao diagnóstico da síndrome. A SPT pode modi-
ficar o quadro álgico do paciente, causando alterações no ciclo sono 
vigília. O sintoma doloroso pode permanecer por até 4 semanas e, 
após o quadro descrito, pode haver fraqueza e atrofia muscular em 
região de cintura escapular e ombro8.
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Em relação ao padrão de comprometimento, a maioria dos pacien-
tes terá envolvimento unilateral com apresentação clínica em mem-
bro superior unilateral direito com uma proporção de 4 para 3 em 
relação ao lado esquerdo6. Corroborando estes achados, em um es-
tudo de coorte que incluiu 38 pacientes na faixa etária de 47 anos, 
o quadro de SPT estava presente no membro unilateral direito em 
60% dos pacientes2.
O quadro mais frequente foi unilateral, porém em alguns casos foi 
bilateral. Um ensaio evidenciou que os pacientes de 29 anos apre-
sentaram comprometimento nos membros dominantes direito em 
70% dos casos, constatando que a idade não é fator decisivo nos 
casos de SPT localizada no lado direito1.
As regiões mais acometidas pelo quadro álgico e as diferenças das 
suas manifestações são algumas das principais características da sín-
drome, o que é um desafio para o diagnóstico clínico. As regiões de 
ombro e escápula (53%), braço e cotovelo (13%)2 e cervical, com 
irradiação para membros superiores8,9, foram as mais afetadas, o que 
demonstra variação do quadro álgico da síndrome.
As alterações musculares mais relacionadas à síndrome são referentes 
à mobilidade. Segundo estudo de coorte com 15 pacientes, os indi-
víduos relataram fraqueza na abdução de ombro, seguida por dor 
no braço, coluna cervical e ombro. Já em 11 desses casos houve evi-
dências de desnervação muscular associada a edema, infiltração de 
gordura e atrofia6. Oito pacientes apresentaram alteração muscular 
em forma de edema, associada a sinais de hiperatividade, sendo mais 
afetados os músculos infraespinhal e supraespinhal6. Relato de caso 
evidenciou que a SPT compromete a funcionalidade devido a perda 
da mobilidade em região de cotovelo, obrigando a manutenção con-
tínua da posição de flexão10. 
Um ensaio clínico evidenciou que não existe consenso na literatura 
acerca de qual foi o nervo periférico mais acometido, o que justifica 
as variedades de sintomas e músculos acometidos pela SPT1. Toda-
via, no estudo que avaliou 8 pacientes, o nervo torácico longo e o 
supraescapular foram os mais afetados. Diante disso, os achados de 
desnervação muscular, atrofia, fraqueza em musculatura de supraes-
pinhal e infraespinhal são melhores explicados1. Não foram encon-
trados relatos de pacientes com acometimentos do serrátil anterior. 
No artigo2, que avaliou os 38 casos de SPT, os nervos mais acometi-
dos foram o interósseo posterior (24%), o interósseo anterior (18%) 
e o axilar (13%), porém esse estudo apenas relata que os pacientes 
apresentaram quadro de fraqueza muscular, mas não informa os 
músculos que foram acometimentos. A atrofia do músculo deltoide 
com quadro de atrofia muscular é a mais citada em três estudos1,6,8, 
trazendo questionamentos sobre a maior incidência no nervo axilar.

As condições dos pacientes com SPT são variadas, dificultando o 
diagnóstico da síndrome10, portanto, o conhecimento dos profissio-
nais de saúde acerca das manifestações da SPT é fundamental para o 
diagnóstico e tratamento adequado.
As limitações deste estudo foram a qualidade metodológica dos artigos 
selecionados e a falta de estudos com evidências fortes sobre a SPT. 
Mais estudos precisam ser realizados para comprovação destes dados.

CONCLUSÃO

Geralmente os pacientes apresentam alterações dos nervos interós-
seo posterior, nervo interósseo anterior, nervo axilar, nervo torácico 
longo e supraescapular, atrofia muscular das regiões de deltoide, su-
praespinhal e infraespinhal, com quadro álgico de duração média de 
15 dias em região de ombro e escápula. 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A hérnia de disco é frequente 
na população, com cerca de 5 a 10 casos anualmente em cada 1.000 
adultos. O tratamento pode ser feito de modo conservador ou cirúr-
gico. O objetivo deste estudo foi avaliar cada uma destas técnicas. 
CONTEÚDO: Realizou-se uma revisão integrativa de literatura, 
objetivando elucidar qual tratamento proporciona maiores bene-
fícios a curto, médio e longo prazo para os pacientes com hérnia 
de disco lombar. Dos 4.941 artigos encontrados, 4.852 foram ex-
cluídos pelo título, 75 pelo resumo e 14 foram selecionados para 
o estudo. Dos 14 estudos analisados, 10 consideraram a conduta 
conservadora como mais benéfica aos pacientes e 4 consideraram 
a conduta cirúrgica mais benéfica. 
CONCLUSÃO: O tratamento cirúrgico é uma boa opção para os 
casos em que os pacientes apresentam dores debilitantes e que ne-
cessitam de alívio rápido da dor. Entretanto, a longo prazo, não há 
superioridade da cirurgia em relação ao tratamento conservador.
Descritores: Deslocamento do disco intervertebral, Dor lombar, 
Procedimentos cirúrgicos. 

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Herniated disc is a 
common pathology, affecting about 5 to 10 cases per 1000 adults 
annually. A conservative or a surgical approach to treatment can 
be adopted. The present study’s objective was to evaluate each of 
these approaches. 
CONTENTS: An integrative literature review was carried out, ai-
ming to understand which treatment provides greater benefits in the 
short, medium, and long term for patients with low back disc her-
niation. Of the 4941 articles found, 4852 were excluded by title, 75 
by abstract and 14 were selected for the study. Of these 14 studies, 
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10 considered the conservative approach more beneficial to patients, 
while 4 considered the surgical conduct more beneficial. 
CONCLUSION: Surgical treatment is a good option for those 
cases in which patients have debilitating pain and need rapid 
pain relief. However, in the long run, there is no superiority of 
surgery over conservative treatment.
Keywords: Intervertebral disc displacement, Low back pain, 
Surgical procedures.

INTRODUÇÃO

A dor lombar, ou lombalgia, e a dor lombar irradiada para membros 
inferiores, ou lombociatalgia, são queixas comuns nos atendimentos 
médicos. Em cerca de 85% dos casos existe hérnia de disco lombar1, 
cuja incidência é de 5 a 20 casos em cada 1.000 adultos2, sendo mais 
comum em pessoas na 3ª à 5ª década de vida, com proporção duas 
vezes maior em homens que em mulheres2.
O disco intervertebral é composto pelo anel fibroso e pelo núcleo 
pulposo3. A ruptura do anel fibroso é mais frequente na parte pos-
terior, onde os feixes colágenos são menos densos, resultando na ex-
pulsão do núcleo pulposo3. Clinicamente ocorre aumento da dor ao 
sentar-se, tossir ou espirrar e alívio ao ficar de pé ou deambular. A ir-
radiação da dor para a extremidade inferior e sintomas neurológicos 
como dormência, fraqueza motora e incontinência urinária ou fecal 
são sinais de doença avançada com prolapso de disco, compressão da 
raiz nervosa ou estenose espinhal4. 
A presença da protrusão discal não significa necessariamente que o 
paciente será sintomático, em muitos casos este poderá ser apenas 
um achado incidental em exames de imagem2. Pode ocorrer regres-
são espontânea do material herniado e consequente melhora dos sin-
tomas, por isso em mais de 85% dos pacientes os sintomas causados 
por hérnia de disco aguda, se resolverão em 8 a 12 semanas, sem 
nenhum tratamento específico2. 
Diante da possibilidade de conduta conservadora ou cirúrgica, existe 
dúvida sobre qual delas é a melhor terapia para estes pacientes a cur-
to, médio e longo prazo. 
O objetivo deste estudo foi comparar estas duas abordagens frente às 
evidências disponíveis na literatura.

CONTEÚDO

Para a realização desta revisão integrativa, inicialmente foi realizada 
a identificação do problema, seguida pela busca da literatura com 
delimitação dos descritores, das bases de dados a serem utilizadas, 
dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos, seguida de avaliação 
e análise dos dados obtidos e redação do texto. 
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A busca pelos estudos ocorreu nos meses de setembro e outubro de 
2020, utilizando as palavras-chave Tratamento conservador (Con-
servative Treatment), tratamento cirúrgico (Surgical procedures), 
núcleo pulposo (Nucleus Pulposus) e deslocamento de disco inter-
vertebral (intervertebral disc displacement). Também foram utiliza-
dos termos livres não presentes no DeCS. 
Foram incluídos estudos escritos em português, inglês e espanhol 
publicados nos últimos cinco anos que comparassem o tratamento 
cirúrgico e o conservador para hérnia de disco lombar. Foram ex-
cluídos artigos que incluíram pacientes com sintomas radiculares 
de outras doenças que não eram a hérnia de disco lombar, que 
incluíram crianças ou adolescentes, e artigos sobre hérnia de disco 
cervical ou torácica. 
Foram encontrados 4.941 artigos nas plataformas Scielo, Pubmed, 
Cochrane, CAPES, LILACS e Revista Science, sendo que 4.852 fo-
ram excluídos pelo título, 76 pelo resumo e apenas 14 selecionados 
para o estudo por preencherem os critérios de inclusão. Dois autores 
atuando independentemente examinaram os títulos e resumos dos 
artigos obtidos pela busca eletrônica. O terceiro autor fez a leitura 
completa do texto final. 
Os dados não foram agrupados devido à heterogeneidade da me-
todologia usada em cada artigo. A figura 1 apresenta a síntese do 
processo de seleção dos artigos. 

RESULTADOS

Na tabela 1 consta os autores, o tratamento cirúrgico, o tratamento 
conservador e as principais conclusões de cada estudo. 
Um estudo coorte5 que analisou de forma retrospectiva 277.941 
pacientes sintomáticos com diagnóstico de hérnia de disco lombar 
constatou que 97% deles obtiveram sucesso com tratamento con-
servador e apenas 3% foram submetidos a cirurgia. Segundo este 
estudo, os preditores independentes de falha do tratamento conser-
vador foram o sexo masculino e a utilização prévia de opioides. O 
estudo concluiu que a melhor opção para o tratamento inicial é a 
conservadora, visto que alta porcentagem de pacientes se recupera 
ou experimenta uma melhora gradual ou substancial em 4-6 sema-
nas de tratamento1,7,8. 
Ao comparar os desfechos a curto, médio e longo prazo, uma revisão 
sistemática, publicada em 2019, constatou que a cirurgia proporciona 
redução significativamente maior da dor a curto e médio prazo, mas 

esta diferença não persistiu por longo prazo9. Um estudo de coorte 
que envolveu 370 pacientes mostrou que o tratamento cirúrgico di-
minuiu mais a dor lombar em 6 semanas que a terapia conservadora; 
entretanto, após 3 meses, nenhuma diferença clínica relevante foi ob-
servada entre os grupos10. Outra revisão sistemática, com amostra de 
2.271 pacientes, chegou à mesma conclusão, pois no prazo de 1 a 3 
meses e de 3 a 6 meses a dor avaliada pela escala analógica visual (EAV) 
mostrou melhores resultados nos pacientes submetidos a cirurgia, po-
rém, a longo prazo, os resultados foram semelhantes11.  
Outro estudo que avaliou a dor pela EAV, incluindo 128 pacientes, 
64 no grupo cirúrgico e 64 no não cirúrgico, concluiu que ao final 
de 6 meses de acompanhamento os pacientes submetidos a cirurgia 
apresentaram menor pontuação pela EAV, que diminuiu no início 
de 7,7 para 2,8 ao final do estudo, em comparação com os pacientes 
que receberam tratamento clínico, nos quais a dor diminuiu de 8 
para 5,512. Meta-análise13 que avaliou a cirurgia com discectomia 
simples e discectomia com dispositivo ancorado ao osso versus o tra-
tamento conservador contínuo evidenciou que nos casos em que o 
paciente é refratário ao tratamento conservador inicial a cirurgia é 
mais eficaz para alívio dos sintomas do que a persistência do trata-
mento conservador contínuo13. 
A avaliação do sucesso ou fracasso do tratamento da protrusão discal 
pelo teste sensorial quantitativo (TSQ), que utiliza diferentes estí-
mulos para avaliar a percepção de temperatura e dor, verificou que 
não há diferenças em qualquer parâmetro avaliado após 3 e 6 meses 
de acompanhamento em pacientes tratados de forma conservadora 
com injeções de esteroides ou com tratamento cirúrgico14.
Um dos estudos comparou a cirurgia de substituição total do disco 
em 69 pacientes. Em 57 pacientes que foram tratados conservado-
ramente, não foi evidenciada nenhuma diferença entre a cirurgia e o 
tratamento conservador no acompanhamento de 8 anos, apoiando 
a teoria de que o possível desenvolvimento da degeneração do disco 
intervertebral adjacente faz parte do curso natural da degeneração 
discal, independente do tratamento que foi instituído15. 
Quando o desfecho analisado foi a melhora da dor neuropática, a 
cirurgia proporcionou melhores resultados ao descomprimir a raiz 
nervosa acometida. Estudo16, que avaliou a dor neuropática utilizan-
do o Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (S-LANSS), 
constatou que o S-LANSS médio pré-operatório diminuiu de 11,4 
para 7,5 um mês após a operação, mas redução semelhante não foi 
observada no grupo submetido a tratamento conservador. 

Total de artigos encontrados = 4941

CAPES = 3789 Pubmed = 1093 Scielo = 35 Cochrane = 49 Science = 7

Excluídos pela leitura do título = 4852

Selecionados pela leitura do título = 89

Excluídos pela leitura do resumo = 75

Selecionados pela leitura do resumo = 14

LILACS = 1

Figura 1. Seleção de estudos
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Tabela 1. Artigos analisados, tipo de tratamento e as principais conclusões de cada estudo 

Autores Tipos de 
estudo

Tratamento conservador Tratamento 
cirúrgico 

Principais conclusões

Lilly et al.5 Coorte 
retrospec-
tiva

AINES; opioides, relaxantes mus-
culares, injeções de esteroides, 
sessões de fisioterapia e terapia 
ocupacional e tratamento quiro-
prático.

Microdiscectomia De um total de 277.941 pacientes avaliados no estudo, 
97% obtiveram sucesso com tratamento conservador e 
apenas 3% foram submetidos a cirurgia.

Gugliotta 
et al.9

Estudo 
de coorte 
prospectiva

Instrução ergonômica, fisioterapia 
ativa, aconselhamento com instru-
ções para exercícios domiciliares, 
AINES, opioides, infiltrações peri-
durais de opioides e terapia de ra-
diofrequência pulsada guiada por 
tomografia computadorizada da 
raiz nervosa afetada.

Discectomia 
aberta padrão

370 pacientes participaram do estudo, 297 receberam 
tratamento cirúrgico, 73 receberam tratamento conser-
vador. Os pacientes com tratamento cirúrgico relataram 
menos dor nas costas em 6 semanas do que aqueles 
com terapia conservadora. No entanto, essa diferença 
foi diminuindo com o tempo e, após 12 semanas, nenhu-
ma diferença clínica relevante foi observada.

Koksal e 
Koc15

Caso con-
trole pros-
pectivo

AINES; corticoides; analgésicos; 
opioides; gabapentina; pregabali-
na e esteroides endovenosos.

M i c r o c i r u r g i a 
transmuscular in-
tertransversa

83 pacientes foram acompanhados, sendo 37 deles sub-
metidos à cirurgia e 46 ao tratamento conservador. Se o 
tratamento cirúrgico para hérnia de disco lombar forami-
nal / extraforaminal for adiado, o risco de dor neuropática 
(DN) persistente pode aumentar. A DN pode ser evitada 
por descompressão suficiente do gânglio da raiz dorsal.

Arts et al.12 Revisão 
sistemática 
e meta- 
análise

Tratamentos não cirúrgicos multi-
modais, fisioterapia, manipulação 
espinhal e injeções esteroides pe-
ridurais.

Discectomia lom-
bar com fecha-
mento anular an-
corado no osso 
e discectomia 
lombar

O tratamento cirúrgico (discectomia lombar e discectomia 
lombar com fechamento anular ancorado no osso) é mais 
eficiente que o tratamento conservador contínuo para a 
hérnia de disco lombar, sendo: discectomia lombar com 
fechamento anular ancorado no osso > discectomia lom-
bar > tratamento conservador. O tratamento cirúrgico foi 
mais eficaz na redução da dor nas pernas, dor nas costas 
e incapacidade (sintomas da hérnia de disco).

Bailey et 
al.11

Coorte 
prospectiva

Educação dos pacientes, ativida-
des e exercícios, uso de analgé-
sicos orais e uso de fisioterapia 
ativa, além de injeção peridural de 
glicocorticoides.

Microdiscectomia De um total de 128 pacientes, 64 pessoas foram subme-
tidas a um tratamento conservador e 64 a um tratamento 
cirúrgico. No início do estudo, a pontuação de intensi-
dade de dor na perna foi de 7,7 no grupo cirúrgico e 8 
no grupo não cirúrgico. Aos 6 meses a pontuação para 
intensidade de dor foi de 2,8 no grupo cirúrgico e 5,2 no 
grupo não cirúrgico

Delgado-
López et 
al.1

Revisão de 
literatura

O tratamento inicial recomendado é geralmente conser-
vador visto que uma alta porcentagem de pacientes se 
recupera ou experimenta uma melhora gradual e subs-
tancial da dor em 4-6 semanas.
Tanto as pessoas que se submetem a cirurgia quanto as 
que não se submetem apresentam níveis de dor seme-
lhantes após um ano.

Chen et 
al.10

R e v i s ã o 
sistemática 
com revi-
sões sis-
temát icas 
e meta-a-
nálises de 
ensaios clí-
nicos ran-
domizados

Fisioterapia, terapia farmacológica 
e repouso

Os dados clínicos sugerem que a cirurgia é mais eficaz 
na melhoria das funções físicas e da qualidade de vida 
do que o tratamento não operatório.
Para pacientes com hérnia de disco lombar, há evidên-
cias de que o tratamento cirúrgico é mais eficaz do que 
os tratamentos conservadores na redução da dor em 
curto e médio prazo, qualidade de vida em curto prazo e 
incapacidade em médio e longo prazo.

Altun e 
Yüksel 6

Coorte 
retrospec-
tivo

AINES, relaxantes musculares e 
opioides

Dissectomia 23 pacientes foram acompanhados nesta coorte de for-
ma que todos apresentaram melhora com tratamento 
conservador em um período de 13,6 meses.  
A abordagem cirúrgica proporciona um alívio sintomáti-
co mais rápido em comparação ao tratamento conser-
vador. Contudo, os resultados são semelhantes para o 
tratamento conservador e cirúrgico após 2 anos.

Furunes et 
al.14

Randomi-
zado caso-
-controle

Uma moderna reabilitação multi-
disciplinar com abordagem cogni-
tiva e exercício físico supervisiona-
do durante três a cinco semanas.

Substituição total 
do disco lombar 
(TDR)

A degeneração do disco adjacente aumentou em 40% 
dos pacientes tratados de forma não cirúrgica e em 42% 
dos pacientes tratados com cirurgia (p=0,86).

Continua...
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DISCUSSÃO

A dor lombar causada pela hérnia discal impacta diversas áreas 
da vida de um indivíduo, especialmente entre a 3ª e 5ª década 
de vida2, quando estão em fase ativa de trabalho. Há relatos de 

Tabela 1. Artigos analisados, tipo de tratamento e as principais conclusões de cada estudo – continuação

Autores Tipos de 
estudo

Tratamento conservador Tratamento 
cirúrgico 

Principais conclusões

Sussela et 
al.7

Revisão de 
literatura

A primeira escolha para os quadros sintomáticos de hér-
nia discal são as opções não cirúrgicas, tendo em vista 
a história natural geralmente benigna desta doença, já 
que em 60-90% dos casos ocorre a resolução espontâ-
nea dos sintomas nas primeiras 6-12 semanas. São indi-
cações absolutas do tratamento cirúrgico: síndrome da 
cauda equina ou paresia importante. Como indicações 
relativas tem-se: ciatalgia não responsiva ao tratamento 
conservador por pelo menos seis semanas, déficit motor 
superior a grau 3, ou dor radicular associada a estenose 
óssea foraminal. 

Clark, 
Weber e 
Kahwati8

Revisão 
sistemática 

Fisioterapia, tratamento farma-
cológico, manipulação da coluna 
vertebral, tratamento quiroprático 
ou sua combinação.

Dissectomia, lami-
nectomia, lamino-
tomia, foraminoto-
mia, nucleotomia 
e nucleoplastia 
incluindo abor-
dagens micro e 
minimamente in-
vasivas.

A cirurgia reduziu a dor na perna de 6-20 pontos em uma 
escala de dor de zero a 100 pontos em até 26 semanas 
de acompanhamento. As diferenças entre os grupos não 
persistiram em um ano ou mais tarde. Diferenças míni-
mas foram observadas em 2 anos. Em comparação com 
as intervenções não cirúrgicas, a cirurgia provavelmente 
reduz a dor e melhora a função em curto e médio pra-
zo, mas essa diferença não persiste em médio e longo 
prazo.

Garcia-
Saiz et 
al.13

Coorte 
prospectiva

Injeção peridural Dissectomia sim-
ples

74 pacientes participaram deste estudo, sendo 50 sub-
metidos a tratamento conservador e 24 a tratamento ci-
rúrgico. Após um mês de acompanhamento, os pacien-
tes submetidos a cirurgia apresentaram melhores resul-
tados no TSQ que os pacientes submetidos à injeção de 
esteroides. Essa diferença desapareceu após 6 meses 
de acompanhamento, quando não foram encontradas 
diferenças estatisticamente significativas em qualquer 
parâmetro medido pelo TSQ.

Abou-
Elroos et. 
al.20

Ensaio ran-
domizado 
controlado

Fisioterapia e reabilitação (modifi-
cação de atividade); massagem de 
tecidos moles; eletroterapia; exer-
cícios estáticos para músculos ab-
dominais, músculos das costas e 
extensores do quadril; exercícios de 
alongamento para os isquiotibiais, 
bem como exercícios de amplitude 
de movimento (ADM); e tratamen-
to farmacológico com relaxantes 
musculares, analgésicos, fármacos 
anti-inflamatórios, pregabalina e 
complexo de vitamina B.

Dissectomia ci-
rúrgica

Um programa de fisioterapia e reabilitação prolongado 
é um tratamento benéfico e bem-sucedido em pacien-
tes com diagnóstico recente de hérnia de disco lombar. 
Esse programa pode melhorar a capacidade funcional e 
facilitar mais o retorno ao trabalho do que intervenção 
cirúrgica precoce. Outros estudos relataram que os pa-
cientes com prolapso de disco lombar que foram trata-
dos cirurgicamente apresentaram melhor função física e 
capacidade para o trabalho do que aqueles que foram 
tratados conservadoramente após 3 meses; no entanto, 
essa diferença estava diminuindo em 2 anos de acom-
panhamento.

Petersen, 
Juhl e 
Fournier17

Coorte 
prospec-
tivo

Equipe multidisciplinar com a 
participação de reumatologistas, 
fisioterapeutas, quiropráticos e 
assistente social. O tratamento 
incluiu um exame completo, uma 
abordagem biopsicossocial sobre 
preocupações do paciente, edu-
cação do paciente sobre as ati-
vidades da vida diária, exercícios 
adaptados individualmente e tera-
pia manual com base nos resulta-
dos do exame físico. 

Não especifica-
do.

Aproximadamente 30% dos pacientes com hérnia de 
disco lombar ou estenose espinhal lombar na coorte não 
tiveram sucesso no acompanhamento de 2 anos quando 
receberam cirurgia após tratamento conservador malsu-
cedido. O tratamento cirúrgico foi associado a melho-
res resultados do que os casos em que a cirurgia não 
era uma opção. Entre os pacientes com hérnia de disco 
lombar, os fatores associados ao insucesso no desfecho 
deficiência foram sexo masculino, baixo nível de esco-
laridade, dor intensa e localização generalizada da dor.

AINES = anti-inflamatórios não esteroides. Os estudos5,6-9,11,13,14,17,20 referem ser a conduta conservadora mais benéfica aos pacientes, enquanto os estudos10,11,12,15 

referem ser a conduta cirúrgica mais benéfica aos pacientes.

história prodrômica de dor axial leve a moderada por meses, 
seguida de episódio agudo de dor irradiada para o membro in-
ferior, caracterizando a lombociatalgia17. Saber as opções de tra-
tamento e o momento certo para indicar determinada terapia é 
essencial para a melhoria da qualidade de vida destes pacientes 
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e para que seja possível o retorno às atividades laborais com 
maior brevidade.
A avaliação do sucesso da terapia para hérnia de disco lombar é he-
terogênea pois alguns artigos10,11,13 utilizaram a escala de dor, ou-
tros9,10,11 aplicaram questionários sobre qualidade de vida, como o 
Short-Form Health Survey (SF-36), e sobre o nível de deficiência, 
como o Oswestry Disability Index, dificultando a comparação dos 
resultados dos estudos selecionados. De todo modo, ficou claro que 
o tratamento conservador é a primeira opção devido ao carácter 
benigno da doença e o elevado percentual de regressão espontânea 
das herniações discais1,7,8. Por outro lado, existem casos com indica-
ção absoluta para intervenção cirúrgica, como a síndrome da cauda 
equina ou paresia importante, que devem ser operados de imediato8. 
O momento ideal para indicar a cirurgia nos casos não urgentes 
ainda é incerto, mas o tratamento conservador por pelo menos 6 
semanas é recomendado7. Há também a possibilidade de avaliar 
os preditores de insucesso no tratamento conservador prolongado 
e assim indicar a cirurgia mais precocemente. Estudo de coorte18 
demostrou que sexo masculino, baixa escolaridade, dores intensas 
e generalizadas são preditores de falha no tratamento conservador. 
Ao comparar o tratamento cirúrgico e conservador utilizando escalas 
de dor, ficou evidenciado que a curto e médio prazo a cirurgia apre-
senta melhores resultados; entretanto, a longo prazo, os pacientes 
tiveram os mesmos resultados, independentemente do tipo de tera-
pia utilizada9-11. Esta pesquisa está em concordância com trabalhos 
clássicos que são enfáticos ao afirmar que após 1, 4 ou 10 anos de 
seguimento o resultado comparativo entre o tratamento conserva-
dor e o cirúrgico da ciatalgia por hérnia discal é estatisticamente 
semelhante19. 
Embora a ressonância magnética seja um excelente método para 
diagnóstico da hérnia discal, não há indicação para que ela seja uti-
lizada como parâmetro de falha ou sucesso do tratamento, pois a 
maioria dos pacientes refere melhora dos sintomas muito antes que 
seja vista alguma melhora radiológica20. 
O programa de fisioterapia e reabilitação prolongado é um trata-
mento mais benéfico e bem-sucedido que a intervenção cirúrgica 
precoce em pacientes com diagnóstico recente de hérnia de disco 
lombar, pois melhora a capacidade funcional e facilita o retorno ao 
trabalho20. 

CONCLUSÃO

O tratamento inicial recomendado para todos os casos de hérnia 
de disco é o conservador, pois proporciona retorno mais precoce às 
atividades laborais. O tratamento cirúrgico é uma boa opção para 
aqueles casos que apresentam dores debilitantes e necessitam de alí-
vio rápido, no entanto, a longo prazo, por um período de um ano 
ou mais, não há superioridade da cirurgia em relação ao tratamento 
conservador. Assim como em todo tratamento, as expectativas e an-
seios do paciente devem ser levados em conta na escolha da terapêu-
tica a ser realizada.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A literatura sugere que a en-
zima óxido nítrico sintase (NOS) desempenha um papel impor-
tante tanto na doença periodontal (DP) quanto na dor orofacial 
(DOF), embora poucos estudos associem estas duas condições 
simultaneamente. O objetivo deste estudo foi analisar a expres-
são da NOS em pacientes com DP e DOF em comparação a 
controles sem estas condições.
CONTEÚDO: Foram consultadas as bases de dados eletrônicas 
(Pubmed, Web of Science, Scopus, Cochrane Library, BBO, Li-
lacs e Clinical Trial) para identificar os estudos potencialmente 
relevantes publicados até abril de 2021. As pesquisas resultaram 
em 1.960 estudos, dos quais 11 foram selecionados para serem 
avaliados criticamente. Os critérios definidos na questão PECO 
(População, Exposição, Comparação e Desfecho) foram usados 
para selecionar títulos e resumos por dois revisores independen-
tes. A avaliação metodológica dos estudos selecionados foi reali-
zada de acordo com a ferramenta Effective Public Health Practice 
Project (EPHPP).
CONCLUSÃO: As evidências científicas demonstraram que a 
NOS desempenha um importante papel na patogênese da DP e 
da DOF, já que sua expressão está aumentada em pacientes com 
estas condições. Porém, estudos genéticos sobre mutações dos 
genes do óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) em pacientes 
com migrânea e cefaleia em salvas não evidenciaram a esperada 
suscetibilidade a dor. Além disso, estudos sobre a associação da 
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expressão da NOS na DP e na DOF, ocorrendo simultaneamen-
te, são escassos. Este estudo pode subsidiar futuras pesquisas so-
bre NOS na correlação de duas doenças muito frequentes como 
a DP e a DOF.
Descritores: Doença periodontal, Dor orofacial, Óxido nítrico, 
Óxido nítrico sintase.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The literature suggests 
that the enzyme nitric oxide synthase (NOS) plays an important 
role in both periodontal disease (PD) and orofacial pain (OP), 
although few studies associate these two conditions simultaneou-
sly. The objective of this study was to evaluate the expression of 
the NOS enzyme in PD and OP, in comparison to those patients 
who did not present PD and/or OP. 
CONTENTS: Seven electronic databases (PubMed, Web of 
science, Scopus, Cochrane Library, BBO, LILACS, Clinical 
trial) were used to identify the potentially relevant studies publi-
shed until April 2021. The research resulted in 1,960 studies, of 
which 11 were selected to be critically evaluated. Two indepen-
dent reviewers selected titles and abstracts using the criteria defi-
ned in the PECO question (Population, Exposure, Comparison, 
Outcome). The methodological evaluation of the selected studies 
was carried out according to the Effective Public Health Practice 
Project (EPHPP). 
CONCLUSION: Scientific evidence demonstrated that NOS 
may play a key role in the pathogenesis of PD and OP, since its 
expression is increased in patients with these conditions. Howe-
ver, genetic studies on endothelial nitric oxide synthase (eNOS) 
gene mutations in patients with migraine and cluster headache 
did not indicate the expected susceptibility to pain. In addition, 
studies on the association of NOS expression in PD and OP, 
occurring simultaneously, are scarce. This review may support 
future research on NOS in two very common correlated diseases 
such as PD and OP.
Keywords: Orofacial pain, Nitric oxide, Nitric oxide synthase, 
Periodontal diseases. 

INTRODUÇÃO

A doença periodontal (DP) é uma condição imunoinflamatória in-
fecciosa com uma etiologia multifatorial na população adulta1. A 
relação da DP com algumas condições sistêmicas, tais como doenças 
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cardiovasculares, metabólicas e neurovasculares, já foi previamente 
demonstrada2-5. Fatores microbianos e fatores derivados da respos-
ta do hospedeiro, incluindo várias enzimas, como o óxido nítrico 
sintase (NOS), estão associadas com a destruição do periodonto6,7.
Outra condição comum na população em geral é a dor orofacial 
(DOF)8. Seu controle e tratamento dependem de um diagnóstico 
preciso9. Geralmente, o termo “dor orofacial” refere-se a condições 
dolorosas relacionadas às estruturas da cavidade oral e da própria 
face, incluindo condições dolorosas associadas aos tecidos moles e 
duros da cabeça e do pescoço, bem como todas as estruturas que 
formam a cavidade bucal10.
Há vários mediadores inflamatórios relacionados tanto à dor quan-
to à DP, tais como interleucinas, prostaglandinas e alguns neuro-
transmissores não adrenérgicos e não colinérgicos (NANC)11. O 
óxido nítrico (NO) é uma molécula gasosa que é gerada durante 
a conversão do aminoácido L-arginina em L-citrulina por NOS, 
que consiste em duas isoformas constitutivas, incluindo tanto a 
NOS endotelial (eNOS) quanto a NOS neuronal (nNOS), as-
sim como uma isoforma gerada por diferentes estímulos: a NOS 
induzível (iNOS). NO é uma molécula reativa lábil que se oxida 
rapidamente em produtos finais de nitrato e nitrito. As evidências 
científicas apontam para sua participação nos mecanismos fisiopa-
tológicos da dor e da DP1-8.
A isoforma induzível (iNOS) produz quantidades substanciais de 
NO quando estimulada por muitas citocinas pró-inflamatórias e é 
expressa em vários tipos de células inflamatórias12. A isoforma da 
eNOS libera NO do endotélio, causando relaxamento muscular 
suave13, e a nNOS é expressa por neurônios e está envolvida em 
neurotransmissão e funções neuroendócrinas14.
Apesar de muitas evidências da participação desta enzima e seus pro-
dutos na dor e na DP, existem poucos estudos de associação que 
investigam sua expressão em ambas as condições e que permitem 
desenvolver um raciocínio crítico sobre a plausibilidade biológica da 
inter-relação entre eles.

CONTEÚDO

Esta revisão sistemática abordou a seguinte questão: “Qual é a 
relação da enzima óxido nítrico sintase com a Doença Periodon-
tal e a Dor Orofacial”? A pergunta PECO (P = População, E 
= Exposição, C = Comparação e O = Outcome/Desfecho) foi: 
pacientes com DP e/ou DOF, expressão do óxido nítrico sin-
tase em pacientes com DP e DOF, pacientes sem DP e DOF e 
expressão mais elevada da enzima óxido nítrico sintase na DP e 
DOF respectivamente.
Os critérios de inclusão foram estudos clínicos, com controle de 
caso, de coorte, ou estudos transversais; população adulta; correlação 
entre a NOS em pacientes com DP e/ou DOF. 
Os critérios de exclusão foram relatos de casos, revisões de literatu-
ra, estudos sem análises estatísticas, estudos com crianças, estudos 
com outras doenças e carta ao leitor. A pesquisa foi realizada em 
sete bancos de dados eletrônicos (Pubmed, Web of Science, Sco-
pus, Cochrane Library, BBO, LILACS e Clinical Trial) até abril 
de 2021, usando as palavras-chave: periodontal disease, nitric oxide 
synthase, nitric oxide and orofacial pain. Uma pesquisa na literatu-
ra cinzenta foi realizada por meio do mecanismo de busca Google 

Scholar. Não foram colocadas restrições quanto ao ano de publi-
cação e idiomas. 
Além disso, foi realizada uma pesquisa manual na lista de referência 
dos estudos incluídos. No total, foram obtidos 1.960 artigos. Após 
remoção dos duplicados, 991 títulos e resumos foram submetidos 
à primeira calibração, completada por dois revisores independentes 
que leram uma amostra de 10% dos estudos.
Após obter um nível de concordância substancial (Kappa) de 1, os 
revisores independentes leram todos os estudos restantes. Após esta 
primeira seleção, 74 estudos foram selecionados para serem lidos na 
íntegra. Destes, 63 foram excluídos por não atenderem aos critérios 
de inclusão. Discordâncias foram resolvidas por consenso e discus-
são com um terceiro revisor. 
O estudo foi registrado no Registro Prospectivo Internacional 
para Revisão Sistemática (PROSPERO) sob o número de registro 
CRD42018093246. Este relatório está de acordo com as diretrizes 
do Preferred Report Items for Systematic Reviews and Meta-analyzes 
(PRISMA).

Avaliação da qualidade
Dois revisores independentes avaliaram os artigos selecionados por 
meio da ferramenta Effective Public Health Practice Project (EPHPP), 
instrumento criado para avaliar a qualidade de artigos em uma am-
pla gama de tópicos relacionados à saúde e incluir parâmetros que 
poderiam ser abordados com propósito científico e universalmente 
aplicáveis a qualquer tópico de saúde15.   Foram avaliados os seguin-
tes parâmetros: viés de seleção, desenho do estudo, fatores de con-
fusão, cegamento, métodos de coleta de dados e retirada de dados. 
Cada item pode ser avaliado nos seguintes índices: forte, moderado, 
fraco e não aplicável a alguns casos.
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através da pesquisa de 

banco de dados (n=1.776)

Registros adicionais 
identificados através de 

outras fontes (n=184)

Registros excluídos (n=0)

Artigos de texto 
completo excluídos, 
com razões (n=63)

Estudos incluídos na 
síntese quantitativa 
(meta-análise) (n=0)

Registros após duplicatas removidas (n=991)

Registros exibidos (n=74)

Artigos de texto 
completo avaliados para 

elegibilidade (n=11)

Estudos incluídos na 
síntese qualitativa (n=11)

Figura 1. Dados de estudo relacionados com o padrão do PRISMA 2009.
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RESULTADOS

Ao final do processo de seleção, 11 artigos foram obtidos. Nove estu-
dos observaram a expressão de NOS e/ou NO por meio de estudos 
clínicos e laboratoriais7,14,16-22.
Os parâmetros metodológicos utilizados para avaliar a condição pe-
riodontal foram os seguintes: PI = índice de placa (%), CEJ = junção 
cementoesmalte, GI = índice gengival, BP = sangramento na sonda-
gem (%), CAL = nível de fixação clínica (mm), PCS = profundidade 
clinica de sondagem (mm). Quanto a estudos de laboratório, foram 
descritas as biópsias gengivais incisionais e testes de laboratório por 
imuno-histoquímica. Desta forma, foi analisada a presença de algu-
ma isoforma de NOS na DP. 
Por outro lado, os parâmetros para avaliar DOF seguiram os crité-
rios da International Headache Society (IHS), da Visual Analog Scale 
(VAS) e da MIDAS (avaliação de incapacidade por migrânea). Além 
disso, os estudos incluíram uma análise do óxido nítrico sintase 
endotelial (eNOS), óxido nítrico sintase induzível (iNOS) e óxido 
nítrico sintase neuronal (nNOS) no soro de pacientes com DOF.
Dos 11 artigos incluídos nesta revisão sistemática, 5 estudos analisa-
ram a expressão de NOS e/ou NO e seus metabólitos na DP3,7,19-21 
e outros 5 estudos quantificaram a expressão de NOS, NO e meta-
bólitos na DOF14,17,18,22,24. Apenas um artigo revelou a expressão de 
NOS simultaneamente em pacientes com DP e DOF16.

Resultados sobre a expressão da NOS na doença periodontal
Os dados revelaram uma maior expressão de iNOS19,21, eNOS7 na 
gengiva e NOS solúvel no soro20 de pacientes com DP quando com-
parados aos pacientes saudáveis. 

Ademais, os pacientes com periodontite tinham uma expres-
são mais alta de iNOS antes do tratamento periodontal. Além 
disso, a expressão da iNOS é maior em locais submetidos a 
procedimentos de escalonamento e planejamento radicular do 
que naqueles submetidos a procedimentos cirúrgicos periodon-
tais (retalho de Widman modificado)23. Arginase, que reduz a 
produção de NO pela diminuição da concentração intracelu-
lar de arginina, aumentou após o tratamento periodontal23. A 
tabela 1 mostra os estudos sobre a expressão da enzima NOS 
relacionada à DP.

Descobertas sobre óxido nítrico em dor orofacial
As descobertas revelaram uma participação potencial do NO em 
processos orofaciais dolorosos. Estudos sobre o estresse oxidativo 
associado à migrânea mostraram que houve um aumento do estres-
se de óxido nítrico quando comparado ao grupo controle17. Além 
disso, há evidências sobre disfunção da eNOS, um vasodilatador 
derivado do endotélio que causa alterações no fluxo sanguíneo em 
pacientes com migrânea22.
Por outro lado, por meio de análise genética em um estudo 
com 337 pacientes com migrânea e 341 indivíduos saudá-
veis, a distribuição dos genes promotores do eNOS não foi 
diferente entre os grupos clínicos18. Além disso, outro experi-
mento genético com alelos de NOS mostrou que as variações 
genéticas dos três genes da NOS não contribuem para a sus-
cetibilidade à cefaleia14. No entanto, adverte sobre a comple-
xidade dos fatores envolvidos entre a expressão dos genes e a 
presença do metabólito final, uma vez que existe uma gama de 
doadores de NO que poderiam constituir uma característica 

Tabela 1. Expressão de óxido nítrico sintase em doença periodontal

Autores País  Estudo Investigação Amostra Resultados 

Güllu et al.23 Turquia Clínico e labo-
ratorial 

Comparação da expressão da 
iNOS antes e depois das duas 
modalidades terapêuticas (cirur-
gia x raspagem) e avaliação da 
arginase antes e depois do trata-
mento periodontal.

Locais com perda de in-
serção clínica  ≥7mm de 
13 pacientes (p<0,05

Os pacientes com DP tinham 
uma expressão maior de iNOS 
e uma menor concentração de 
arginase antes do tratamento 
(p<0,05).

Batista et al.19 Brasil Laboratorial
 

Quantificação de iNOS positivo. 19 casos de gengivite.
19 casos de periodontite.
13 casos saudáveis.

Aumento da rotulagem de iNOS 
em pacientes com gengivite e 
DP em comparação com grupo 
controle (p<0,05).

Shibata et 
al.20

Inglaterra Laboratorial A atividade do NOS foi classifica-
da pelo ensaio de conversão de 
L-arginina para L-citrulina, rotu-
lado por radioligação. NOS as-
sociada à membrana (MA-NOS) 
e NOS solúvel (S-NOS) foram ex-
traídos de células. 

Neutrófilos isolados de 
10 pacientes com DP.

Maior número de NOS em 
periodontite comparada à inibi-
ção da quimioterapia neutrofíli-
ca (p<0,05).

Kendall et al.7 Austrália Laboratorial O compartilhamento de eNOS foi 
analisado em amostras inflama-
das e não inflamadas de gengiva 
humana usando um anticorpo 
monoclonal contra eNOS.

6 amostras gengivais de 
pacientes com DP e 3 
amostras de controles 
saudáveis.

Maior expressão de eNOS em 
tecidos gengivais inflamados 
em comparação com não in-
flamados. As células dentro do 
tecido conjuntivo inflamado ex-
pressaram eNOS.

Lappin et al.21 Escócia Clínico e labo-
ratorial 

Expressão iNOS em gengivas de 
pacientes com DP x controle

16 pacientes com DP e 5 
pacientes controle

Aumento da expressão do iNOS 
nos pacientes de DP.

iNOS = óxido nítrico sintase induzível; DP = doença periodontal; NOS = óxido nítrico sintase; eNOS = óxido nítrico sintase endotelial; p = valor de significância.
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fisiopatológica comum para várias formas de dores de cabeça 
primárias14.
Há resultados que sugerem que a dor, que pode ser uma manifesta-
ção orofacial, pode estar associada a mudanças nas concentrações de 
NO em pacientes com esta síndrome25.
A expressão da NOS também tem sido investigada na disfunção 
temporomandibular (DTM). A iNOS investigada usando imu-
no-histoquímica, e comparada com achados clínicos, artroscópi-
cos e histológicos de espécimes de DTM, obtidos por artroscopia 
de articulação temporomandibular, foi correlacionada significa-

tivamente com evidência artroscópica de sinovite (r=0,406, p≤ 
0,05)24. A tabela 2 destaca as particularidades destas investigações.

Analisando simultaneamente a expressão de NOS na doença pe-
riodontal e dor orofacial
Ao longo da pesquisa bibliográfica, apenas um estudo investigou 
simultaneamente a expressão imuno-histoquímica da NOS na DP 
e DOF. Os resultados mostraram maior expressão da enzima em 
pacientes com as duas condições associadas em comparação com 
pacientes que apresentavam apenas DP16 (Tabela 3).

Tabela 2. Expressão do óxido nítrico sintase na dor orofacial

Autores País Estudo Investigação Total da amostra Resultados

Aguilar et al.25 Espanha Clínico e la-
boratorial

Foram avaliadas as relações en-
tre os níveis de NO sérico (ensaio 
baseado em quimioluminescên-
cia), a atividade de oxitocinase 
e a atividade de aminopeptidase 
degradante da encefalina (EDA), 
determinada por fluorometria, e 
as manifestações clínicas rela-
cionadas à dor em mulheres com 
fibromialgia. 

58 mulheres foram diag-
nosticadas com fibro-
mialgia.

Foram observadas relações sig-
nificativas entre níveis de NO e 
limiares dominantes de dor por 
pressão occipital, limiares não 
dominantes de dor por pressão 
occipital e efeitos de fibromialgia.

Van der 
Schueren et 
al.22

Bélgica Clínico e la-
boratorial

Cada indivíduo recebeu infusão 
de L-arginina ou placebo e foram 
avaliados os metabólitos de NO e 
NO nasais e exalados.

20 pacientes com migrâ-
nea e 20 indivíduos sau-
dáveis.

Aumento do NO nasal e exalado 
de pacientes com migrânea na 
avaliação inicial em compara-
ção com controles e menor pro-
dução de metabólitos após a in-
fusão de L-arginina em pacien-
tes com migrânea, indicando 
disfunção de eNOS (p = 0,81).

Gruber et al.17 Áustria Clínico e la-
boratorial

Vários parâmetros do caminho 
do NO, tais como nitrato, nitrito, 
arginina, citrulina, proteínas nitro-
siladas, dimetilarginina assimétri-
ca, dimetilarginina simétrica, ex-
pressão da eNOS e iNOS e dois 
polimorfismos de eNOS foram 
investigados.

130 pacientes com mi-
grânea e 76 indivíduos 
controle.

Os pacientes com migrânea so-
frem com o aumento sustentado 
do estresse nitrosativo no perío-
do sem dor de cabeça, o que 
está associado a um risco 3,6 
vezes maior de migrânea.

Toriello et al.18 Espanha Laboratorial Estudo genético dos alelos de 
eNOS.

337 pacientes com mi-
grânea e 341 indivíduos 
controle.

A distribuição dos alelos não 
foi diferente entre os grupos (p 
<0,01).

Takahashi et 
al.24

Japão Clínico e la-
boratorial

Análise da expressão de iNOS 
em biópsias sinoviais de pacien-
tes com DTM.

15 pacientes com desar-
ranjo interno sintomático 
(DI) ou osteoartrose (OA) 
e 8 pacientes controle (3 
com luxação habitual da 
mandíbula, 1 com DI, e 4 
com fraturas do côndilo 
mandibular).

A imunorreatividade intensa do 
iNOS tanto nas células do re-
vestimento sinovial quanto nas 
células endoteliais da ATM com 
desarranjo interno e osteoartrite 
e correlação do iNOS com sino-
vite e não com degeneração da 
cartilagem.

Sjöstrand et 
al.14

Suécia Laboratorial Estudo da variação genética dos 
genes da NOS em pacientes com 
migrânea.

91 pacientes com mi-
grânea e 111 indivíduos 
controle.

As frequências de fenótipo e de 
alelo foram distribuídas de for-
ma semelhante em pacientes 
com migrânea e nos controles, 
exceto pelo alelo da iNOS, que 
era significativamente mais co-
mum em controles. É imprová-
vel que a variação na genética 
da NOS esteja associada à sus-
cetibilidade à dor de cabeça em 
terapia de resgate (p<0,05).

iNOS = óxido nítrico sintase induzível; NO = óxido nítrico; eNOS = óxido nítrico sintase endotelial; DI = desarranjo interno sintomático; DTM = disfunção temporo-
mandibular; p = valor de significância.
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DISCUSSÃO

Esta revisão compilou as descobertas da literatura científica sobre 
a relação entre a expressão superior de NOS e seus metabólitos em 
DOF e DP. A relevância desta revisão está na observação de aspectos 
ainda não claramente compreendidos sobre a participação desta en-
zima e seus produtos em duas condições prevalecentes na população 
mundial2,26-28 e sua correlação5. 
Ambas têm importantes impactos na qualidade de vida e repercus-
sões sistêmicas4,28-31. Estudos experimentais com animais mostraram 
que a periodontite induzida por ligaduras aumentou a produção 
local de NO e que o tratamento com mercaptoethylguanidine 
(MEG), um inibidor seletivo de iNOS e um purificador de pero-
xinitrito, protegeu contra a destruição óssea. Estas descobertas já 
sugeriam que o NO e o peroxinitrito desempenhavam um papel 
significativo na patogênese da periodontite32.
Estudos clínicos que investigaram a expressão da NOS na periodon-
tite reforçaram fortemente este mecanismo patológico do NO. Fo-
ram observados números maiores de NOS, principalmente iNOS, 
em pacientes em comparação com pacientes saudáveis e houve uma 
redução da NOS em locais tratados7,19,20,21,23.
Macrófagos e células endoteliais produzem iNOS21-33 e as citocinas 
interleucina-1beta (IL-1), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) 
e interferon gama (IFN-γ) estimulam a produção de iNOS em 
células inflamatórias e uma combinação das três citocinas tem um 
efeito sinérgico na indução de iNOS34. Como estas citocinas são 
aumentadas na DP35, a expressão de iNOS também foi aumenta-
da, como esperado.
A participação do NO na periodontite é notável. O aumento dos ní-
veis de produção de NO através da enzima iNOS nos tecidos perio-
dontais pode levar à ativação de metaloproteinases de matriz, a uma 
diminuição do nível de seus inibidores e à destruição de tecidos23. 
No entanto, o NO é necessário para a morte bacteriana, o principal 
fator de iniciação da DP36.
Por outro lado, a hipótese de que a NOS está relacionada à DOF37 
foi testada investigando a expressão da enzima, seus metabólitos e 
os genes que a codificam14,17,18,22,24. Esta suposição surgiu da ob-
servação de que a administração de doadores exógenos de NO, 
como a estimulação da produção endógena de NO pela histami-
na, induziu dores de cabeça tardias em indivíduos com migrânea. 
Além disso, um inibidor de NOS e NG-monometil-L-arginina 
(L-NMMA) proporcionou alívio da dor em pacientes que sofriam 
de migrânea37.
Os genes envolvidos na produção de NO foram sugeridos 
como fatores genéticos para a migrânea porque o NO desem-
penha um papel importante na neurotransmissão, na resposta 
inflamatória e na vasodilatação38. A eNOS libera NO do endo-

télio causando relaxamento muscular suave13. A administração 
de NO exógeno piora a dor de cabeça39 e aumenta a ativida-
de do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP)40. 
Uma mutação do gene eNOS foi associada a uma redução na 
produção de NO41,42 basal.
Nesta revisão, estudos clínicos sobre a NOS na migrânea indicam o 
envolvimento da NOS na dor17,22,24. No entanto, estudos genéticos 
sobre genes alelos de eNOS não encontraram evidências de sua par-
ticipação na suscetibilidade à migrânea e cefaleia14,18. 
Enquanto geneticamente não houve distribuição diferente nos genes 
codificadores de NO em pacientes com DOF, houve um aumento 
na produção de nitrato (associado ao estresse oxidativo) e uma redu-
ção na produção de nitrito (relacionado à interação de NO com ni-
trogênio livre) em pacientes com migrânea quando comparados ao 
grupo de controle17. O nitrato é gerado a partir do NO pela intera-
ção com espécies de radicais livres de oxigênio e o nitrito é construí-
do a partir do NO pela interação com espécies livres de nitrogênio. 
Portanto, o estudo indica estresse oxidativo adicional em indivíduos 
com migrânea, corroborando outros estudos que afirmam que o es-
tresse oxidativo está envolvido na fisiopatologia da migrânea43. Nes-
te sentido, a evidência da participação do NO na migrânea motiva 
estudos sobre o uso de inibidores de NOS e outras moléculas den-
tro do caminho de sinalização do NO para o tratamento promissor 
desta desordem44. 
Além disso, não houve aumento generalizado da atividade de NOS 
em pacientes com migrânea devido à crise de dor. Entretanto, após a 
infusão de L-arginina (gerador de NO da NOS), houve um pequeno 
aumento nos níveis plasmáticos de L-citrulina e excreção urinária de 
nitrito/nitrato e cGMP (metabolitos e produtos finais de NO) em 
pacientes com migrânea em comparação com voluntários saudáveis. 
Parece haver uma diminuição na atividade de NOS nesses pacientes 
em comparação com os voluntários saudáveis. O nível plasmático 
de L-citrulina e a excreção urinária de nitrito/nitrato dependem em 
grande parte da extremidade vascular do eNOS45,46. Portanto, os 
autores concluem que o modesto aumento na excreção plasmática 
de L-citrulina e nitrito/nitrato urinário e cGMP após o tratamento 
com L-arginina pode indicar disfunção da eNOS em pacientes com 
migrânea22.
Curiosamente, o NO é produzido localmente no revestimento 
sinovial da ATM nos processos de desarranjo interno e osteoar-
trite24. O NO é produzido pela iNOS, que é ativado por citoci-
nas pró-inflamatórias47 detectáveis na DTM48. Portanto, o NO 
produzido localmente pode desempenhar um papel significativo 
na fisiopatologia da DTM. Tem sido demonstrado que o NO é 
um potente vasodilatador49 e angiogênico50. Ele também inibe 
a síntese de colágeno51 e está envolvido em lesão aos tecidos52. 
Além disso, os estudos anteriores indicaram que a modulação do 

Tabela 3. Expressão do óxido nítrico sintetase em doença periodontal e dor orofacial

Autores País Tipo de estudo Investigação Total da amostra Resultados da NOS em DP

Fabri et al16 Brasil Clínico e labora-
torial

Avaliação da expressão de iNOS 
e eNOS nas amostras de gengiva 
de pacientes com DOF e DP em 
comparação com pacientes com 
DP sem dor crônica.

38 (20 pacientes com 
DP e DOF e 18 pacien-
tes com DP).

Alta expressão de iNOS e eNOS 
em pacientes com DP e DOF em 
comparação com pacientes com 
DP sem DOF (p<0,001).

DP = doença periodontal; DOF = dor orofacial; p = valor de significância; iNOS = óxido nítrico sintase induzível; eNOS = óxido nítrico sintase endotelial.
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caminho do NO poderia ser uma estratégia terapêutica baseada 
em mecanismos de sinalização periférica do NO que promovem 
a analgesia periférica53.
Com todas essas evidências demonstrando a participação da NOS 
na patogênese da DP e DOF, há uma escassez de estudos sobre a 
associação destas duas condições. Um estudo anterior da presente 
equipe demonstrou que pacientes com DOF crônica e DP tinham 
maior expressão de iNOS e eNOS quando comparados a pacien-
tes que tinham apenas DP16. O mecanismo exato ainda não foi to-
talmente compreendido. Pode-se supor que os pacientes têm uma 
maior suscetibilidade à dor porque têm uma maior expressão de 
NOS ou têm uma maior expressão de NOS já que são pacientes 
com dor crônica, ou então apresentam uma dor mais difusa porque 
têm uma maior expressão de NOS. Além disso, pode ser uma asso-
ciação de todos estes aspectos.
É importante observar que pacientes com dor crônica refratária e 
DP quando sob tratamento periodontal reclamaram significativa-
mente menos sobre DOF5. Pensando na redução da NOS em locais 
de periodontite tratada23, é possível sugerir que a redução local da 
NOS com menor produção de NO poderia explicar este alívio da 
dor, entretanto, estudos experimentais adicionais com este propósito 
são necessários para compreender esta ideia.

CONCLUSÃO

Embora haja evidências suficientes de que a NOS desempenhe um 
papel significativo na patogênese da DP e DOF, estudos genéticos 
sobre as mutações do gene de NOS em pacientes com migrânea e 
cefaleia não demonstraram a suscetibilidade esperada à dor. A as-
sociação entre a expressão da NOS na DP e na DOF ocorrendo 
simultaneamente é escassa. Porém, há evidências de envolvimento 
da DP agravando a DOF. Esta revisão destacou novos alvos e estraté-
gias para futuras pesquisas sobre a NOS em duas doenças correlatas 
muito comuns, como a DP e a DOF.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A musicoterapia é uma 
abordagem que promove efeitos positivos sobre a cognição, os 
aspectos emocionais, psíquicos e sociais, favorecendo a quali-
dade de vida. Também ajuda a controlar sintomas psíquicos e 
físicos, como ansiedade, depressão e dor, além de promover o 
relaxamento e o prazer, bem como fortalecimento das relações 
interpessoais. A influência da música na dor ainda é tema com 
resultados pouco esclarecedores na literatura. O objetivo deste 
estudo foi investigar os efeitos das intervenções musicais e da 
musicoterapia no tratamento da dor aguda ou crônica.
CONTEÚDO: Foi realizada revisão da literatura dos últimos 10 
anos nas bases de dados LILACS e Scielo entre agosto e setembro 
de 2020, a qual incluiu artigos de revisão da literatura ou revisão 
sistemática.
CONCLUSÃO: A música pode minimizar a dor, porém, os re-
sultados mostram que há controvérsia nos trabalhos analisados 
sobre o papel analgésico da música sobre a dor. Há controvérsia 
sobre os efeitos da musicoterapia ou de intervenções musicais 
sobre a dor, bem como sobre seus efeitos adversos. Isso pode 
estar relacionado aos métodos e seus resultados com baixa evi-
dência científica.
Descritores: Analgesia, Dor, Música, Musicoterapia, Terapêuti-
ca, Terapias complementares.  
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Music therapy is an 
approach that promotes positive effects on cognitive, emotional, 
psychological and social aspects, favoring quality of life. It also 
helps to control psychological and physical symptoms, such as 
anxiety, depression, and pain, as well as promoting relaxation, 
pleasure, and the strengthening of interpersonal relationships. 
The influence of music on pain is still a topic with little clarifying 
results in the literature. The aim of this study was to investiga-
te the effects of musical interventions and music therapy in the 
treatment of acute or chronic pain.
CONTENTS: Literature review of the last 10 years was carried 
out in the LILACS and Scielo databases between August and 
September 2020, which included articles of literature review or 
systematic review.
CONCLUSION: Music can reduce pain; however, the results 
show that there is controversy in the studies analyzed on the 
analgesic role of music on pain. There is controversy about the 
effects of music therapy or musical interventions on pain, as well 
as its adverse or side effects. This may be related to the methods 
and their results with low scientific evidence.
Keywords: Analgesia, Complementary therapies, Pain, Music, 
Music therapy, Therapeutics. 

INTRODUÇÃO

A musicoterapia é uma estratégia complementar valiosa que exer-
ce influência sobre aspectos neurocognitivos, emocionais, psíquicos 
e sociais, o que representa impacto positivo na qualidade de vida1. 
Também ajuda a controlar sintomas psíquicos e físicos, como ansie-
dade, depressão e dor, além de promover o relaxamento e o prazer, 
bem como fortalecimento das relações interpessoais2. A musicotera-
pia favorece a construção de um ambiente humanizado na assistên-
cia à saúde3.
Os resultados das pesquisas que investigam a influência da música 
no fenômeno doloroso são controversos. Os estudos científicos são 
escassos, o que mostra a importância de se realizar pesquisas com 
métodos de alta evidência científica4.
Até o momento, pouco se sabe sobre os efeitos da música enquanto 
terapêutica para tratamento de dor. Nesse sentido, esta pesquisa se 
preocupou em investigar a seguinte pergunta de pesquisa: a aplica-
ção terapêutica de música ou elementos musicais, na modalidade 
audição, é capaz de amenizar ou modular os fenômenos dolorosos?
Em revisão de literatura, foi observado que a prevalência de dor crô-
nica na população brasileira varia entre 29,3 e 73,3%5, ou seja, um 
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grave problema de saúde pública. A dor crônica prejudica a funcio-
nalidade, pode levar à depressão e ao suicídio6. Portanto, conhecer 
melhor o uso de técnicas não invasivas, de baixo custo e amplamente 
disponíveis, como a musicoterapia, pode ter um impacto extrema-
mente relevante à saúde pública.
Neste sentido, o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos das in-
tervenções musicais e da musicoterapia no tratamento da dor aguda 
ou crônica, por meio de uma pesquisa bibliográfica de base latino-
-americana, haja vista a carência de informações científicas sobre o 

tema musicoterapia e dor. Pelo exposto, pretendeu-se desenvolver 
uma pesquisa de revisão de literatura.

CONTEÚDO

Para esta revisão da literatura, foi realizado levantamento bibliográ-
fico na base de dados LILACS e Scielo entre agosto e setembro de 
2020 com os termos music therapy e pain. Critérios de inclusão: ar-
tigos de revisão da literatura ou revisão sistemática, publicados em 
língua portuguesa, espanhola e inglesa, que apresentavam a versão 
completa, livre acesso, on-line e os que ainda estavam em vias de pu-
blicação (Epub ahead of print), publicados há, no máximo, 10 anos. 
Critérios de exclusão: qualquer inadequação aos objetivos deste estu-
do e suas palavras-chaves, após leitura de título e resumo.
Os resultados estão dispostos na figura 1 e tabela 1.
Os artigos científicos selecionados serão discutidos com demais tra-
balhos na literatura.

BENEFÍCIOS GERAIS DA MÚSICA

A musicoterapia é uma abordagem que parece ter impacto positivo 
em diversos sintomas e necessidades, melhorando a qualidade de vida 
dos indivíduos em cuidados paliativos10. Há evidências de resultados 
positivos da música na redução da dor. Os benefícios do uso da mú-
sica em serviços de saúde foram observados na diminuição da ansie-
dade, melhora no aleitamento materno, no trabalho de parto, melhor 
enfrentamento e suporte familiar, facilitação da expressão não verbal, 
baixo custo e diminuição de comportamentos psicopatológicos4.
A música é capaz de interferir positivamente nos sinais vitais e na 
percepção de dor de pacientes internados, com redução da dor e 
diminuição da pressão arterial e frequência respiratória. Trata-se de 
uma terapia de baixo custo, eficaz, agradável e atingível a todos, in-
clusive aos funcionários e acompanhantes11.
A intervenção com musicoterapia constitui-se opção efetiva no tra-
tamento e prevenção de sintomas depressivos e na melhora da qua-
lidade de vida12.
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Figura 1. Fluxo de pesquisa nas bases de dados LILACS* e Scielo**

Tabela 1. Distribuição dos artigos de revisão da literatura selecionados na base LILACS

Autores Objetivos Resultados e conclusões

Liberato et al.7 Avaliar as informações disponíveis 
sobre intervenções de enfermagem 
para o tratamento da dor em úlcera 
venosa.

Um estudo com um grupo de pacientes que ouviram música relaxante e outro grupo 
com música da preferência do paciente durante o procedimento de troca de curativo: 
houve redução da dor imediatamente após a troca de curativo, enquanto ouviam 
música da preferência. Por não haver significância estatística, concluíram que não 
houve redução da dor.

Mascarenhas 
et al.8

Identificar na literatura nacional e in-
ternacional estudos sobre a eficácia 
de métodos não farmacológicos na 
redução da dor de parturientes em 
trabalho de parto.

Estudo experimental randomizado apontou que após a primeira hora do trabalho de 
parto ocorreu uma redução significativa na dor. Outro estudo experimental rando-
mizado apontou que os escores de dor foram, significativamente, menores quando 
comparados aos do grupo controle, e que os resultados da musicoterapia foram 
semelhantes aos da crioterapia.
Concluíram que a música promove o relaxamento e a diminuição dos níveis de ansiedade.

Santee et al.4 Analisar informações sobre a utiliza-
ção da música como estratégia de 
cuidado por profissionais de saúde.

Há redução da dor durante a colposcopia e trabalho de parto, mas também da dor 
em geral.

Quiroz Torres 
e Melgar  
Hermoza9

Conhecer as técnicas de suporte 
não convencionais para controlar 
o comportamento infantil durante o 
atendimento odontológico.

Um estudo apontou maior satisfação com tratamento e diminuição na sensação de 
dor. Outro estudo afirma que, embora a audição musical não pareça ser eficaz na 
redução da dor, ansiedade e comportamento não cooperativo em pacientes pediátri-
cos, pacientes relataram ter gostado muito de ouvir música durante a visita.
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EFEITOS POSITIVOS VERSUS NEGATIVOS DA MÚSICA

Há controvérsia sobre o fato de haver efeitos adversos ou contrain-
dicação da musicoterapia ou de intervenções musicais. Um estudo 
afirma que a música é um bom recurso na redução da ansiedade 
pré-operatória, não havendo efeitos adversos, e deveria tornar-se 
uma rotina na busca de uma prática mais humanizada na área da 
saúde13,4. Outro estudo aponta que a música pode ora ter um efeito 
calmante, ora ter um efeito mobilizador das emoções humanas mais 
intensas14. Outros pesquisadores afirmam que a intervenção musical 
não apresenta contraindicações ou efeitos colaterais. A natureza dos 
efeitos da música parece ser benéfica para maioria das pessoas, pois 
proporciona sensação de bem-estar, relaxamento, distração, recor-
dações agradáveis e conforto11. Porém, particularmente em idosos, 
algumas manifestações podem interromper o processo terapêutico 
durante a aplicação da música, como cansaço, fome ou sonolência1. 
O terapeuta pode usar recursos que despertem o interesse do pacien-
te, como elemento coadjuvante no processo terapêutico14. A música 
pode resgatar memórias e experiências vividas, evocar diversos sen-
timentos e favorecer a comunicação não verbal. Ela permite pro-
porcionar um ambiente saudável para o cliente e favorecer a relação 
profissional-cliente1. Já em animais submetidos a cirurgias, o Prelú-
dio em Mi menor, opus 28, número 4, de Frédéric Chopin, resultou 
em diminuição da dor pós-operatória, obtenção de níveis normais 
de frequências cardíaca e respiratória, bem como de consumo de 
alimentos e manutenção do peso15.

DESAFIOS METODOLÓGICOS EM MÚSICA E DOR

As pesquisas sobre tratamentos não farmacológicos devem ser apro-
fundadas, com melhor delineamento metodológico para aumentar o 
nível de evidência dos estudos16. A heterogeneidade dos estudos difi-
culta a aplicação da terapia musical, apesar de haver evidência de seus 
benefícios17. Os resultados positivos alcançados em diversas pesquisas 
mostram a importância de se ampliar a investigação científica, com 
maior número de participantes e maior tempo destinado às interven-
ções musicoterapêuticas, bem como a inclusão de grupo controle12. 
Resultados com insuficiência estatística podem comprometer a análise 
e a conclusão sobre os efeitos da música na saúde humana7. Os estu-
dos são escassos e as pesquisas em idosos são ainda mais raras, sendo 
importante realizar estudos com métodos de alta evidência científica4. 
Muito embora a música pareça reduzir a dor4, a demonstração des-
te benefício foi pouco clara nos estudos apresentados. Trabalhos com 
métodos de baixa evidência científica dificultam a obtenção de resul-
tados confiáveis sobre o uso da música e a redução da dor7. Em artigo 
que analisou as terapias não farmacológicas, a musicoterapia foi uma 
categoria inserida em “outros métodos”, junto com reflexologia, aro-
materapia e técnicas respiratórias8. Incluir música com outros méto-
dos talvez não seja adequado do ponto de vista metodológico, uma vez 
que cada tipo de intervenção é diferente e pode agir nos circuitos neu-
ronais de maneira diversa e, portanto, trazer resultados particulares.

MÚSICA APLICADA A CRIANÇAS

A musicoterapia pode diminuir o nível de intensidade de dor pós-
-operatória em crianças submetidas a cirurgias18. A musicoterapia 

aplicada a crianças sob tratamento odontológico pode reduzir a an-
siedade por duas razões: ao ouvir, a criança fecha os olhos para se 
concentrar no som, e o próprio som da música vai eliminar os ruí-
dos desagradáveis dos instrumentos e equipamentos odontológicos. 
Associado a isso, há também o efeito relaxante da música. Alguns 
pesquisadores definem musicoterapia como um tipo de técnica de 
sugestão que incentiva a fantasia e o relaxamento através da música, 
particularmente em crianças. A escolha do áudio deve estar adequa-
da à idade da criança9,19. Qualquer técnica não farmacológica para 
manejo comportamental da criança, incluindo musicoterapia, deve 
ser aplicada de acordo com o tipo de tratamento e estado mental e/
ou físico9.

MÚSICA APLICADA A IDOSOS

Em idosos com Alzheimer, a música pode ser percebida como um 
instrumento de grande valor no resgate de memórias das experiên-
cias vividas. O resgate de memórias recentes justifica a influência da 
música, uma vez que nesta doença há perda de memória recente logo 
em seu estágio inicial. A evocação de sentimentos como felicidade e 
saudade, expressos através dos sorrisos, aplausos e do choro também 
pode ser notada. Portanto, a contribuição para a comunicação não 
verbal é muito importante. A música pode ser uma nova forma de 
cuidar diferente da convencional. A música, proporcionando um 
ambiente saudável, valoriza o idoso e fortalece sua interação com o 
profissional da saúde1. 
Em idosos institucionalizados, observou-se que a musicoterapia 
contribuiu de forma positiva na qualidade de vida, o que permitiu 
um resgate dos aspectos lúdico, emocional, espiritual e de sensibili-
dade, prática esta que favorece dignidade de vida e humanização3,4. 
Em idosos com demência, a musicoterapia mostrou melhora na an-
siedade, na apatia e na agitação. A melhora cognitiva é controversa. 
A música interfere na atenção do indivíduo à sua dor, modulando 
a percepção do estímulo doloroso, conforme a teoria do portão da 
dor. A musicoterapia é relevante para melhorar a qualidade de vida 
de pessoas com demência. Essas pessoas enfrentam todos os dias a 
difícil convivência com sua sintomatologia e com as diversas conse-
quências negativas que atingem a esfera social, logo, o surgimento 
de uma opção terapêutica promissora livre de efeitos adversos pode 
representar uma esperança para essas pessoas enfrentarem de uma 
forma mais amena as dificuldades de sua doença20.

MÚSICA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

As terapias não farmacológicas devem ser implementadas no trata-
mento multiprofissional do paciente em UTI, favorecendo o processo 
de reabilitação de uma perspectiva diferente. A terapia farmacológica 
para o controle da dor deve ser repensada sob diferentes pontos de vis-
ta, um deles inclui os efeitos adversos dos fármacos em pacientes inca-
pazes de expressar sua dor de forma clara, gerando alterações em nível 
sistêmico por sua dosagem16. Assim, a terapia musical no tratamento 
e avaliação de pessoas em coma e em estados minimamente conscien-
tes constitui uma prática mais humanizada no ambiente hospitalar4 e 
mostra alguma evidência de bons resultados, embora o tema mereça 
maior investigação17. A inclusão deste tema na educação profissional 
permite humanizar os serviços de saúde, reduzir os tempos e doses 
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de sedação e incentivar as equipes a aplicarem métodos de cuidados 
alternativos que possibilitem o cuidado integral21.

AUDIÇÃO MUSICAL: TIPOS MUSICAIS

Sobre os efeitos da música sacra, observou-se que não houve dife-
rença estatisticamente significativa no bem-estar espiritual entre os 
grupos experimentais e o grupo controle. Entretanto, há tendência 
de melhora dos níveis de bem-estar espiritual de familiares em luto22. 
Sons de piano e ondas da praia são reproduzidas para acalmar as par-
turientes, considerando o medo e a ansiedade como partes da dor. 
Músicas culturalmente animadas e religiosas se mostraram benéficas 
para uma população turca8. A preferência auditiva musical do pa-
ciente parece ser relevante na terapêutica7. A intervenção combinada 
de Redução do Estresse baseada em Atenção Plena (mindfulness) e 
musicoterapia foi útil na redução da dor, ansiedade e distúrbios do 
sono em pacientes com osteossarcoma. Essas descobertas fornecem 
evidências de que essa combinação pode ser uma eficaz intervenção 
não farmacológica para auxiliar no atendimento clínico no futuro23.

APLICABILIDADE DA MÚSICA NO CONTEXTO CLÍNICO

À luz da base de evidências atual e da relação risco-benefício favorá-
vel da musicoterapia, as diretrizes de prática clínica recomendam a 
consideração da musicoterapia para o tratamento da dor - nível de 
evidência C24-26. A implementação de terapêuticas não farmacoló-
gicas, incluindo musicoterapia, embora não constituam a estratégia 
essencial para o controle da dor, podem ser consideradas coadjuvan-
tes na assistência do paciente. 
Sugere-se a implementação de estratégias educacionais com profis-
sionais de saúde, aumentando sua aplicabilidade. Da mesma forma, 
é importante estabelecer grupos interdisciplinares que gerem pro-
postas de intervenção para o manejo das condições dolorosas, com 
base em evidências e que promovam a implementação de estratégias 
não farmacológicas que contribuam para o bem-estar do paciente16. 
É importante ampliar o uso da música em serviços de saúde, em 
razão de seus benefícios e pelo baixo custo4. Apesar da extrema im-
portância identificada no uso das terapias complementares, essas 
modalidades terapêuticas ainda são pouco inseridas no contexto da 
assistência prestada ao paciente sob cuidados paliativos nas institui-
ções brasileiras de saúde2. As terapias complementares, incluindo a 
musicoterapia, a qual mostra-se benéfica para a redução da ansie-
dade, devem ser incorporadas em atividades educativas na atenção 
básica, a fim de tornar a assistência à saúde mais humanizada4,8.

CONCLUSÃO

A música, utilizada como estratégia terapêutica na modalidade audi-
ção, pode promover o alívio da dor, embora as evidências científicas 
sejam fracas. Há controvérsia sobre os efeitos positivos ou negativos 
da musicoterapia ou de intervenções musicais no tratamento da dor, 
apesar de haver evidências de benefícios psíquicos e humanísticos. A 
escassez de trabalhos na literatura, de acordo com as bases pesquisa-
das, e o emprego de métodos heterogêneos, ou de menor poder de 
evidência científica, dificultam a compreensão sobre os resultados e, 
portanto, sobre estes efeitos na dor, o que representa uma limitação 

deste estudo. Não há clareza de informações sobre protocolos clí-
nicos de aplicação da música, o que dificulta qualquer comparação 
entre os estudos e, portanto, este tema merece melhor investigação.
Embora não haja consenso, a observação dos trabalhos mostra que 
a música ou estímulos sonoros com elementos musicais, melodia, 
ritmo e harmonia aplicados por profissionais treinados ou não para 
fins terapêuticos, pode ser entendida, simplesmente, como interven-
ção/procedimento musical em saúde, intervenção/procedimento 
baseado em música ou mesmo music medicine, uma vez que a execu-
ção destes estímulos é aleatória ou genérica. A musicoterapia deve ser 
realizada por profissional treinado utilizando os elementos musicais 
de forma individualizada ao paciente, envolvendo uma relação te-
rapêutica, exigindo avaliação, diagnóstico e proposta de tratamento 
específico. 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As cefaleias se constituem no 
sintoma neurológico mais comum e de queixa médica mais fre-
quente, sendo a dor de tipo tensional uma das formas mais rela-
tadas e um problema público de saúde. Entre as terapias manuais 
indicadas ao tratamento da cefaleia de tipo tensional (CTT), está 
a liberação miofascial (LM), que consiste na liberação da tensão 
do músculo e da fáscia por meio de técnicas para desativação de 
pontos-gatilhos (PG). O objetivo deste estudo foi determinar a 
eficácia da fisioterapia utilizando a LM no tratamento das CTT 
induzidas por PG. 
CONTEÚDO: A questão norteadora do estudo foi: “Qual o 
efeito da terapia manual utilizando a liberação miofascial como 
tratamento em pacientes com cefaleias do tipo tensional”? As 
buscas foram realizadas nas bases de dados LILACS e Pubmed/
Medline até agosto de 2021. Foram incluídos nessa revisão 16 
estudos publicados entre 2003 e 2021, sendo relatos de caso e 
ensaios clínicos, com um total de 481 pacientes. 
CONCLUSÃO: A técnica de LM apresentou resultados positi-
vos como tratamento para CTT, pela diminuição intensidade e 
frequência da dor.
Descritores: Cefaleia do tipo tensional, Manipulações muscu-
loesqueléticas, Pontos-gatilho.
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Headaches are the 
most common neurological symptom and the most frequent me-
dical complaint, with tension-type pain being one of the most re-
ported forms, being considered a public health problem. Among 
the manual therapies indicated for the treatment of tension type 
headaches (TTH) is myofascial release (MRL), which consists 
of releasing muscle and fascia tension, through techniques that 
deactivate trigger points (TP). Thus, the objective of this integra-
tive review is to determine the effectiveness of physical therapy 
using MRL in the treatment of TP-induced TTH. 
CONTENTS: The guiding question of the study was: “What is 
the effect of manual therapy using myofascial release as a treat-
ment in patients with tension-type headaches”? Searches were 
performed in LILACS and PubMed/Medline databases until 
August 2021. Sixteen studies published between 2003 and 2021 
were included in this integrative review, including case reports 
and clinical trials, presenting a total of 481 patients. 
CONCLUSION: It was possible to conclude that the MRL te-
chnique showed positive results as a treatment for TTH through 
the reduction of pain, intensity and frequency.
Keywords: Musculoskeletal manipulations, Tension-type heada-
che, Trigger points. 

INTRODUÇÃO

As cefaleias, dores de cabeça, são sintomas neurológicos comuns nos 
consultórios médicos, podendo apresentar diferentes características, 
sendo a tensional, cervicogênica e enxaqueca as mais relatadas1. Os 
tipos de cefaleias estão associados à alta carga de sofrimento e custos 
socioeconômicos consideráveis2, pois são desordens debilitantes que 
impossibilitam as ações rotineiras, sendo consideradas problemas de 
saúde pública3.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)4, dores de cabeça 
serão sentidas em algum momento pela maioria das pessoas em todo 
mundo. Acredita-se que cerca de 80% da população sofre com essa 
doença a cada ano, sendo que em somente 10 a 20% dos casos um 
médico é consultado5,6. A baixa taxa de consulta pode ser explicada 
por informações insuficientes sobre a eficácia dos tratamentos ou 
por experiências negativas de assistência à saúde7. Autores8 relataram 
que 82% dos médicos que realizam atendimento à saúde primária 
não tinham conhecimento da classificação e dos critérios diagnósti-
cos das cefaleias primárias.
Os tipos e características das cefaleias do tipo tensional (CTT) foram 
incluídos nas dores de cabeça primárias pela International Headache 
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Society (IHS) em 20049. As CTT mais comuns são as cefaleias do 
tipo tensional episódicas (CTTE), no qual a frequência é inferior a 
15 dias por mês, e as cefaleias do tipo tensional crônicas (CTTC), no 
qual a frequência é superior a 15 dias por mês. A CTTC também se 
caracteriza por episódios de dor que variam de 30 minutos a 7 dias, 
sendo que na maioria dos casos são relatados comprometimento no 
desempenho do trabalho10, gerando um fator de risco para uso ex-
cessivo de fármacos analgésicos11.
Comprometimentos no sistema musculoesquelético desempe-
nham um papel importante na dor de cabeça12, como nos pon-
tos-gatilho miofasciais (PG), trazendo evidências de potencial 
associação com as CTT13. Os PG são definidos como “nódulos 
hipersensíveis nas faixas tensas dos músculos esqueléticos que pro-
vocam dor referida, autonômica e sintomas motores quando esti-
mulados”14. Estudos relataram que a dor referida provocada pelos 
PG ativos na musculatura da cabeça, pescoço e ombro imitam o 
padrão de dor em indivíduos com CTTE13,15 e CTTC16,17. Os PG 
no pescoço e na cabeça em pacientes com CTT apresentam maior 
dor em intensidade e frequência em relação a pacientes com CTT 
e sem PG18.
Várias abordagens terapêuticas têm sido propostas para o tratamento 
das cefaleias, como fármacos, fisioterapia e terapias de relaxamento/
cognição19. As diretrizes clínicas sobre o tratamento da CTT pela 
Federação Europeia de Sociedades Neurológicas concluíram que o 
manejo conservador como fisioterapia e acupuntura deve sempre ser 
considerado, embora sua base científica ainda seja limitada20. Um 
estudo realizado nos EUA revelou que as terapias manuais são as es-
tratégias terapêuticas mais solicitadas pelos pacientes com CTT21,22. 
A terapia manual é um tipo de tratamento conservador não ci-
rúrgico que se baseia no tratamento da disfunção neuromuscu-
loesquelética por meio de manipulações analíticas musculares e 
articulares, com objetivo de avaliar, diagnosticar e tratar uma va-
riedade de sintomas e condições23. A terapia manual consiste em 
uma ampla variedade de técnicas24 e todas apresentam resultados 
positivos em relação à redução de uso de fármacos e diminuição 
dos sintomas dolorosos25. Dentre as terapias manuais, uma técnica 
bastante utilizada é a liberação miofascial (LM), que consiste na 
liberação da tensão do músculo e da fáscia através de técnicas para 
desativação de PG, assim aumentando a circulação local, o que 
consequentemente diminui a dor, espasmos e sintomas da CTT, 
além de trazer outros benefícios26.
Diante disso, o objetivo deste estudo foi determinar a eficácia da 
fisioterapia, utilizando a LM no tratamento das CTT induzidas 
por PG.

CONTEÚDO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, compreendida 
como um método caracterizado pelo interesse do pesquisador em 
sumarizar resultados de um conjunto de pesquisas sobre um mesmo 
tema, permitindo o vínculo entre as evidências de pesquisas e as prá-
ticas de saúde, com possibilidade de contribuição aos cuidados pres-
tados aos usuários dos serviços de saúde27. O estudo foi desenvolvido 
nas seguintes etapas: identificação do tema e elaboração da questão 
norteadora do estudo; estabelecimento de critérios de inclusão e ex-
clusão de estudos; realização de buscas na literatura científica; defi-

nição das informações a serem coletadas e avaliação dos estudos se-
lecionados para a revisão; interpretação; e síntese do conhecimento. 
A questão norteadora do estudo foi: “Qual o efeito da terapia ma-
nual utilizando a liberação miofascial como tratamento em pacien-
tes com cefaleias do tipo tensional”? As buscas foram realizadas nas 
bases de dados LILACS e Pubmed/Medline até agosto de 2021. Os 
descritores utilizados foram: “Cefaleia do Tipo Tensional”, “Fisio-
terapia”, “Manipulações Musculoesqueléticas”, “Liberação Miofas-
cial” e “Terapia Manual” presentes nos Descritores em Ciências da 
Saúde (DeCS) − e seus correspondentes em inglês: “Tension-Type 
Headache”, “Physical Therapy Specialty”, “Musculoskeletal Mani-
pulations”, “Myofascial Release” e “Manual Therapy”, presentes nos 
Medical Subject Headings (MeSH). Os descritores foram associados 
entre si com o emprego do operador booleano AND.
Os critérios de inclusão foram relatos de caso ou ensaios clínicos 
utilizando a terapia de LM, publicados em português, inglês ou es-
panhol, com texto completo e disponível na íntegra nas bases de 
dados selecionadas. Os critérios de exclusão foram artigos que não 
utilizavam a terapia de LM, duplicados nas bases de dados, com 
texto incompleto ou indisponível na íntegra, e os que não se enqua-
dravam na temática e no objetivo do estudo. 
Para avaliação dos dados foi elaborado um instrumento de pesquisa, 
estruturado de acordo com a questão norteadora do estudo, dividi-
do em 11 itens destinados ao registro das informações dos artigos: 
numeração, título, identificação dos autores, titulação dos autores, 
ano de publicação, periódico, objetivo do estudo, metodologia, local 
do estudo, resultados e conclusões. Esse instrumento foi preenchido 
após a leitura do conteúdo dos artigos, tendo em vista a questão 
norteadora do estudo. 
Para análise e interpretação dos dados, elaborou-se um quadro si-
nóptico destinado ao registro da síntese das informações obtidas nos 
artigos. Esses elementos serviram de subsídios para a análise e discus-
são dos resultados e a resposta ao problema de pesquisa.
Para analisar os dados, ocorreu a avaliação inicial dos artigos se-
lecionados e foram comparados entre si, buscando-se dialogar 
com as semelhanças e pontuar as diferenças. Em seguida, os dados 
obtidos foram registrados na forma de quadro sinóptico, o que 
possibilitou uma interpretação mais sintetizada e comparativa dos 
dados encontrados.

RESULTADOS 

A pesquisa nos bancos de dados selecionou 330 artigos, incluindo 
99 estudos no LILACS e 231 estudos no Pubmed/Medline. Todas 
as referências duplicadas foram excluídas e foi realizada a aplicação 
dos critérios de inclusão/exclusão, o que resultou no quantitativo 
de 16 artigos. Os resultados encontrados nas bases de dados estão 
dispostos na tabela 1. 

Tabela 1. Distribuição das referências bibliográficas encontradas e 
selecionadas de acordo com as bases de dados e os descritores uti-
lizados

Bases de dados Estudos encontrados Estudos selecionados

LILACS 99 3

Pubmed 231 13

Total 330 16
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No total 16 estudos28-43 publicados entre 2003 e 2021 foram 
incluídos. Quinze estudos eram ensaios clínicos, enquanto 3 
eram relatos de caso. Nove estudos utilizaram unicamente a 
terapia de LM e 9 estudos utilizaram a terapia de LM associada 
a outras terapias manuais. Essa revisão incluiu um total de 481 
pacientes. As características dos estudos incluídos estão listadas 
na tabela 2.

DISCUSSÃO

Em todos os estudos selecionados, os participantes foram diagnosti-
cados com CTT, por neurologistas ou fisioterapeutas. Segundo es-
tudo44, a entrevista de diagnóstico com especialista é o padrão-ouro, 
enquanto questionários e entrevistas com leigos são ferramentas de 
diagnóstico menos precisas em relação a distúrbios da dor de cabeça.

Tabela 2. Distribuição dos estudos selecionados

Autores n Tipo do estudo Terapias utilizadas Conclusão

Mignelli, 
Tollefson e 
Stefanowicz28

1 Relato de caso LM dos músculos masseter 
e temporal

A terapia manual na forma de flexão-distração cervical com LM 
foi eficaz na redução da dor cervical, torácica e redução da fre-
quência de dor de cabeça. 

Corum et al.29 15 ECR LM e inibição suboccipital Exercício de manipulação se mostrou mais eficaz que a LM.

Pérez-Llanes et 
al.30

12 Ensaio clínico LM e inibição suboccipital A LM reduziu a incapacidade e o impacto da dor de cabeça na 
vida diária em 4 semanas.

Shields e Smith31 4 Ensaio clínico Liberação do PG miofascial 
em região anterior do pes-
coço, mandíbula e crânio, e 
terapia neuromuscular

A terapia aplicada reduziu a frequência de cefaleia, podendo ser 
um método eficaz no tratamento de CTT

Georgoudis et 
al.32

24 ECR LM e alongamento A combinação de fisioterapia na forma de LM, acupuntura e 
alongamento para melhorar o efeito analgésico é fortemente 
recomendada

Moraska et al.33 62 ECR LM nos músculos trapézio 
e suboccipital

A terapia proposta pode apresentar resolução total da cefaleia 
após várias sessões de tratamento

Antunes et al.34 20 Ensaio clínico LM associado a pompagem Tanto a massoterapia quanto a pompagem promoveram melho-
ra na dor e na qualidade de vida, sendo que a massoterapia teve 
melhor resultado no quadro de dor e a pompagem na qualidade 
de vida.

Ferragut-Garcías 
et al.35

97 Ensaio clínico LM e mobilização neural LM com técnicas de mobilização neural é mais eficaz no manejo 
de pacientes com cefaleia crônica.

Sousa et al.36 9 Ensaio clínico LM Apresentou resultado significativo na redução da intensidade 
subjetiva global da dor, alívio dos componentes sensoriais e 
afetivos e diminuição da frequência da dor em mulheres.

Bastos et al.37 1 Relato de caso LM e alongamento A terapia manual melhorou a qualidade de vida de paciente com 
cefaleia tensional crônica.

Rodríguez-
Fernández et 
al.38

76 Ensaio clínico LM Os participantes foram classificados como tendo alcançado um 
resultado bem-sucedido, uma semana após a sessão com base 
na recuperação percebida. Os dados de 76 indivíduos foram 
incluídos na análise, dos quais 36 tiveram resultado bem-suce-
dido (48%).

Hoffmann et al.39 22 Ensaio clínico LM Melhora no quadro de dor, desconforto e na qualidade de vida, 
porém existem limitações ocasionadas ao baixo número de pa-
cientes tratados.

Macedo et al.40 37 Ensaio clínico LM e alongamento Terapias manuais com manobras cranianas e cervicais apresen-
tam eficácia e devem ser utilizadas para o tratamento de mulhe-
res com cefaleia crônica.

Morelli e 
Rebelatto41

6 Ensaio clínico LM Sobre intensidade, o tratamento demonstrou maior dificuldade 
na melhora dos sintomas por parte do grupo dos indivíduos não 
portadores de alterações vertebrais, já em relação ao limiar de 
dor por pressão, observou-se que indivíduos com alterações 
vertebrais associadas apresentaram melhora acentuada.

Morelli e 
Rebelatto42

24 Ensaio clínico LM Observou-se a efetividade no alívio da cefaleia e no aumento do 
limiar de dor.

Hoffmann e 
Teodoroski43

1 Relato de caso LM associado a pompagem A técnica de realização de pompagem nos músculos posteriores 
e laterais da coluna cervical apresentou eficácia no tratamento 
da CTT.

LM = liberação miofascial; ECR = ensaio clínico randomizado; PG = ponto-gatilho; CTT = cefaleia do tipo tensional.
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Os estudos34,36,39,40 avaliaram apenas pacientes do sexo feminino, 
pois é o público mais suscetível a esses tipos de doenças45. Nos outros 
estudos, o delineamento foi entre ambos os sexos, entretanto, foi ob-
servado número maior de mulheres, com idades variando entre 18 e 
65 anos. Pela análise desses estudos, não foi possível identificar qual 
a faixa etária que mais sofre com a CTT e qual teve melhor resultado 
após o tratamento.
Todos os estudos apresentaram diferenças em suas metodologias 
quanto ao número de pacientes, técnicas fisioterapêuticas e tempo 
de tratamento, o que impede, muitas vezes, atingir o que é con-
siderado o padrão-ouro em estudos de casos clínicos46. Porém, os 
estudos39-43 seguiram um padrão quanto ao tempo de tratamento, 
sendo relatado que um total de 10 sessões é suficiente para atingir 
resultados positivos, embora no estudo randomizado29 tenha sido 
necessário um período de três meses com duas sessões semanais para 
total eficácia da LM.
O efeito do tratamento em relação a frequência e intensidade da dor 
foi avaliado por meio de questionários orientados, escala analógica 
visual (EAV) ou combinação de ambas. A EAV foi o instrumento 
mais utilizado nos estudos, por ser um instrumento de fácil aplica-
ção e entendimento por parte do paciente, o qual pode proporcionar 
a quantificação da dor, facilitando a busca de respostas positivas ou 
negativas sobre a terapia desenvolvida. Outro instrumento utilizado 
foi o teste de impacto da dor em cabeça (HIT-6).
Alguns estudos de revisão mostraram que a LM combinada com ou-
tras técnicas de fisioterapia, como relaxamento cervical, mobilização 
cervical e alongamentos, apresentam maior eficácia na redução da 
frequência, intensidade e duração da dor em pacientes com presença 
de PG, além de aumentar a amplitude de movimento37,40. No en-
tanto, são poucos os estudos que implementam técnicas específicas 
de fisioterapia baseadas nas terapias manual para o tratamento da 
cefaleia, provavelmente devido à efetividade no alívio da dor por 
medidas farmacológicas25.
Estudo47 realizou revisão sistemática de ECR para determinar a efi-
cácia da fisioterapia em pacientes com CTT. Foram selecionados 
oito ensaios clínicos randomizados que utilizaram fisioterapia no 
tratamento da CTT em adultos. Esses estudos mostraram uma va-
riedade de intervenções, sendo que apenas dois foram considerados 
de alta qualidade, entretanto apresentavam alta heterogeneidade clí-
nica, não sendo possível obter conclusões válidas. 
É necessário maior número de estudos baseados em evidências para 
determinar a eficácia da fisioterapia em pacientes com CTT, sendo 
recomendados estudos clínicos randomizados dividido em grupos 
com tratamento da LM ou com associação de técnicas, associados 
ou não ao uso de fármacos, podendo avaliar melhor os impactos das 
terapias manuais no tratamento de CTT. Esta revisão evidenciou 
outras técnicas de fisioterapia que incluem terapia manual manipu-
lativa e as avaliações importantes em diferentes esferas, como qua-
lidade de vida, incapacidade, impacto da dor e percepção da dor. A 
principal limitação deste estudo é que os resultados não levaram em 
consideração o risco de viés.

CONCLUSÃO

A técnica de LM apresentou resultados positivos como tratamento 
para CTT pela diminuição da intensidade e frequência da dor, bem 

como a melhora da qualidade de vida, impacto e incapacidade para 
a dor e aspectos psicológicos.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Migrânea é um tipo de ce-
faleia primária e sua fisiopatologia permanece incompleta. A re-
lação entre o sono e a migrânea é facilmente identificada pelos 
pacientes migranosos. O objetivo deste estudo foi investigar a 
relação entre privação de sono e a migrânea. 
CONTEÚDO: Foi feita uma busca por artigos utilizando os ter-
mos: “migraine” e “sleep deprivation” nas bases de dados Pubmed, 
Biblioteca Virtual da Saúde (LILACS e IBECS) e Scielo. A pri-
meira análise foi feita com base no título e no resumo. Nos casos 
em que o título e o resumo não foram esclarecedores, o artigo foi 
acessado na íntegra. Após a aplicação dos critérios de exclusão, 
restaram 49 artigos. Estes artigos foram analisados e organizados 
em duas tabelas: uma destinada aos artigos que tratavam o sono 
como um gatilho e a outra com artigos que exploravam a relação 
fisiopatológica entre sono e migrânea. 
CONCLUSÃO: É possível que a privação do sono provoque ou 
agrave as crises de migrânea devido a sua capacidade de causar 
estresse oxidativo no cérebro, que ativa receptores TRPA1 locali-
zados nos neurônios trigeminais de 1ª ordem. A ativação destes 
receptores inicia o processo de sensibilização do sistema trigemi-
nal que culmina com a liberação antidrômica de peptídeo rela-
cionado ao gene da calcitonina nos aferentes durais destes neurô-
nios no gânglio trigeminal. A relação da insônia com a migrânea 
parece confluir para este mesmo processo fisiopatológico, já que 
a privação de sono imposta pela insônia seria capaz de gerar a 
crise migranosa através do aumento do estresse oxidativo.
Descritores: Cefaleia, Privação do sono, Transtornos de migrânea.  
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Migraine is a type of 
primary headache, and its pathophysiology remains incomplete. 
The relationship between sleep and migraine is easily identified 
by migraine patients. The aim of this review was to investigate 
the relationship between sleep deprivation and migraine. 
CONTENTS: A search was made for articles using the terms: 
“migraine” and “sleep deprivation” in the Pubmed, Biblioteca 
Virtual da Saúde (Virtual Health Library - LILACS and IBECS) 
and Scielo databases. The first analysis was based on title and 
abstract. In cases where the title and abstract were not clear, the 
article was accessed in its entirety. After applying the exclusion 
criteria, 49 articles remained. These articles were analyzed and 
organized into two tables: one for articles that treated sleep as a 
trigger and the other for articles that explored the pathophysio-
logical relationship between sleep and migraine. 
CONCLUSION: It is possible that sleep deprivation causes or 
worsens migraine crisis due to its ability to cause oxidative stress 
in the brain. This in turn activates TRPA1 receptors located on 
first-order trigeminal neurons. Activation of these receptors ini-
tiates the sensitization process of the trigeminal system that cul-
minates with the antidromic release of calcitonin gene-related 
peptide in the dural afferents of these neurons in the trigemi-
nal ganglion. The relationship between insomnia and migraine 
seems to converge with this same pathophysiological process, 
since sleep deprivation imposed by insomnia would be able to 
generate a migraine crisis through increased oxidative stress.
Keywords: Headache, Migraine disorders, Sleep deprivation. 

INTRODUÇÃO

Migrânea é um tipo de cefaleia primária que se apresenta de forma 
episódica ou crônica. Os sintomas se manifestam tipicamente por 4 a 
72h e podem ser incapacitantes. A dor geralmente é unilateral, pulsá-
til, piora com o esforço e é acompanhada de sintomas como náuseas 
e sensibilidade à luz, som ou odores. As auras ocorrem em cerca de 
25% dos pacientes, habitualmente logo antes do início da cefaleia. O 
diagnóstico é essencialmente clínico e o tratamento é feito com trip-
tanos, di-hidroergotamina, antieméticos e analgésicos. As medidas de 
prevenção incluem modificações no estilo de vida e fármacos.
A fisiopatologia da migrânea permanece obscura apesar de inúmeras 
teorias terem sido propostas. O raciocínio fisiopatológico se iniciou 
com a teoria vascular da migrânea proposta em 19401. Na década 
de 1980, surgiu a teoria da inflamação neurogênica estéril, na qual 
existiria uma ativação de fibras nociceptivas que inervam os vasos da 
meninge. Essa hipótese foi amplamente desenvolvida e, atualmente, 
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está estabelecida a participação da sensibilização periférica e central 
do complexo trigêmino-cervical na fisiopatologia da migrânea2.
Estudos recentes trouxeram novas perspectivas sobre a hereditarie-
dade, as características anátomo-funcionais e os mecanismos farma-
cológicos dos fármacos usados até então. De especial relevância é 
o reconhecimento do papel dos neuropeptídeos, como o peptídeo 
relacionado ao gene da calcitonina (CGRP), no surgimento de uma 
crise de migrânea3. Independentemente de existirem evidências a 
favor de uma origem periférica na sensibilização dos aferentes trige-
minais, outras evidências sugerem que a gênese da crise migranosa 
se encontra no sistema nervoso central e envolve uma disfunção dos 
neurônios do tronco encefálico e hipotálamo4. 
Nessa perspectiva, Goadsby et al.5 analisaram amplamente a hipóte-
se da disfunção de neurônios hipotalâmicos e do tronco encefálico 
responsável por aspectos importantes da homeostasia corporal e do 
processamento sensorial. Neste estudo, a migrânea é uma desor-
dem do processamento sensorial e o argumento mais evidente para 
esta afirmação é a constatação de que, para migranosos, estímulos 
sensoriais usuais são interpretados como exacerbados, usualmente 
considerados “gatilhos” na deflagração de uma crise migranosa. Essa 
observação concilia os fatores hereditários com a suscetibilidade ao 
ambiente e com a exposição a estímulos, característica dos migrano-
sos. Logo, é evidente que itens essenciais à homeostasia, tipicamente 
regulados pela circuitaria hipotalâmica, como a fome e o sono, sejam 
também importantes gatilhos de migrânea. 
A relação entre o sono e a migrânea é facilmente identificada pelos pa-
cientes migranosos. Aliás, 5% dos indivíduos não migranosos também 
identificam que excesso de sono, ou sua falta, tem relação com o surgi-
mento de cefaleia2. Além disso, para muitos indivíduos, o sono é capaz 
de aliviar ou resolver uma crise de migrânea6. Ademais, são observados 
padrões cronobiológicos para o início da dor. É comum os pacientes 
migranosos apresentarem um horário típico para sua crise, por exemplo, 
despertar nas primeiras horas do amanhecer devido à dor7.
Também se observa forte associação entre as desordens do sono e 
a migrânea8-11. Tal associação é notada inclusive na população pe-
diátrica12. Dessa forma, é bastante coerente que o tratamento das 
desordens do sono, farmacológico ou por mudanças comportamen-
tais, seja preconizado como tratamento de primeira linha das cefa-
leias primárias13,14. A mudança comportamental dos hábitos de vida 
diária, entre eles o ritmo de sono e a vigília, apesar de difícil de ser 
implementada, parece ser uma estratégia bem-sucedida. 
Considerando que insônia é a desordem do sono mais frequente 
na população e à luz da atual compreensão sobre a fisiopatologia da 
migrânea, é razoável o estabelecimento de uma relação bidirecional 
entre sono e cefaleia em que alterações no sono desencadeiam a cefa-
leia, e esta, por sua vez, afeta a qualidade e a quantidade sono15,16. Se 
a própria regulação do sono pode estar comprometida em pacientes 
migranosos, então, é possível que a insônia, tão frequentemente re-
latada pelos migranosos, não seja a causa de uma crise de migrânea, 
mas sim, o pródromo de uma crise que se aproxima. 
O objetivo deste estudo foi investigar a relação entre privação do 
sono e migrânea, compreendendo que a insônia nos migranosos 
pode fazer parte do conjunto de alterações que precede uma crise de 
migrânea. Espera-se também que esta revisão identifique possíveis 
mecanismos fisiopatológicos através dos quais a privação do sono 
aumenta a intensidade e/ou a frequência das crises de migrânea.

CONTEÚDO

A busca por artigos foi realizada nas bases de dados Pubmed, Bi-
blioteca Virtual da Saúde (LILACS e IBECS) e Scielo utilizando os 
termos: “migraine” e “sleep deprivation”. Não foi utilizado nenhum 
filtro. O recorte temporal foi a partir de 1980 e a busca resultou 
em 74 artigos. Foi realizada ainda uma seleção manual entre as re-
ferências bibliográficas dos artigos de revisão encontrados na busca 
inicial. A seleção manual, conforme descrita, resultou em mais 24 
artigos, perfazendo um total de 98 artigos. Destes 98 artigos, 8 esta-
vam duplicados e foram, portanto, excluídos. 
Para os 90 artigos reunidos, foi feita uma seleção com base no título 
e no resumo através de consenso entre os autores. Nos casos em que 
o título e o resumo não foram esclarecedores, os artigos foram aces-
sados na íntegra. Foram excluídos todos os artigos que envolviam 
exclusivamente população abaixo de 18 anos, artigos que tratavam 
de formas específicas de migrânea, como migrânea hemiplégica fa-
miliar, artigos que tratavam de estudos em animais, cartas ao editor 
ou artigos que fugiam à questão de interesse, o que acarretou a ex-
clusão de 41 artigos (Figura 1).

8 artigos excluídos 
por sobreposição.

41 artigos excluídos por 
se tratarem de distúrbios 

específicos, por se 
tratarem de estudos em 

animais, por serem cartas 
ao editor ou por fugirem 
à questão de interesse.

74 artigos encontrados 
nas bases de 

dados e 24 artigos 
encontrados através 

de busca manual.

90 artigos.

49 artigos analisados 
na íntegra e incluídos 

na revisão.

Figura 1. Fluxograma para a seleção dos artigos

Os 49 artigos restantes foram lidos na íntegra e esta análise mostrou 
que eles se dividiam em dois grupos: aproximadamente metade dos 
artigos abordava a questão de forma essencialmente epidemiológi-
ca, ou seja, argumentavam que a privação do sono é um gatilho 
frequente para a cefaleia e tinham por objetivo ordenar os diversos 
gatilhos em uma dada população; a outra metade dos artigos envol-
via algum tipo de experimentação, ou seja, a privação do sono foi in-
vestigada através de exames complementares como a polissonografia 
(PSG) e possuíam como objetivo tentar responder perguntas sobre 
as características do sono dos migranosos e o impacto da privação do 
sono nestes indivíduos. 

RESULTADOS

Assim sendo, o primeiro grupo de artigos foi reunido na tabela 1 e o 
segundo grupo de artigos na tabela 2.
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Tabela 1. Relação dos artigos analisados quanto à presença do termo “sono” como gatilho para a migrânea

Autores Sono como gatilho 

Rasmussen17 A privação ou diminuição do sono funciona como um gatilho tanto para a migrânea quanto para pacientes 
com CTT. 

Robbins18 Dormir mal ou pouco é considerado um gatilho para pacientes com migrânea, ao passo que poucos pacien-
tes identificam o dormir em excesso como desencadeante de suas crises.  

Turner et al.19 A fadiga e o sono são gatilhos mais relevantes para os homens do que para as mulheres.

Alders, Hentzen e Tan20 A privação do sono é um gatilho frequente tanto para a migrânea quanto para a CTT. 

Chabriat et al.21 A fadiga e a alteração do sono são os gatilhos mais frequentes na população migranosa e não migranosa.

Bánk e Márton22 A privação do sono é um dos gatilhos mais comuns de migrânea com e sem aura.

Spierings, Ranke e Honkoop23 A falta de sono é um dos principais gatilhos para migranosos e, principalmente, para os pacientes com CTT.

Ierusalimschy e Moreira Filho24 A privação do sono é um dos principais gatilhos em pacientes migranosos, ao passo que o excesso de sono 
é relatado com pouca frequência.

Zivadinov et al.25 Os distúrbios do sono são gatilhos frequentes em pacientes com CTT e com maior relevância em pacientes 
migranosos.

Karli et al.26 Alterações do sono são os gatilhos mais frequentes para migranosos, indivíduos com aura típica sem cefaleia 
e pacientes com CTT.

Wöber et al.27 A privação do sono e a mudança nos hábitos noturnos não são identificados como gatilhos relevantes na 
população em geral quando comparados a pacientes em ambulatório especializado.

Kelman28 O sono de má qualidade é um gatilho para migranosos. Alguns pacientes identificam o dormir tarde como gatilho.

Fukui et al.29 Alterações do sono são gatilhos frequentes em migranosos.

Bokhari et al.30 A privação de sono é o gatilho mais comum em migranosos. Dormir é um fator de alívio frequente para eles.

Andress-Rothrock, King e 
Rothrock31

Dormir mal ou pouco é considerado um gatilho para migranosos.

Yadav, Kalita e Misra32 A privação do sono é um gatilho comum em migranosos indianos quando comparados a outras populações.

Carod-Artal et al.33 A privação do sono é um dos gatilhos mais frequentes em migranosos brasileiros e espanhóis, com maior 
prevalência na população brasileira.

Haque et al.34 A privação do sono é mais comum como gatilho na migrânea do que na CTT. No entanto, o sono é um fator 
de alívio semelhante tanto para a migrânea quanto para CTT.

Wang et al.35 As alterações do sono são o principal gatilho entre os migranosos, enquanto entre os pacientes com CTT é 
o segundo fator desencadeante.

Iliopoulos et al.36 A privação de sono está entre os gatilhos mais comuns para a migrânea, com ou sem aura, e a CTT.
Dormir em excesso é um gatilho mais frequente em portadores de migrânea com aura.

Park et al.37 A privação do sono é um dos gatilhos mais frequentes na migrânea episódica.

Peris et al.38 O sono não reparador é um dos principais gatilhos para migranosos.

Lisicki et al.39 Em média, os migranosos apresentam quatro gatilhos diferentes sendo a privação do sono um desses gatilhos. 

Portela et al.40 A privação de sono é um dos gatilhos mais comuns na população universitária estudada, de forma similar à 
população em geral.

Tai et al.41 Independentemente da localização geográfica, a privação do sono é um dos principais gatilhos para a mi-
grânea e a CTT.

CTT = cefaleia do tipo tensional.

Tabela 2. Relação dos artigos analisados quanto à privação do sono e sua relação com a migrânea

Autores Objetivos e Metodologias Resultados Conclusões

Blau2 Analisar a hipótese de que a mi-
grânea é um distúrbio neurológico 
primário com manifestações vas-
culares secundárias. 

O sono, além de ser um gatilho para a mi-
grânea, também pode ser uma forma de 
resolver a crise. Ademais, a sonolência é 
considerada um sintoma da migrânea.

É proposto que áreas sensoriais específi-
cas do córtex e hipotálamo possam atuar 
como locais onde se inicia uma crise de 
migrânea.

Sahota
e Dexter6

Avaliar a relação entre sono e ce-
faleias.

A migrânea parece estar associada a um 
aumento do sono REM e dos estágios III 
e IV do sono não REM. Essa associação 
está mais relacionada à qualidade do sono 
do que ao ritmo circadiano. Um período de 
sono pode resolver a crise.

Dadas as estreitas relações anatômicas e 
neuroquímicas entre a cefaleia e o sono, 
é factível considerar a existência de um 
substrato comum para esses dois fenô-
menos. 

Continua...
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Tabela 2. Relação dos artigos analisados quanto à privação do sono e sua relação com a migrânea – continuação

Autores Objetivos e Metodologias Resultados Conclusões

Inamorato, 
Minatti-
Hanntjch e 
Zukerman42

Esclarecer a relação entre a mi-
grânea e o sono.

Os pacientes relatam que o sono pode os 
afetar de uma ou várias maneiras. Quando 
apenas uma maneira foi relatada, o alívio 
foi o mais frequente, ao passo que para 
aqueles que relatam a interação de múlti-
plas maneiras, as crises de migrânea po-
dem ser desencadeadas pela privação ou 
pelo excesso de sono.

Os pacientes identificam que o sono os 
afeta de uma única ou de várias formas, 
isto sugere que existem vários mecanis-
mos fisiopatológicos participando da cri-
se. 

Kelman e 
Rains43

Examinar as queixas de sono em 
relação à frequência e à gravidade 
da cefaleia.

A cefaleia é desencadeada por privação 
ou excesso do sono. O sono também 
pode ser um fator de alívio. Migranosos 
com poucas horas de sono (<6 h) têm ce-
faleias mais frequentes e intensas do que 
migranosos com mais horas de sono, além 
de serem mais propensos a apresentar 
episódios matinais.

O grupo que dorme pouco exibe um pa-
drão de dor mais grave e frequente. As 
queixas de sono ocorrem com maior fre-
quência entre os pacientes com cefaleia 
crônica.

Calhoun e 
Ford 13

Avaliar o impacto da BSM na mi-
grânea crônica em mulheres.

O grupo submetido à BSM relata redução 
na frequência e na intensidade da cefaleia. 
Os que dormem menos são mais propen-
sos a transformar a migrânea crônica para 
episódica.

A intervenção comportamental no sono foi 
associada à melhora na frequência e na 
intensidade da cefaleia, além de tornar as 
crises esporádicas.

Gallup e 
Gallup44

Avaliar o substrato fisiológico do 
bocejo na termorregulação.

Em ratos, a privação de sono prolongada 
demonstra aumentar a temperatura do cé-
rebro, o que provoca o bocejo. 

Migrânea tem sido associada à disfunção 
termorregulatória e ao bocejo atípico. Este 
mecanismo poderia explicar a relação en-
tre a privação do sono e o surgimento de 
uma crise de migrânea.

Rains7 Discutir a natureza e a prevalência 
das queixas de sono em pacien-
tes com migrânea.

Na maior parte dos casos, a insônia pre-
cedeu a migrânea. A insônia crônica é sig-
nificativamente relacionada à cefaleia. A 
desregulação do sono pode provocar ou 
reduzir os limiares da dor de cabeça.

A insônia é o distúrbio do sono mais co-
mum em pacientes com cefaleia. Evidên-
cias recentes sugerem que a migrânea 
pode ser aliviada com uma melhor regula-
ção do sono, seja por terapia farmacológi-
ca ou comportamental.

Yeung, Chung 
e Won45

Avaliar através de um questionário 
autoadministrado a frequência de 
cefaleia, as dificuldades do sono, 
os distúrbios de humor e o com-
prometimento funcional em mu-
lheres.

Mulheres com cefaleia são significativa-
mente mais propensas a relatar sintomas 
de insônia do que aquelas sem cefaleia. 
A prevalência de sintomas de insônia é 
uniforme entre mulheres com cefaleia não 
especificada, CTT e migrânea. 

A associação entre insônia e cefaleia é 
mais evidente à medida que se aumenta 
a quantidade de episódios de cefaleia. 
Mulheres de meia-idade, com sintomas 
de ansiedade, depressão e distúrbios do 
sono apresentam risco aumentado para 
cefaleia.

Lovati et al.15 Revisar a anatomia e a fisiologia 
dos distúrbios do sono associa-
dos à percepção da cefaleia. 

A qualidade do sono está relacionada à 
presença de alodinia associada à migrânea.

Os distúrbios do sono podem favorecer a 
sensibilização central do núcleo do trigê-
meo que provoca a alodinia, esta, por sua 
vez, pode prejudicar o sono.

Lateef et al.16 Avaliar se a migrânea difere da 
cefaleia não migranosa em termos 
de insônia e a gravidade dos dis-
túrbios do sono. 

Adultos com cefaleia relatam maior difi-
culdade de: iniciar o sono, permanecer 
dormindo e despertar de manhã cedo. 
Além disso, apresentam mais fadiga du-
rante o dia. 

Adultos com cefaleia apresentam maior 
risco de apresentar distúrbios do sono, in-
dependentemente do tipo de cefaleia. 

Houle et al.46 Avaliar as relações entre estresse, 
duração do sono e cefaleia em 
pacientes com cefaleias crônicas 
(migrânea ou CTT).

Dois dias consecutivos de grande estresse 
ou pouco sono foram fortemente prediti-
vos de cefaleia, ao passo que dois dias de 
pouco estresse ou sono adequado foram 
protetores.

O risco de cefaleia aumenta proporcional-
mente com grande estresse e pouco sono: 
estes estão fortemente correlacionados e 
impactam um ao outro.

Tran e 
Spierings8

Resumir a literatura científica atual 
referente à natureza da relação 
entre cefaleia e insônia.

A cefaleia está mais associada à insônia 
do que vice-versa. A associação entre in-
sônia e cefaleia é mais comum na insônia 
severa.

A insônia é um fator de risco para a ce-
faleia. Os pacientes com CTT e migrânea 
devem ser avaliados rotineiramente para 
insônia.

Engstrom et 
al.47

Comparar a qualidade subjeti-
va e objetiva do sono através de 
diários e PSG com a cefaleia na 
migrânea.

A PSG de pacientes com migrânea, no pe-
ríodo intercrise, mostra sinais de privação 
do sono apesar de não haver diferenças 
objetivas na quantidade de sono.

Os pacientes migranosos apresentam uma 
relativa privação de sono e precisam de 
mais horas de sono do que os controles.

Continua...



383

Migrânea e privação do sono: revisão integrativa BrJP. São Paulo, 2021 out-dez;4(4):379-87

DISCUSSÃO

Os estudos epidemiológicos desenvolvidos ao longo do período 
abordado nesta revisão (Tabela 1) permitem observar a elevada fre-

quência da citação do sono como agente responsável pela migrânea. 
Diversos trabalhos se propõem a avaliar os principais fatores desen-
cadeantes de uma crise de migrânea. Os migranosos possuem, em 
média, 4 gatilhos39, dentre os quais, os mais frequentemente citados 

Tabela 2. Relação dos artigos analisados quanto à privação do sono e sua relação com a migrânea

Autores Objetivos e Metodologias Resultados Conclusões

Engstrom et 
al.48

Comparar a qualidade subjetiva e 
objetiva do sono, através de diá-
rios e PSG em pacientes com SM 
e NSM.

Os pacientes SM apresentam a crise mi-
granosa durante o sono ou ao despertar; 
enquanto os NSM apresentam a crise 
ao decorrer do dia. Apenas os pacientes 
NSM apresentam evidências de privação 
de sono na PSG.

Os sinais de privação do sono caracterís-
ticos dos migranosos no período intercrise 
são evidentes apenas para os pacientes 
cujas crises acontecem aleatoriamente 
durante o dia. 

Engstrøm
et al.49

Comparar a qualidade subjetiva 
e objetiva do sono, através de 
diários e PSG em pacientes SM, 
NSM e CTT.

Apesar do número de horas de sono ser 
adequado, os grupos CTT e NSM apre-
sentam PSG com evidências de privação 
de sono.

Pacientes NSM e CTT apresentam maior 
semelhança entre si pois precisam de mais 
horas de sono do que os SM e controles. 
Os pacientes SM apresentam mais distúr-
bios do sono do que os controles.

Walters, 
Hamer e 
Smitherman50

Quantificar as relações entre dis-
túrbios do sono e variáveis   rela-
cionadas à cefaleia em pacientes 
com migrânea episódica.

Os pacientes com migrânea episódica re-
latam uma pior qualidade do sono. 

A má qualidade do sono está associada a 
episódios de migrânea e essa relação não 
pode ser atribuída exclusivamente às co-
morbidades como depressão e ansiedade. 

Stark e Stark9 Avaliar a relação entre a cefaleia 
crônica e as desordens do sono, 
principalmente a AOS.

Além da AOS, a migrânea também pode 
estar relacionada a parassonias, síndrome 
das pernas inquietas, sonolência diurna, 
má qualidade do sono e insônia. 

Há uma relação clara entre AOS e ronco 
com a dor de cabeça matinal. AOS e mi-
grânea crônica compartilham a obesidade 
e o forame oval patente como possíveis 
comorbidades. 

Borkum51 Apresentar a literatura disponível 
sobre a capacidade dos gatilhos 
da migrânea de gerar estresse 
oxidativo no cérebro.

O receptor TRPA1, presente nas fibras do 
tipo C, pode ser ativado pelo estresse oxi-
dativo, promovendo a liberação de CGRP 
e desencadeando inflamação neurogênica.
Exceto na dor pericraniana, os demais 
gatilhos comuns da migrânea, incluindo 
privação do sono, são capazes de gerar 
estresse oxidativo.

A privação de sono está associada ao es-
gotamento da glutationa reduzida no cé-
rebro, portanto, é capaz de gerar estresse 
oxidativo, desencadeando a inflamação 
neurogênica e a cefaleia.

Woldeamanuel 
e Cowan 52

Avaliar a ocorrência de migrânea 
episódica e crônica entre pacien-
tes que mantêm e os que não 
mantêm um estilo de vida regular.

Os pacientes com migrânea crônica apre-
sentavam um estilo de vida menos regular 
do que os pacientes com migrânea episó-
dica. 

Um estilo de vida regular, caracterizado 
por realização de exercícios físicos, horá-
rio padronizado de refeições, quantidade 
de horas adequadas de sono e status de 
hidratação evitam a migrânea crônica.

Kim et al.53 Avaliar a ocorrência de sono in-
suficiente em três grupos de in-
divíduos: sem dor, com dor não 
migranosa e migranosos.

O sono insuficiente é mais frequente na 
respectiva ordem: migranosos, pacientes 
com dor não migranosa e, por fim, indiví-
duos sem dor.

O tempo médio de sono relatado foi igual 
nos três grupos, logo, pressupõe-se que 
migranosos precisam de mais horas de 
sono para se sentirem descansados.

Rosenberg, 
Butler e Seng14

Analisar os hábitos de vida em 
pessoas com migrânea episódica.

Estudos recentes sugerem que indivíduos 
com migrânea episódica apresentam um 
sono de má qualidade que influencia a fre-
quência e a severidade da dor. 

A migrânea episódica aparenta estar mais 
associada à qualidade do que à duração 
do sono. 

Song et al.54 Correlacionar a frequência e a 
intensidade dos episódios de mi-
grânea com a duração e a quali-
dade do sono. 

A intensidade da cefaleia é semelhante em 
migranosos que dormem < 6 h ou > 6 h. 
Contudo, em migranosos que dormem < 
6 h há uma maior frequência de episódios. 

A curta duração do sono autorrelatada (< 
6 h) está associada a um aumento na fre-
quência da cefaleia.

Bertisch et 
al.55

Correlacionar temporalmente a 
qualidade do sono com as crises 
de migrânea.

A baixa eficiência do sono está relaciona-
da ao maior risco de cefaleia no segundo 
dia pós-noite avaliada.

A baixa eficiência do sono parece aumen-
tar o risco de surgimento de migrânea a 
partir das 48 horas seguintes ao período 
de sono comprometido.

Navarro-Pérez 
et al.56

Avaliar o efeito dos turnos de 
plantão de 24 horas sobre a inca-
pacidade provocada pela cefaleia. 

Entre os médicos que apresentam migrâ-
nea, a incapacidade aumentou de pouca 
ou nenhuma para moderada após seis 
meses, junto à piora dos sintomas depres-
sivos e ansiosos. 

Não é possível concluir se o aumento da 
incapacidade provocada pela cefaleia é 
devido à privação do sono ou à piora dos 
sintomas depressivos e ansiosos. 

CTT = cefaleia do tipo tensional; PSG = polissonografia; AOS = Apneia Obstrutiva do Sono; BSM = Modificação Comportamental do Sono; SM = migrânea do sono; 
NSM = migrânea não-sono. 
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são o estresse, o jejum prolongado, as mudanças climáticas, a fadiga, 
a menstruação e a privação de sono. 
A privação do sono chega a ser citada como o gatilho mais prevalen-
te36 e, algumas vezes, como o segundo gatilho mais prevalente20,22. 
Contudo, é principalmente descrito entre a terceira e a quarta posi-
ção de prevalência18,37,38,40. É importante mencionar que tal relação 
é encontrada tanto na migrânea com aura quanto na sem aura36, na 
crônica e na episódica37.
A privação de sono é um fator desencadeante comum para a migrâ-
nea e a cefaleia do tipo tensional (CTT)35,36,41. Entretanto, os indi-
víduos portadores desse tipo de cefaleia apresentam gatilhos com 
menor frequência do que os sujeitos migranosos, apesar de o sono 
também aparecer como um dos principais fatores35.
Por outro lado, o sono, além de poder precipitar uma crise, também 
pode ser um fator de alívio30,34, sendo uma estratégia utilizada tanto 
por migranosos quanto por portadores de CTT. Dessa maneira, su-
gere-se papéis distintos do sono na fisiopatologia da migrânea.
A tabela 2 apresenta uma diversidade de abordagens sobre a relação 
privação do sono e migrânea. Alguns estudos tratam o termo “priva-
ção do sono” como uma condição involuntária ocasionada pela ati-
vidade laboral do indivíduo46,56. A maioria dos estudos, no entanto, 
utiliza o termo como efeito ou sinônimo de insônia7,8,13,16,45,50. 
A insônia é definida como uma queixa de dificuldade de adormecer 
ou de permanecer dormindo e envolve, portanto, algum grau de 
subjetividade57. De modo geral, a subjetividade recai no aspecto de 
quantas horas de sono são necessárias para que um indivíduo perce-
ba aquele período de sono como adequado.
Alguns estudos abordam a questão de forma quantitativa, ou seja, 
como horas de sono dormidas43,54. O uso concomitante de diários 
de sono ou questionários que avaliam a qualidade do sono aumenta 
a qualidade destes estudos, facilitando a análise do que é privação de 
sono por atividade laboral e do que é insônia. 
Uma forma de abordar a relação sono-migrânea é através da polisso-
nografia (PSG) realizada em pacientes migranosos6. Sahota e Dexter 
mostraram uma relação consistente entre a crise de migrânea mati-
nal e um período de sono anterior, com aumento do volume de sono 
não-REM III e IV e, principalmente, de sono REM: esta associação 
entre cefaleia matinal em que, em geral, o paciente é acordado pela 
dor, é coerente com a arquitetura fisiológica do sono em que já se 
observa um aumento da quantidade de sono REM ao final de uma 
noite de sono. Estas mudanças no padrão de sono de migranosos, 
principalmente nas duas noites anteriores a uma crise de migrânea, 
sugerem uma disfunção nas estruturas neuronais envolvidas na re-
gulação do sono, tornando o hipotálamo e o tronco encefálico pos-
síveis causadores da crise15. 
Mais tarde, outro estudo observou que o aumento nos períodos 
de sono REM e nos períodos III e IV do sono não-REM equivale 
ao rebote de sono encontrado em indivíduos saudáveis quando 
privados de sono58. Além disso, estes pesquisadores identificaram 
dois grupos de migranosos: aqueles que são acordados pela dor, 
chamados de “sleep migraineurs” (SM) e aqueles que apresentam 
cefaleia a qualquer hora do dia, chamados de “non sleep migrai-
neurs” (NSM). Apenas os migranosos NSM apresentam sinais de 
privação do sono na PSG. Autores também estudaram pacientes 
com CTT e observaram que estes pacientes se assemelham aos mi-
granosos NSM e diferem dos controles e dos migranosos SM, ape-

sar de dormirem a mesma quantidade de horas. Estas evidências 
de privação do sono nos grupos NSM e CTT sugerem que estes 
indivíduos precisam de mais horas de sono para não apresentarem 
sonolência diurna e, consequentemente, não apresentarem sinais 
de privação de sono à PSG47-49.
Nessa mesma perspectiva, Kim et al.53 mostraram que o sono in-
suficiente é mais frequente em migranosos, pacientes com dor não 
migranosa e indivíduos sem dor, respectivamente. O tempo médio 
de sono relatado foi igual nos três grupos, logo, reforça a ideia de 
que migranosos precisam de mais horas de sono para considerá-lo 
como suficiente.
De fato, sua baixa eficiência está relacionada ao maior risco de cefaleia 
no segundo dia pós-noite avaliada55. Quando o sono é considerado 
curto e se associa ao estresse, o risco de cefaleia é potencializado46.
Pode-se avaliar, de forma mais objetiva, os estudos que analisam 
a quantidade de horas dormidas pelos pacientes. Migranosos que 
dormem menos do que 6 h por noite têm cefaleias mais frequen-
tes e mais intensas do que migranosos que dormem mais horas de 
sono, além de serem mais propensos a apresentarem episódios mati-
nais7,28,45,54. Além disso, os migranosos que têm um sono mais curto 
podem apresentar aumento na intensidade das crises43. 
Entretanto, para outros autores, a qualidade é mais importante 
do que a duração do sono, de tal forma que um sono de má qua-
lidade influencia a frequência e a gravidade da dor nos casos de 
migrânea episódica14.
Nessa mesma linha, as estratégias comportamentais, chamadas de 
higiene do sono, que aumentam a quantidade de horas dormidas 
e a qualidade do sono pelos migranosos, mostram-se efetivas para 
diminuição da frequência e intensidade das crises13,14. Ainda que não 
exista redução completa do quadro, as estratégias comportamentais 
são capazes de transformar a migrânea crônica em migrânea episó-
dica. Em outro estudo realizado, foi demonstrado que um estilo de 
vida regular, caracterizado pela realização de exercícios físicos, ho-
rário padronizado de refeições, quantidade de horas adequadas de 
sono e status de hidratação evita a migrânea crônica52.
A influência de uma boa noite de sono sobre a migrânea é tão gran-
de que se justifica o uso de medicamentos indutores do sono7. Ao 
que tudo indica, otimizar uma noite de sono de um migranoso, seja 
comportamental ou farmacologicamente, pode evitar o “efeito rebo-
te” desta relativa privação do sono encontrada nos migranosos e que 
está provavelmente envolvida na gênese da cefaleia.
Vários artigos associam a cefaleia da migrânea com a insônia sem 
que seja possível estabelecer uma relação causa-efeito7-9,16,45. Ou seja, 
a cefaleia migranosa ou não migranosa aumenta o risco para o sur-
gimento da insônia, assim como a insônia aumenta o risco para o 
surgimento de cefaleia.
Insônia e migrânea podem ser consideradas comorbidades em rela-
ção à ansiedade e à depressão45,50,56, porém, não é possível estabelecer 
uma relação causa-efeito. Por outro lado, o somatório destes diag-
nósticos aumenta a frequência e a intensidade das crises de migrânea 
elevando o risco de transformação de uma cefaleia episódica para 
uma cefaleia crônica. 
O exposto até aqui pela análise dos diversos estudos é convergente 
com a ideia de uma relação bidirecional entre migrânea e sono e com 
o envolvimento do hipotálamo na fisiopatologia da migrânea2,4,15,16. 
O mecanismo específico através do qual a privação do sono provoca 
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a cefaleia permanece como alvo de estudo, com autores propondo 
novas hipóteses na tentativa de compreender este mecanismo52.
Gallup59 apresentou a hipótese de que o bocejo (evento fisiológico 
presente em todos os mamíferos e associado à sonolência) teria 
uma função termorreguladora no cérebro. De acordo com essa hi-
pótese, o ato físico de bocejar altera duas condições: a temperatura 
do sangue que flui para o cérebro e a velocidade com que isso é 
feito. A intensa abertura da mandíbula força o sangue pelos vasos 
sanguíneos que se afastam da cabeça, o que aumenta a velocidade 
com que o sangue fresco flui para o cérebro. Além disso, a inspira-
ção profunda de ar frio durante um bocejo reduz a temperatura do 
sangue que flui para o cérebro. Logo, o bocejo força o sangue mais 
quente para longe do cérebro e, ao mesmo tempo, traz o sangue 
mais frio dos pulmões.
Foi observado que diversas doenças cursam com uma termorregula-
ção considerada anormal, entre elas, a esclerose múltipla, a epilepsia 
e a migrânea44. Estas três condições clínicas apresentam uma exacer-
bação dos bocejos nos momentos de crise ou anterior a ela. No caso 
da migrânea, os bocejos foram considerados o sinal precursor mais 
confiável do início da cefaleia60. 
A termorregulação e o sono são funções homeostáticas inter-re-
lacionadas. Esta interação ocorre no nível do termostato da área 
hipotalâmica preóptica, de tal forma que o início do sono prin-
cipia um declínio na curva da temperatura corporal central. Por 
outro lado, a privação prolongada do sono em ratos provocou um 
aumento da temperatura do cérebro desses animais61. As classi-
ficações subjetivas de sonolência em humanos se correlacionam 
com aumentos na temperatura da pele quando os indivíduos estão 
deitados62 e com aumentos na temperatura corporal central quan-
do estão de pé. Além disso, o consumo de água quente provoca 
aumento da temperatura corporal e da sonolência63. Dessa forma, 
a variação na temperatura corporal aparenta estar associada à varia-
ção correspondente na sonolência.
Uma outra função homeostática que compartilha estruturas regula-
tórias com o sono é o controle da alimentação. A orexina é sintetiza-
da pelo hipotálamo lateral, tradicionalmente conhecido como “cen-
tro da fome” e, quando liberada, estimula a procura por alimento. 
Pode-se dizer que a orexina é a responsável pela sensação de fome. 
Além desse papel, a orexina é um dos neurotransmissores responsá-
veis pelo estado de alerta64. A disfunção dos neurônios produtores de 
orexina é uma característica marcante da narcolepsia15. Recentemen-
te, foi demonstrado que a orexina plasmática encontra-se reduzida 
nos migranosos no período entre as crises, o que resultou no surgi-
mento da hipótese de que os neurônios produtores de orexina no 
hipotálamo são candidatos a geradores de uma crise de migrânea65.
Outras linhas de pesquisa investigam o papel do estresse oxidativo 
na gênese da migrânea em que, mais uma vez, a relação com a priva-
ção do sono se faz evidente.
É sabido que os neurônios do gânglio trigeminal, responsáveis por 
toda a sensibilidade dolorosa das estruturas intracranianas, expres-
sam receptores do tipo TRPA1. Mais recentemente foi demonstrado 
que o TRPA1 é ativado pelo estresse oxidativo e que a ativação desse 
provoca a liberação antidrômica de CGRP, considerada molécula 
chave na inflamação neurogênica e, consequentemente, na gênese 
da dor migranosa66-68. Várias substâncias reconhecidas como causa-
doras de uma crise de migrânea são capazes de ativar o TRPA169. 

De fato, a revisão de Borkum51 evidenciou que os gatilhos mais 
frequentes para uma crise de migrânea são capazes de gerar es-
tresse oxidativo, o que coloca o estresse oxidativo como via final 
comum no mecanismo da gênese da crise migranosa. Em parti-
cular para o gatilho “privação do sono”, foi demonstrado que a 
privação do sono está associada à depleção de uma importante 
enzima antioxidante no cérebro, a glutationa reduzida. É impor-
tante ressaltar que, em ratos, 10% de toda a transcrição gênica 
desta enzima mostra oscilações com o ritmo circadiano, sugerin-
do alguma regulação pelos genes-relógio. Em particular, a trans-
crição das principais enzimas antioxidantes parece ser controlada 
por estes genes-relógio. 
O crescente aumento nas evidências correlacionando o estresse 
oxidativo com a migrânea levou ao surgimento de uma nova pers-
pectiva sobre a fisiopatologia dessa condição70. A migrânea seria, 
portanto, uma resposta adaptativa que ocorre em indivíduos ge-
neticamente predispostos, nos quais existe uma incompatibilidade 
entre a reserva energética do cérebro e a demanda do córtex dos 
migranosos, hiperexcitável pelos estímulos sensoriais. O déficit 
energético rompe a homeostase cortical aumentando os níveis dos 
radicais livres. Este aumento do estresse oxidativo é percebido pe-
los canais da família Panexina, cuja abertura inicia uma cascata de 
eventos que culmina na ativação do receptor TRPA1, na ativação 
trigeminovascular e, finalmente, na liberação do CGRP. A função 
da própria crise migranosa é restaurar a homeostase energética ce-
rebral reduzindo o dano causado pelos radicais livres71. 
A privação do sono, por causar estresse oxidativo no cérebro, provo-
ca ou agrava as crises de migrânea. Este, por sua vez, ativa receptores 
TRPA1 localizados nos neurônios trigeminais de 1ª ordem, inician-
do o processo de sensibilização do sistema trigeminal que culmina 
com a liberação de CGRP nos aferentes durais dos neurônios no 
gânglio trigeminal. Indivíduos migranosos frequentemente relatam 
uma associação entre a insônia e a crise de migrânea. 
Diversos estudos apontam para uma alteração hipotalâmica na fi-
siopatologia da migrânea. É possível que as alterações hipotalâmicas 
dos migranosos promovam a alteração do sono. Haveria uma hi-
peratividade dos mecanismos cerebrais responsáveis pelo comporta-
mento de fome na fase premonitória da migrânea, levando à excita-
ção e à falta de sono. Nesse caso, a “insônia” seria a própria expressão 
desta disfunção de núcleos do tronco encefálico e do hipotálamo 
responsáveis pelo ciclo sono-vigília. A privação de sono imposta pela 
insônia seria capaz de gerar a crise migranosa pelo mecanismo co-
mum de aumento do estresse oxidativo.

CONCLUSÃO

Possivelmente a privação do sono provoca ou agrava as crises de 
migrânea por sua capacidade de causar estresse oxidativo no cére-
bro, que ativa receptores TRPA1 localizados nos neurônios trige-
minais de 1ª ordem, iniciando o processo de sensibilização do sis-
tema trigeminal, que culmina na liberação antidrômica de CGRP 
nos aferentes durais destes neurônios no gânglio trigeminal. A re-
lação da insônia com a migrânea parece confluir para este mesmo 
processo fisiopatológico, já que a privação de sono imposta pela 
insônia seria capaz de gerar a crise migranosa através do aumento 
do estresse oxidativo.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor pélvica relacionada à 
gestação (DPRG) é uma das causas mais frequentes de dor, poden-
do causar incapacidade física significativa. É muitas vezes subtrata-
da, pois é uma condição considerada normal durante a gestação e 
há receio de que o tratamento possa causar alterações na gestante e 
no feto. O objetivo deste estudo foi relatar o caso de gestante com 
DPRG; e o tratamento com infiltração de articulação sacroilíaca 
guiada por ultrassom e realizar revisão da literatura. 
RELATO DO CASO: Gestante com 35 semanas, evoluindo 
com DPRG com origem em articulação sacroilíaca esquerda. Foi 
submetida à infiltração da articulação guiada por ultrassom com 
5mL de ropivacaína a 0,5% e 20mg de metilprednisolona. A pa-
ciente apresentou ausência de dor após o procedimento, perma-
necendo assim após o parto. 
CONCLUSÃO: Apesar de poucos casos descritos na literatura, 
a utilização do tratamento de intervenção em dor em gestantes 
parece seguro e eficaz.
Descritores: Articulação sacroilíaca, Dor da cintura pélvica, 
Gravidez, Ultrassonografia de intervenção. 

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pregnancy-related 
pelvic pain (PRPP) is one of the most frequent causes of pain 
during pregnancy, which can result in significant physical di-
sability. It is often undertreated, as it is a condition considered 
normal during pregnancy and there is fear that the treatment 
may cause changes in the pregnant woman and the fetus. The 
objective of this study was to report a case of PRPP, its treat-
ment with sacroiliac joint infiltration guided by ultrasound 
and to perform a literature review. 
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CASE REPORT: Pregnant woman at 35 weeks of gestation, de-
veloping PRPP originating from the left sacroiliac joint. She un-
derwent ultrasound-guided joint infiltration with 5mL of 0.5% 
ropivacaine and 20mg of methylprednisolone. The patient had 
no pain after the procedure and remained so after delivery. 
CONCLUSION: Despite the few cases described in the litera-
ture, the use of pain intervention treatment in pregnant women 
seems safe and effective. 
Keywords: Pelvic girdle pain, Pregnancy, Sacroiliac joint, Ultra-
sonography interventional.

INTRODUÇÃO

Durante a gestação ocorrem alterações anatômicas e fisiológicas no 
corpo necessárias para suprir a demanda metabólica aumentada da 
mãe, atender as necessidades fetais e permitir que a gestante e o feto 
se preparem para o nascimento. Essas alterações afetam também o 
sistema musculoesquelético1 e, durante a gestação ou no período 
pós-parto, podem causar dor lombar ou pélvica, impedindo a movi-
mentação normal dessas estruturas e causando sofrimento. A gesta-
ção é uma das principais causas de dor lombossacral, sendo uma das 
doenças mais frequentes durante a gestação. Vem ganhando impor-
tância nos últimos anos pelo impacto que tem na vida da gestante e 
pelos custos envolvidos2. 
Gestantes com dor lombossacral apresentam dificuldades para reali-
zar atividades diárias, como levantar, permanecer sentadas por perío-
dos prolongados, andar distâncias maiores, vestir-se, carregar pesos 
e até mesmo dificuldades sexuais. Em casos mais graves, podem ser 
necessárias muletas ou cadeiras de roda3,4. Cerca de 76% das gestan-
tes podem apresentar dor lombossacral relacionada à gestação, ou 
seja, dor lombar relacionada à gestação, ou dor pélvica relacionada à 
gestação (DPRG), ou a combinação de ambas durante a gestação5, 
e cerca de 80% apresentam melhora no período pós-parto. Entre-
tanto, cerca de 20% das gestantes continuam apresentando dor seis 
meses após o parto ou por três anos ou mais6.
A DPRG é definida como dor localizada entre a crista ilíaca posterior 
e a prega glútea, particularmente próximo às articulações ssacroilía-
cas, podendo irradiar para a face posterior da coxa. A dor na sínfise 
púbica pode ocorrer em associação ou isoladamente, com possível 
irradiação para a face anterior da coxa. A dor é intermitente e pode 
ser precipitada por posturas mantidas por tempo prolongado, ge-
ralmente ocorrendo durante a realização de tarefas diárias como ca-
minhar, se sentar ou se levantar. A dor pélvica posterior é definida 
como dor pélvica baixa sem o componente da sínfise púbica. Carac-
teriza-se por dor aguda em pontada na região glútea, distal e lateral 
à área de L5 a S1, podendo ou não irradiar para a face posterior da 
coxa e joelho, intermitente, geralmente associada ao levantamento 
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de peso, com amplitude de movimento da coluna e quadris dentro 
da faixa normal, além de testes de provocação da dor pélvica poste-
rior positivo7.
A DPRG pode resultar em incapacidade física significativa e tem im-
plicações psicossociais importantes, incluindo licença prolongada do 
trabalho durante a gravidez, pior qualidade de vida e predisposição 
para síndromes dolorosas crônicas8.
O objetivo deste estudo foi apresentar o caso de uma gestante com 
DPRG submetida a tratamento de intervenção em dor pela infiltra-
ção da articulação sacroilíaca guiada por ultrassonografia e realizar 
uma revisão da literatura sobre o assunto.

RELATO DO CASO

Gestante de 42 anos, 35ª semana de gestação, boleira, deu entrada 
na emergência obstétrica com quadro de DPRG, sem um evento 
desencadeante específico, com dor de intensidade 10 pela escala 
analógica visual, marcha claudicante, necessitando de ajuda para 
deambular. Referia dor lombar baixa, mais intensa entre a espinha 
ilíaca póstero-inferior e a prega glútea esquerdas, com irradiação para 
face posterior da coxa esquerda, que havia iniciado há cerca de uma 
semana. Estava fazendo uso de dipirona sob demanda e relaxante 
muscular ciclobenzaprina 5mg por dia, prescritos pelo obstetra, 
além de repouso. 
No início apresentou melhora, mas seguida de progressiva da dor. 
Devido ao quadro de dor intensa que não respondeu à administra-
ção intravenosa de tramadol 100mg, foi encaminhada para Clínica 
de Dor. Negava febre, parestesias, perda de peso ou outros sinais de 
alerta. No exame físico, a paciente estava com 97kg, altura 1,60m, 
índice de massa corporal (IMC) de 37,89; apresentava marcha clau-
dicante, dificuldade para ficar em pé e palpação dolorosa em topo-
grafia de articulação sacroilíaca esquerda. 
Dentre os testes de provocação de dor, a paciente apresentava limi-
tação importante no Active Straight Leg Raise Test, FABER positivo, 
teste de provocação da dor pélvica posterior (4P) positivo e palpação 
dolorosa do ligamento sacroilíaco longo dorsal. O escore do PGQ 
foi de 80%. Foi indicada infiltração da articulação sacroilíaca esquer-
da guiada por ultrassonografia. 
Para o procedimento, devido ao volume uterino aumentado, a ges-
tante foi colocada em decúbito lateral direito. Um transdutor con-
vexo, baixa frequência (Sonsonite, M turbo, 2-5 MHz, Bothwell, 
WA) foi utilizado para localizar a articulação sacroilíaca esquerda. 
Após assepsia e antissepsia, com o transdutor em capa estéril com gel 
para ultrassom, o terço inferior da articulação sacroilíaca esquerda 
foi identificado no nível de S2, após o escaneamento cefálico, par-
tindo-se do hiato sacral, no plano transversal; após a identificação do 
corno sacral esquerdo, o transdutor foi então movido lateralmente 
na posição transversa, identificando a borda lateral do sacro e subse-
quentemente o íleo; a fenda entre as estruturas ósseas representava o 
aspecto posterior da articulação sacroilíaca. 
Foi então introduzida em plano uma agulha Stimuplex A 21G com 
110mm (B. BRAUN, Melsungen, Germany), na direção medial 
para lateral sob visualização direta, até que a ponta fosse posicionada 
na articulação sacroilíaca, sendo administrada solução com 5mL de 
ropivacaína a 0,5% e metilprednisolona 20mg. A paciente reportou 
melhora completa da dor imediatamente após o procedimento, pas-

sando a deambular sem ajuda. Permaneceu na sala de recuperação 
pós-anestésica por 45 minutos e recebeu alta. Foi orientada a realizar 
fisioterapia até o nascimento. Três semanas após o bloqueio, a ges-
tante foi submetida à cesariana eletiva, sob raquianestesia, sem inter-
corrências. No dia da alta e na consulta de retorno sete dias após a 
cesariana continuava sem dor pélvica, podendo cuidar do bebê sem 
dificuldades e sem uso de analgésicos.

DISCUSSÃO

A prevalência de DPRG gira em torno de 20%, dependendo do mé-
todo utilizado no estudo9,10. No Brasil, a ocorrência de dor na cintu-
ra pélvica isolada ou combinada com dor lombar durante a gestação 
é de 23,7%11. Gestantes com DPRG frequentemente apresentam 
mobilidade prejudicada, sendo necessário uso de muletas ou cadeira 
de rodas entre 7 e 12,5% dos casos12, estando associada à maior inca-
pacidade do que a dor lombar13. Gestantes com dor pélvica podem 
apresentar consequências graves vários anos após a gestação. Uma 
em cada dez pode apresentar dor até 11 anos após o parto, sobretudo 
aquelas com histórico de dor lombossacral em gestações anteriores, 
maior número de testes de provocação de dor positivos e testes de 
pressão na sínfise púbica, Trendelenburg ou Faber positivos14.
Existe relação importante entre depressão e dor lombossacral rela-
cionada à gestação, podendo afetar negativamente a saúde mental 
e causar limitações para as atividades de vida diária da gestante. Por 
outro lado, a dor persistente no período pré-natal pode ser fator 
desencadeante de dor crônica, comumente associada a depressão e 
ansiedade11.
O desenvolvimento de DPRG é multifatorial, podendo estar asso-
ciado a fatores hormonais, biomecânicos, traumáticos, metabólicos, 
genéticos ou degenerativos que ocorrem na gestação8. O ganho de 
peso durante a gestação, associado a mudanças na postura necessá-
rias para acomodar o aumento do volume abdominal, levam a al-
teração no padrão da carga nas articulações e em outras estruturas 
musculoesqueléticas, podendo levar a dor15. 
Do ponto de vista biomecânico, o aumento do volume uterino leva 
a estiramento e enfraquecimento dos músculos abdominais, geran-
do aumento da tensão nos músculos lombares. Além disso, o au-
mento do volume das mamas e do abdômen deslocam o centro de 
gravidade para frente, causando alterações na postura com antever-
são pélvica e aumento da lordose lombar, levando a aumento da car-
ga na coluna lombar e ligamentos sacroilíacos. O aumento da carga 
axial causa compressão dos discos intervertebrais, levando a expulsão 
de fluidos do disco e diminuindo sua altura, podendo contribuir 
para dor lombar16. Do ponto de vista endócrino, ocorre frouxidão 
ligamentar relacionada ao aumento dos níveis de progesterona, es-
trogênio e relaxina, tornando as articulações do quadril e da colu-
na menos estáveis17. Do ponto de vista vascular, a compressão dos 
grandes vasos abdominais pelo útero gravídico causa estase venosa e 
hipoxemia, comprometendo a atividade metabólica das estruturas 
nervosas, causando dor18.
Dentre os fatores preditivos, trabalho extenuante, passado de lom-
balgia, dor pélvica ou trauma em ossos da pelve, estágios avançados 
da gestação, maior IMC e maiores escores de depressão parecem au-
mentar a chance de desenvolver DPRG10,19. Apesar de controverso, 
a maior idade materna parece estar associada a risco aumentado de 
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dor pélvica. Sabe-se que, com o envelhecimento, há diminuição da 
flexibilidade articular, e a distensão das articulações da cintura pélvi-
ca pode ocasionar maior dor entre gestantes de mais idade11. 
Em gestantes com DPRG, são necessários uma boa anamnese e exa-
me físico, visando a exclusão de outras causas de dor, diferenciação 
entre dor lombar e dor pélvica, nível de incapacidade e proposição 
de tratamento individualizado. Sinais de alerta como histórico de 
traumas, perda de peso, histórico de câncer, uso de esteroides e 
outros estados de imunossupressão, sintomas neurológicos, febre, 
dentre outros, podem indicar a presença de causas ocultas como in-
flamatória, infecciosa, traumática, neoplásica, degenerativa ou meta-
bólica, os quais devem ser pesquisados20. 
Além da apresentação clínica já descrita, o European Guideline pre-
coniza a realização de um teste funcional (elevação da perna reta), 
quatro testes para a sacroilíaca (provocação posterior da dor pélvica, 
Patrick-Fabere, Gaenslen e palpação do ligamento sacroilíaco longo 
dorsal) e dois testes para sínfise púbica (palpação da sínfise púbica 
e teste modificado de Trendelenburg da cintura pélvica)21. Três ou 
mais testes de provocação positivos aumentam a sensibilidade e es-
pecificidade do diagnóstico22.
A DPRG pode ser categorizada em cinco subgrupos: 1) Síndrome 
da cintura pélvica, quando a dor está presente nas três articulações 
pélvicas; 2) Síndrome sacroilíaca bilateral, cuja dor é referida em 
ambas as articulações sacroilíacas; 3) Síndrome sacroilíaca unilate-
ral, com dor presente em uma articulação sacroilíaca; 4) Sinfisiólise, 
quando apenas a sínfise púbica apresenta dor; e 5) Grupo misce-
lânea, quando há dor em uma ou mais articulações pélvicas, mas 
com conclusões inconsistentes. Essa classificação é importante, pois 
o número de articulações envolvidas parece interferir tanto na inten-
sidade da dor quanto na funcionalidade23.
Apesar de o diagnóstico ser basicamente clínico, a utilização de exa-
mes de imagem pode ser necessária, principalmente quando sinais 
de alerta estão presentes. Preferencialmente, deve-se optar por aque-
le com radiação não ionizante, como ultrassonografia e ressonância 
nuclear magnética. Apesar disto, existe receio de que a ressonância 
pudesse induzir teratogenicidade, lesão acústica e efeitos de aqueci-
mento, entretanto, não foram evidenciadas alterações quando foram 
utilizados aparelhos com 1,5T. A segurança em aparelhos com 3T 
ainda não foi estabelecida24. O Colégio Americano de Radiologia re-
comendou em 2013 que a ressonância deve ser utilizada em gestan-
tes, independentemente da idade gestacional, quando os benefícios 
são maiores do que o risco25.
Diversos questionários vêm sendo aplicados em gestantes com 
DPRG, com a finalidade de avaliar a funcionalidade das gestantes 
e direcionar o tratamento mais adequado para cada caso. A inca-
pacidade resultante da dor é geralmente medida através do Quebec 
back pain disability scale. Apesar desta escala ter sido desenvolvida 
para avaliar o grau de incapacidade em pacientes com lombalgia não 
relacionada à gestação, vem sendo adaptada para tal26.
O Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ) é um instrumento específico 
de mensuração da dor pélvica durante a gravidez e no pós-parto. A 
versão brasileira do questionário foi validada em 2014 e auxilia na 
avaliação e acompanhamento do impacto que a DPRG pode acar-
retar à funcionalidade de gestantes, considerando todo o contexto 
social e cultural no qual estão inseridas, além de contribuir para bus-
car maneiras mais apropriadas de planejar um tratamento específico 

para essa condição27. Assim, o desenvolvimento de questionários es-
pecíficos para DPRG e seus subtipos podem facilitar o diagnóstico e 
ajudar no tratamento adequado.
O tratamento da DPRG é uma tarefa difícil, pelo mito de que é uma 
condição normal da gestação e pelo medo do tratamento causar alte-
rações na gestante e no feto. Uma parte das estratégias de tratamento 
se baseia em prevenção. Quando se busca o tratamento efetivo da 
dor, medidas conservadoras são mais utilizadas por razões óbvias, 
embora esses tratamentos tipicamente não apresentem altas taxas de 
sucesso. As opções de tratamento incluem fisioterapia, estimulação 
nervosa transcutânea, tratamento farmacológico, acupuntura, o uso 
de cintos pélvicos, tratamento intervencionista da dor, cirurgia, den-
tre outros7. 

TRATAMENTO INTERVENCIONISTA DA DOR

O uso de esteroides no espaço peridural durante a gestação é contro-
verso, apesar de baixo risco para o feto. Seu uso está indicado em ges-
tantes com sintomas novos, consistentes com compressão de nervos 
lombares, por exemplo, com perda unilateral de reflexos profundos, 
alterações motoras e sensitivas na distribuição de um dermátomo28. 
Existem relatos de caso descrevendo a administração peridural de 
esteroides em gestantes com lombociatalgia e sinais de dor radicu-
lar com melhora do quadro álgico, mas uma parte evoluiu para o 
tratamento cirúrgico, devido à recorrência ou progressão dos sinto-
mas neurológicos. Em pacientes com DPRG, a analgesia peridural 
parece ter um bom resultado, administrado tanto como dose única 
ou por um curto intervalo de tempo, nos períodos de aumento da 
dor. Entretanto, em todos os casos deve ser considerada como um 
método temporário de alívio da dor até o nascimento19. 

INFILTRAÇÃO DA ARTICULAÇÃO SACROILÍACA GUIA-
DA POR ULTRASSOM PARA TRATAMENTO DA DPRG

A utilização da ultrassonografia para infiltração da articulação sa-
croilíaca apresenta alta taxa de sucesso clínico, mesmo quando a in-
jeção é extra-articular29. A administração de esteroides e anestésicos 
locais na sínfise púbica e nas articulações sacroilíacas em gestantes 
com DPRG já foram relatadas, apresentando boa resposta analgé-
sica30. Apesar de relatos de bons resultados, o tratamento interven-
cionista da dor ainda é pouco realizado em gestantes com DPRG. 
Estudo31 relatou um caso de gestante com dor pélvica posterior e dor 
na sínfise púbica com início na 12ª semana de gestação, necessitan-
do de muletas. Foi submetida à infiltração da articulação sacroilíaca 
com “lidocaína e corticoide” no pós-parto imediato, permanecendo 
com melhora da dor por apenas “algumas semanas” (não constam 
quais fármacos e o tempo de melhora). O procedimento foi realiza-
do sem intercorrências e não há relatos de efeitos adversos. A pacien-
te tinha passado de DPRG em gestação anterior e com persistência 
por cerca de dois anos31.
Autores32 relataram 4 parturientes com DPRG, cujas histórias e 
exames físicos indicavam que a origem da dor eram as articulações 
sacroilíacas. Todas tiveram falha do tratamento conservador, tinham 
mais de 14 semanas de gestação e IMC superior a 35kg/m2. Foram 
submetidas à infiltração da articulação sacroilíaca guiada por ultras-
som com 6mg de betametasona em 2mL de lidocaína a 1%. Não 



391

Infiltração sacroilíaca em gestante guiada por ultrassom. Relato de caso BrJP. São Paulo, 2021 out-dez;4(4):388-92

houve relato de efeitos adversos ao tratamento. Os escores de dor 
diminuíram em mais de 3 pontos na quarta semana após o proce-
dimento e nenhuma suplementação analgésica foi necessária antes 
do parto.
Estudo33 relatou caso de gestante com 20 semanas de gestação, apre-
sentando DPRG refratária ao tratamento conservador. A gestante 
tinha histórico de dor semelhante em gestação anterior e no exa-
me físico apresentava testes de provocação de dor positivos bilate-
ralmente, indicando a articulação sacroilíaca como origem de dor. 
Foi submetida à infiltração das articulações sacroilíacas guiadas por 
ultrassonografia, com a administração de 20mg de triancinolona e 
5mL de lidocaína a 1%. Após o procedimento, apresentou ausência 
de dor; após duas semanas, apresentava dor com escore 2 em 10; 
em seguida, relatava ausência de dor até o parto. Não há relatos de 
efeitos adversos ao tratamento.
Estudo34 relatou seis casos de gestantes no segundo trimestre da ges-
tação com DPRG, com dor de origem em articulação sacroilíaca. As 
gestantes foram submetidas à ressonância nuclear magnética, sendo 
evidenciado que todas as gestantes apresentavam edema da articu-
lação e que duas, além do edema, apresentavam fraturas sacral de 
estresse. As gestantes foram submetidas à infiltração da articulação 
sacroilíaca guiada por ultrassonografia, sendo administrados 40mg 
de metilprednisolona e 5mL de lidocaína a 2%. Todas as gestantes 
apresentaram bom controle da dor e foram acompanhadas até o 1º 
mês pós-parto, avaliando-se o Oswestry Disability Index e a EAV, to-
dos com melhora importante, sem relato de efeitos adversos34.
Embora a DPRG seja uma queixa muito comum, ela é subtratada. 
Repouso prolongado na cama ou tratamentos inadequados estão asso-
ciados à diminuição da atividade física. Isso não só aumenta o risco de 
complicações obstétricas, mas também o risco de cesarianas. Existem 
poucas opções terapêuticas seguras para o tratamento da dor durante a 
gravidez e terapias físicas apresentam eficácia limitada34.
Mesmo com poucos casos relatados, o tratamento intervencionista 
da dor parece ter perfil adequado em gestantes, por utilizar fárma-
cos com baixa incidência de efeitos adversos tanto na gestante quanto 
no feto e com resultados satisfatórios na diminuição da dor. Taxas de 
remissão com duração de 1 a 6 meses foram relatadas em 60 a 80% 
dos pacientes submetidos à infiltração da articulação sacroilíaca35. Em 
estudo com mais de 1 milhão de gestantes, cerca de uma em cada 5 
recebeu prescrição de opioides36. Esses resultados não refletem ape-
nas a alta prevalência de síndromes de dor durante a gravidez, mas 
também mostram tendência crescente de uso de opioides neste grupo 
de pacientes, tornando evidente que estratégias de tratamento da dor 
multimodais e mais equilibradas devem ser priorizadas37. 
Não há relatos de que os esteroides associados à lidocaína durante os 
2º e 3º trimestres da gravidez causem efeitos adversos significativos 
neste grupo de pacientes. Trabalhos que investigam a associação do 
uso de corticoides no primeiro trimestre da gravidez e o aumento na 
incidência de malformações evidenciaram possível aumento na inci-
dência de lábio leporino com ou sem fenda palatina, entretanto, os 
dados são conflitantes e a contribuição das condições maternas sub-
jacentes não ficou clara38. Existem poucas evidências de um risco au-
mentado de parto prematuro, baixo peso ao nascer ou pré-eclâmp-
sia devido ao uso crônico de corticosteroides sistêmicos durante a 
gravidez. Além disso, faltam evidências da relação entre o uso de 
corticoides e o desenvolvimento de diabetes mellitus gestacional34. 

São fármacos utilizados com frequência na gestação, por exemplo, 
para maturação pulmonar do feto, quando há risco de trabalho de 
parto prematuro, com segurança38.
Os corticoides são fármacos anti-inflamatórios e imunossupressores 
potentes, usados no tratamento de diversas doenças. O uso de cor-
ticoides durante a gestação pode ter indicações maternas (doenças 
autoimunes, asma e outras) e fetais (maturação pulmonar fetal, hi-
perplasia adrenal congênita, trombocitopenia fetal autoimune, den-
tre outros). A dexametasona e a betametasona, fármacos que podem 
atravessar facilmente a placenta, são mais adequadas quando existem 
indicações fetais. A prednisona e a metilprednisolona apresentam 
passagem transplacentária limitada e, portanto, são mais apropriadas 
para o tratamento de doenças maternas40,41.
O uso de anestésicos locais durante a gestação não aumenta o risco 
de teratogenicidade, sendo a lidocaína o anestésico mais utilizado39. 
Apesar de poucos estudos, a ropivacaína apresenta classificação B1 
(“Fármacos que foram tomados por um número limitado de mulheres 
grávidas e mulheres em idade fértil, sem que se tenha observado um au-
mento da frequência de malformações ou outros efeitos prejudiciais dire-
tos ou indiretos no feto humano. Os estudos em animais não mostraram 
evidência de um aumento da ocorrência de lesões fetais”) pela Classifi-
cação Australiana de Fármacos na Gestação, parecendo ser segura a 
utilização em gestantes42, com perfil de maior duração do bloqueio.

CONCLUSÃO

A dor pélvica é um sintoma frequente durante a gestação, pode 
ocorrer em mais de 20% das gestantes e existem diversas opções de 
tratamento, desde terapias mais conservadoras e menos invasivas até 
procedimentos de intervenção. Apesar disto, ainda existem dúvidas 
sobre o diagnóstico e o manejo adequado desta condição. O trata-
mento da DPRG é difícil pelo receio de que o tratamento possa cau-
sar alterações na gestante e no feto. Medidas conservadoras são mais 
utilizadas, porém, apesar de poucos casos descritos na literatura, os 
bloqueios articulares vêm sendo descritos como terapêutica eficaz e 
promissora. O uso do ultrassom para orientação do bloqueio articu-
lar pode aumentar a eficácia e a segurança para a paciente.
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