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Editora do BrJP: mais uma grande missão no cenário da dor
BrJP Editor: another great mission in the pain scenario
DOI 10.5935/2595-0118.20220016

Quanta honra e regozijo assumir o cargo de Editora-chefe do Brazilian Journal of Pain (BrJP), gestão 2022-2023, periódico pelo qual nutro
o maior respeito, especialmente pela sua representatividade científica na área da dor no Brasil e na América Latina. É, de fato, enorme a responsabilidade que os associados da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED) me outorgaram e confiaram.
Expresso que estou dedicando tempo, energia e mente no intuito de entregar o máximo melhor de minha experiência acumulada até aqui e
poder retribuir para a nossa comunidade científica. Contem com minha disposição, disponibilidade, conhecimento, capacidade de gestão de
processos e pessoas e expectativa positiva. Há, sim, muitos desafios. Alguns já conhecidos, outros não. Para enfrentá-los e vencê-los, estou certa
de contar com a parceria, o engajamento e a colaboração de todos. O BrJP é o meu novo grande desafio no cenário da dor.
No presente momento, encontro a revista indexada nas bases LILACS e Scielo. No início de 2018, o BrJP, anteriormente chamado Revista
Dor: Pesquisa Clínica e Terapêutica, teve seu nome modificado no intuito de promover maior visibilidade no cenário internacional, visto
que periódicos científicos com título em inglês, idioma considerado universal no contexto científico, são mais facilmente acessados por toda
a comunidade científica. Continuaremos trabalhando com a publicação em Ahead of Print (AOP) e adequando o Corpo Editorial conforme
previsto no Estatuto da SBED, honrando as ações demandadas na gestão que nos antecedeu1,2.
A prioridade da nossa proposta editorial se dá em três frentes: 1. otimizar a qualidade de todo o material produzido e publicado no BrJP, do
formato à técnica de escrita científica, da ética ao rigor metodológico; 2 atender às exigências de indexação nacionais e internacionais para que
possamos indexá-lo em outras plataformas como LATINDEX e Pubmed; 3. aumentar visibilidade e credibilidade para galgar novos espaços
rumo à internacionalização do periódico.
Manteremo-nos focados junto ao nosso Corpo Editorial e revisores especialistas para manter a política editorial e a qualidade científica do
BrJP, valorizando: 1. objetividade, agilidade, coerência e transparência no processo editorial, ancorado no processo de revisão por pares externos mascarada; 2. credibilidade junto aos autores e consumidores do nosso produto/serviço; 3. qualidade do formato e do conteúdo; 4. análise
sistemática do rigor metodológico por meio de guidelines internacionais específicas para cada tipo de estudo; 5. contemplação e aderência
a diretrizes éticas nacionais e internacionais; 6. divulgação de conflitos de interesse financeiros, correção de erratas, retratações explícitas e
oportunidade para que sejam apresentados comentários e opiniões divergentes1.
Estou certa de contar com o apoio dos autores, dos revisores, do Corpo Editorial e da Diretoria da SBED. É imprescindível que autores
submetam artigos bem escritos, respeitando a ética de pesquisas em seres humanos e animais, seguindo guidelines padrão-ouro internacionais
para elaboração de artigos científicos e prezando, indiscutivelmente, pelo maior rigor metodológico possível.
Essencialmente, os revisores devem ser bastante criteriosos na revisão dos artigos que lhes são atribuídos, emitindo pareceres sobre forma e
conteúdo com coerência e detalhamento para que possam efetivamente auxiliar os autores no processo de correções e com a agilidade necessária. Os editores associados têm papel decisivo no processo editorial, designando revisores com pertinência, administrando prazos entre as
etapas e realizando compêndios de informações baseadas nos pareceres dos revisores para substancialmente auxiliar a Editora-chefe na tomada
de decisão para cada artigo científico. Da Diretoria da SBED, estimamos o apoio logístico e administrativo necessário para manutenção da
qualidade da revista.
Finalizo ratificando minha missão de trabalhar com afinco e responsabilidade para gradativamente conduzirmos o BrJP a alcançar mais
reconhecimento e maior nível científico.
Josimari Melo DeSantana
Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Fisioterapia, Programa de Pós-Graduação em Ciências
da Saúde, Programa de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas, Sergipe, SE, Brasil.
http://orcid.org/0000-0003-1432-0737
E-mail: editor.brjp2223@dor.org.br
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Associação entre fatores psicossociais em trabalhadores e dor
multirregional: estudo transversal
Association between psychosocial factors in workers and multisite pain: cross-sectional study
Beatriz Suelen Ferreira Faria1, Josiane Sotrate Gonçalves1, Tatiana de Oliveira Sato1
DOI 10.5935/2595-0118.20220002

RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Fatores psicossociais podem
estar associados à dor multirregional, caracterizada por sintomas
de dor em mais de uma parte do corpo. O objetivo do presente
estudo foi determinar associações entre fatores psicossociais e dor
multirregional em uma população de trabalhadores.
MÉTODOS: Foi realizado um estudo transversal com 195 trabalhadores (professores, técnicos administrativos, profissionais
de saúde, faxineiros e funcionários de zoológicos). Os fatores
psicossociais foram avaliados por meio da versão abreviada da
segunda versão do Copenhagen Psychosocial Questionnaire. A dor
multirregional foi identificada por meio do Nordic Musculoskeletal Questionnaire.
RESULTADOS: A dor multirregional foi associada com demandas quantitativas (OR=1,31; IC 95%: 1,06-1,63), ritmo
de trabalho (OR=1,20; IC 95%: 1,01-1,43), demandas emocionais (OR=1,39; IC 95%: 1,18- 1,63), compromisso com
o local de trabalho (OR=0,75; IC 95%: 0,62-0,91), previsibilidade (OR=0,86; IC 95%: 0,76-0,99), satisfação no trabalho (OR=0,53; IC 95%: 0,32-0,88), conflito trabalho-família
(OR=1,37; IC 95%: 1,16-1,62), justiça (OR=0,81; IC 95%:
0,69-0,94), percepção geral de saúde (OR=0,54; IC 95%:
0,38-0,76 ), burnout (OR=1,41; IC 95%: 1,17-1,69) e estresse
(OR=1,41; IC 95%: 1,18-1,68).
CONCLUSÃO: Vários fatores psicossociais foram associados à
dor multirregional, indicando que estes devem ser abordados no
manejo da dor.
Descritores: Ambiente de trabalho, Dor crônica, Esgotamento
psicológico, Estresse psicológico.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Psychosocial factors
may be associated with multisite pain, which is characterized
by pain symptoms in more than one part of the body. The
aim of the present study was to determine associations between psychosocial factors and multisite pain in a population
of workers.
METHODS: A cross-sectional study was conducted involving
195 workers (educators, administrative technicians, healthcare
workers, cleaners, and zookeepers). Psychosocial factors were
evaluated using the short form of the second version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire. Multisite pain was identified using the Nordic Musculoskeletal Questionnaire.
RESULTS: Multisite pain was associated with quantitative demands (OR=1.31; 95% CI: 1.06-1.63), work pace (OR=1.20;
95% CI: 1.01-1.43), emotional demands (OR=1.39; 95% CI:
1.18-1.63), commitment to the workplace (OR=0.75; 95% CI:
0.62-0.91), predictability (OR=0.86; 95% CI: 0.76-0.99), job
satisfaction (OR=0.53; 95% CI: 0.32-0.88), work-family conflict (OR=1.37; 95% CI: 1.16-1.62), justice (OR=0.81; 95%
CI: 0.69-0.94), general health perception (OR=0.54; 95% CI:
0.38-0.76), burnout (OR=1.41; 95% CI: 1.17-1.69), and stress
(OR=1.41; 95% CI: 1.18-1.68).
CONCLUSION: Several psychosocial factors were associated
with multisite pain, indicating that these factors could be considered in the multisite pain management.
Keywords: Burnout psychological, Chronic pain, Stress psychological, Working environment.
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INTRODUÇÃO
Os fatores psicossociais do trabalho se referem à interação entre o
local de trabalho e fatores humanos, podendo influenciar a saúde, o
desempenho e a satisfação no trabalho1,2. Trabalhadores com alta demanda de trabalho, controle limitado e pouco apoio dos supervisores e colegas de trabalho têm níveis mais altos de estresse psicossocial
no local de trabalho1. Além disso, o estresse psicossocial no trabalho
está relacionado ao desenvolvimento de dor crônica3.
A dor musculoesquelética é muito comum na população trabalhadora e tem sido associada tanto a altas demandas de trabalho quanto
ao baixo nível de controle4-6. Há evidências de que a dor em um local
do corpo aumenta a chance da dor ocorrer em outras regiões, o que
é conhecido como dor multirregional7. Trabalhadores com dores em
vários locais correm maior risco de desenvolver incapacidade de trabalho8. Além disso, um número maior de locais com dor resulta em

Associação entre fatores psicossociais em trabalhadores
e dor multirregional: estudo transversal

um maior nível de incapacidade, bem como a uma pior saúde física
e psicológica9.
Estudos identificaram uma associação entre dor multirregional e
fatores psicossociais. O baixo apoio social é o fator mais frequente
associado a dor multirregional10-17. Entretanto, altas demandas de
trabalho12-16,18 e baixo nível de controle11,15,17 também são citados.
Outros autores relatam que a satisfação no trabalho10,19, o espírito de
equipe19, a influência no trabalho12,18,19 e as demandas emocionais14
são fatores preditivos para a dor multirregional. Entretanto, a maioria desses estudos avaliou fatores psicossociais usando o modelo de
demanda, controle e apoio social17, segundo o qual a combinação
da alta demanda de trabalho e baixo controle aumenta o risco de
problemas de saúde e diminui o bem-estar1.
O Questionário Psicossocial de Copenhague (COPSOQ) é outro
instrumento usado para avaliar fatores psicossociais. Este questionário inclui diversos conceitos e teorias e não é baseado em um único
modelo teórico explicativo da relação entre risco psicossocial, local de
trabalho e saúde20-22. O COPSOQ aborda dimensões relevantes para a
investigação22, permitindo uma avaliação mais abrangente dos fatores
psicossociais e possibilitando, dessa maneira, focalizar intervenções em
fatores mais específicos, possivelmente aumentando a eficácia de tais
intervenções na prevenção e controle da dor multirregional.
Existe uma necessidade de estudar a relação entre fatores psicossociais e a dor multirregional por meio de um instrumento que permita uma avaliação mais abrangente dos fatores psicossociais, além
das demandas e controle do trabalho. Dessa maneira, o objetivo do
presente estudo foi determinar associações entre fatores psicossociais
e a dor multirregional em uma população de trabalhadores utilizando a versão curta do COPSOQ II. A hipótese é de que existem
relações entre fatores psicossociais específicos e a dor multirregional.
MÉTODOS
O presente estudo observacional e transversal foi relatado de acordo
com as recomendações da iniciativa STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology)23.
Os critérios de inclusão foram indivíduos com idade entre 18 e 65
anos, trabalhando na mesma função por, pelo menos, seis meses e
que têm uma rotina de trabalho mínima de 20 horas por semana24.
O critério de exclusão foi não ter informações sobre os sintomas
musculoesqueléticos.
Os participantes foram recrutados por meio de mídias sociais,
e-mails e visitas a seus locais de trabalho. A amostra foi composta de
195 trabalhadores: funcionários públicos e prestadores de serviços
nas áreas de educação, saúde, administração, recursos humanos, serviços gerais (limpeza e conservação), manutenção e reparos (auxiliares de construção e funcionários de zoológicos) (Figura 1).
As profissões foram agrupadas em: trabalhadores de colarinho azul
(funcionários de saúde, serviços gerais, manutenção e reparos) e trabalhadores de colarinho branco (professores, profissionais de saúde,
equipe administrativa e equipe de recursos humanos) seguindo a
classificação25.
O presente estudo recebeu a aprovação do conselho de revisão institucional local. Todos os voluntários receberam esclarecimentos sobre
o objetivo do estudo e aqueles que concordaram em participar assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
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Aceitaram participar
n=228
Excluídos (n=33), razões:
- trabalhavam na função por
menos de seis meses (n=17)
- dados ausentes sobre
os sintomas (n=16)
Amostra total (n=195)
Educação (n=52)
Saúde (n=55)
Administração e recursos
humanos (n=39)
Serviços gerais (n=15)
Manutenção e reparo (n=34)
Figura 1. Fluxograma do processo de coleta de dados.

A coleta de dados foi realizada com o auxílio dos seguintes instrumentos: Questionário sociodemográfico abordando dados pessoais
(idade, sexo, estado civil e escolaridade) e dados ocupacionais (função, senioridade profissional e carga horária de trabalho diária);
COPSOQ II-Br: uma versão curta do COPSOQ II-Br foi utilizada para avaliar fatores psicossociais26. Este questionário consiste de
40 itens27 distribuídos entre os seguintes domínios: demandas no
trabalho, influência e desenvolvimento, significado e compromisso, relações interpessoais, liderança, satisfação no trabalho, conflito
trabalho-família, valores no local de trabalho, saúde geral, burnout
e estresse e comportamento ofensivo.
Os itens são pontuados em uma escala Likert (0 = nunca/praticamente nunca, 1 = raramente, 2 = ocasionalmente, 3 = frequentemente, 4 = sempre; ou 0 = quase sempre não, 1 = geralmente
não 2 = às vezes, 3 = geralmente sim, 4 = quase sempre sim). O
item 1B é o único com uma pontuação invertida (0 = sempre, 1 =
frequentemente, 2 = ocasionalmente, 3 = raramente, 4 = nunca/
praticamente nunca). A pontuação total é a soma dos itens de cada
domínio, exceto para o domínio de comportamento ofensivo20 e o
Questionário Musculoesquelético Nórdico (NMQ), administrado
para identificar sintomas musculoesqueléticos em nove regiões do
corpo nos sete dias e 12 meses anteriores, bem como investigar
limitações funcionais e a procura por cuidados de saúde devido a
estes sintomas28,29.
Os participantes relataram a presença/ausência (característica dicotômica) de sintomas músculoesqueléticos, tais como dor, dormência
ou desconforto em cada região do corpo. A dor multirregional foi
definida pela soma do número de regiões com dor nos 12 meses anteriores. As regiões do corpo foram agrupadas em 1) pescoço e ombros; 2) região torácica e lombar; 3) membros superiores (cotovelo
e pulso/mão), e 4) membros inferiores (quadril, joelho e tornozelo/
pé). Se um trabalhador apresentasse dor em duas ou mais regiões, a
dor multirregional era registrada19,30.
Procedimentos
A coleta de dados foi realizada de outubro de 2016 a setembro de
2018. Os questionários estavam disponíveis em formato impresso e
online (Google Forms™).
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O questionário em formato impresso foi administrado por um pesquisador no local de trabalho. Os participantes assinaram o TCLE
antes de participar do estudo. Os questionários foram então distriTabela 1. Dados sociodemográficos da amostra (n=195)
Variáveis

n

Idade (anos)

195

Sexo

195

Feminino
Masculino
Ocupação

%

140

71,8

55

28,2

34

17,4

Serviços de manutenção

15

7,7

Serviços administrativos

39

20,0

Serviços de saúde

55

28,2

Serviços de educação

52

26,7

Tipos de trabalho

195

Colarinho azul

76

39,0

Colarinho branco

119

61,0

84

43,1

Casado/vive com parceiro

111

56,9

21

10,8

Ensino fundamental completo

8

4,1

Ensino médio ou técnico incompleto

2

1,0

Ensino médio ou técnico completo

49

25,1

Ensino superior incompleto

9

4,6

Ensino superior completo

31

15,9

Pós-graduação completa

75

38,5

Tempo na empresa (anos)

193

Horas de trabalho por semana

195

RESULTADOS

4,9

20-30

3

1,6

35-45

175

89,7

17

8,7

Mais de 45

Análise estatística
A análise descritiva dos dados foi realizada utilizando valores médios,
de desvio padrão e de frequência para a amostra total e estratificada
do estudo de acordo com a ocorrência de dor multirregional.
Regressão logística binomial foi realizada para obter a razão de chances (OR) e intervalos de confiança de 95% (IC) para estimativas da
força das associações entre fatores psicossociais e dor multirregional.
As suposições para a análise da regressão logística binomial foram
testadas para investigar a ocorrência de multicolinearidade e outliers
(valor aberrante). Não foi encontrada multicolinearidade entre as
variáveis independentes ou quaisquer outliers significativos. Os fatores de confusão incorporados aos modelos de regressão foram sexo,
idade e tipo de trabalho. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa IBM SPSS Statistics 21 (IBM Corp,
Armonk, NY, EUA).

195

Ensino fundamental incompleto

Turno de trabalho

10,1

195

Solteiro/divorciado/viúvo
Nível educacional

DP

40,9

195

Serviços de limpeza

Estado civil

Média

7,2

195

Dia

167

85,6

Noite

28

14,4

buídos aos participantes com uma explicação prévia sobre as perguntas e a garantia de confidencialidade nas respostas.
Para o questionário on-line, os participantes primeiro tiveram acesso ao TCLE e aqueles que concordaram com os termos do mesmo
procederam ao preenchimento dos questionários. O convite com o
link para completar os questionários estava disponível na mídia social e institucional. Caso os participantes tivessem alguma pergunta,
poderiam contatar o pesquisador através de um endereço de e-mail
fornecido. Responder aos questionários não levou a nenhuma hora
adicional de trabalho ou redução de remunerações.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Institucional para
Pesquisa em Humanos (CAAE: 64255917.7.000).

DP = desvio padrão

A maioria dos trabalhadores era do sexo feminino (72%), 39% haviam concluído a pós-graduação e 86% trabalhavam durante o dia
(Tabela 1).
A prevalência da dor multirregional foi de 61,5% (95% IC: 54,6 a
68,1%). Os sintomas eram mais frequentes no pescoço/ombros e
região torácica/lombar (Tabela 2).
A dor multirregional foi associada a vários domínios do COPSOQ
II. A associação foi direta (OR > 1) para alguns domínios e inversa
(OR < 1) para outros. Os domínios com associação direta foram: demandas no trabalho, conflito trabalho-família, burnout e estresse. Os
domínios com associação inversa foram: significado e compromisso,
previsibilidade, satisfação no trabalho, justiça e percepção geral da
saúde. Modelos não ajustados e ajustados apresentaram resultados
similares (Tabela 3).

Tabela 2. Características dos sintomas e fatores psicossociais da amostra total e estratificada de acordo com a dor multirregional (DMR)
Variáveis

Amostra total (n = 195)
n

%

Pescoço/ombros

119

Torácicos/lombares

120

Membros superiores

58

29,7

Membros inferiores

99

50,8

Média

DP

Ausência de DMR (n = 75)
n

%

61,0

14

61,5

12

Média

DP

Presença de DMR (n = 120)
n

%

18,7

105

87,5

16,0

108

90,0

3

4,0

55

45,8

11

14,7

88

73,3

Média

DP

Sintomas musculoesqueléticos

Continua...
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Tabela 2. Características dos sintomas e fatores psicossociais da amostra total e estratificada de acordo com a dor multirregional (DMR) –
continuação
Variáveis

Amostra total (n = 195)
n

Número de regiões com dor (0 a 4 regiões)

%

195

Ausência de DMR (n = 75)

Média

DP

n

2,0

1,4

75

%

Presença de DMR (n = 120)

Média

DP

n

0,5

0,5

120

%

Nenhuma

35

17,9

35

46,7

-

-

Uma região

40

20,5

40

53,3

-

-

Duas regiões

39

20,0

-

-

39

32,5

Três regiões

46

23,7

-

-

46

38,3

Quatro regiões

35

17,9

-

-

35

29,2

Média

DP

3,0

0,8

Fatores psicossociais
Demandas no trabalho

195

11,1

4,3

75

9,3

4,2

120

12,3

3,9

Influência e desenvolvimento

195

9,8

3,2

75

9,0

3,3

120

10,3

3,1

Significado e compromisso

195

13,2

2,9

75

13,8

2,2

120

12,9

3,3

Relações interpessoais

195

15,7

5,4

75

16,2

5,6

120

15,4

5,2

Liderança

195

10,5

4,1

75

11,1

4,0

120

10,2

4,2

Satisfação no trabalho

195

2,1

0,7

75

2,2

0,6

120

2,0

0,7

Conflito trabalho-família

195

2,5

2,0

75

1,7

1,9

120

2,9

1,9

Valores no local de trabalho

195

10,3

3,9

75

11,0

4,1

120

9,9

3,8

Percepção geral da saúde

195

2,4

1,0

75

2,7

1,0

120

2,3

0,9

Burnout e estresse

195

8,4

3,5

75

7,0

3,5

120

9,2

3,2

Comportamento ofensivo

195

0,5

0,8

75

0,4

0,6

120

0,6

0,9

DMR = dor multirregional; DP = desvio padrão.

Tabela 3. Resultados da análise de regressão logística considerando a dor multirregional como variável dependente
Fatores psicossociais
Demandas no trabalho
Demandas quantitativas
Ritmo de trabalho
Demandas emocionais
Influência e desenvolvimento
Influência no trabalho
Possibilidades de desenvolvimento
Significado e compromisso
Significado do trabalho
Compromisso com o local de trabalho
Relações interpessoais
Previsibilidade
Reconhecimento
Clareza de papéis
Liderança
Qualidade de liderança
Apoio social
Satisfação no trabalho
Conflito trabalho-família
Valores no local de trabalho
Confiança em relação à gerência
Justiça
Percepção geral da saúde
Burnout e estresse
Burnout
Estresse
Comportamento ofensivo

Modelo I
OR
1,20
1,44
1,23
1,43
1,13
1,28
1,10
0,89
0,94
0,77
0,97
0,88
0,95
1,03
0,94
0,91
0,90
0,59
1,39
0,93
0,96
0,82
0,59
1,23
1,39
1,42
1,32

Modelo II
95% IC
1,11 – 1,30
1,18 – 1,77
1,04 – 1,45
1,22 – 1,67
1,03 – 1,24
1,10 – 1,48
0,93 – 1,29
0,79 – 0,99
0,76 – 1,15
0,64 – 0,93
0,92 – 1,03
0,77 – 1,00
0,83 – 1,08
0,87 – 1,21
0,88 – 1,01
0,79 – 1,03
0,78 – 1,03
0,37 – 0,94
1,18 – 1,63
0,86 – 1,01
0,84 – 1,10
0,71 – 0,95
0,43 – 0,81
1,12 – 1,36
1,16 – 1,65
1,20 – 1,36
0,91 – 1,93

OR
1,17
1,31
1,20
1,39
1,07
1,17
1,02
0,88
0,95
0,75
0,96
0,86
0,93
1,01
0,95
0,92
0,91
0,53
1,37
0,92
0,93
0,81
0,54
1,24
1,41
1,41
1,32

95% IC
1,08 – 1,27
1,06 – 1,63
1,01 – 1,43
1,18 – 1,63
0,97 – 1,18
0,99 – 1,37
0,85 – 1,21
0,78 – 0,99
0,76 – 1,19
0,62 – 0,91
0,91 – 1,02
0,76 – 0,99
0,81 – 1,06
0,85 – 1,20
0,88 – 1,02
0,81 – 1,06
0,78 – 1,05
0,32 – 0,88
1,16 – 1,62
0,85 – 1,00
0,80 – 1,07
0,69 – 0,94
0,38 – 0,76
1,12 – 1,37
1,17 – 1,69
1,18 – 1,68
0,89 – 1,97

Modelo I: não ajustado; Modelo II: ajustado para sexo, idade e tipo de trabalho.
Associações significantes estão apresentadas em negrito.
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DISCUSSÃO
O presente estudo encontrou associações entre fatores psicossociais
e dores multirregionais em trabalhadores. A hipótese foi confirmada, pois os resultados indicam associações significativas entre a
dor multirregional e domínios específicos do COPSOQ II. Estes
resultados estão de acordo com os dados relatados em outros estudos que indicam que a dor multirregional está associada a fatores
psicossociais10-19.
A dor multirregional foi associada a altas demandas no trabalho,
especificamente com demandas quantitativas, ritmo de trabalho e
demandas emocionais. A alta demanda no trabalho foi mencionada por outros autores12-16,18,31. Uma meta-análise recente de estudos
longitudinais de coorte confirmou que a tensão no trabalho (ou
seja, alta demanda e baixo nível de controle) é um fator de risco
para dor musculoesquelética (razão de risco: 1,62; 95% IC: 1,22
a 2,15)32. As demandas emocionais foram identificadas como um
fator preditivo para o desenvolvimento da dor multilocal durante
o período de medição de quatro anos (OR: 1,38; 95% IC: 1,21 a
1,56) em uma população de 5136 funcionários do estudo de coorte
prospectivo Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation (STREAM [Estudo sobre Transições de Emprego, Habilidade e
Motivação]) da Holanda14.
Os trabalhadores com dores multirregionais tinham menor compromisso com o local de trabalho, menor satisfação no trabalho, menor
senso de justiça e menor previsibilidade. Os autores10,19 descobriram
que a satisfação no trabalho era um fator de proteção para a dor em
várias localidades. Assim, uma visão geral das revisões sistemáticas
constatou que a baixa satisfação no trabalho estava associada a dores
lombares33. A justiça é um importante valor humano no local de
trabalho e tem um impacto considerável no bem-estar dos trabalhadores. O estudo34 mostrou que a falta de justiça organizacional é
uma fonte de estresse e reações emocionais negativas no trabalho que
podem resultar em problemas de saúde.
O conflito trabalho-família também foi associado com os resultados. O estudo35 encontrou uma associação positiva significativa entre o conflito trabalho-família e a dor lombar/cervical. Houve uma
relação entre conflito trabalho-vida privada e o número de regiões de
dor em um estudo prospectivo de dois anos36. O conflito trabalho-família pode ser definido como um conflito interprofissional, em que
as pressões de papéis do trabalho e da família não são compatíveis37.
Este aspecto é considerado uma fonte potencial de estresse e tem efeitos negativos sobre o bem-estar. A percepção geral da saúde também
foi inversamente associada à dor multirregional. As pessoas com dor
crônica generalizada relatam ter uma percepção pior de seu estado de
saúde38. O burnout e o estresse foram associados à dor multirregional.
Estes são os aspectos psicossociais mais abordados na literatura devido
ao maior impacto negativo sobre saúde física e mental39. Uma revisão
sistemática de estudos prospectivos mostrou uma associação significativa entre burnout e distúrbios musculoesqueléticos40.
Outro resultado importante do presente estudo foi que cerca de 62%
dos trabalhadores apresentaram queixas de dor em mais de duas partes do corpo, as mais afetadas eram o pescoço/ombros (88%) e a
região torácica/lombar (90%). Esta constatação corrobora os dados
descritos em estudos anteriores que relatavam a prevalência da dor
em vários locais entre diferentes populações de trabalho10,31,41,42.
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Um aspecto muito relevante do presente estudo foi a alta prevalência
de dor em vários locais entre os trabalhadores. Este fato ressalta a
importância das avaliações da dor para identificar as regiões afetadas
do corpo e buscar as causas. As intervenções organizacionais podem
ser relevantes para o manejo da dor multirregional.
Algumas limitações devem ser consideradas para este estudo. O desenho transversal não permite estabelecer relações causais entre fatores psicossociais e a dor multirregional. Outras limitações são o
número variado de trabalhadores em cada grupo ocupacional e a
falta de avaliações de somatização e sono, que já foram demonstrados estar relacionados à dor multirregional10,17,43.
CONCLUSÃO
O presente estudo identificou relações entre vários fatores psicossociais e a dor multirregional nos trabalhadores, indicando que estes
fatores poderiam ser considerados no manejo da dor multirregional.
COLABORAÇÕES DOS AUTORES
Beatriz Suelen Ferreira Faria
Análise estatística, Investigação, Redação - Revisão e Edição
Josiane Sotrate Gonçalves
Análise estatística, Conceitualização, Investigação, Metodologia, Redação - Preparação do original, Redação - Revisão e Edição
Tatiana de Oliveira Sato
Análise estatística, Aquisição de financiamento, Conceitualização,
Gerenciamento do Projeto, Metodologia, Redação - Preparação do
original, Redação - Revisão e Edição, Supervisão
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MacDonald W. The impact of job demands and workload on stress and fatigue. Aust
Psychol. 2003;38:2:102-17.
Martinez MC, Fischer FM. Fatores psicossociais no trabalho hospitalar: situações vivenciadas para desgaste no trabalho e desequilíbrio entre esforço e recompensa. Rev
Bras Saúde Ocup. 2019;44:e12.
Bongers PM, de Winter CR, Kompier MA, Hildebrandt VH. Psychosocial
factors at work and musculoskeletal disease. Scand J Work Environ Health.
1993;19(5):297-312.
Boden LI, Sembajwe G, Tveito TH, Hashimoto D, Hopcia K, Kenwood C, Stoddard
AM, Sorensen G. Occupational injuries among nurses and aides in a hospital setting.
Am J Ind Med. 2012;55(2):117-26.
Ihlebaek C, Eriksen HR. Occupational and social variation in subjective health complaints. Occup Med (Lond). 2003;53(4):270-8.
Waters TR. Introduction to ergonomics for healthcare workers. Rehabil Nurs.
2010;35(5):185-91.
Kamaleri Y, Natvig B, Ihlebaek CM, Bruusgaard D. Localized or widespread musculoskeletal pain: does it matter? Pain. 2008;138(1):41-6.
Miranda H, Kaila-Kangas L, Heliövaara M, Leino-Arjas P, Haukka E, Liira J, et al.
Musculoskeletal pain at multiple sites and its effects on work ability in a general working population. Occup Environ Med. 2010;67(7):449-55.
Croft P. The question is not “have you got it”? But “how much of it have you got”?
Pain. 2009;141(1-2):6-7.
Solidaki E, Chatzi L, Bitsios P, Markatzi I, Plana E, Castro F, et al. Work-related and
psychological determinants of multisite musculoskeletal pain. Scand J Work Environ
Health. 2010;36(1):54-61.
Haukka E, Leino-Arjas P, Ojajärvi A, Takala EP, Viikari-Juntura E, Riihimäki H.
Mental stress and psychosocial factors at work in relation to multiple-site musculoskeletal pain: a longitudinal study of kitchen workers. Eur J Pain. 2011;15(4):432-8.
Sembajwe G, Tveito TH, Hopcia K, Kenwood C, O’Day ET, Stoddard AM, et al.
Psychosocial stress and multi-site musculoskeletal pain: a cross-sectional survey of patient care workers. Workplace Health Saf. 2013;61(3):117-25.
Fernandes RCP, Pataro SMS, de Carvalho RB, Burdorf A. The concurrence of musculoskeletal pain and associated work-related factors: a cross sectional study. BMC
Public Health. 2016;16:628.

Associação entre fatores psicossociais em trabalhadores
e dor multirregional: estudo transversal
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Oakman J, de Wind A, van den Heuvel SG, van der Beek AJ. Work characteristics
predict the development of multi-site musculoskeletal pain. Int Arch Occup Environ
Health. 2017;90(7):653-61.
Dragioti E, Gerdle B, Larsson B. Longitudinal associations between anatomical regions of pain and work conditions: a study from The SwePain cohort. Int J Environ
Res Public Health. 2019;16(12):2167.
Larsen LB, Ramstrand N, Fransson EI. Psychosocial job demand and control: multi-site
musculoskeletal pain in Swedish police. Scand J Public Health. 2019;47(3):318-25.
Vleeshouwers J, Knardahl S, Christensen JO. Effects of psychosocial work factors on
number of pain sites: the role of sleep quality as mediator. BMC Musculoskelet Disord. 2019;20(1):595.
Herin F, Vézina M, Thaon I, Soulat JM, Paris C; ESTEV group. Predictive risk factors
for chronic regional and multisite musculoskeletal pain: a 5-year prospective study in
a working population. Pain. 2014;155(5):937-43.
Neupane S, Miranda H, Virtanen P, Siukola A, Nygård CH. Multi-site pain and work
ability among an industrial population. Occup Med. 2011;61(8):563-9.
Kristensen TS, Hannerz H, Høgh A, Borg V. The Copenhagen Psychosocial Questionnaire-a tool for the assessment and improvement of the psychosocial work environment. Scand J Work Environ Health. 2005;31(6):438-49.
Nübling M, Stößel U, Hasselhorn HM, Michaelis M, Hofmann F. Measuring psychological stress and strain at work - evaluation of the COPSOQ Questionnaire in Germany. Psychosoc Med. 2006;3:Doc05.
Fernandes C, Pereira A. Exposição a fatores de risco psicossocial em contexto de trabalho: revisão sistemática. Rev Saúde Pública. 2016;50:24.
Malta M, Cardoso LO, Bastos FI, Magnanini MMF, Silva CMFPD. Iniciativa STROBE: subsídios para a comunicação de estudos observacionais. Rev Saúde Pública.
2010;44(3):559-65.
Korshøj M, Krustrup P, Jørgensen MB, Prescott E, Hansen ÅM, Kristiansen J, et al.
Cardiorespiratory fitness, cardiovascular workload and risk factors among cleaners; a
cluster randomized worksite intervention. BMC Public Health. 2012;12:645.
Basu S, Ratcliffe G, Green M. Health and pink-collar work. Occup Med.
2015;65(7):529-34.
Gonçalves JS, Moriguchi CS, Chaves TC, Sato TO. Cross-cultural adaptation and
psychometric properties of the short version of COPSOQ II-Brazil. Rev Saude Publica. 2021;55:69.
Pejtersen JH, Kristensen TS, Borg V, Bjorner JB. The second version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire. Scand J Public Health. 2010;38(3 Suppl):8-24.
de Barros EN, Alexandre NM. Cross‐cultural adaptation of the Nordic musculoskeletal questionnaire. Int Nurs Rev. 2003;50(2):101-8.
Pinheiro FA, Tróccoli BT, Carvalho CVD. Validação do Questionário Nórdico

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

BrJP. São Paulo, 2022 jan-mar;5(1):2-7

de Sintomas Osteomusculares como medida de morbidade. Rev Saúde Pública.
2002;36(3):307-12.
Pensola T, Haukka E, Kaila-Kangas L, Neupane S, Leino-Arjas P. Good work ability
despite multisite musculoskeletal pain? A study among occupationally active Finns.
Scand J Public Health. 2016;44(3):300-10.
Oakman J, Stevens M, Karstad K, Hallman DM, Rugulies R, Holtermann A. Do
organisational and ward-level factors explain the variance in multi-site musculoskeletal
pain in eldercare workers? A multi-level cross-sectional study. Int Arch Occup Environ
Health. 2020;93(7):891-8.
Amiri S, Behnezhad S. Is job strain a risk factor for musculoskeletal pain? A systematic
review and meta-analysis of 21 longitudinal studies. Public Health. 2020;181:158-67.
Macfarlane GJ, Pallewatte N, Paudyal P, Blyth FM, Coggon D, Crombez G, et al.
Evaluation of work-related psychosocial factors and regional musculoskeletal pain:
results from a EULAR Task Force. Ann Rheum Dis. 2009;68(6):885-91.
Elovainio M, Kivimäki M, Helkama K. Organization justice evaluations, job control,
and occupational strain. J Appl Psychol. 2001;86(3):418-24.
Nützi M, Koch P, Baur H, Elfering A. Work-family conflict, task interruptions, and
influence at work predict musculoskeletal pain in operating room nurses. Safety
Health Work. 2015;6(4):329-37.
Vleeshouwers J, Knardahl S, Christensen JO. A prospective study of work-private
life conflict and number of pain sites: moderated mediation by sleep problems and
support. J Behav Med. 2019b;42(2):234-45.
Amstad FT, Meier LL, Fasel U, Elfering A, Semmer NK. A meta-analysis of work-family conflict and various outcomes with a special emphasis on cross-domain versus
matching-domain relations. J Occup Health Psychol. 2011;16(2):151-69.
Sylwander C, Larsson I, Andersson M, Bergman S. The impact of chronic widespread
pain on health status and long-term health predictors: a general population cohort
study. BMC Musculoskelet Disord. 2020;21(1):36.
Murofuse NT, Abranches SS, Napoleão AA. Reflexões sobre estresse e burnout e a
relação com a enfermagem. Rev Latino-Am Enferm. 2005;13(2):255-61.
Salvagioni D, Melanda FN, Mesas AE, González AD, Gabani FL, Andrade SM. Physical, psychological and occupational consequences of job burnout: a systematic review of prospective studies. PloS One. 2017;12(10):e0185781.
Neupane S, Nygård CH, Oakman J. Work-related determinants of multi-site musculoskeletal pain among employees in the health care sector. Work. 2016;54(3):689-97.
Christensen JO, Nielsen MB, Finne LB, Knardahl S. Comprehensive profiles of
psychological and social work factors as predictors of site-specific and multi-site pain.
Scand J Work Environ Health. 2018;44(3):291-302.
Aili K, Nyman T, Svartengren M, Hillert L. Sleep as a predictive factor for the onset and
resolution of multi-site pain: a 5-year prospective study. Eur J Pain. 2015;19(3):341-9.

7

ARTIGO ORIGINAL

BrJP. São Paulo, 2022 jan-mar;5(1):8-13

Representações sociais dos profissionais de enfermagem sobre a
avaliação da dor na criança oncológica
Social representations of nursing professionals on pain assessment in pediatric oncology
patients
Martins Rodrigues de Sousa1, Edna Maria Camelo Chaves2, Ana Raquel Bezerra Saraiva Tavares2
DOI 10.5935/2595-0118.20220007

RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Por ser a dor algo subjetivo, uma experiência pessoal e única, os profissionais não podem ignorá-la ou mesmo subestimá-la, ainda mais pensando na
criança oncológica. Objetivou-se apreender as representações
sociais dos técnicos de enfermagem sobre a avaliação da dor na
criança oncológica.
MÉTODOS: Pesquisa qualitativa, utilizou como fundamentação a Teoria das Representações, coleta realizada no setor de cuidados oncológicos pediátricos, no mês de março de 2017.
RESULTADOS: Participaram do estudo seis técnicas de enfermagem, suas falas foram agrupadas, ocorreu categorização temática, a saber: a categoria 1. Percepção da dor na criança oncológica, apresentando duas subcategorias (métodos de avaliação da
dor e protocolo institucional para avaliar a dor) e a categoria 2.
Dificuldades para aplicação do método de avaliação da dor.
CONCLUSÃO: A avaliação da dor da criança oncológica é limitada pelas profissionais de enfermagem, que a realizam de forma
empírica ou mesmo tocando e observando a alteração da face.
Sem um instrumento de medida padronizado e validado, essa
avaliação pode não ser fidedigna, mesmo entendendo que em
parte deve-se ao processo de adaptação à realidade social que foi
estabelecida no sistema de assistência.
Descritores: Cuidados de enfermagem, Dor do câncer, Enfermagem oncológica, Oncologia.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: As pain is subjective,
a personal and unique experience, professionals cannot ignore
it or even underestimate it, especially thinking about the pediatric cancer patient. The objective was to apprehend the social
representations of the nursing technicians on pain assessment in
oncological children.
METHODS: Qualitative research, based on the Representation
Theory. Collection was carried out in the pediatric oncology care
sector in March 2017.
RESULTS: Six nursing technicians participated in the study,
their speeches were grouped through a thematic categorization,
namely: category 1. Pain perception in pediatric cancer patients,
with two subcategories (pain assessment methods and institutional protocol for pain assessment) and category 2: Difficulties in
applying the pain assessment method.
CONCLUSION: Pain assessment of pediatric oncology patients
is limited by nursing professionals, who perform it empirically
or even through touching and observing face changes. Without a
standardized and validated measurement instrument, this assessment may not be reliable, even though it’s understandable that
this is partly due to the process of adapting to the social reality
that was established in the care system.
Keywords: Cancer pain, Nursing care, Oncology nursing, Pain
measurement.
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O câncer é visto como um dos principais problemas de saúde pública no mundo, comprometendo não apenas a saúde da população,
mas a estabilidade psicológica de quem o vivencia1. Dentre as causas
de mortes infantojuvenis no Brasil, o câncer aparece em destaque
por apresentar maior número de mortes em crianças e adolescentes
entre um e 19 anos de idade2.
O câncer infantojuvenil envolve um conjunto de doenças constituídas pela multiplicação descontrolada de células anormais e por
células indiferenciadas. Dentre os tipos mais comuns, estão as leucemias, linfomas, neuroblastoma, tumor de Wilms, retinoblastoma,
sarcomas, osteosarcomas e tumores germinativos3.
São várias as mudanças de quem recebe o diagnóstico de câncer,
quando acontece na infância não é diferente. Desde o diagnóstico,
tratamento e desfecho da cura ou sua impossibilidade, há graus variados de sofrimentos para a família, profissionais e principalmente para a criança. Essas etapas, repletas de significados, provocam
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mudanças que necessitam de ajustamento e acompanhamento pela
equipe multidisciplinar, inclusive psicológico para a familia2,3.
Durante a internação para o tratamento do câncer, a criança passa
pela alteração de sua rotina devido aos exames, procedimentos dolorosos e invasivos, como quimioterapia, e vários efeitos adversos, que
podem afetar o desenvolvimento físico, intelectual e emocional4.
A criança recebe tratamento de acordo com o tipo de câncer que
apresenta, os quais podem ser quimioterapia, radioterapia e cirurgia.
Dentre os efeitos adversos que podem surgir com o tratamento, estão as alterações no sistema digestório, como náuseas, vômitos, diarreia, redução do apetite e apatia, com consequente perda do cabelo
e peso5,6.
Para isso, a atribuição do enfermeiro consiste em realizar assistência
aos pacientes oncológicos, compreendendo avaliação diagnóstica,
tratamento, reabilitação e atendimento aos familiares, além do desenvolvimento de ações educativas junto à população para prevenção e tratamento do câncer infantil1.
A enfermagem está presente em diferentes etapas do cuidado, integrando a família ao tratamento, minimizando o sofrimento infantil,
buscando a promoção de ações de controle da dor, bem como reconhecendo os sinais e sintomas da doença3. A qualificação do profissional permite que se desenvolva assistência pediátrica, observando
e compreendendo todos os fenômenos que envolvem o tratamento
do câncer1.
Um evento muito comum e angustiante no tratamento do câncer
infantil é a dor, definida como uma “experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma
lesão tecidual real ou potencial”7. Essa dor pode estar associada a um
efeito secundário, como tratamento, procedimentos diagnósticos
invasivos e tratamento farmacológico, ou mesmo uma combinação
de fatores estressores devido à internação prolongada, perda de autonomia da criança e medo5,6.
Mesmo entendendo que a dor é uma experiência pessoal e única,
associada a fatores biológicos, psicológicos e sociais, deve-se lembrar
que se trata de fenômenos diferentes7; não se deve ignorá-la ou mesmo subestimá-la, especialmente ao se tratar de criança oncológica.
Para isso, o profissional deverá ser sensível e entender a dor como
um fenômeno, que está presente em todas as etapas do tratamento.
Partindo dessa perspectiva, considera-se fundamental o gerenciamento da dor na criança oncológica como um cuidado de enfermagem, o qual deve contemplar a multidimensionalidade da dor
oncológica crônica, percebendo o sofrimento infantil e familiar,
bem como aspectos subjacentes que permeiam o processo de hospitalização infantil6. Dessa forma, a Teoria das Representações Sociais
(TRS) permite compreender a dor da criança com câncer partindo
de diversas representações para os profissionais, possibilitando assistência ampliada baseada na construção da realidade. Em se tratando
de uma teoria sobre a produção dos saberes sociais8,9, ampliar o olhar
da dor partindo da visão dos profissionais possibilitaria a produção
do cotidiano da criança, fazendo-o pertencer ao mundo de experiências vividas pelos profissionais.
Logo, a TRS é vista como modalidade de conhecimento elaborada
de forma social e compartilhada, objetivando a contribuição para
construção da realidade comum ao conjunto social8-10. Assim, os fenômenos que fazem parte das TRS podem ser vistos por toda parte,
desde a cultura, locais de trabalho, instituições, práticas sociais e até
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mesmo diante dos pensamentos individuais. Para se ter uma Representação Social (RS), o objeto em estudo deve ter, inicialmente, uma
suficiente relevância cultural ou uma espessura social10.
Ante o exposto, percebeu-se a importância de apreender esse conhecimento que os técnicos de enfermagem possuem sobre as medidas
de avaliação da dor na criança oncológica e quais os meios de intervenção que usam para prevenção da dor. Isto posto, objetivou-se
apreender as representações sociais dos técnicos de enfermagem sobre a avaliação da dor na criança oncológica.
MÉTODOS
Este estudo foi elaborado com base no guia Consolidated Criteria for
Reporting Qualitative Research (COREQ)11.
O autor estudante do último período de enfermagem conduziu todas as entrevistas após treinamento sobre condução das entrevistas.
Não havia nenhum tipo de relacionamento previamente estabelecido entre os entrevistados e entrevistadores. Inicialmente, as
participantes da amostra não sabiam quaisquer informações sobre
o entrevistador, nem quais seriam seus objetivos pessoais, nem as
razões que o motivaram a desenvolver a pesquisa. Posteriormente,
foi apresentado o objetivo estabelecido na presente pesquisa, a saber, investigar as RS dos técnicos de enfermagem sobre a avaliação
da dor na criança oncológica. Ademais, não foram relatadas para
as participantes informações quaisquer sobre o entrevistador, quais
seriam suas expectativas, suposições, razões e interesses no tópico
da pesquisa.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que utilizou como fundamentação a TRS para apreender as representações sociais dos técnicos de
enfermagem sobre a avaliação da dor na criança oncológica.
O processo de amostragem foi por conveniência. A coleta foi realizada no Setor de Cuidados Oncológicos Pediátricos de um hospital
de referência no Ceará. A Unidade Oncológica Pediátrica é anexa a
ala de pediatria do referido hospital. No período da coleta, encontrava-se com uma enfermeira diarista e seis técnicos de enfermagem.
Para atingir o objetivo proposto, optou-se por entrevistar os técnicos, obedecendo aos critérios de inclusão: técnicos de enfermagem,
lotados no setor de oncologia pediátrica e com mais de 6 meses de
experiência no setor. Como critério de exclusão, foram considerados: técnicos de enfermagem com tempo de serviço inferior a seis
meses e aqueles que estivessem de férias e/ou atestado médico.
Os participantes foram abordados pessoalmente, sendo previamente
agendadas datas e horário para sua realização. Foram incluídas seis
técnicas de enfermagem no estudo. Nenhuma pessoa se recusou a
ser entrevistada nem desistiu de permanecer no estudo a posteriori.
Os dados foram coletados no local de trabalho das profissionais, no
repouso de enfermagem do setor de trabalho, em ambiente calmo e
privativo, apenas com o entrevistador e a participante, para preservar
sua individualidade. Cabe lembrar que alguns dados das participantes foram coletados, como sexo, idade, tempo de experiência profissional na unidade e curso de capacitação e qualificação profissional.
O entrevistador forneceu instruções iniciais e perguntas para a amostra do estudo, por meio de um roteiro de entrevista semiestruturado
com perguntas norteadoras que pudessem atingir o objetivo da pesquisa, sem ter realizado etapa com teste-piloto. As entrevistas foram
realizadas uma única vez com cada participante. Cabe informar que
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os participantes foram questionados acerca do uso de escalas para
avaliação da dor no setor de oncologia pediátrica. Contudo, diante
da inexistência do uso de instrumentos validados e padronizados, o
roteiro sofreu adaptações para saber como os técnicos de enfermagem realizam e compreendem a dor na criança.
Cada entrevista teve uma duração aproximada de 30 minutos, sem
uso de gravador. Não foram feitas notas de campo durante e/ou após
a entrevista. A saturação de dados não foi discutida nesse estudo. As
transcrições foram devolvidas aos participantes para comentários e
edição das informações transcritas, com posterior devolução ao pesquisador.
Foram utilizados quatro codificadores, representados como duas
categorias, sendo que uma das categorias apresentou duas subcategorias. A partir dos relatos das profissionais entrevistadas, os temas
foram derivados dos dados, o que gerou a categorização temática, a
saber: 1. Percepção da dor na criança oncológica (que apresentou,
por sua vez, duas subcategorias: 1.a. Métodos de avaliação da dor e
1.b. Protocolo institucional para avaliar a dor) e 2. Dificuldades para
aplicação do método de avaliação da dor.
As citações das participantes encontram-se apresentadas para melhor
exemplificar e ilustrar os achados obtidos durante a entrevista. Cada
citação está identificada para preservar o anonimato dos participantes e organizar os dados, usando os códigos TE, referente a ‘’técnico
de enfermagem’’, seguido por números, determinando a sequência
das entrevistas.
Esta pesquisa respeitou todos os preceitos éticos da Resolução
466/2012, que regem as pesquisas envolvendo seres humanos, com
parecer nº 2.085.927.
RESULTADOS
A participação nesta pesquisa se deu totalmente por técnicos de
enfermagem, mostrando dominância do sexo feminino. No que se
refere ao tempo de experiência na área de oncologia pediátrica, uma
das participantes possuía entre seis meses e um ano de experiência,
três possuem entre dois e cinco anos e duas entre 10 e 16 anos de
experiência.
Quanto aos cursos de capacitação e/ou especialização específica para
oncologia pediátrica, nenhuma apresentou formação na área, mas
apresentaram experiência profissional em Pediatria, Clínica Médica,
Centro Cirúrgico e Geriatria.
Percepção da dor na criança oncológica
Na primeira categoria, foi possível observar a percepção que as técnicas de enfermagem possuem em reconhecer a dor que é sentida
pela criança oncológica, bem como reconhecer em quais momentos
apresenta maior ocorrência, esboçando reações dolorosas e quais os
métodos que utilizam para realizar a avaliação da dor.		
			
“Eu percebo pelas manifestações, assim no caso de inquietação, choro
frequente, agitação, uma palidez e uma sudorese” (TE2).
“Percebo sim, é choro persistente, irritabilidade, fica inquieto” (TE3).
“Sim. Assim, porque é notável, não é? O choro é, o choro mesmo” (TE6).
Já outras afirmaram que a dor só é observada durante a realização
de procedimentos sabidamente dolorosos, como: acessos venosos,
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curativos e administração de fármacos. Entretanto, uma entrevistada
relacionou a dor como fator proveniente da própria doença e outra
mencionou o medo.
“Digamos, se for uma dor de uma cirurgia, alguma coisa, quando toco a
criança já começa a chorar, fica irritada. E se for do acesso, quando está
fazendo uma medicação e esteja fora da veia, só em você tocar, às vezes
só em olhar já começam a chorar” (TE4).
“Numa punção periférica, numa administração de medicamento, é,
rotineira mesmo, não é? Porque normalmente uma criança sente dor
quando você vai fazer um procedimento ou da doença dela mesmo, dependendo do estágio que esteja” (TE1).
“Quando a gente está fazendo algum tipo de procedimento, tem criança
que está chorando, por vezes porque está com dor, já tem outras que não.
Por medo, quando a gente está puncionando um acesso, trocando um
curativo, por estar mexendo com ela, às vezes não é dor, a gente percebe
que não é dor, é só medo” (TE5).
Métodos de avaliação da dor
Quando questionadas sobre o conhecimento de métodos que podem ser usados para avaliar e mensurar a dor da criança, apenas uma
relatou escala numérica, descrevendo como é realizada.
“Eu conheço aquela da escala de números. A escala numérica que você
pede para a criança dizer sua dor, de 0 a 10 quanto é”? (TE1).
As demais participantes não souberam relacionar instrumentos de
avaliação de dor válidos, e demonstraram em suas falas que realizam
a avaliação usando métodos empíricos, como palpação e movimentação na criança ou mesmo a experiência subjetiva de longos anos
de trabalho no setor.
“Sim. No caso tocando a criança, quando você pega, no caso às vezes
para você colocar na cama ou na cadeira, então você percebe que está
com dor” (TE6).
“O método mais conhecido no caso é a palpação” (TE2).
“Ao tocar, movimentar a criança, a gente identifica se está sentindo dor
ou não” (TE5).
“Que a gente utiliza na maioria das vezes é o toque, que a gente toca no
local afetado, que a mãe acha que a criança esteja sentindo, se o choro
persistir a gente comunica o médico” (TE4).
“Pela minha experiência, observo muito, sabe! Observo como aquela
criança está, como ela está se comportando, é mais isso. É mais questão
de experiência” (TE3).
Protocolo institucional para avaliar a dor
Como a unidade de oncologia pediátrica não possui um protocolo
institucional para avaliar a dor, as técnicas de enfermagem observam
outras alterações nas crianças. Logo, a inexistência do protocolo validado e padronizado dificulta as condutas dos profissionais, bem
como assistência adequada à criança e reitera que se existe não foi
repassado para todas as profissionais.
“Protocolo não” (TE4).
“Não, eu não utilizo aqui na oncologia pediátrica não” (TE5).
“Não. Assim eu não conheço não. No caso assim, só as próprias queixas
das crianças” (TE6).
“Não, a gente não tem essa prática do método não. É mais pelos sintomas” (TE2).
“Até o meu conhecimento não. Se tem, não foi repassado para os profissionais” (TE1).
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“Não. Eu não uso esse método, avalia quando está em contato com a
criança, quando vai puncionar ‘um acesso’, é a única maneira que tem
de avaliar a dor, se for movimentar, aí vê através do choro e da inquietação” (TE3).
Dificuldades para avaliar a dor
Como as técnicas de enfermagem não passaram por nenhum tipo de
curso de capacitação e qualificação sobre humanização da assistência
à criança oncológica que contemplasse avaliação da dor, houve uma
dificuldade em responder de forma técnica e embasada na literatura
como reconhecem a dor, demonstrando que a avaliação empírica se
sobressai, além dos anos de experiência profissional, sendo levadas a
questionar e desqualificar a existência real dessa dor.
“Você tem de saber lidar com a criança para saber se é um choro de
fome, se realmente é de dor. Por exemplo, uma criança que não quer sugar, uma criança que por nada acalenta, aquele choro frequente, aquela
criança não está normal, alguma coisa está acontecendo, ela está sentindo alguma dor, eu vejo assim, porque criança que chora, alguma coisa
sente” (TE3).
“Existe! Só não sei dizer qual” (TE4).
“Não, não é fácil não. Muitas vezes a criança não está com uma dor
física, às vezes é dor psicológica, pelo ambiente que ela se encontra, pelo
estado que ela está” (TE5).
Criar métodos de avaliação devido à inexistência da padronização,
além de observar o comportamento da criança aliada a experiência
profissional, possibilitam interpretar corretamente suas reações no
que se refere a dor da criança.
“Sim, tem dificuldade, pois não tem um método que avalie. Um método
eficaz que possa ser utilizado e dar uma resposta de imediato, a gente
não tem” (TE2).
“Na realidade como te disse, não existe, a gente que cria, muitas vezes
como eu dei o exemplo da medicação, porque assim é a única forma que
a gente tem, mas na realidade não existe” (TE1).
“Não, acho que não é fácil, vai depender muito da sua experiência ali, o
dia a dia com aquela criança” (TE6).
Todas as participantes consideraram não ser fácil avaliar a dor, ainda
mais quando não se conhece e não se considera a dor como sendo
algo real. Salienta-se que não só a observação, mas sensibilização e
tempo de experiência do profissional, possibilitam avaliar a dor e
manejá-la de forma adequada, minimizando sofrimentos e traumas.
DISCUSSÃO
Os fragmentos das entrevistas evidenciaram a existência de representação da dor na criança oncológica, pois as entrevistadas reconhecem a dor durante o tratamento e procedimentos, mas não sabem
quantificá-la. As técnicas questionam se a dor é real ou imaginária,
ignorando a informação relatada pela criança.
As representações são fenômenos complexos que atuam sobre a
vida social. Essa complexidade permite dizer que sua manifestação
pode ocorrer através de diversos elementos, quer sejam informativos,
crenças ou opiniões. Com isso, esses fenômenos são repassados e
compartilhados, tendo como objetivo prático a construção de uma
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realidade que seja comum a um determinado conjunto social8. As
participantes deste estudo reconhecem a dor, principalmente por
meio do comportamento da criança, desde inquietação, choro frequente, agitação, palidez e sudorese. No entanto, os instrumentos
validados, que permitem mensurar a dor, ainda não foram instituídos na rotina da unidade para avaliação eficaz.
A dor da criança com câncer por vezes é reconhecida apenas diante
da realização do procedimento doloroso, como punção ou no período pós-operatório. Contudo, existe questionamento das profissionais se a dor é real ou imaginária. Esse descrédito no discurso
da criança pode ser evidenciado quando a participante menciona
o surgimento da dor devido ao medo da punção, e isso conduz ao
pensamento sobre a representação da fala da criança ou a construção
da própria infância.
A infância foi construída a partir de vários eventos históricos, culturais, sociais e econômicos que interferiram e ainda podem interferir
nessa construção social. As concepções vistas como “universalizantes”
e “naturalizantes” são baseadas em outras infâncias, embora possam
ter sido constituídas a partir das construções sociais, envoltas de vários significados de acordo com as diversas camadas da sociedade12.
É importante a visão do profissional sobre a dor da criança e seu
discurso quanto ao fato de ser real ou imaginária, mas é preciso compreender como o profissional enxerga, avalia e acredita na criança e
em seu discurso, visto que a falha nessa compreensão pode levar a
negligência e/ou subestimação da dor, causando mais sofrimento.
Quando se consideram as representações sociais do câncer, devem
ser detectadas suas dimensões, principalmente as negativas verbalizadas pelos pacientes, associadas sempre ao temor da morte, sofrimento e dor, além do tratamento, por vezes, prolongado, levando a dificuldade no enfrentamento da doença. Contudo, mesmo
entendendo a associação entre gravidade das neoplasias com dor
e sofrimento, torna-se necessário repensar formas de ressignificar
essa experiência, ampliando o olhar para “viver, sentir e falar”,13
respeitando a idade dos envolvidos, bem como sua identidade e
pertencimento.
Quando se analisa a construção social da infância baseada na realidade social, não para justificar a visão de exclusão do discurso
da criança, é possível entender como o profissional construiu seu
conceito de infância. Logo, essas ações implicam na produção e
reprodução dessas realidades, levando ao comprometimento da
assistência realizada12.
Observar e compreender cada elemento representacional é importante na assistência pediátrica, considerando a complexidade das
mudanças no cotidiano diante do adoecimento infantil, tanto no
contexto individual quanto familiar e sua nova configuração social13.
O que se viu ao longo dos tempos na prática clínica foi a construção do poder nas decisões durante a internação e realização dos
cuidados à criança, o qual sempre esteve subordinado aos seus
responsáveis legais, quer sejam pais ou tutores, e profissionais de
saúde. Evidentemente, devido às características jurídicas construídas no Brasil, a criança não possui espaço para opinar ou mesmo
participar nessa tomada de decisão e nem diante dos procedimentos que serão realizados14.
Essas representações compõem a consciência coletiva, além de explicar objetos e acontecimentos em torno do fenômeno, tornando-os
mais acessíveis à compreensão de qualquer um10.
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Utilizar apenas métodos empíricos ao avaliar a dor, justificada na
experiência profissional, pode resultar numa avaliação inadequada,
por não ter fidedignidade. A RS é uma forma de conhecimento socialmente elaborada, construída ao longo das interações sociais com
o mundo, a qual pode ser vista durante interação entre os atores
do cuidado. Ao observar o agrupamento desses conjuntos de significados, é possível dar sentido tanto aos fatos novos quanto aos
desconhecidos, mas vistos no cotidiano8 como o reconhecimento da
dor na criança oncológica.
Nas representações sociais de pacientes oncológicos, o tratamento é
visto de forma ambígua, por um lado é opção de cura, ao mesmo
tempo repleto de efeitos adversos em decorrência dessa terapêutica15.
Assim, essa apreensão negativa da experiência do tratamento, aliada
à descrença profissional dos sintomas álgicos dos pacientes pediátricos, confirma essa imagem de dor e sofrimento, repercutindo negativamente no tratamento.
A equipe de enfermagem, pelo seu acompanhamento diário e
ininterrupto ao paciente, pode auxiliá-lo fornecendo condição
humanizada durante seu tratamento15. Para isso, é necessário que
o profissional demonstre empatia à condição da dor dessa criança,
possibilitando reconstrução de suas representações sociais.
Na subcategoria do protocolo institucional, é possível compreender
a inexistência da padronização para avaliação, ocasionando quebra
da qualidade na assistência e segurança do paciente, pois a ausência
do instrumento de avaliação validado possibilita aos profissionais o
não reconhecimento do evento, prejudicando sua conduta, além de
minimizar ou desqualificar o sofrimento.
Refletir sobre a segurança do paciente na oncologia pediátrica, entendendo o crescimento e desenvolvimento infantil, além de perceber a família como aliada no cuidado, permite conhecer todas as
particularidades e singularidades, considerando o discurso do cuidador. Dentre as principais causas que podem comprometer a segurança da criança estão: identificação, experiência dos profissionais,
realização de procedimentos técnicos, cálculos de doses de fármacos
e a comunicação interprofissional16.
Essa segurança do paciente é vista como a qualidade na realização
da assistência e deve ser efetivada em todas as áreas assistenciais da
saúde. A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que a segurança deve ser vista como uma ausência de danos evitáveis para
o paciente durante a realização da assistência, bem como redução
de riscos de danos ou lesões que estejam relacionados ao cuidado
em saúde17.
Logo, as RS dos discursos das participantes sobre a ausência de instrumentos mostram reflexo de uma realidade que muitas instituições de saúde vivenciam. Essa ausência de padronização expressa
numa construção de vários significados que permeiam interpretação
da realidade, evidenciando a inexistência da padronização da avaliação, culmina na avaliação empírica orientada pelo conhecimento
e observação profissional. Assim, esse cuidado mostra uma lacuna,
representada pela construção de RS das profissionais.
Essas RS concorrem para tal identidade comum aos indivíduos,
promovendo identificações e diferenciações sociais, possuindo
base na afiliação e pertencimento ao grupo social. Dessa forma,
essa categorização social, construída entre “quem somos e quem
não somos”, leva a compreensão da realidade que determinará
sua identidade18.
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Oferecer assistência segura ao paciente oncológico pediátrico baseada nas metas internacionais de segurança contribuiu para qualidade
da assistência de enfermagem. Assim, o processo de trabalho das
técnicas de enfermagem deve garantir assistência pediátrica segura,
tendo em vista que as crianças possuem diferenças anatômicas, fisiológicas, bem como estágios de desenvolvimento diferenciados, com
necessidades específicas distintas para cada faixa etária17.
O papel da enfermagem, além de exercer o cuidado, perpassa o processo de assistência, avaliação, planejamento, intervenção, orientação, realização de procedimentos e administração de fármacos, realizado com conhecimento e comprometimento profissional. A falta
de qualidade nesse processo pode ensejar eventos adversos capazes de
ser evitados por intervenções gerenciais, como a capacitação da equipe pela educação continuada sobre todas as etapas de cuidar, visando
maior segurança do paciente na oncologia pediátrica19.
Garantir à criança assistência segura faz parte do planejamento que
permite a continuidade da assistência17, principalmente analisando
eventos álgicos que a criança portadora de doença oncológica experimenta durante o tratamento. Esse relacionamento no qual a enfermagem está inserida permite que os pacientes expressem seus anseios
e demonstrem suas necessidades20, contudo, a análise dos discursos
das participantes evidencia pouca credibilidade quanto ao relato de
dor da criança.
O uso de instrumentos que avaliem a intensidade dos eventos álgicos pela equipe de enfermagem minimiza a ansiedade frente ao
desconhecido. Para isso, conversar com a criança, orientando e estimulando a colaboração durante seu tratamento, além de esclarecer
dúvidas, reduzirá consideravelmente o medo e a dor.
O profissional deve observar o nível de desenvolvimento infantil,
se ele é pré-verbal, se a criança está impossibilitada de comunicar
sua dor, além de observar outras manifestações como choro, alteração da face ou gestos, permitindo mensuração da dor por meio de
instrumentos padronizados. Os serviços de saúde devem selecionar
instrumentos que estejam de acordo com a condição específica da
criança para não haver dificuldade no manuseio pela equipe, favorecendo a assistência.
A limitação deste estudo foi a amostra pequena e por conveniência,
obtida em um serviço hospitalar.
CONCLUSÃO
A avaliação da dor da criança oncológica pelas técnicas de enfermagem é inadequada, visto que a realizam de forma empírica, por meio
de observações não padronizadas do comportamento ou do relato
das crianças. A avaliação empírica, respaldada apenas na experiência
profissional, pode ter origem na construção do processo de adaptação à realidade social que foi estabelecida no sistema de assistência.
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Efeito analgésico da pregabalina e do sulfato de magnésio no pósoperatório de mastectomia com linfadenectomia axilar
Analgesic effect of pregabalin and magnesium sulfate after mastectomy with axillary
lymphadenectomy
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Mastectomia com linfadenectomia é uma cirurgia que causa dor moderada ou intensa no
pós-operatório imediato. Muitos fármacos adjuvantes, seguros,
que promovem boa analgesia e com poucos efeitos adversos têm
sido pesquisados. A pregabalina e o sulfato de magnésio são fármacos que promovem analgesia com poucos efeitos adversos. O
objetivo deste estudo foi avaliar o efeito analgésico da pregabalina e do sulfato de magnésio no pós-operatório de mastectomia
com linfadenectomia axilar.
MÉTODOS: Estudo randomizado e duplo-cego envolvendo 80
pacientes submetidas à mastectomia com linfadenectomia axilar sob anestesia geral. As pacientes foram divididas em quatro
grupos: Controle (GC, não receberam o fármaco adjuvante proposto); Magnésio+Placebo (GM, receberam sulfato de magnésio
durante a anestesia); Pregabalina+Magnésio (GP+M, receberam
magnésio adicionado a pregabalina 150 mg antes e 12 h após a
cirurgia); e Pregabalina+Placebo (GP, receberam a pregabalina).
Todas as pacientes responderam o Self-Report Questionnaire 20
(SRQ-20) para rastrear possível transtorno mental e foram seguidas, monitorando o estado físico 1h, 12h e 24h após a cirurgia,
através de anamnese, questionário de dor, consumo de opioides
e presença de complicações e/ou eventos adversos como náusea,
vômito e sonolência. A randomização foi realizada por meio de
envelopes opacos e selados sem o conhecimento do anestesiologista (pesquisador) e do paciente.
RESULTADOS: Foram randomizadas 20 pacientes para cada
grupo, as quais foram analisadas ao fim do estudo. O número
de pacientes apresentando dor ausente/leve no GP+M foi significantemente maior que nos GC, GM e GP após uma hora. Após
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12 horas, GP+M e GP apresentaram maior número de pacientes
com dor ausente/leve que GC e GM. Em 24 horas do pós-operatório, todos os pacientes de todos os grupos avaliados não apresentaram dor moderada/severa. Não houve diferença na frequência de pacientes apresentando náusea ou vômito, nem nos escores
da avaliação do sono após a cirurgia nos quatro grupos.
CONCLUSÃO: A associação de sulfato de magnésio e pregabalina causa boa analgesia de mastectomia com linfadenectomia
axilar na primeira hora do pós-operatório. No entanto, o uso isolado do sulfato de magnésio não trouxe benefício para analgesia
nestas pacientes, assim como a pregabalina sozinha se mostrou
pouco efetiva na primeira hora de avaliação.
Descritores: Dor pós-operatória, Pregabalina, Sulfato de magnésio.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Mastectomy with lymphadenectomy is a surgery associated with moderate to severe
pain in the immediate postoperatory. Several safe adjuvant drugs
that provide good analgesia with few adverse effects have been
researched. Pregabalin and magnesium sulfate are drugs that
promote analgesia with few adverse effects. The objective of the
present study was to evaluate the analgesic effect of pregabalin
and magnesium sulfate in the postoperatory of mastectomy with
axillary lymphadenectomy.
METHODS: Double-blinded, randomized study involving 80 patients submitted to mastectomy with axillary lymphadenectomy under general anesthesia. The patients were distributed into 4 groups:
Control (CG, did not receive the proposed adjuvant drug); Magnesium+Placebo (MG, received magnesium sulfate during anesthesia); Pregabalin+Magnesium (P+MG, received magnesium added
to pregabalin 150 mg before and 12 h after surgery); and Pregabalin+Placebo (PG, received pregabalin). All patients completed the
Self-Report Questionnaire 20 (SRQ-20) to screen for possible mental
disorders and had their physical status monitored at 1 h, 12 h, and
24 h after surgery, through anamnesis, pain questionnaire, opioid
consumption, and presence of complications and/or adverse events
such as nausea, vomiting, and sleepiness. Randomization was performed using sealed opaque envelopes without the knowledge of the
anesthesiologist (researcher) and the patient.
RESULTS: For each group, twenty patients were randomized,
which were analyzed at the end of the study. The number of
patients presenting absent/mild pain in P+MG was significantly
higher than in CG, MG and PG after one hour. After 12 hours, P+MG and PG had more patients with absent/mild pain

Efeito analgésico da pregabalina e do sulfato de magnésio no
pós-operatório de mastectomia com linfadenectomia axilar

than CG and MG. At 24 hours postoperatively, all patients in
all evaluated groups had no moderate/severe pain. There was no
difference in the frequency of patients presenting nausea or vomiting, nor in the scores of the sleep evaluation after surgery in
the four groups.
CONCLUSION: The combination of magnesium sulfate and
pregabalin provided satisfactory analgesia in the first hour after
mastectomy with axillary lymphadenectomy. Nevertheless, magnesium sulfate isolated presented no analgesic benefit for the patients, and pregabalin isolated was only slightly effective at the
first hour after surgery.
Keywords: Postoperative pain, Pregabalin, Magnesium sulfate.
INTRODUÇÃO
O carcinoma de mama é o câncer mais comum em mulheres e
uma das duas mais frequentes causas de morte por tumor maligno
feminino1.
O tratamento do câncer de mama é complexo e muitas variáveis
devem ser consideradas. Dentre elas, a mais importante é o estadiamento da doença, baseando-se na condição clínica do paciente. São
três os principais objetivos do tratamento: controlar a doença local,
evitar metástase e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Abordagens terapêuticas mais comuns são radioterapia, quimioterapia e
cirurgia, como mastectomia com linfadenectomia axilar. Aproximadamente, 50% das pacientes submetidas a mastectomia apresentam
dor moderada e cerca de 25% referem dor intensa neste período2,3.
A dor pós-operatória (DPO) é um processo multifatorial e, por esse
motivo, usa-se a analgesia multimodal, que é um tipo de analgesia
que atua em diferentes etapas das vias de condução dos estímulos
nociceptivos e utiliza várias substâncias e/ou procedimentos analgésicos com o objetivo de aumentar a resposta com menor dose dos
fármacos, efeito sinérgico ou aditivo, poupando o uso de opioides e,
com isso, diminuindo os efeitos adversos desagradáveis destas substâncias. São utilizados anti-inflamatórios não esteroidais (AINES),
opioides, anticonvulsivantes gabapentinóides, antidepressivos, glicocorticoides, acetaminofeno, bloqueador de receptor N-Metil-D-Aspartato (NMDA), agonista α2-adrenérgico, bloqueio analgésico
regional, infiltração da ferida, entre outros. No entanto, o uso de
todas essas substâncias ou procedimentos gera efeitos adversos como
náuseas, vômitos, sonolência, tontura, hipotensão e outros4.
A pregabalina é um anticonvulsivante usado para tratamento da epilepsia e ansiedade e como adjuvante no tratamento da dor crônica5.
Estudos indicam que a ação antinociceptiva da pregabalina está relacionada com a sua interação com as vias descendentes noradrenérgica
e serotoninérgica de modulação da dor na medula espinhal e reduz a
liberação de neurotransmissores excitatórios na medula e em algumas
áreas do cérebro em estado neuronal hiperativo, como na dor neuropática6. A pregabalina seria uma boa opção para redução da DPO em
cirurgias ortopédicas quando usada no perioperatório, diminuindo o
uso de opioides e a incidência de dor crônica, apesar de aumentar a sedação em alguns pacientes7. Entretanto, ainda não há consenso sobre
a posologia da pregabalina para tratamento da DPO8,9.
O magnésio é um antagonista fisiológico natural do cálcio e um
antagonista natural dos receptores NMDA10. Em uma metanálise
sobre efeito do magnésio como adjuvante analgésico de cirurgias ab-
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dominais, histerectomias e ortopédicas, concluiu-se que o magnésio
causa diminuição do uso de opioides, diminuição da intensidade
de dor quando administrado por via endovenosa em bolus ou bolus
e infusão contínua ou apenas infusão contínua, sem provocar alterações importantes em aparelho cardiovascular. A dose de magnésio
em bolus varia de 30 a 50 mg.kg-1 e a dose total, quando associada a
infusão contínua, varia de 1,03 a 23,5 g11.
Não foram encontrados estudos sobre o efeito analgésico do magnésio e da pregabalina poupando o uso de opioides em mastectomia
com linfadenectomia axilar.
Como a dor é uma sensação desagradável e pessoal, há dificuldade
em quantificá-la em cada paciente. Existem algumas escalas de dor
que servem como ferramentas para mensurá-la. Dentre essas escalas,
as mais utilizadas são a Escala Analógica Visual (EAV), a Escala Numérica e a Escala Verbal. A Escala Numérica consiste de 11 pontos de
zero a 10, sendo o zero quando paciente refere não ter dor alguma e 10
a pontuação referente a pior dor imaginável. Ela tem vantagem sobre
as outras por fornecer, mais facilmente, dados para análise estatística12.
Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito analgésico isolado
ou combinado de pregabalina e sulfato de magnésio no pós-operatório da mastectomia com linfadenectomia axilar. Secundariamente,
objetivou-se avaliar a frequência de náusea e/ou vômito com a associação de pregabalina e sulfato de magnésio; avaliar a frequência de
sonolência com a associação de pregabalina e sulfato de magnésio; e
verificar a associação de possíveis transtornos de humor com a intensidade da dor nos pacientes do estudo.
MÉTODOS
Este é um ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, paralelo, duplo-cego e com quatro braços. Foi realizado no Hospital
Haroldo Juaçaba – Instituto do Câncer do Ceará. A amostra estudada foi triada dentre os pacientes que iriam se submeter a mastectomia com linfadenectomia axilar. O estudo foi realizado no centro
cirúrgico, prosseguindo na sala de recuperação e enfermarias hospitalares, de março de 2015 a novembro de 2017. Este ensaio clínico
está registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC)
sob o número RBR-59m3sj. Todos as pacientes assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O CONSORT Statement foi utilizado para o relato deste ensaio clínico.
Foram incluídas 80 mulheres, com idade igual ou maior de 18 anos;
com indicação de mastectomia com linfadenectomia axilar; em
estado físico compatível com a classificação da American Society of
Anesthesiologist (ASA) I e II (paciente sadio sem alterações orgânicas
ou com alteração sistêmica leve ou moderada causada pela doença
cirúrgica ou doença sistêmica); que não tinham apresentado intolerância a pregabalina e/ou magnésio previamente; não apresentavam
história de alergia a cetoprofeno e/ou dipirona; não apresentavam
história prévia de doença hepática ou renal, ou qualquer outra doença que contraindicava o uso de pregabalina ou magnésio; não tinham consumido opioides 48 h antes da cirurgia e não faziam uso
de bloqueadores de canal de cálcio. Foram excluídas do estudo as
pacientes que relataram reação alérgica a dipirona, e/ou cetoprofeno,
e/ou pregabalina e/ou sulfato de magnésio; apresentaram qualquer
evento clínico que indicava interromper o procedimento, como hi-
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potensão ou bradicardia grave de difícil controle, exceto por retirada
da infusão do sulfato de magnésio.
Na sala pré-anestésica, aplicou-se o Self-Report Questionnaire 20
(SRQ-20), elaborado pela Organização Mundial de Saúde e validado no Brasil em 1986, que auxilia na detecção de transtornos psicoemocionais, como ansiedade ou depressão, e que podiam causar
viés de confusão.
Após randomização simples com envelopes opacos, selados e numerados sequencialmente, uma hora antes do ato cirúrgico, as pacientes
foram distribuídas em quatro grupos de estudo, com 20 participantes em cada, da seguinte forma: grupo GP (Pregabalina + Placebo)
recebeu pregabalina 150 mg por via oral 90 minutos antes do procedimento anestésico e 12 h após a cirurgia e, durante o ato cirúrgico, recebeu solução fisiológica sem sulfato de magnésio; grupo GM
(Magnésio + Placebo) recebeu placebo de pregabalina 90 minutos
antes e 12 h após a cirurgia e, na indução anestésica, recebeu sulfato
de magnésio na dose de 50 mg/kg, endovenoso, com manutenção
de 10 mg/kg/h; grupo GP+M (Pregabalina + Magnésio) recebeu
pregabalina 150 mg por via oral 90 minutos antes do procedimento
anestésico e 12 h após a cirurgia e, na indução anestésica, recebeu
sulfato de magnésio na dose de 50 mg/kg, endovenoso, com manutenção de 10 mg/kg/h; e o grupo GC (Controle) recebeu placebo
de pregabalina 90 minutos antes e 12 h após a cirurgia e, durante o
ato cirúrgico, recebeu solução fisiológica sem sulfato de magnésio.
Todas as pacientes foram submetidas ao mesmo planejamento
anestésico, composto por midazolam na dose de 0,03 mg/kg, por
via venosa, 30 min antes da anestesia geral, seguida por propofol,
fentanil, remifentanil, cisatracúrio e sevoflurano. As pacientes foram
submetidas a anestesia geral balanceada. A dose total e o momento
da última administração de fentanil foram registrados no final da
cirurgia. Todas as pacientes receberam dipirona 20 – 30 mg/kg e
cetoprofeno 100 mg por via venosa após início da cirurgia. Foi registrada qualquer alteração de pressão arterial (PA), oximetria de pulso,
frequência cardíaca (FC) e capnografia.
Em todas as pacientes, na sala de recuperação pós-anestésica, foram
administrados fármacos analgésicos (dipirona e tramadol) em horário preestabelecido. Foi realizado acompanhamento pelo pesquisador durante 24 h após a cirurgia, monitorando o estado do paciente
1, 12 e 24 h, através de anamnese, medida de intensidade de dor
(Escala Numérica), sendo este o objetivo principal deste estudo, evolução dos sintomas álgicos, necessidade de utilização de opioides e
presença de complicações e/ou eventos adversos como náusea, vômito e sonolência pela escala de Ramsay.
Na escala de Ramsay, o grau 1 é dado para paciente que se encontra
agitado; grau 2 ao tranquilo; grau 3 ao sonolento, mas que já atende
aos comandos; grau 4 ao paciente que está dormindo, mas responde
rapidamente ao estímulo sonoro vigoroso; grau 5 ao paciente dormin-

do que responde lentamente ao estímulo sonoro vigoroso; e grau 6 ao
paciente que se apresenta dormindo e não responde a nenhum estímulo. Além disso, foi correlacionada a ausência ou presença de náusea
ou vômito com pontos de zero a 2, sendo zero a ausência desses sintomas, 1 quando paciente sente náusea e 2 se apresenta vômito.
Todas as pacientes receberam dipirona 1 g por via venosa a cada 6
h no período pós-operatório até alta hospitalar e fizeram uso de tramadol 100 mg por via venosa, se solicitado, por motivo de dor, e o
horário deste fármaco foi registrado para posterior avaliação.
O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa (CEP –
CAAE: 30802414.0.0000.5528).
Análise estatística
Os dados numéricos foram expressos em forma de média e desvio
padrão, analisados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e comparados
por meio dos testes ANOVA/Bonferroni (dados paramétricos) ou
Kruskal-Wallis/Dunn (dados não paramétricos). Os dados categóricos foram expressos em forma de frequência absoluta e percentual e
comparados por meio do teste do Qui-quadrado. O software utilizado foi o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20,0
para Windows, adotando uma confiança de 95%.
RESULTADOS
Características demográficas dos pacientes deste estudo, tais como
idade, peso, altura e índice de massa corporal, estão apresentado na
tabela 1.
O tempo médio de anestesia (momento da extubação) e o consumo
de fentanil e sevoflurano estão apresentados na tabela 2, não apresentando diferença estatisticamente significante entre grupos.
No GC e GP, não houve administração de sulfato de magnésio. Nos
demais grupos não houve diferença significante quanto a quantidade de magnésio administrado. Em todas as pacientes, foi usada
apenas a dose inicial de relaxante muscular, cisatracúrio, sem dose
adicional durante o procedimento anestésico e todas atingiram
TOF>0,9 antes do tempo de extubação (Tabela 2).
A pontuação média do SRQ-20 também não apresentou diferença
estatisticamente significante entre os grupos estudados (p=0,233),
a saber: GC (5,45±3,73), GM (4,25±2,27), GP+M (3,90±2,65) e
GP (3,85±2,11).
Com relação ao tempo para solicitação do primeiro analgésico, tramadol, a maioria dos pacientes fez uso do opioide nos primeiros
60 minutos após a cirurgia. No entanto, os grupos tratados com
pregabalina apresentaram maior frequência de pacientes fazendo uso
de tramadol com mais de 60 minutos (n=6, 30,0%) que os grupos
magnésio + placebo (n=3, 15,0%) e placebo (n=0, 0,0%) (p=0,044)
(Tabela 3).

Tabela 1. Características demográficas dos pacientes
Variáveis

Controle

Magnésio
+ Placebo

Pregabalina
+ Magnésio

Pregabalina
+ Placebo

Valor de p*

Idade (anos)

55,50±11,61

55,20±14,30

58,40±11,23

56,90±12,67

0,843

Peso (kg)

66,20±10,73

62,80±8,42

60,75±9,68

61,05±8,18

0,236

Altura (cm)

153,40±7,35

151,90±5,08

150,30±5,48

152,55±6,34

0,437

IMC (kg/m2)

28,06±3,71

27,19±3,11

26,81±3,50

26,30±3,67

0,444

IMC = índice de massa corporal; *Teste ANOVA/Bonferroni (média±DP).
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Tabela 2. Característica da anestesia realizada nos grupos
Características da anestesia

Controle

Magnésio + Placebo

Pregabalina + Magnésio

Sulfato (mg)

0,00±0,00

4393,55±726,52

Fentanil (µg)

206,25±53,73

222,50±34,32

30,75±8,32
124,50±26,70

Sevoflurano (mL)
Tempo anestesia (min)

Pregabalina + Placebo

Valor de p

4223,60±815,32

0,00±0,00

<0,001

222,50±49,93

215,00±32,85

0,600

31,25±8,72

28,25±8,63

33,50±7,80

0,273

117,75±24,95

115,50±28,42

114,00±26,39

0,613

*Teste ANOVA/Bonferroni (média±DP).

Tabela 3. Tempo para primeira solicitação de analgésico
Grupos
Primeiro analgésico
(tramadol)

Total

Controle

Magnésio +
Placebo

Pregabalina +
Magnésio

Pregabalina +
Placebo

Valor de p

Até 60 minutos

65* (81,3%)

20* (100%)

17* (85%)

14 (70%)

14 (70%)

0,044

Mais de 60 minutos

15 (18,8%)

0 (0%)

3 (15%)

6* (30%)

6* (30%)

*Teste Qui-quadrado (frequência absoluta e percentual).

O número de pacientes apresentando dor leve, isto é, intensidade de
dor de zero a três, no GP+M, foi significativamente maior que nos outros grupos após 1 h. Após 12 h, os grupos GP+M e GP apresentaram
maior número de pacientes com dor ausente/leve que o GC e GM.
Em 24 h do pós-operatório, todos os pacientes de todos os grupos
avaliados não apresentaram dor moderada/intensa (Tabela 4).

Não houve diferença na frequência de pacientes apresentando náusea ou vômito após 1, 12 ou 24 h entre os grupos. Também não
houve diferença nos escores de sono entre os quatro grupos nos tempos de 1, 12 e 24 h (Tabelas 5 e 6).
Sabendo que pacientes que obtiveram pontuação acima de 7 no
questionário SRQ-20 eram suspeitos de apresentar transtorno psi-

Tabela 4. Frequência de dor nos grupos de acordo com classificação da intensidade
Intensidade de dor

Controle

Magnésio + Placebo

Pregabalina + Magnésio

Pregabalina + Placebo

Valor de p

0 (0%)

2 (10%)

11* (55%)

4 (20%)

<0,001

20* (100%)

18* (90%)

9 (45%)

16* (80%)

Leve

11 (55%)

10 (50%)

19* (95%)

19* (95%)

Moderada/intensa

9* (45%)

10* (50%)

1 (5%)

1 (5%)

20 (100%)

20 (100%)

20 (100%)

20 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1 hora
Leve
Moderada/intensa
12 horas
<0,001

24 horas
Leve
Moderada/intensa

1,000

*Teste Qui-quadrado (frequência absoluta e percentual).

Tabela 5. Frequência de náusea/vômito nos grupos estudados
Grupos
Controle

Magnésio + Placebo

Pregabalina + Magnésio

Pregabalina + Placebo

Valor de p

0 (nenhum)

8 (40%)

13 (65%)

17 (85%)

14 (70%)

0,061

1 (náusea)

6 (30%)

5 (25%)

2 (10%)

5 (25%)

2 (vômito)

6 (30%)

2 (10%)

1 (5%)

1 (5%)

0 (nenhum)

20 (100%)

18 (90%)

20 (100%)

19 (95%)

1 (náusea)

0 (0%)

2 (10%)

0 (0%)

1 (5%)

2 (vômito)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (nenhum)

20 (100%)

20 (100%)

18 (90%)

20 (100%)

1 (náusea)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (vômito)

0 (0%)

0 (0%)

2 (10%)

0 (0%)

1 hora

12 horas
0,283

24 horas
0,104

Teste Qui-quadrado (frequência absoluta e percentual).
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Tabela 6. Frequência de sonolência nos grupos estudados
Grupos
Ramsay

Controle

Magnésio + Placebo

Pregabalina + Magnésio

Pregabalina + Placebo

Valor de p

1

1 (5%)

0 (0%)

1 (5%)

0 (0%)

0,251

2

17 (85%)

17 (85%)

19 (95%)

20 (100%)

3

1 (5%)

3 (15%)

0 (0%)

0 (0%)

1 hora

4

1 (5%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

5

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

6

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

2

20 (100%)

20 (100%)

20 (100%)

20 (100%)

3

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

12 horas

4

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

5

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

6

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

2

20 (100%)

20 (100%)

20 (100%)

20 (100%)

3

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1,000

24 horas

4

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

5

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

6

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1,000

Teste Qui-quadrado (frequência absoluta e percentual).

coemocional e poderiam apresentar maior intensidade de dor por
meio da aplicação da escala analógica visual, comparou-se estes pacientes suspeitos e não suspeitos com o nível de dor referido em cada
momento avaliado.
A presença ou ausência de suspeição de transtorno psicoemocional
não interferiu na frequência e nível de DPO nos quatro grupos experimentais em nenhum dos momentos avaliados (Tabela 7).

DISCUSSÃO
A associação de sulfato de magnésio e pregabalina promoveu analgesia
mais eficaz na primeira hora e até 12 horas após a cirurgia de mastectomia com linfadenectomia axilar. Porém, o uso isolado de pregabalina
ou sulfato de magnésio não melhorou a analgesia dessas pacientes na
primeira hora do pós-operatório. Em 12 h do pós-operatório, o uso

Tabela 7. Suspeição de transtorno psicoemocional nos diferentes grupos de acordo com a intensidade de dor
SRQ-20 1 h
Escala analógica
visual

SRQ-20 12 h

SRQ-20 24 h

Não suspeito

Suspeito

Valor
de p

Não suspeito

Suspeito

Valor
de p

Não suspeito

Suspeito

Valor
de p

1,000

8 (53,3%)

3 (60%)

0,604

20 (100%)

3 (60%)

1,000

7 (46,7%)

2 (40%)

7 (46,7%)

2 (40%)

15 (100%)

5 (100%)

15 (100%)

5 (100%)

8 (44,4%)

2 (100%)

8 (44,4%)

2 (100%)

18 (100%)

2 (100%)

17 (94,4)

2 (100%)

18 (100%)

2 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Controle
Leve

0 (0%)

5 (100%)

15 (100%)

5 (100%)

Leve

2 (11,1%)

0 (0%)

Moderado/intenso

16 (88,9%)

2 (100%)

Moderado/intenso
Magnésio + Placebo

0,805

0,237

0,474

Pregabalina + Magnésio
Leve

11 (61,1%)

0 (0%)

Moderado/intenso

7 (38,9%)

2 (100%)

18 (100%)

2 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0,189

18 (100%)

2 (100%)

17 (94,4%)

2 (100%)

18 (100%)

2 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0,900

1,000

Pregabalina + Placebo
Leve
Moderado/intenso

*p<0,05, teste Exato de Fisher ou Qui-quadrado de Pearson.
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isolado de pregabalina promoveu analgesia satisfatória, no entanto o
sulfato de magnésio isolado não causou adequada analgesia. Em 24 h
do pós-operatório, o uso isolado de pregabalina e de sulfato de magnésio foi semelhantemente eficaz para analgesia. Não foi observado
aumento da frequência de náusea, vômito nem sonolência com o uso
desta associação. A suspeição de transtorno psicoemocional também
não mostrou interferência na intensidade de dor.
Vários estudos indicam que a DPO da mastectomia é moderada ou
intensa, e várias formas de analgesia têm sido utilizadas. Em estudo de
coorte de 2013, analisando a intensidade da DPO de várias cirurgias,
verificou-se que mastectomia com ou sem linfadenectomia axilar causa dor de moderada intensidade no primeiro dia após a cirurgia13,14.
Neste ensaio, o GC, que não recebeu pregabalina nem sulfato de
magnésio, apresentou dor de intensidade moderada ou intensa na
primeira hora de pós-operatório de mastectomia com linfadenectomia, tornando-se leve após 24h, apesar da utilização de dipirona,
cetoprofeno e tramadol quando solicitado.
Neste estudo, a avaliação da analgesia foi realizada considerando a
Escala Numérica e o tempo em que foi solicitada a primeira dose
de analgésico. Foi observada, então, adequada analgesia promovida pela pregabalina com intensidade de dor abaixo de 4 somente
a partir da avaliação realizada 12 h após a cirurgia, pois na primeira hora de avaliação apenas 4 pacientes atingiram pontuação
na Escala Numérica abaixo de 4. Contudo, quando se associa a
pregabalina ao sulfato de magnésio, a analgesia na primeira hora
foi adequada, não atingindo escore acima de 3 na escala da dor.
O consumo de opioide nos pós-operatório foi similar entre os grupos, pois a maioria dos pacientes solicitou o tramadol em 1 h após a
cirurgia. Apenas um paciente do GC solicitou este fármaco apenas
uma vez no pós-operatório tardio antes de 24 h. Deve ser considerado que a comparação do consumo de opioide entre os grupos
no pós-operatório é de grande valor para dar mais robustez a estudos, mas seria necessário o uso de analgesia controlada pelo paciente
(ACP), porém, o material utilizado para esta finalidade nem sempre
é disponível em todos os hospitais.
Uma metanálise15 concluiu que a analgesia do sulfato de magnésio
ocorre após cirurgias ortopédicas, cardiovasculares e urogenitais, diminuindo a dor, principalmente após 6 h do término da cirurgia.
A área anatômica da cirurgia deste estudo, mama, é diferente do
local cirúrgico avaliado e este fator pode ser um motivo de não se ter
encontrado o mesmo resultado da metanálise.
Efeitos adversos, como náusea e vômito e sonolência, não diferiram
entre os grupos em nenhum momento da avaliação, diferente do
que foi encontrado na metanálise, em que a pregabalina diminui
a incidência de náusea e vômito e nas doses única ou múltiplas de
300 mg pode causar sedação16. Esse fato pode ser relacionado a dose
utilizada no presente estudo.
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CONCLUSÃO
Este ensaio mostrou eficácia da terapia multimodal baseada na associação de sulfato de magnésio e pregabalina para controle da DPO
de mastectomia com linfadenectomia.
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As dores musculoesqueléticas (DME) possuem relação com fatores psicogênicos e qualidade de sono, evidenciando que essa tríade se refere a um processo
biopsicossocial. O objetivo deste estudo foi analisar a associação
entre má qualidade de sono e DME em adolescentes.
MÉTODOS: Realizou-se estudo observacional, com delineamento transversal, no qual foram analisados 545 adolescentes, na
faixa etária entre 11 e 15 anos. A qualidade do sono foi avaliada
através do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI), a
presença de DME pelo Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO), disfunções temporomandibulares pelo
Eixo II dos Critérios Diagnósticos de Pesquisa em Disfunção
Temporomandibular (RDC/TMD) e a sonolência diurna excessiva através da Escala de Sonolência de Epworth (ESE). Para
avaliar associação entre duas variáveis categóricas, foi utilizado o
teste Qui-quadrado de Pearson ou o teste Exato de Fisher.
RESULTADOS: A prevalência da má qualidade do sono, distúrbios do sono, DME e sonolência diurna excessiva foram
66,8, 9,5, 87,5 e 30,5%, respectivamente. Observou-se associação entre qualidade do sono e quantidade de horas de sono
por noite [OR=1,49; (1,01 a 2,21)], e entre distúrbios do sono
e DME na parte superior das costas [OR=1,9; (1,0 a 3,3)] e nos
punhos e mãos [OR=2,8; (1,4 a 5,7)]. No entanto, não foi verificada associação entre qualidade do sono e DME [OR=1,29;
(0,76 a 2,17)].
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CONCLUSÃO: Foi verificada associação entre distúrbios de
sono e DME, bem como entre qualidade do sono e quantidade
de horas dormidas por noite.
Descritores: Adolescente, Dor musculoesquelética, Transtornos
do sono-vigília.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Musculoskeletal pain
(MSP) is related to psychogenic factors and quality of sleep, showing that this triad is a biopsychosocial process. The aim of this
study was to analyze an association between poor sleep quality
and MSP in adolescents.
METHODS: This study has an observational, cross-sectional
character, in which 545 adolescents, aged between 11 and 15
years, were analyzed. Sleep quality was assessed using the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), the presence of MSP using
the Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ), temporomandibular disorder using the Axis II of the Research Diagnostic
Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) and
excessive daytime sleepiness using the Epworth Sleepiness Scale
(ESS). Pearson Chi-square or Fishers Exact test were used to assess the association between two categorical variables.
RESULTS: The prevalence of poor sleep quality, sleep disorders,
MSP and excessive daytime sleepiness were, respectively, 66.8,
9.5, 87.5 and 30.5%. An association was observed between the
quality of sleep and the number of hours of sleep per night [OR
= 1.49; (1.01 to 2.21)], and between sleep disorders and MSP in
the upper back [OR=1.9; (1.0 to 3.3)], and the wrists and hands
[OR=2.8; (1.4 to 5.7)]. However, there was no association between sleep quality and MSP [OR=1.29; (0.76 to 2.17)].
CONCLUSION: An association was found between sleep disorders and MSP, as well as between the number of hours slept per
night and quality of sleep.
Keywords: Adolescent, Musculoskeletal pain, Sleep wake
disorders.
INTRODUÇÃO
O sono é uma condição em que ocorre alteração no estado de consciência, caracterizado pela redução da sensibilidade aos estímulos
ambientais e alterações autônomas1. Por estar relacionado à reparação, proteção e conservação da energia, é considerado um fator importante para manutenção da homeostase e bem-estar da saúde geral
do indivíduo2. Alterações no seu padrão, advindas de mudanças no
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estilo de vida, podem resultar em grandes prejuízos, especialmente
em adolescentes2,3.
Estudos indicam que essa faixa etária é a mais vulnerável a perturbações do sono, pois é nessa fase em que ocorre maturação do sistema
nervoso, além de mudanças biológicas, psicológicas e sociais4,5. Essas
condições associadas à falta de atividade física e ao uso demasiado
de tecnologia e mídia podem dificultar a ação reparadora do sono
e, consequentemente, gerar manifestações dolorosas6. Além disso, o
sono pode se tornar fragmentado, aumentando o número de despertares e comprometendo a saúde física e mental7.
Os estudos sugerem que existe uma relação recíproca entre problemas do sono e dor, sendo que a dor pode afetar tanto a qualidade
quanto a quantidade de sono e a falta de sono pode aumentar a dor2.
Partindo dessa premissa, dá-se uma sobreposição substancial entre
dores musculoesqueléticas (DME), fatores psicogênicos e qualidade
de sono, evidenciando que essa tríade se refere a um processo biopsicossocial8. Nesse contexto, e considerando o crescente número de
indivíduos que relatam má qualidade do sono e DME como queixas, este estudo buscou analisar tais associações em adolescentes.
MÉTODOS
Este estudo seguiu as recomendações do STROBE Statement (Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology)9. Foi realizado estudo observacional, com delineamento transversal, com 545
estudantes de 11 a 15 anos de idade, de ambos os sexos, matriculados
nas escolas da rede pública de ensino da cidade do Recife-PE.
A coleta de dados foi realizada em sala de aula nas escolas públicas da
cidade do Recife-PE, no período de outubro a novembro de 2018,
sob sigilo, sem a presença de diretor (a) e/ou professores (as), a fim
de evitar que o aluno se sentisse constrangido durante o processo de
aplicação dos questionários. A tabulação e a análise dos dados foram
realizadas entre novembro e dezembro de 2018 pelos pesquisadores
do grupo de pesquisa.
Estudantes que estavam realizando algum tratamento direcionado
ao distúrbio do sono, DME ou que apresentavam dificuldades cognitivas (referenciados pelos professores) que comprometiam a aplicação dos instrumentos foram excluídos.
A coleta de dados foi realizada através da mensuração de variáveis
demográficas, qualidade do sono (Índice de Qualidade de Sono de
Pittsburgh - PSQI), sintomas musculoesqueléticos (Questionário
Nórdico de Sintomas Osteomusculares - QNSO), sintomas de disfunção temporomandibular (Critérios Diagnósticos de Pesquisa em
Disfunção Temporomandibular – RDC/TMD, Eixo II, questões 3
e 7) e nível de sonolência (Escala de Sonolência de Epworth - ESE).
No questionário sociodemográfico, foram incluídas questões sobre
idade (em anos), sexo e escolaridade, além de situação marital e profissional do responsável.
Para a avaliação da qualidade do sono, foi utilizada a versão brasileira
do PSQI, validado para a população adolescente com faixa etária
de 10 a 19 anos de idade10. Neste estudo, a qualidade do sono foi
categorizada como boa (≤ 4) e ruim (≥ 5) (má qualidade do sono +
distúrbio do sono). Além disso, foi feita a avaliação dos adolescentes
que apresentaram distúrbio do sono.
Para avaliar a presença de sintomas musculoesqueléticos, foi utilizado o questionário geral do QNSO. Este questionário corresponde
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a uma figura do corpo humano, dividido em 9 regiões e, através
de escolhas binárias, o indivíduo responde sobre a ocorrência dos
sintomas nos últimos 12 meses e nos últimos 7 dias11.
A dor orofacial foi avaliada através da questão 3 (‘’Você já teve dor
na face, nos maxilares, têmpora, na frente do ouvido ou no ouvido
no mês passado”?) e 7 (‘’Como você classifica sua dor facial em
uma escala de 0 a 10 no presente momento, isto é, exatamente
agora, em que zero significa ‘sem dor’ e 10 a ‘pior dor possível”?)
do RDC/TMD12.
A sonolência diurna excessiva foi avaliada por meio da ESE,
composta por oito situações com objetivo de quantificar as possibilidades de o indivíduo adormecer. Seu score pode variar de 0
a 24 pontos, sendo os valores maiores que 9 considerados sonolência diurna excessiva e acima de 16 sonolência grave13,14. Para
este estudo, a sonolência foi dividida em duas categorias: Sim
(≥10) e Não (≤9).
Para avaliar associação entre duas variáveis categóricas, foi utilizado
o teste Qui-quadrado de Pearson ou o teste Exato de Fisher. Além
disso, para avaliar a força das associações, foram obtidos os valores de
Odds Ratio (OR) e respectivos intervalos de confiança (IC) de cada
categoria em relação à categoria base. A margem de erro utilizada na
decisão dos testes estatísticos foi de 5%.
Viés
O viés de amostragem foi evitado através da amostragem por conglomerados. Primeiramente, foram definidos os conglomerados: 1
- escola municipal e escola estadual; 2 - turmas. Depois, foi realizada
a randomização em duas etapas. Na primeira etapa, foi feita a randomização das escolas municipais e estaduais para assegurar que a
pesquisa fosse realizada proporcionalmente à quantidade de escolas
nas seis regiões político-administrativas (RPA) para as instituições
municipais e, nas áreas territoriais norte e sul, para as instituições
estaduais. Na segunda etapa, após a definição das escolas, os alunos
foram sorteados, tendo a preocupação da proporcionalidade entre
as turmas.
O cálculo amostral foi realizado através do Software estatístico Epi
info versão 7, com um IC de 95%, admitindo-se um erro de 5%
e um efeito do desenho de 1.5. Utilizando-se uma prevalência de
distúrbios do sono na adolescência de 50%, pela possibilidade
da realização de múltiplos desfechos, visto que o presente estudo
constitui um braço de uma pesquisa maior, obteve-se uma amostra
mínima de 574 adolescentes baseado no estudo de Schlarb et al.15.
Além disso, foram acrescidos 20% para compensar possíveis perdas,
resultando numa amostra final de 688 adolescentes.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos da Universidade de Pernambuco (Brasil), sob o processo número 1.432.302/2016. Todos os voluntários e seus pais ou
responsáveis assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes da coleta de dados.
Análise estatística
Para avaliar associação entre duas variáveis categóricas, foi utilizado
o teste Qui-quadrado de Pearson ou o teste Exato de Fisher. Para
avaliar a força das associações, foram obtidos os valores do OR e respectivos IC de cada categoria em relação à categoria base. A margem
de erro utilizada na decisão dos testes estatísticos foi de 5%.
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RESULTADOS

Tabela 1. Qualidade do sono, sonolência diurna excessiva, horas de
sono, frequência de tosse ou ronco forte e presença da dor
Variáveis

n

%

545

100,00

Boa

181

33,2

Má

312

57,2

Distúrbio do sono

52

9,5

Boa

181

33,2

Ruim

364

66,8

Normal

348

63,9

Sonolência diurna excessiva

172

31,6

Sonolência grave

25

4,6

Sim

197

36,1

Não

348

63,9

Menor que 8 horas

179

32,8

Maior ou igual a 8

366

67,2

Nenhuma no último mês

384

70,5

Menos de 1 vez/ semana

85

15,6

De 1 a 2 vezes/ semana

48

8,8

3 ou mais vezes/semana

28

5,1

Sim

477

87,5

Não

68

12,5

Total

Entre os pesquisados, foi possível identificar que mais da metade dos
alunos frequentava o turno da tarde (56,0%); a idade mais prevalente foi 13 anos (28,1%) e a distribuição por sexo foi aproximadamente uniforme, ou seja, 50,3% eram do sexo masculino e 49,7%
do sexo feminino. Em relação aos responsáveis, 71,9% estavam empregados e 56,7% relataram possuir companheiros.
Observou-se que a maioria dos adolescentes (66,8%) apresentaram qualidade do sono ruim (má qualidade + distúrbio do sono).
A sonolência diurna excessiva esteve presente em 30,5% dos
adolescentes (sonolência diurna excessiva + sonolência grave),
32,8% dormiam menos de 8 horas por noite e 87,5% referiram
dor (Tabela 1).
Não foram verificadas associações significativas entre qualidade
do sono e características sociodemográficas (turno de aula, faixa
etária, sexo, situação marital e profissional do responsável). Observou-se que a variável horas de sono foi a única variável que
apresentou associação com a qualidade do sono, OR 1,49 (1,01
a 2,21) (Tabela 2).
P1 e P4 foram perguntas do questionário. Este questionário tinha
uma imagem do corpo humano, em que o adolescente marcava o
local da dor. Portanto, quando ele pergunta: Nos últimos 7 dias,
você teve algum problema em? Logo abaixo viria o corpo humano
com os locais apontados para o adolescente assinalar.
É possível verificar associação estatisticamente significativa entre distúrbio do sono e dor na parte superior das costas (p=0,038, Tabela
3). Esses adolescentes tinham 1,9 vezes mais chances de ter dor na
parte superior das costas em comparação com os que não tinham
distúrbios do sono. Verificou-se também associação entre distúrbios
do sono e dor nos punhos e mãos (p=0,004), região na qual os adolescentes sem distúrbio do sono tinham quase três vezes mais chances de não apresentarem dor.

Qualidade do sono

Classificação do sono

Grau da sonolência diurna excessiva

Sonolência diurna excessiva

Horas de sono

Tosse ou ronca forte

Dor (P1+ P4 + P3 Eixo)

P1 = Nos últimos 12 meses, você teve problemas (como dor, formigamento/
dormência) em?
P4 = Nos últimos 7 dias, você teve algum problema em?
P3 Eixo = Você já teve dor na face, nos maxilares, têmpora, na frente do ouvido
ou no ouvido no mês passado?

Tabela 2. Avaliação da qualidade do sono segundo as horas de sono, frequência de tosse ou ronco forte, da sonolência diurna excessiva e
presença de dor
Qualidade do sono
Variáveis

Ruim
n

Boa
%

n

Total
%

n

Valor de p

OR (IC 95%)

%
p (1) = 0,043*

Horas de sono
Menor que 8 horas

130

72,6

49

27,4

179

100,0

Maior ou igual a 8

234

63,9

132

36,1

366

100,0

1,49 (1,01 a 2,21)
1,00
p (1) = 0,939

Tosse ou ronca forte
Nenhuma no último mês

256

66,7

128

33,3

384

100,0

1,00

Menos de 1 vez/semana

56

65,9

29

34,1

85

100,0

0,97 (0,59 a 1,59)

De 1 a 2 vezes/semana

52

68,4

24

31,6

76

100,0

1,08 (0,64 a 1,84)
p (1) = 0,979

Sonolência diurna excessiva
Sim

111

66,9

55

33,1

166

100,0

Não

253

66,8

126

33,2

379

100,0

1,00 (0,68 a 1,48)
1,00
p (1) = 0,347

Dor (P1 + P4 + P3 Eixo)
Sim

322

67,5

155

32,5

477

100,0

1,29 (0,76 a 2,17)

Não

42

61,8

26

38,2

68

100,0

1,00

*Associação significativa a 5%. (1) Teste Qui-quadrado; P1 = Nos últimos 12 meses, você teve problemas (como dor, formigamento/dormência) em? P4 = Nos últimos
7 dias, você teve algum problema em? P3 Eixo = Você já teve dor na face, nos maxilares, têmpora, na frente do ouvido ou no ouvido no mês passado?
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Tabela 3. Avaliação do distúrbio do sono, segundo o local da dor nos últimos 12 meses (P1)
Distúrbio do sono
Variáveis

Sim

Não

Total

Valor de p

n

%

n

%

n

%

Sim

15

9,8

138

90,2

153

100,0

Não

37

9,4

355

90,6

392

100,0

Pescoço

OR (IC 95%)

p (1) = 0,896

Ombros

1,0 (0,6 a 2,0)
1,0
p (1) = 0,804

Sim

10

8,9

102

91,1

112

100,0

1,0

Não

42

9,7

391

90,3

433

100,0

1,1 (0,5 a 2,3)

Parte superior das costas

p (1) = 0,038*

Sim

21

13,7

132

86,3

153

100,0

Não

31

7,9

361

92,1

392

100,0

Cotovelos

1,9 (1,0 a 3,3)
1,0
p

Sim

4

9,5

38

90,5

42

100,0

Não

48

9,5

455

90,5

503

100,0

Punhos e mãos

(2)

= 1,000
1,0 (0,3 a 2,9)
1,0

p (1) = 0,004*

Sim

10

4,9

196

95,1

206

100,0

1,0

Não

42

12,4

297

87,6

339

100,0

2,8 (1,4 a 5,7)

Sim

16

13,2

105

86,8

121

100,0

Não

36

8,5

388

91,5

424

100,0

Parte inferior das costas

p (1) = 0,118

Quadril/coxas

1,6 (0,9 a 3,1)
1,0
p (1) = 0,865

Sim

12

9,2

119

90,8

131

100,0

1,0

Não

40

9,7

374

90,3

414

100,0

1,1 (0,5 a 2,1)

Joelhos

p (1) = 0,517

Sim

16

10,9

131

89,1

147

100,0

Não

36

9,0

362

91,0

398

100,0

Tornozelos/pés

1,2 (0,7 a 2,3)
1,0
p (1) = 0,459

Sim

20

8,5

216

91,5

236

100,0

1,0

Não

32

10,4

277

89,6

309

100,0

1,3 (0,7 a 2,2)

Dor na face

p (1) = 0,482

Sim

15

8,3

166

91,7

181

100,0

1,0

Não

37

10,2

327

89,8

364

100,0

1,3 (0,7 a 2,4)

* associação significativa a 5%; (1) teste Qui-quadrado; (2) teste Exato de Fisher.

DISCUSSÃO
Este estudo mostrou que distúrbios do sono foram associados à presença de DME e a qualidade do sono foi associada à quantidade
de horas de sono por noite. Os resultados foram consistentes com
o estudo que abordou a deterioração da saúde física relacionada à
dor frente a presença negativa de distúrbios e quantidade de sono16.
Portanto, esses achados sugerem que a quantidade e o distúrbio do
sono são fatores de risco para a DME, assim a hipótese nula desse
estudo foi rejeitada.
Observou-se que o percentual de adolescentes com qualidade do
sono ruim foi mais elevado entre os que tinham menos de 8 h de
sono por noite, o que pode ser explicado por uma relação bidirecional, em que há uma dessincronização entre os relógios biológicos
e sociais, de modo que as necessidades impostas pela sociedade ao
indivíduo fazem com que eles modifiquem os padrões de sono considerados ideais3. Dessa forma, a rotina complexa exige menos horas
de sono, o que provoca aumento patológico de secreção noturna

do hormônio cortisol, favorecendo, em longo prazo, a instalação
de um quadro de estresse subjetivo, depressão e sonolência diurna
excessiva17.
A priori, achava-se que apenas os adolescentes que estudavam no
turno matutino apresentariam qualidade do sono ruim, visto que,
com o atraso de fase característico da adolescência, eles dormem tarde; porém, como precisam acordar cedo, acabam dormindo menos
horas que o necessário. Entretanto, a presente pesquisa mostrou que
mais da metade dos adolescentes frequentavam a escola no período
da tarde e apresentavam qualidade do sono ruim. Portanto, estudar
a tarde influencia o adolescente a dormir mais tarde ainda, logo,
além da quantidade de horas de sono estar relacionada à qualidade do sono, a higiene deste sono também possui grande relevância,
uma vez que dormir em ambientes claros proporciona supressão de
melatonina, altera o ritmo circadiano, gerando distúrbios do sono18.
Diferentemente de outros estudos, não foi encontrada associação
significativa entre má qualidade do sono e presença de tosse ou ronco forte nos adolescentes avaliados19-21. No entanto, vale ressaltar que
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os sintomas noturnos de ronco, chiado ou tosse são distúrbios do
sono que podem acarretar implicações médicas importantes, como a
apneia obstrutiva do sono, impactando negativamente na qualidade
do sono e comprometendo o desempenho diário22.
Por sua vez, distúrbios do sono têm sido associados ao prognóstico
de DME e, apesar do mecanismo dessa relação ainda não ser claro,
acredita-se que a sua causa se dá entre alterações físicas e o sistema
opioidérgico, imunológico e endócrino23. Existe associação entre
sono fragmentado e dor, na qual há aumento de citocinas pró-inflamatórias que podem levar à hiperalgesia ou ao aumento da sensibilidade à dor, como também diminuição da grelina, neuro-hormônio
responsável pela indução da antinocicepção espinhal e regulação da
dor no cérebro24.
Sendo assim, especula-se que o relato das dores na parte superior
das costas nos últimos 12 meses anteriores a esta pesquisa se apoie
na hipótese de que os distúrbios do sono influenciaram na postura, gerando desequilíbrios musculares. Da mesma forma, pode ter
ocorrido o inverso, e o sono alterado também pode ser provocado
por uma DME já instalada, decorrente de práticas físicas descompensadas25,26.
Diferentemente dos achados sobre associação entre dor na parte
superior das costas com distúrbios do sono, foi identificada associação entre dores nos punhos e mãos com ausência de distúrbios do
sono. Esse fato condiz com estudos que afirmam o uso crescente de
aparelhos eletrônicos pelo público adolescente, principalmente antes
de dormir e, como consequência, há uma tendência em adquirirem
dores nas mãos e punhos, assim como maiores chances de apresentarem má qualidade de sono e sonolência diurna excessiva27,28.
As perdas amostrais não comprometeram os resultados, visto que
o cálculo do tamanho da amostra foi baseado numa prevalência de
50%, vislumbrando a possibilidade de avaliar outros desfechos, uma
vez que esta pesquisa fez parte de um estudo maior. No entanto,
para as variáveis analisadas nesta pesquisa, a amostra necessária seria
de 490, com base no estudo realizado por Schlarb et al.15, cuja prevalência encontrada foi de 23,1%.
As limitações do presente estudo estão relacionadas ao seu delineamento, pois, sendo do tipo transversal, não é possível estabelecer
uma relação de causalidade entre as variáveis. Dessa forma, é sugerido que outros estudos nesta temática sejam desenvolvidos em outras
instituições escolares brasileiras, públicas e privadas, como também
em períodos distintos, de forma que se possa construir um panorama nacional mais consistente deste assunto.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As experiências dolorosas
repetidas no período neonatal podem ter efeitos deletérios em
curto e longo prazos, assim como desencadear padrões anormais
de comportamento e processamento sensorial. Na assistência à
saúde, o uso de tecnologias educacionais pode facilitar o acesso à informação e auxiliar no manejo da dor no recém-nascido.
O objetivo deste estudo foi construir e validar uma tecnologia
educativa do tipo folder para orientar mães de recém-nascidos
internados em alojamento conjunto sobre alívio da dor neonatal.
MÉTODOS: Estudo do tipo metodológico desenvolvido em
cinco etapas: diagnóstico situacional, revisão de literatura, construção do folder, seleção dos juízes e validação da tecnologia, no
período de setembro de 2019 a dezembro de 2020.
RESULTADOS: A tecnologia educativa desenvolvida foi um
folder intitulado “métodos não farmacológicos para aliviar a dor
do bebê”. A validação revelou um nível de concordância mínima de 0,78 e máxima de 1. O Índice de Validade do Conteúdo
geral do folder foi de 0,86, considerando o folder validado. Na
avaliação dos especialistas, o material educativo foi considerado
enriquecedor e esclarecedor e seu uso poderá fortalecer a prática
da educação em saúde.
CONCLUSÃO: A tecnologia educativa mostrou ser válida quanto à aparência e ao conteúdo para orientar e estimular a participação materna no manejo da dor do recém-nascido submetido a
procedimentos dolorosos no alojamento conjunto.
Descritores: Dor, Estudo de validação, Recém-nascido, Tecnologia educacional.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Painful repeated experiences in the neonatal period can have deleterious effects in
short and long term, as well as trigger abnormal patterns of behavior and sensory processing. In health care, the use of educational technologies can facilitate access to information and assist
pain management in newborns. The objective of this study was
to build and validate a folded brochure educational technology
to guide mothers of newborns hospitalized in rooming-in accommodation on neonatal pain relief.
METHODS: Methodological study developed in five stages: situational diagnosis, literature review, construction of the folder,
selection of judges and technology validation, from September
2019 to December 2020.
RESULTS: Educational technology developed was a folder entitled “non-pharmacological methods to relieve baby pain”. Validation revealed a minimum agreement level of 0.78 and a maximum of 1. General Content Validity Index of the folder was
0.86, thus considering the folder as validated. Experts considered
the educational material enriching and enlightening and its use
may strengthen the practice of health education.
CONCLUSION: Educational technology proved to be valid in
terms of appearance and content to guide and stimulate maternal
participation in the management of pain in the newborn submitted to painful procedures in the rooming-in accommodation.
Keywords: Educational technology, Infant, Newborn, Pain, Validation study.
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INTRODUÇÃO
A prevenção e o tratamento da dor deve ser o objetivo de todos
os profissionais de saúde envolvidos no cuidar do recém-nascido
(RN), não apenas pelo aspecto ético, mas também pelo potencial
deletério da exposição repetida do RN a fatores estressantes e/ou
dolorosos1. A exposição a estímulos repetidos em estágio precoce do desenvolvimento pode alterar o limiar de dor, bem como a
percepção e a modulação em longo prazo. Evidências científicas
apontam que os RN expostos a estresse agudo podem sofrer consequências permanentes em nível comportamental e que o controle
da dor resulta em benefícios nas respostas fisiológicas, comportamentais e hormonais do RN2,3.
No alojamento conjunto, os RN experienciam vários procedimentos dolorosos ainda nas primeiras 24 horas de vida com fins diagnósticos e terapêuticos, como injeções intramusculares, coletas de
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sangue e a punção de calcâneo para monitorização da glicemia, um
dos procedimentos mais realizados em RN saudáveis e a termo4,5.
Intervenções não farmacológicas como amamentação, posição
canguru, sucção não nutritiva e enrolamento têm sido recomendadas para manejo da dor durante procedimentos pois apresentam
eficácia comprovada e baixo risco para o RN, assim como baixo
custo operacional6,7.
Diante desse contexto, a participação da mãe no alívio da dor do
RN torna-se fundamental, não somente na presença física, mas no
envolvimento emocional e mental8. Nesse sentido, a educação em
saúde surge como instrumento que possibilita a inclusão do cuidado
materno no processo do manejo da dor de RN submetidos a procedimentos dolorosos. O uso de tecnologias educativas impressas é um
recurso viável para informação e sensibilização da população, que
pode construir novos caminhos para a promoção da saúde através
do conhecimento compartilhado e da participação ativa, estando os
materiais a serviço da autonomia do paciente no cuidado. Contudo, observa-se escassez na literatura sobre abordagens de ferramentas
educativas que promovam orientações acerca da dor, principalmente
direcionada à participação materna9,10.
Nesse sentido, essa lacuna de orientações constitui um desafio que
aponta para a necessidade de realização de pesquisas, especialmente
no que tange à utilização de ferramentas educativas para melhoria
da assistência ao RN. Visando a utilização de materiais educativos
na prática clínica, o estudo teve como objetivo construir e validar
uma tecnologia educativa do tipo folder para orientar mães de RN
internados em alojamento conjunto sobre o alívio da dor neonatal.
MÉTODOS
Estudo do tipo metodológico desenvolvido em cinco etapas: diagnóstico situacional, revisão de literatura, construção do folder, seleção dos juízes e validação da tecnologia, no período de setembro
de 2019 a dezembro de 2020. Os estudos metodológicos caracterizam-se pelo desenvolvimento de instrumentos de coletas de dados
visando definir um construto, formular os itens do instrumento, desenvolver as instruções para usuários, além de testar a confiabilidade
e a validade do instrumento.
Diagnóstico situacional
Foi realizado com puérperas no Alojamento Conjunto de uma maternidade-escola, uma instituição de referência para o atendimento
de risco neonatal localizada no Rio de Janeiro. O alojamento conjunto possui nove enfermarias, sendo três delas com cinco leitos,
duas com seis leitos, duas com quatro leitos e duas enfermarias desativadas devido a obras, totalizando 35 leitos.
Foi realizada uma entrevista com o auxílio de um roteiro estruturado
que continha questões referentes ao conhecimento dessas mulheres
em relação à dor neonatal e seu manejo não farmacológico. Participaram desta etapa 20 puérperas que atenderam aos critérios de
inclusão: mães de RN a termo, em amamentação eficaz e que não
necessitaram de reanimação na sala de parto. Além disso, o RN precisava ter uma prescrição para exame de glicemia capilar.
Os critérios de exclusão foram selecionados: puérperas que não possuíam condições clínicas para participar do estudo com diagnóstico
médico de depressão pós-parto; com contraindicação para ama-
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mentar; as que não desejassem amamentar; aquelas com pós-parto
imediato com intercorrências; traumas no parto; e as que não desejassem participar. A entrevista aconteceu no período de setembro de
2019 a março de 2020. A participação das mulheres foi voluntária e
a amostragem foi definida por conveniência.
A segunda etapa do estudo foi constituída por uma revisão da literatura, utilizando-se a seguinte pergunta de pesquisa: Qual a produção
científica sobre métodos não farmacológicos de alívio da dor dos RN
internados no alojamento conjunto? A busca foi realizada nas bases
de dados LILACS, Medline e Cochrane Library durante o mês de
abril de 2020. Foram utilizados os descritores “Dor”, “Recém-nascido”, “Tecnologia educacional” e “Estudo de Validação”. Os critérios de inclusão foram artigos de periódicos nos idiomas português
e inglês, obtidos na íntegra, gratuitamente, que abordassem o tema
pesquisado e estudos publicados nos últimos cinco anos. Os critérios
de exclusão foram duplicidade de artigos nas bases e artigos para os
quais não foram encontrados o resumo nem o texto na íntegra.
A seleção dos artigos na base de dados ocorreu inicialmente mediante a leitura dos títulos e resumos, para posterior seleção após
a leitura na íntegra daqueles que atendiam aos critérios de inclusão e exclusão. Foram encontrados 58 artigos que atendiam aos
critérios de inclusão, sendo que, destes, 38 foram excluídos após
leitura dos resumos por não se enquadrarem aos objetivos do
estudo, o que resultou em 20 artigos utilizados na construção da
tecnologia educativa.
Construção do folder
Na terceira etapa, realizada entre maio e junho de 2020, iniciou-se a construção do conteúdo preliminar do folder a partir das lacunas e dúvidas apontadas pelas puérperas e respondidas com base
nas evidências encontradas na segunda etapa do estudo. O folder foi
enviado a um profissional de ilustração e design para confecção dos
desenhos gráficos, formatação e diagramação. A primeira versão do
folder foi submetida à avaliação dos juízes para validação.
Seleção dos juízes
A seleção dos juízes para a validação da aparência e do conteúdo do
folder foi realizada de junho a setembro de 2020. A identificação
dos juízes foi estabelecida de forma intencional, por meio da busca
de currículos no banco de dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). No presente estudo,
foi considerado juiz especialista o profissional que atendesse aos seguintes critérios: ser enfermeiro; mestre e/ou doutor; pesquisador
nas temáticas: enfermagem neonatal, dor neonatal, saúde do RN;
atuação nas áreas de saúde do RN, enfermagem neonatal, dor neonatal, promoção da saúde, educação em saúde.
Aos juízes selecionados, foram enviados pelo correio eletrônico a carta convite contendo os objetivos da pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após anuência para participação
da pesquisa, foram enviados o folder em Portable Document Format
(PDF) e o instrumento de avaliação via Google Forms®. Recomenda-se um número entre seis e 20 juízes para o processo de validação.
Não há algo bem definido na literatura, porém são consideradas pessoas que estudam e têm experiência sobre o assunto que se pretende
avaliar. Portanto, considerou-se o número de 16 juízes alcançados
como suficiente para a validação do conteúdo.
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Validação do conteúdo
Para validação do folder, foi utilizado um instrumento adaptado
para validação do conteúdo estruturado em duas partes: a primeira
com a caracterização dos juízes e a segunda dividida em três blocos:
1- Objetivos: refere-se aos propósitos, metas ou afins que se deseja
atingir com a utilização do material educativo; 2- Estrutura e apresentação: refere-se à forma de apresentar as orientações e inclui sua
organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e
formatação; 3- Relevância: refere-se à característica que avalia o grau
de significação do material educativo apresentado11.
A elaboração dos itens se deu segundo sua relevância e relação com o
objeto em estudo: tecnologia educativa para o manejo não farmacológico da dor em RN a partir do cuidado materno, e se relacionavam à
adequação das informações, linguagem, ilustrações, aplicabilidade no
meio científico, tamanho, sequência das informações, se o folder serve
de base para multiplicadores e sugestões para melhora do material.
Para isso, as proposições foram apresentadas aos juízes em blocos
de análise e organizadas como ferramenta de medição, utilizando a
forma de escala do tipo Likert12. Foram constituídos quatro níveis de
resposta: 1. Inadequado; 2. Parcialmente adequado; 3. Adequado; 4.
Totalmente adequado.
Após a avaliação do conteúdo pelos juízes, foi realizada a validação
de conteúdo de forma descritiva, por meio do Índice de Validade de
Conteúdo (IVC), considerando-se o IVC de 0,78. O IVC é uma
fórmula amplamente utilizada para análise dos dados para validação
de conteúdo de instrumentos na área da saúde. Não existe consenso
na literatura sobre a taxa de concordância aceitável. Alguns autores
defendem que se deve considerar o número de juízes. Com a participação de menos de cinco avaliadores, todos devem concordar para
ser representativo. No caso de seis ou mais, recomenda-se uma taxa
não inferior a 0,7812,13.
Para o cálculo do IVC, foi utilizada a somatória de concordância dos
itens marcados como “3. Adequado’’ e ‘’4. Totalmente adequado”
pelos juízes divididos pelo total de respostas.
Fórmula: IVC = Número de respostas 3 ou 4
Número total de respostas
O desenvolvimento do estudo atendeu as normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa envolvendo seres humanos, atendendo a Resolução MS/CNS 466/2012, sendo aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) da Maternidade Escola da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, parecer número: 3.522.231.
RESULTADOS
O folder, “métodos não farmacológicos para aliviar a dor do bebê”,
em sua versão final, foi composto de duas páginas no formato A5,
frente e verso, com 2 dobras e 7 ilustrações ao total (Figura 1).
O folder ficou dividido em sete tópicos: definição de dor neonatal,
identificação da dor no RN, amamentação, posição canguru, sucção não nutritiva, enrolamento do bebê e situações em que se pode
utilizar os métodos não farmacológicos para aliviar a dor no RN, os
quais deram origem às seções do folder.
Para o processo de diagnóstico situacional, foram entrevistadas
20 puérperas. Na tabela 1, encontram-se descritas as variáveis das
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participantes da primeira etapa do estudo. Verifica-se que cerca
de 50% das mulheres entrevistadas encontravam-se na faixa etária
de 18 a 29 anos, 65% eram solteiras, 60% declararam-se pardas,
45% possuíam ensino médio completo e 70% declararam possuir
vínculo empregatício.
As respostas obtidas na primeira etapa do estudo foram essenciais
para delinear o conteúdo abordado no folder a partir do nível de
conhecimento prévio sobre a dor neonatal das mães de RN a termo submetidos à punção de calcâneo no alojamento conjunto. Para
isso, foi elaborado um roteiro de entrevista estruturado, em que se
verificou que 90% das entrevistadas acreditavam que o RN sente
dor, 95% delas não possuíam nenhum tipo de conhecimento a respeito da dor neonatal e 75% acreditavam que existam meios de aliviar a dor no RN.
Quanto aos métodos de alívio da dor neonatal, 27% das mulheres
acreditavam que os fármacos analgésicos são métodos mais eficazes
para aliviar a dor no bebê, seguidos de amamentação (22%), posição
canguru/contato pele a pele (21%) e chupeta (9%). Não souberam
opinar 21% das entrevistadas.
A respeito da manifestação de dor, o choro aparece com 70% das
respostas que o indicam como o sinal de dor mais frequente nos RN,
seguido de expressões faciais com 19% e movimentos corporais com
11%. Consenso entre todas as entrevistas, 100% delas considerou a
participação materna como importante no cuidado da dor no RN.
Tabela 1. Descrição das variáveis das puérperas participantes da etapa de diagnóstico situacional
Variáveis

n

%

Faixa etária (anos)
13 a 17

2

10

18 a 29

10

50

30 a 45

8

40

Solteira

13

65

Casada/união estável

7

35

Separada/divorciada

0

0

Amarela

0

0

Branca

5

25

Indígena

0

0

Negra

3

15

Parda

12

60

Fundamental incompleto

2

10

Fundamental completo

2

10

Ensino médio incompleto

4

20

Ensino médio completo

9

45

Ensino superior incompleto

0

0

Ensino superior completo

3

15

Sim

14

70

Não

6

30

Situação conjugal

Raça/cor

Escolaridade

Vínculo empregatício
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Figura 1. Métodos não farmacológicos para aliviar a dor do bebê
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Referente à elaboração textual do folder, encontrou-se uma riqueza
de conteúdo, entretanto algumas informações tinham alto nível
científico, o que dificultava a compreensão. As informações julgadas essenciais à prestação de um apoio adequado foram novamente parafraseadas, considerando a objetividade, linguagem acessível,
fácil compreensão e atratividade das informações. As ideias foram
realçadas por ilustrações que levaram em consideração a diversidade étnica. As ilustrações foram dispostas próximas ao texto aos
quais elas se referiam, sendo empregadas imagens concernentes à
realidade do público-alvo. Foi elaborado um template inicial com
os tópicos, textos e imagens que foram enviados a um profissional
de ilustração e design para confecção dos desenhos gráficos, formatação e diagramação.
Após o processo de construção do folder, foi realizada a quarta etapa, de seleção dos peritos. Participaram do processo de validação 16
juízes, considerados especialistas após atenderem os critérios de inclusão, todos enfermeiros, sendo 31,2% mestres e 68,8% doutores.
A respeito da experiência profissional, os juízes apresentaram uma
média de 15 anos de atuação.
Tabela 2. Descrição dos objetivos, estrutura, apresentação e relevância na etapa de avaliação da Tecnologia Educativa
Objetivos

IVC

São coerentes com as necessidades dos RN em relação
ao cuidado da dor neonatal.

0,87

Promove mudança de comportamento e atitudes.

0,81

Estrutura e apresentação

IVC

As mensagens estão apresentadas de maneira clara e
objetiva.

0,81

Pode circular no meio científico na área neonatal.

0,93

As informações apresentadas estão cientificamente corretas.

0,87

Há uma sequência lógica do conteúdo proposto.

0,87

O material está adequado ao nível sociocultural do público-alvo proposto.

0,78

As informações são bem estruturadas em concordância
e ortografia.

1,00

O estilo de redação corresponde ao nível de conhecimento do público-alvo.

0,78

As ilustrações são expressivas e suficientes.

0,81

As ilustrações apresentam mensagens visuais fundamentais para que o leitor possa compreender os pontos principais sozinho.

0,81

O tamanho do título e dos tópicos está adequado.

1,00

O estilo de conversação facilita o entendimento do texto.

0,81

Relevância.

IVC

Os temas retratam os aspectos chaves que devem ser
reforçados.

0,93

O material propõe ao público-alvo adquirir conhecimentos
quanto ao manejo não farmacológico da dor no RN.

0,93

Está adequado para ser utilizado por qualquer profissional
da área da saúde em suas atividades educativas.

0,81

IVC = índice de validade de conteúdo.
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No processo de julgamento dos itens que compõem o instrumento
de validação do folder e que constitui a quinta etapa da metodologia,
nenhum juiz avaliou os itens como inadequados. Todos obtiveram
concordância dentro do nível estabelecido (IVC > 0,78). Os resultados são apresentados na tabela 2.
Conforme apresentado na tabela 2, do total de 17 itens constituintes
do instrumento de validação do folder, os itens “as informações são
bem estruturadas em concordância e ortografia” e “tamanho do título e dos tópicos está adequado” apresentaram índice de concordância perfeito (IVC = 1,00). Segundo a média da proporção dos itens
avaliados como ‘’Adequado’’ e ‘’Totalmente ‘’adequado’’ pelos juízes,
o bloco “relevância” apresentou uma média maior de validação, seguido pelo bloco “estrutura e apresentação” e o bloco “objetivos”,
conforme exposto na tabela 3.
Tabela 3. Média de Índice de Validade de Conteúdo
Blocos

IVC

Objetivos

0,84

Estrutura e apresentação

0,85

Relevância

0,89

Geral

0,86

DISCUSSÃO
No presente estudo, foi elaborada e validada uma tecnologia educativa do tipo folder para orientação materna acerca do manejo não
farmacológico da dor no RN. Observou-se a produção crescente de
evidências sobre o uso de tecnologias para o fortalecimento de ações
em educação em saúde. Além disso, percebeu-se a importância da
educação para participação materna no cuidado ao RN, sendo necessário que o enfermeiro seja um mediador dessas ações, usando
ferramentas facilitadoras do processo de aprendizagem, como a utilização de tecnologias educativas14.
Estudos mostram que a prática de construção, validação e aplicação
de materiais educacionais tem apresentado resultados positivos15,16.
Logo, é importante que tecnologias educativas de orientação acerca
do manejo não farmacológico da dor neonatal sejam desenvolvidas
e validadas para utilização na prática clínica, a fim de contribuir para
melhorar a assistência ao RN.
Tão importante quanto a confiabilidade das informações contidas
em uma tecnologia educativa está o entendimento daqueles a qual
ela se destina. A elaboração de materiais educativos impressos é um
meio de comunicação entre o profissional e o paciente que requer
uma forma direta e intuitiva para transmissão do conteúdo abordado17. Assim, é imprescindível que os materiais educativos em saúde
sejam de fácil entendimento ao público-alvo.
Na construção de um material educativo, é necessário conhecer o
contexto populacional ao qual se destina, mediante abordagem participativa, comunicativa e coletiva com intuito de definir estratégias
de cuidado14-18. Por isso, este estudo preocupou-se também em construir um material educacional que fosse de fácil entendimento, com
vocabulário e ilustrações de fácil compreensão.
Nessa perspectiva, foram necessários pequenos ajustes relacionados à adequação da linguagem do folder durante o processo de
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validação. Tal situação assemelha-se ao achado de estudos metodológicos brasileiros sobre validação de tecnologias educativas
que também evidenciaram a necessidade de modificação da linguagem de forma a deixar mais claro o conteúdo aos leitores e
que precisaram passar por ajustes até obter um resultado satisfatório e eficaz19,20.
Os índices obtidos no processo de avaliação dos juízes apresentaram
IVC global de 0,86, considerando validado o folder. O índice adotado nesta pesquisa é superior ao valor de IVC mínimo utilizado de
0,78. Por meio do IVC, é analisada a proporção de concordância
entre os juízes quanto aos itens julgados. De forma semelhante, outros estudos que buscaram validar materiais educativos expressam a
importância do índice para a confirmação da qualidade e aplicabilidade final do material22.
Os índices obtidos no processo de validação de conteúdo do folder indicaram alta confiabilidade e fidedignidade para utilização
junto às mães no alojamento de RN submetidos a procedimentos dolorosos em alojamento conjunto. Além disso, pretende-se com este estudo apresentar uma referência para estudos na
área, bem como fonte de informação e conhecimento quanto
à participação materna no cuidado à dor do RN. Participaram
deste processo enfermeiros experientes em saúde do RN, o que
expressa reconhecimento da relevância de promover a opinião de
especialidade sobre o tema a fim de garantir maior confiabilidade
à tecnologia.
Vale ressaltar que a tecnologia educativa não foi construída com o intuito de substituir as orientações verbais fornecidas pelo enfermeiro
durante a assistência, mas sim para estimular/empoderar cada vez mais
a participação materna no alívio da dor durante procedimentos dolorosos, mesmo em RN no alojamento conjunto, os quais são considerados saudáveis, mas que também tem o direito de ter sua dor aliviada.
Como limitação do estudo, pode-se citar a significativa quantidade
de informações apresentadas no folder, a complexidade da temática
abordada e a dificuldade para reduzir os textos, o que pode tornar a
leitura cansativa. Sugere-se que o folder também seja validado com
as mães em alojamento conjunto a fim de verificar sua aplicabilidade
prática ao público ao qual se destina.
O folder é relevante, pois se mostra como uma nova tecnologia educativa para a educação em saúde com a finalidade de informar as
mães sobre os métodos não farmacológicos que podem ser utilizados
para aliviar a dor de seus bebês. O folder também poderá ser utilizado por toda equipe de profissionais de saúde que atua nos cuidados
ao RN no alojamento conjunto. Por fim, uma vez que o conhecimento é dinâmico e mutável, reforça-se a importância da criação de
novas tecnologias educacionais que ajudem a minimizar as dúvidas
referentes ao cuidado materno diante da dor do RN.
CONCLUSÃO
A metodologia empregada no presente estudo foi capaz de construir
e validar um folder educativo para a orientação materna acerca do
manejo não farmacológico da dor neonatal. A tecnologia educativa
foi validada segundo conteúdo e pertinência.
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Impacto da pandemia por COVID-19 em aspectos psicológicos e
bruxismo na população brasileira: estudo observacional
Impact of COVID-19 pandemic on psychological aspects and bruxism in the Brazilian
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto da pandemia de COVID-19 nos aspectos psicológicos e sua relação com o bruxismo a partir de amostra
representativa da população brasileira.
MÉTODOS: Foi conduzida uma pesquisa transversal baseada
na internet em uma amostra representativa de adultos brasileiros
para estimar os correlatos sociodemográficos e as características
do bruxismo, a qualidade de vida (WHOQOL) dos indivíduos e
a autocompaixão (SCS) na população brasileira durante a pandemia por COVID-19. A pesquisa foi coletada de maio a agosto de
2020. Os dados foram analisados por meio de análise qualitativa.
RESULTADOS: Foram preenchidos 1.476 formulários da Pesquisa e 1.265 (85,70%) respondentes declararam apresentar
apertamento diurno; mais da metade dos entrevistados (843,
57,11%) relatou ranger de dentes; e 1.054 (71,41%) relataram
tanto apertamento quanto ranger de dentes. A maioria dos entrevistados (1.128, 76,42%) relatou percepção negativa dos sintomas de bruxismo no último mês e todos (1.476, 100,00%)
estavam se sentindo nervosos ou estressados durante o período
de afastamento social induzido pela pandemia de COVID-19.
Além disso, 289 (19,58%) iniciaram sintomas de fadiga ou dor
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nos músculos da face ao acordar e 318 (21,54%) iniciaram com
fadiga muscular e desconforto nos dentes ao acordar.
CONCLUSÃO: Os resultados mostraram que todos os entrevistados estavam se sentindo nervosos ou estressados durante o
período de afastamento social induzido pela pandemia de COVID-19 e relataram sintomas de bruxismo. Também apresentaram médias mais baixas no WHOQOL e SCS, sugerindo pior
percepção de qualidade de vida e autocompaixão.
Descritores: Infecções por coronavírus, Bruxismo, Qualidade
de vida.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The aim of the present
study was to evaluate the impact of the COVID-19 pandemic
on psychological aspects and its relationship with bruxism from
a representative sample of the Brazilian population.
METHODS: A cross-sectional Internet-based survey was
conducted in a nationally representative sample of Brazilian adults to estimate the sociodemographic correlates and
characteristics of bruxism, the quality of life of individuals
(WHOQOL) and self‐compassion (SCS) in the Brazilian
population during the COVID-19 pandemic. Research was
collected from May to August 2020. The data were analyzed
using qualitative analysis.
RESULTS: A total of 1476 Survey forms were completed and
1265 (85.70%) respondents declared presenting daytime clenching; over half of respondents (843, 57.11%) reported that
they have grinding of teeth; and 1054 (71.41%) reported both
clenching and grinding of teeth. Most of the respondents (1128,
76.42%) reported a negative perception of oral symptoms on
the last month and all (1476, 100.00%) were feeling nervous or
stressed during the period of social withdrawal induced by the
COVID-19 pandemic. Moreover, 289 (19.58%) started having
symptoms of fatigue or pain in the muscles of the face upon
awakening and 318 (21.54%) started having muscle fatigue and
discomfort in the teeth upon awakening.
CONCLUSION: Findings have shown that all respondents
were feeling nervous or stressed during the period of social withdrawal induced by the COVID-19 pandemic and reported
bruxism symptoms. They also had lower averages of WHOQOL and SCS, suggesting worse perception of quality of life
and self-compassion.
Keywords: Coronavirus Infections, Bruxism, Quality of Life.
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INTRODUÇÃO

MÉTODOS

A articulação temporomandibular (ATM) é formada pela articulação da mandíbula e o osso temporal do crânio. Ela está localizada anteriormente ao trago da orelha, no aspecto lateral da face,
e é a articulação do corpo humano mais utilizada regularmente,
abrindo e fechando de 1.500 a 2.000 vezes por dia para realizar
os vários movimentos necessários1.
As funções motoras, assim como a sucção e manutenção da postura mandibular do sistema mastigatório, são consideradas clássicas. As funções motoras adaptativas são bocejar, beijar, morder,
soprar, rir e ranger os dentes2.
Os músculos desta região são responsáveis por movimentos de
elevação ou fechamento, depressão ou abertura, protrusão e retrusão e por movimentos laterais alternados, além de assegurar a
estabilidade das articulações3.
Hábitos parafuncionais como apertar e/ou ranger os dentes durante o dia e/ou à noite, mastigar chiclete, morder a bochecha,
lábios e língua, pressionar a língua contra os dentes, morder as
unhas/cutícula, roer objetos como lápis/canetas ou outros, e colocar a mão sob o queixo estão entre os principais fatores etiológicos para os distúrbios temporomandibulares (DTM), pois promovem e aumentam a atividade muscular acima do necessário
(hiperatividade muscular)4.
Para os psiquiatras, os músculos da face e da mandíbula são responsáveis pelas expressões de raiva, medo e agressão e também
pelos sorrisos. Apertar os dentes, morder as bochechas, a língua,
os lábios e objetos, a sucção dos dedos e morder as unhas têm
um fundo emocional bem definido e servem como uma descarga
de tensão5.
Estudos epidemiológicos mostram que de 5 a 6% da população mundial passará por uma experiência dolorosa envolvendo a ATM em algum momento da vida6 e a aplicação de um
questionário é amplamente utilizada em pesquisas, sendo uma
ferramenta importante para identificar perfis populacionais, no
entanto, em alguns casos, o número de amostras pode ficar ligeiramente reduzido devido à necessidade de tempo para aplicar
o questionário e à limitação territorial. O questionário online
tem a vantagem de ter maior alcance, considerando o escopo da
Internet e o período de quarentena7.
No final de 2019, o Novo Coronavírus foi denominado SARS-CoV-2. Este Novo Coronavírus produziu a doença classificada
como COVID-19, causando uma série de casos de pneumonia na cidade de Wuhan (China). Ainda não há informações
completas sobre a história natural, nem medidas de eficácia
inquestionáveis para o manejo clínico dos casos de infecção
humana pelo SARS-CoV-2, e ainda há muitos detalhes a serem esclarecidos. De todo modo, sabe-se que o vírus tem alta
transmissibilidade e causa uma síndrome respiratória aguda
que varia de casos leves - cerca de 80% - a casos muito graves
com insuficiência respiratória - entre 5 e 10%. Sua letalidade
varia, principalmente de acordo com a faixa etária e condições
clínicas associadas8.
Dessa maneira, o objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da
pandemia de COVID-19 nos aspectos psicológicos e bruxismo
a partir de uma amostra representativa da população brasileira.

A declaração STROBE foi utilizada para relatar este estudo observacional9. Estudo transversal baseado em pesquisa online.
A pesquisa foi realizada de maio a agosto de 2020, utilizando um
questionário eletrônico na plataforma Google Forms™. Adultos
com 18 anos ou mais eram elegíveis para participação.
Inicialmente os participantes responderam a uma pesquisa sociodemográfica seguida por perguntas específicas sobre dor na
ATM e hábitos orais parafuncionais durante a pandemia de COVID-19. O questionário incluiu 14 perguntas em português em
sequência, (1) Sexo, (2) Idade, (3) Raça, (4) Nível de educação,
(5) Estado civil, (6) Renda familiar, (7) Região, (8) Situação de
emprego, (9) Acesso à Internet, (10) Área metropolitana.
Após responder as perguntas da pesquisa sociodemográfica, os
indivíduos foram questionados sobre (11) apertamento diurno
dos dentes; (12) ranger diurno dos dentes; (13) apertamento e
ranger diurno; (14) sons relacionados a apertamento ou ranger
durante o sono, percebidos por um parceiro; (15) fadiga nos
músculos da mandíbula durante a manhã; (16) frequente dor de
cabeça, ombro, pescoço e dor facial; (17) estalido ou sensação de
ranger ao abrir a boca; (18) desconforto no maxilar pela manhã;
(19) histórico de fraturas/restauração nos dentes; (20) autopercepção de desgaste do dente; (21) dor no ouvido ou atrás do
ouvido; e (22) maxilar travado pela manhã ou durante o sono.
Além disso, foi perguntado aos participantes se notaram, no período atual do último mês de afastamento social devido à pandemia da COVID-19, se as seguintes condições começaram a
acontecer: (23) fadiga ou dor nos músculos da face ao acordar;
e (24) fadiga muscular e desconforto nos dentes ao acordar. De
acordo com Raphael et al.10, o bruxismo está presente se um dos
itens for respondido como “sim”.
O questionário também incluiu 26 perguntas da Escala de Autocompaixão (SCS)11, que avalia os níveis de traços de autocompaixão. Esta foi desenvolvida para representar explicitamente os
pensamentos, emoções e comportamentos associados aos vários
componentes da autocompaixão. Ela inclui itens que medem a
frequência com que as pessoas respondem a sentimentos de inadequação ou sofrimento com autobondade, autocrítica, humanidade comum, isolamento, mindfulness e sobreidentificação.
A sequência de perguntas incluiu o questionário World Health
Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-bref ), usado
para avaliar a qualidade de vida (QV), com 26 perguntas, duas
sobre qualidade de vida em geral (QV geral) e as outras representando cada uma das 24 facetas que compõem o instrumento
original e são divididas em quatro domínios: “físico”, “psicológico”, “relações sociais” e “ambiente”. As pontuações para cada
domínio foram transformadas em uma escala de zero a 100 e
expressas em médias, como recomendado pelo manual produzido pelo WHOQOL12, sendo que médias mais altas sugerem uma
melhor percepção da QV.
Antes de responder ao questionário, os participantes leram e aceitaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
o qual explicava o objetivo e a natureza do estudo e afirmava que
poderiam se recusar a responder quaisquer perguntas e se retirar
em qualquer momento da pesquisa. O questionário foi estrutu-
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rado como um questionário eletrônico no Google Forms™, sem
perguntas abertas e com respostas alternativas prévias.
Viés
Para reduzir o risco de enviesamento, todos os dados, que foram
acessados e extraídos do Google Forms™, foram analisados por dois
investigadores. O banco de dados tabelado final foi analisado por
outros dois investigadores.
Os dados que seguem foram extraídos para as cinco macrorregiões
do Brasil (sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste) por conveniência. O questionário foi enviado aos participantes através de mídias
sociais genéricas, além de mensagens eletrônicas de dentistas, médicos, fisioterapeutas e da Associação Odontológica Brasileira. O
tamanho total do estudo foi completamente preenchido, com respostas recebidas de maio até agosto de 2020.
Este estudo foi aprovado pelo Comite de Etica em Pesquisa com
Seres Humanos da Universidade Federal de Alfenas (CAAE:
30830420.7.0000.5142).
Análise estatística
A estatística descritiva foi usada como método de análise de dados.
As respostas do questionário foram inseridas no programa Microsoft
Excel. Os dados categóricos estão representados em porcentagem e
as médias de pontuações da SCS e do WHOQOL-bref estão apresentadas em média, desvio padrão (DP), coeficiente de variação,
valores máximos e mínimos e amplitude (diferença entre valores
máximos e mínimos).
RESULTADOS

Tabela 1. Características sociodemográficas da amostra do estudo
Características
Amostra total
Sexo, n (%)
Masculino

846 (57,32)

Feminino

630 (42,68)

Grupo de idade (anos), n (%)
18–24

633 (42,90)

25–34

211 (14,30)

35–44

422 (28,60)

45–54

90 (6,12)

55–64

78 (5,28)

65 ou mais

41 (2,80)

Raça, n (%)
Branco

792 (50,66)

Pardo

466 (30,22)

Negro

234 (15,85)

Amarelo

4 (0,27)

Indígena

0 (0,00)

Nível de educação, n (%)
Ensino médio incompleto
Ensino médio

34

14 (0,95)
41 (2,78)

Superior incompleto

754 (51,08)

Graduação ou pós-graduação

667 (45,19)

Estado civil, n (%)
Nunca casou

805 (54,54)

Casado

364 (24,66)

Divorciado
Vivendo com parceiro

Os formulários de pesquisa foram preenchidos por 1476 indivíduos.
Entre os respondentes, 846 (57,32%) eram homens e 630 (42,68%)
mulheres. Quase metade dos entrevistados (633) tinha 18-24 anos
(42,90%); 211 (14,30%) tinham 25-34 anos; 422 (28,60%) tinham
35-44 anos; 90 (6,12%) tinham 45-54 anos; e apenas 78 (5,28%) e
41 (2,80%) tinham 55-64 e 65 ou mais, respectivamente. De acordo com a coleta de dados étnicos, 792 (50,66%) eram brancos, 466
(30,22%) eram pardos, 234 (15,85%) eram negros, menos de 1%
eram amarelos (4, 0,27%) e nenhum era indígena (Tabela 1).
A grande maioria dos entrevistados tinha algum diploma de faculdade ou bacharelado ou educação superior, 754 (51,08%) e 667
(45,19%), respectivamente. Apenas 41 (2,78%) tinham nível de
ensino médio completo e 14 (0,95%) ensino médio incompleto. Quanto ao estado civil, 805 (54,54%) nunca se casaram; 364
(24,66%) eram casados; 278 (18,83%) viviam com um parceiro e
apenas 29 (1,96%) eram divorciados. Quanto à renda familiar, 574
(38,89%) tinham renda familiar inferior a R$999 por mês e 459
(31,10%) tinham entre R$2.000 e R$4.999; 265 (17,95%) tinham
de R$1.000 a R$1.999 e 178 (12,06%) tinham renda de R$5.000
ou mais.
De 1.476 entrevistados, 893 (60,50%) eram da região Sudeste do
Brasil; 352 (23,85%) do Sul; 181 (12,26%) do Centro-Oeste e apenas 38 (2,57%) e 12 (0,81%) do Nordeste e Norte, respectivamente.
Além disso, 437 (29,61%) não estavam trabalhando - em dispensa
temporária; 339 (22,97%) eram estudantes; 289 (19,58%) e 269
(18,22%) trabalhavam (como assalariados e autônomos, respectiva-

n (%)
1476 (100)

29 (1,96)
278 (18,83)

Renda familiar, n (%)
Menos de R$999

574 (38,89)

R$1000 a R$1999

265 (17,95)

R$2000 a R$4999

459 (31,10)

R$5000 ou mais

178 (12,06)

Região, n (%)
Sudeste
Norte
Nordeste

893 (60,50)
12 (0,81)
38 (2,57)

Sul

352 (23,85)

Centro-oeste

181 (12,26)

Situação de emprego, n (%)
Trabalhando - como assalariado

289 (19,58)

Trabalhando - autônomo

269 (18,22)

Não trabalhando - dispensa temporária

437 (29,61)

Não trabalhando - aposentado

121 (8,20)

Não trabalhando - incapacitado

21 (1,42)

Não trabalhando - estudante

339 (22,97)

Acesso à Internet, n (%)
Sim

1476 (100)

Não

0 (0,00)

Área metropolitana, n (%)
Não metropolitana

788 (53,39)

Metropolitana

682 (46,21)

Área rural

6 (0,41)
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mente); e apenas 121 (8,20%) e 21 (1,42%) estavam aposentados e
incapacitados, respectivamente. Todos os participantes tinham acesso à Internet e 682 (46,21%) viviam em áreas metropolitanas e 788
(53,39%) em áreas não metropolitanas.
De 1.476 respondentes, 1.265 (85,70%) declararam apertamento
diurno; mais da metade dos respondentes, 843 (57,11%), relatou
ranger; e 1054 (71,41%) relataram apertamento e ranger dos dentes. Mais da metade dos entrevistados, 812 (55,01%), declarou que
um parceiro notou sons de apertamento ou ranger dos dentes enquanto dormiam. Todos os respondentes relataram ter fadiga nos
músculos do maxilar pela manhã e dor de cabeça, ombro, pescoço e
dor facial frequentemente.
Além disso, a grande maioria dos entrevistados tinha sensação de
estalido ou rangido ao abrir a boca ou mastigar; desconforto na
mandíbula pela manhã; e dor de ouvido ou atrás do ouvido (1.266,
85,77%; 1.160, 78,59%; e 933, 63,21%, respectivamente). Mais da
metade dos respondentes, 843 (57,11%), relatou histórico de fraturas de dentes/restauração; mas 957 (64,84%) indicaram ausência
de autopercepção do desgaste dos dentes; 1.054 (64,84%) cansaço
na mandíbula ao mastigar; e 1.265 (85,70%) maxilar travado pela
manhã ou durante o sono.
A maioria dos respondentes, 1.128 (76,42%), relatou uma percepção
negativa dos sintomas orais no último mês e todos, 1.476 (100,00%),
estavam se sentindo nervosos ou “estressados” durante o período de
afastamento social induzido pela pandemia de COVID-19. Além disso, 869 (58,88%) relataram uma piora nos sintomas durante o atual
período de isolamento social devido à pandemia de COVID-19; 289
(19,58%) começaram a ter sintomas de fadiga ou dor nos músculos
da face ao acordar e 318 (21,54%) começaram a ter fadiga muscular
e desconforto nos dentes ao acordar. Quase todos os respondentes,
1.132 (76,69%), relataram piora em sintomas como fadiga e dor
muscular, dor de cabeça, pescoço, ombro e dor facial durante a pandemia de COVID-19. A Tabela 2 mostra a frequência dos hábitos orais
deletérios e o impacto da pandemia de COVID-19.
Para o WHOQOL-bref, o grupo de respondentes teve as seguintes pontuações nos domínios físico (11,97±1,47, para média±Tabela 2. Hábitos orais deletérios atuais e a pandemia de COVID-19
Grupos
Características

Apertamento diurno
Sim
Não
Ranger diurno
Sim
Não
Apertamento e ranger diurno
Sim
Não
Sons de apertamento ou ranger
dos dentes enquanto dorme, percebidos por um parceiro
Sim
Não

Número de
participantes

Porcentagem

1.476

100

1.265
211

85,70
14,30

843
633

57,11
42,89

1.054
422

71,41
28,59

812
664

55,01
44,99
Continua...
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Tabela 2. Hábitos orais deletérios atuais e a pandemia de COVID-19
– continuação
Grupos
Características

Número de
participantes

Porcentagem

1.476

100

Fadiga nos músculos da mandíbula
pela manhã
Sim
Não

1.476
0

100
0

Dor de cabeça, ombro, pescoço e
dor facial frequente
Sim
Não

1.476
0

100
0

Som de estalido ou sensação de
ranger ao abrir a boca ou mastigar
Sim
Não

1.266
210

85,77
14,23

Desconforto na mandíbula pela
manhã
Sim
Não

1.160
316

78,59
21,41

843
633

57,11
42,89

519
957

35,16
64,84

Fadiga da mandíbula ao mastigar
Sim
Não

422
1.054

28,59
64,84

Dor de ouvido ou atrás do ouvido
Sim
Não

933
543

63,21
36,79

Mandíbula travada pela manhã ou
durante o sono
Sim
Não

211
1.265

14,30
85,70

Autopercepção negativa dos sintomas orais no último mês
Sim
Não

1.128
348

76,42
23,58

Sentindo-se nervoso ou “estressado’’
Sim
Não

1.476
0

100
0

289

19,58

318

21,54

326
532

16,38
26,73

1.132

56,88

Histórico de
nos dentes
Sim
Não

fratura/restauração

Autopercepção de desgaste dental
Sim
Não

Qual das condições descritas você
observou que começou no atual
período de afastamento social devido à pandemia de COVID-19?
Fadiga ou dor nos músculos da
face ao acordar
Fadiga e desconforto muscular
nos dentes ao acordar
Qual das condições descritas você
observou que piorou no atual período de afastamento social devido à
pandemia de COVID-19?
Dor e fadiga muscular
Dor de cabeça, ombro, pescoço
e dor facial frequente
Todos os sintomas mencionados
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Tabela 3. Pontuação dos domínios WHOQOL-BREF e pontuação geral
Mínimo

Máximo

Média

Amplitude

DP

CV (%)

Físico

8,57

15,43

Psicológico

6,67

17,33

11,97

6,86

1,47

12,29

9,87

10,67

2,50

Social

4,00

25,36

20,00

11,70

16,00

4,74

40,53

Ambiental
Pontuação geral

4,00

20,00

14,73

16,00

3,92

26,58

4,00

20,00

13,79

16,00

3,72

27,00

DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação.

Tabela 4. Escala geral de autocompaixão (total de 30 pontos) e seis subescalas (total de 5 pontos).
Mínimo

Máximo

Média

Amplitude

DP

CV (%)

Autocompaixãoa

12,45

18,00

14,71

5,55

1,91

12,99

Autobondade

1,00

5,00

2,53

4,00

1,32

52,03

Autocrítica

1,00

5,00

3,61

4,00

1,31

36,20

Humanidade comum

1,00

5,00

2,82

4,00

1,30

46,17

Isolamento

1,00

5,00

3,81

4,00

1,32

34,73

Mindfulness

1,00

5,00

2,79

4,00

1,25

44,63

Sobreidentificação

1,00

5,00

4,00

4,00

1,19

29,75

DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação. aA pontuação geral de autocompaixão foi calculada por meio da codificação inversa dos itens de autocrítica,
isolamento e sobreidentificação e, em seguida, somando as médias de todas as seis subescalas.

DP); psicológico (9,87±2,50); social (11,70±4,74); e ambiental
(14,73 ±3,92). Também apresentaram uma pontuação geral de
13,79±3,72 (Tabela 3).
Os respondentes apresentaram autocompaixão geral de 14,71±1,91
(média±DP); autobondade de 2,53±1,32; autocrítica de 3,61±1,31;
humanidade comum de 2,82±1,30; isolamento de 3,81±1,32; mindfulness de 2,79±1,25; e sobreidentificação de 4,00±1,19 (Tabela 4).
DISCUSSÃO
Os resultados mostraram que 85,70% dos entrevistados declararam apresentar apertamento diurno dos dentes, 57,11% relataram
ranger de dentes e 71,41% relataram tanto apertamento quanto ranger de dentes. Todos os respondentes declararam sentir-se
nervosos ou estressados durante o período de afastamento social
induzido pela pandemia de COVID-19 e 76,69% relataram que
sintomas como fadiga e dor muscular, dor de cabeça, pescoço, ombro e dor facial pioraram na pandemia.
A análise dos dados também sugere que, como o SARS-CoV-2 ainda não é totalmente compreendido, emoções como medo e ansiedade estão geralmente relacionadas13 e considera-se que os estressores
de vida têm levado à angústia ou tensão no indivíduo e a hábitos
bucais disfuncionais, além do ranger ou apertamento dos dentes14.
Esta teoria é baseada em alguns estudos que relataram que variações
em eventos diários estressantes estavam significativamente relacionadas a variações na atividade de apertamento diurno ou ranger dos
dentes à noite. O bruxismo diurno é frequentemente visto como um
hábito em resposta ao estresse e ansiedade15.
Com relação às características demográficas, o número de homens
que responderam à pesquisa foi maior que o de mulheres, porém
a diferença não foi significativa. Vários estudos não indicaram diferença significativa entre os sexos na prevalência do bruxismo16-18,
enquanto outros relatam uma maior prevalência nas mulheres19, 20.
Além disso, o nível de escolaridade foi associado ao aumento dos
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sintomas de DTM. Pessoas com um nível de escolaridade superior,
bacharelado ou pós-graduação estão em maior risco de disfunção
e uma das hipóteses para explicar esta associação é que as pessoas
com um nível de escolaridade superior têm um nível de estresse mais
alto21. Durante a pandemia de COVID-19, as pessoas com níveis
mais altos de educação apresentaram níveis maiores de ansiedade,
depressão e estresse22, 23.
O bruxismo tem sido definido pela Academia Americana de Medicina do Sono como a “atividade muscular repetitiva da mandíbula caracterizada pelo apertamento ou ranger dos dentes e/
ou pelo cerramento ou empurrão da mandíbula”24. O bruxismo
noturno e diurno são atividades musculares mastigatórias que
ocorrem durante o sono (caracterizadas como rítmicas ou não
rítmicas) e a vigília (caracterizadas pelo contato repetitivo ou
sustentado dos dentes e/ou pelo apertamento ou empurrão da
mandíbula), respectivamente25. Estudos têm demonstrado que
este hábito pode se iniciar devido a problemas emocionais intensificados, preocupações, medos e distúrbios do sono26,27. Neste
estudo, 85,7% dos respondentes perceberam o apertamento dentário diurno, uma informação que já é bastante relevante devido
ao alto índice apresentado, entretanto, é necessário enfatizar que
este resultado poderia ser ainda maior, já que o apertamento é
um hábito inconsciente, e os respondentes que negaram tê-lo
percebido também poderiam apresentá-lo, mas não têm a sua
percepção.
Embora o bruxismo noturno e diurno sejam disfunções diferentes,
estudos demonstraram a influência de um sobre o outro28,29. Este
fato justifica o resultado nesta pesquisa do aumento da percepção do
som noturno, 55% dos entrevistados confirmaram que o parceiro
notou o ranger dos dentes durante a noite. Além disso, a maioria
dos especialistas agora considera o bruxismo noturno como sendo
principalmente um distúrbio do movimento relacionado ao sono
com uma etiologia multifatorial e complexos processos fisiológicos
multissistêmicos ainda a serem discernidos30. Há uma necessidade
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de estudos preferencialmente longitudinais com desenhos adequados para elucidar os efeitos do bruxismo noturno sobre as condições
de saúde e a direção da possível relação causa-efeito entre eles, se
houver, já que a literatura atual mostra uma relação heterogênea e
inconsistente31.
Com o aumento da frequência do apertamento dentário devido à
alteração psicossocial gerada pela mudança no estilo de vida durante o período pandêmico da COVID-19, com a diminuição
das atividades físicas e sociais, bem como mudanças no horário do
sono, outras manifestações orais também podem aparecer e ter um
impacto na vida.
A pesquisa verificou nos respondentes uma percepção de estalidos
articulares (85,77%), dor no ouvido (78,50%), dor atrás do ouvido (63,21%) e fadiga mandibular (64,84%). Essas mudanças são
características das DTM, definidas como “Um grupo de distúrbios envolvendo os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular e estruturas associadas”, de acordo com a Academia
Americana de Dor Orofacial (AAOP). Sabe-se que as DTM têm
uma etiologia multifatorial e, entre elas, a sobrecarga gerada pelo
bruxismo diurno e noturno32.
A avaliação separada das facetas WHOQOL mostrou que a área psicológica apresentou a pior média, ou seja, demonstrando uma pior
avaliação da QV, seguida pelos domínios de relacionamento social e
físico, respectivamente. Vale mencionar a importância destes domínios na saúde das pessoas enquanto lutam contra o estresse, já que
o período pandêmico trouxe uma diminuição nas atividades físicas,
interações e desenvolvimento social, resultando em agravamentos
no bem-estar dos indivíduos33. Uma diminuição nas relações pessoais, na atividade sexual e no apoio social foi expressa no domínio das relações sociais. A pandemia de COVID-19 afetou a forma
como os indivíduos se relacionam consigo mesmos e as pessoas ao
seu redor, uma ferramenta importante para preservar seu bem-estar
e, portanto, sua QV34.
A SCS apresentou pontuações mais altas para a subescalas de autocrítica, isolamento e sobreidentificação, indicando uma diminuição na autocompaixão. Enquanto isso, a autobondade, a humanidade comum e mindfulness foram classificadas como moderadas.
No contexto da pandemia de COVID-19, a autocompaixão não
visa reduzir o sofrimento primário (por exemplo, dor, bruxismo,
DTM), mas sim tentar reduzir o sofrimento secundário (por
exemplo, medo, ansiedade, estresse psicológico, angústia)35. Considerando o período de afastamento social induzido pela pandemia
de COVID-19 e o aumento do número de mortes relacionadas
ao vírus, é compreensível que as respostas humanas ao sofrimento
de outros sejam reguladas tanto por processos cognitivos quanto
motivacionais36.
A autocompaixão está largamente associada a melhor bem-estar
psicológico e resiliência, assim como menor afeto negativo entre
amostras adultas de várias comunidades37,38. De fato, a autocompaixão foi associada a níveis mais altos de resiliência emocional e afeto
positivo e níveis mais baixos de depressão, catastrofização da dor
e incapacidade relacionada à dor entre aqueles com dor39,40. Além
disso, a autocrítica elevada está associada a uma série de distúrbios
psicológicos (incluindo depressão, distúrbio de ansiedade generalizada, distúrbio de estresse pós-traumático e fobia social) e é um risco
para a psicopatologia após eventos estressantes da vida. Portanto,
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abordagens terapêuticas que melhoram a autocompaixão, mitigando os efeitos da autoavaliação crítica, no contexto da pandemia de
COVID-19 podem ser eficazes para evitar vários transtornos (por
exemplo, ansiedade e depressão).
O método do presente estudo apresentou algumas limitações. Os
dados foram autorreportados, o que pode ser impreciso e sujeito a
enviesamento de relatos, particularmente nos respondentes idosos.
Como um questionário autorreportado, não foram incluídos o bruxismo ou DTM diagnosticados clinicamente, apenas a autopercepção dos sintomas que começaram ou um agravamento dos sintomas relacionados durante a pandemia de COVID-19. Além disso,
o desenvolvimento e validação em escala são críticos para grande
parte do trabalho nas ciências da saúde, sociais e comportamentais,
sugerindo dados subjetivos, e todas as perguntas da presente análise foram periódicas, o que pode ter refletido o estado psicológico
da população analisada durante um período. Entretanto, os estados
psicológicos mudam com o passar do tempo e as alterações no ambiente. Além disso, a maioria dos respondentes foram homens e isto
pode ser correto quanto à prevalência do bruxismo, mas não sobre a
DTM e a dor orofacial.
CONCLUSÃO
Os resultados do estudo sugerem a presença de vários sintomas de
bruxismo em alta frequência nos participantes durante a era pandêmica, tais como apertamento e ranger dos dentes, e sintomas emocionais, tais como fadiga e dor muscular, dor de cabeça, pescoço,
ombro e dor facial. Além disso, o afastamento social induzido pela
pandemia de COVID-19 pode ter causado uma piora no bem-estar
dos indivíduos e menores índices de autocompaixão.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Recomenda-se a utilização
de cartilhas socioeducativas para auxiliar no controle da dor crônica (DC). No entanto, a eficácia e a segurança dessas tecnologias leves foram pouco testadas para ampla aplicação, com base
no modelo de evidências científicas. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de um programa de educação em saúde em
indivíduos com DC por meio da cartilha EducaDor.
MÉTODOS: Ensaio clínico randomizado realizado com indivíduos que apresentam DC em Unidades Básicas de Saúde (UBS)
de Salvador, Bahia, Brasil. Os participantes foram submetidos à
aplicação do Inventário Breve de Dor (BPI), Escala Analógica
Visual (EAV) e do instrumento de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde - Bref (WHOQoL-bref ), antes e
após a intervenção, para análises intra e intergrupos: Grupo Teste
(booklet) e Grupo Controle (cuidado convencional). O conteúdo
da cartilha EducaDor foi apresentado didaticamente em seis encontros com intervalo de uma semana entre eles.
RESULTADOS: A amostra foi composta por 10 pessoas em cada
grupo (n = 20). No Grupo Controle, houve aumento da intensidade da dor (p=0,034), enquanto o Grupo Teste apresentou redução
da intensidade de dor (p=0,015) e menor nível de interferência nos
domínios de qualidade de vida físico, psicológico, social e ambiental (p<0,05). Nas comparações intergrupos, observou-se melhora
no domínio relações sociais no Grupo Teste (p=0,015).
CONCLUSÃO: A cartilha EducaDor mostrou-se eficaz e segura
para a educação de pacientes com DC, por reduzir a intensidade
da dor e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
Descritores: Dor crônica, Educação em saúde, Ensaio clínico,
Qualidade de vida.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The use of socio-educational booklets is recommended for assisting in the control of
chronic pain (CP). However, the efficacy and safety of these light
technologies have not yet been tested enough for widespread
application, based on the model of scientific evidence. This study aimed to assess the effect of a health education program in
individuals suffering from CP using the EducaDor booklet.
METHODS: Randomized clinical trial conducted with CP patients from Unidades Básicas de Saúde (UBS – Primary Health
Care Units) in Salvador, Bahia, Brazil. Assessments were performed using the Brief Pain Inventory (BPI), Visual Analog Scale
of Pain (VAS-P) and World Health Organization Quality of Life
instrument-Bref (WHOQoL-bref ), before and after the intervention, for intra and intergroup analyses: Test Group (Booklet)
and Control Group (Conventional Care). The contents of the
EducaDor booklet were presented didactically in six meetings
with an interval of one week between them.
RESULTS: The sample was composed of 10 individuals in each
group (n = 20). In the Control Group, there was an increase in
pain intensity (p=0.034), while the Test Group showed a reduction in pain intensity (p=0.015) and a lower level of interference
in the physical, psychological, social relationships and environmental quality of life domains (p<0.05). In the intergroup comparisons, an improvement was observed in the domain of social
relationships in the Test Group (p=0.015).
CONCLUSION: EducaDor booklet has been shown to be effective and safe for the education of patients suffering from CP
by reducing pain intensity and improving patients’ quality of life.
Keywords: Chronic pain, Clinical trial, Health education, Quality of life.
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INTRODUÇÃO
A dor é um fenômeno multidimensional no qual lesões de tecidos,
respostas biológicas adaptativas e aspectos emocionais, socioculturais
e ambientais colaboram para gerar sua cronificação1,2. A dor crônica
(DC) é definida pelo Subcomitê de Taxonomia da Associação Internacional para o Estudo da Dor3 como uma dor que persiste por um
período superior a três meses, além de ser considerada uma doença
que gera altos custos para o sistema de saúde e perda de qualidade de
vida para os afetados4.
A DC é considerada um problema de saúde pública, particularmente
nos países em desenvolvimento5. Devido a sua natureza multifatorial,
recomenda-se a implementação de programas de educação em saúde,
que demonstraram efeitos superiores aos de outros tipos de intervenções, tais como o uso isolado de tratamentos farmacológicos6,7.
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O uso de cartilhas é comum no processo de educação em saúde, pois
elas fornecem informações complementares, favorecendo a autonomia dos pacientes e podendo ser consultadas várias vezes, além de serem facilmente replicadas para o trabalho com as comunidades8. Por
meio de cartilhas, pessoas que sofrem de DC, profissionais e familiares podem adquirir conhecimentos sobre a dor em questão, ajudando a minimizar os sintomas e a aumentar a eficácia dos tratamentos.
Dessa maneira, as cartilhas devem ser autoexplicativas e atraentes,
correspondendo ao contexto sociocultural do público-alvo9. Além
disso, as cartilhas podem facilitar o processo de aprendizagem dos
estudantes de graduação na área da saúde, bem como ajudar de uma
forma mais dinâmica nas propostas de educação contínua para profissionais que trabalham no controle da dor10.
Tendo em vista as considerações anteriores, pesquisadores da Escola
Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA) desenvolveram em 2017 uma cartilha
intitulada “EducaDor”11. Este material foi posteriormente validado
em uma clínica ambulatorial especializada em dor12. Porém, ainda
há uma lacuna a ser preenchida em relação à avaliação de sua eficácia
e segurança. Na continuação deste processo, o objetivo do presente
estudo foi avaliar o efeito de um programa de educação em saúde
em indivíduos que sofrem de DC utilizando a cartilha EducaDor.
Uma das estratégias para lidar com a DC é a educação. Educar as
pessoas sobre o que é dor, como ela é processada em seus corpos,
quais são suas causas e fatores de risco mais comuns e como efetivamente prevenir ou tratar a dor pode ajudar a reduzir suas repercussões negativas, controlar os sintomas e otimizar o uso dos serviços
de saúde5,13. Embora as melhores abordagens de educação sobre este
tema ainda não sejam totalmente conhecidas, vários estudos apontam a educação em saúde como um pilar importante para a gestão
da DC14.
Também deve-se considerar que a DC influencia a vida de uma pessoa não somente em seu aspecto físico, mas também nas relações
sociais. Portanto, deve-se pensar em realizar atividades de educação
em saúde em grupo, já que é possível aprender uns com os outros
como lidar com problemas crônicos, como a DC. O grupo pode
ser considerado como um espaço educacional, no qual o indivíduo
participa ativamente do processo terapêutico ao mesmo tempo em
que aumenta sua rede de apoio15.
Para atender a este processo de educação em saúde, é necessário
investir em qualificação profissional, pois os profissionais de saúde
desta área podem enfrentar dificuldades, uma vez que sua formação é baseada principalmente no conhecimento biomédico que restringe seu foco a fatores biológicos. Isto pode levar o profissional a
negligenciar as necessidades reais que poderiam ser exploradas pelo
conhecimento oferecido por tecnologias de saúde16. Também é importante reforçar o trabalho multidisciplinar e a criação de um vínculo entre equipe de saúde e pacientes, uma vez que a DC exige um
cuidado abrangente17.

de inclusão foram indivíduos que relataram presença diária de dor
durante um período de, pelo menos, seis meses, que têm entre 18
e 60 anos de idade e são alfabetizados. Os critérios de exclusão foram mulheres grávidas, pessoas com dificuldades para compreender
os questionários, que não puderam comparecer à unidade de saúde
para entrevistas e atividades de educação em saúde e com doenças
que afetavam sua qualidade de vida.
Para obter dados sociodemográficos e clínicos, um questionário
e os seguintes instrumentos foram aplicados: Inventário Breve de
Dor (BPI) para avaliar a intensidade da dor e sua interferência
nas atividades da vida diária18; Escala Analógica Visual (EAV)19; e
o WHOQoL-bref20. Os pacientes eram responsáveis por fornecer
as informações.

MÉTODOS

Procedimentos do ensaio clínico randomizado
O ECR compreende cinco etapas.
Primeira Etapa: A apresentação do projeto, voltada aos profissionais
das equipes de saúde das UBS.
Segunda Etapa: Pessoas com um perfil de acordo com os critérios de
elegibilidade foram identificadas pelos profissionais das equipes de
saúde ou abordadas nas salas de espera das UBS pelos pesquisadores
responsáveis pela coleta de dados. Após uma semana, aqueles que
concordaram em participar do estudo foram recrutados e assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Terceira Etapa: Os pesquisadores aplicaram os questionários com os
participantes em um consutório da UBS, garantindo assim a confidencialidade e evitando constrangimentos para os entrevistados.
Quarta Etapa: Após as entrevistas, um outro pesquisador conduziu a classificação dos participantes para aloca-los em dois grupos:
Grupo Teste (GT) e Grupo Controle (GC). O GT recebeu a cartilha e participou de seis reuniões semanais, com duração de uma
hora, coordenadas pelo pesquisador responsável. Nestas reuniões,
os participantes tiveram a oportunidade de esclarecer suas dúvidas
e discutir seus problemas com seus pares, como uma atividade coletiva de experiências compartilhadas. As reuniões foram realizadas
na própria UBS. Neste grupo, foram trabalhados os seis domínios
da cartilha EducaDor, utilizando as estratégias metodológicas descritas na Tabela 1.
Não foi oferecida ao grupo de controle nenhuma intervenção adicional além dos cuidados habituais prestados de acordo com o protocolo do serviço. Entretanto, ao concluir o estudo, os participantes
receberam a cartilha EducaDor e foram convidados a participar das
seis reuniões.
Quinta Etapa: Na semana após a conclusão das intervenções educativas, os participantes foram convocados para que fossem realizados
os mesmos procedimentos de avaliação, como anteriormente, que
foram cegos para o grupo ao qual os pacientes foram alocados. As
variáveis independentes da pesquisa foram as seguintes: sexo, idade,
nível educacional, tempo e localização da dor. A intensidade da dor
e o impacto na qualidade de vida foram as variáveis dependentes
consideradas.

Trata-se de um Ensaio Clínico Randomizado (ECR) realizado com
indivíduos que sofrem de DC em uma comunidade designada às
Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Pituaçu e Parque de Pituaçu,
Distrito Sanitário Boca do Rio, Salvador, Bahia, Brasil. Os critérios

Amostra
Considerando uma diferença de três pontos a serem detectados pela
EAV e um desvio padrão de três pontos para um nível de significância de 1% e potência de teste de 80% para uma hipótese bicaudal,
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Tabela 1. Domínios das reuniões e estratégias metodológicas utilizadas no ensaio clínico randomizado
Domínios

Estratégia metodológica

O que é a dor?

O que é dor para mim?
Todos os participantes receberam individualmente papel e lápis para fazer um desenho que representasse como percebiam
a dor ou o que era a dor para eles. Em seguida, todos os participantes, individualmente, ou seja, um a um, mostraram seu
cartaz e prosseguiram com sua apresentação: nome e explicação de sua percepção de dor.
O que é a dor? Com base nas apresentações, o pesquisador apresentou o primeiro domínio da cartilha, trazendo etiquetas
com as principais frases da cartilha.

Dor aguda: dor O caminho da dor
útil.
O pesquisador apresentou o “caminho da dor’’ por meio de desenhos, mediando a discussão e compreensão de conceitos.
Dor crônica: dor As diferenças entre dor aguda e crônica
persistente.
O pesquisador dividiu o grupo em duas partes. Um grupo conceituou a dor aguda e o outro, a dor crônica. Para isso, um
grupo recebeu a etiqueta com a designação de DOR AGUDA e o outro grupo, com a designação de DOR CRÔNICA. Além
disso, foram disponibilizadas etiquetas contendo as características da dor aguda e crônica. Um grupo criou um painel com
as características da dor aguda e o outro, um painel com as características da dor crônica.
Viver com dor

Números da dor – você não está sozinho
O pesquisador apresentou os resultados dos pesquisadores mostrando o número de pessoas que vivem com dor crônica.
Como os participantes viviam com a dor crônica? Um a um, os participantes relataram as consequências trazidas pela dor
crônica para suas vidas.

foi identificada a necessidade de 16 indivíduos com DC em cada
grupo (GT e GC), totalizando um tamanho de amostra de 32 indivíduos. A aplicação random.org, que gera números aleatórios, foi
utilizada para estabelecer os grupos, alocando os sujeitos da pesquisa
em números pares (GT) e números ímpares (GC).
Os pesquisadores que aplicaram instrumentos de coleta de dados
foram mantidos cegos para a randomização e não estavam presentes nas UBS quando foram realizadas as atividades de educação em
saúde. O pesquisador encarregado da randomização e implementação das atividades educacionais foi denominado ‘’Pesquisador
Coordenador’’.
O protocolo do estudo foi realizado em conformidade com todas as
recomendações da Declaração de Helsinque e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública, sob o protocolo nº 2.301.438 (CAAE
68160517.9.0000.5544). A pesquisa foi previamente autorizada
pela Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, por meio do protocolo nº 330/2017. Além disso, o estudo foi registrado no Registro
Brasileiro de Ensaios Clínicos, referência RBR6FYH2C. Os questionários e outros materiais impressos utilizados foram armazenados
sob a responsabilidade dos pesquisadores.
Análise estatística
Os dados coletados nos momentos pré e pós-testes nos dois grupos de estudo foram comparados por meio da análise pareada de
dados antes e depois da intervenção e da análise não pareada para
comparação entre os dois grupos. As variáveis nominais são apresentadas em números absolutos e proporções e analisadas quanto
à associação entre as variáveis pelo teste Qui-quadrado. Os dados
numéricos são apresentados por meio de medidas de tendência
central e dispersão, e as associações foram verificadas por meio do
teste t de Student pareado e não pareado, ou testes de Wilcoxon e
Mann-Whitney, de acordo com a normalidade da distribuição de
dados. Um intervalo de confiança de 95% foi adotado em todas as
situações de inferência estatística. As análises foram realizadas pelo
pacote estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
versão 27.0 (21).

RESULTADOS
Considerando os critérios de inclusão e exclusão, 84 indivíduos foram identificados, reclamando de episódios diários ou quase diários
de dor durante um período de, pelo menos, seis meses. Estes pacientes foram convidados para a primeira entrevista com a equipe
de pesquisadores. Dos 84 indivíduos que participaram do pré-teste,
dois foram excluídos do estudo, um devido a falecimento e o outro
informou a decisão de não querer mais participar, pois a dor estava
associada ao diagnóstico de litíase biliar, ou seja, pedras do duto biliar, que foi resolvida após intervenção cirúrgica. Dessa maneira, 82
participantes permaneceram no estudo, sendo 45 alocados para o
GT e 37 para o GC.
Dos 45 indivíduos alocados para o GT, 12 participaram das reuniões
realizadas pelo Pesquisador Coordenador, 23 aceitaram o convite,
mas não compareceram às reuniões, e não foi possível contatar 10.
Dos 12 indivíduos que participaram das reuniões, 2 foram excluídos
do estudo: 1 porque o indivíduo só participou da primeira reunião,
e 1 não foi alocado para o pós-teste.
Quanto ao GC, apenas 10 indivíduos participaram dos dois momentos, ou seja, aplicação dos questionários antes e depois do teste,
porque, no momento do pós-teste, 1 indivíduo foi hospitalizado e
não foi possível contatar 4 deles. Os pesquisadores decidiram não
contatar os outros 22, pois havia apenas 10 pessoas que efetivamente
participaram do GT.
O período de coleta foi de outubro de 2018 a dezembro de 2019.
Portanto, os dados coletados foram analisados baseados nas entrevistas com 10 indivíduos no GT e 10 no GC (Figura 1).
Caracterização sociodemográfica e clínica
A amostra foi composta por 10 indivíduos no GC e 10 no GT,
totalizando 20 indivíduos. A idade média dos participantes foi
de 48,1±7,5 anos no GC e 48,3±7,7 anos no GT; e o índice de
massa corporal (IMC) mostrou uma média de 29,8±4,9kg/m² e
29,1±3,7kg/m2, respectivamente. Após análise das características
sociodemográficas e clínicas, foi observada homogeneidade entre os
grupos (Tabela 2).
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Tabela 2. Caracterização sociodemográfica da amostra de uma UBS.
Salvador, Bahia, Brasil – continuação

Avaliados para
elegibilidade (n = 84)

Variáveis

Excluídos (n = 2):
Falecimento (n =1)
Outras razões (n = 1)

Seguimento não
realizado (n = 35):
Aceitaram o contive,
mas não compareceram
à reunião (n = 23)
Não foi possível
contatar (n = 10)
Participou somente da
primeira reunião (n =1)
Não participou do
pós-teste (n = 1)

Grupo Teste

n (%)

n (%)

Sim

10 (100,0)

10 (100,0)

Não

0 (0,0)

0 (0,0)

Sim

10 (100,0)

10 (100,0)

Não

0 (0,0)

0 (0,0)

5-9

4 (50,0)

3 (37,5)

10 - 15

3 (37,5)

5 (62,5)

>15

1 (12,5)

0 (0,0)

Sim

6 (60,0)

6 (60,0)

Não

2 (20,0)

3 (30,0)

Estudante

1 (10,0)

0 (0,0)

Aposentado

0 (0,0)

1 (10,0)

Desempregado

1 (10,0)

0 (0,0)

1 a 2 pessoas

3 (37,5)

3 (42,9)

3 a 5 pessoas

5 (62,5)

4 (57,1)

Apenas um residente

3 (30,0)

5 (50,0)

Mais de um residente

7 (70,0)

5 (50,0)

O respondente

2 (20,0)

5 (50,0)

Cônjuge/Parceiro

7 (70,0)

4 (40,0)

Mãe

1 (10,0)

1 (10,0)

Valor
de p

Eu sei ler

Randomizados (n = 82)

Grupo Teste (n =45):
Receberam a
intervenção (n = 10)
Não receberam a
intervenção (n = 35)

Grupo
Controle

Eu sei escrever

Grupo Controle (n = 37):
Participaram do pré-teste
e pós-teste (n = 10)
Participaram somente
do pré-teste (n = 27)

Seguimento não
realizado (n = 27):
Hospitalizado no momento
pós-teste (n = 1)
Não foi possível
contatar (n = 4)
Contato não foi realizado
pelo pesquisador (n = 22)

Analisados (n = 10)

Na

Analisados (n = 10)

Na

Anos de Educação*
0,206

Trabalhando atualmente
0,525

Membros familiares**
0,710

Responsabilidade pelo lar

Figura 1. Diagrama de fluxo dos participantes do estudo

0,361

Chefe da família
Tabela 2. Caracterização sociodemográfica da amostra de uma UBS.
Salvador, Bahia, Brasil
Variáveis

Grupo
Controle

Grupo Teste

n (%)

n (%)

Masculino

0 (0,0)

2 (20,0)

Feminino

10 (100,0)

8 (80,0)

Solteiro

3 (30,0)

4 (40,0)

Casado

6 (60,0)

6 (60,0)

Divorciado

1 (10,0)

0 (0,0)

Amarelo

0 (0,0)

2 (20,0)

Mulato/ou/Escuro

6 (60,0)

6 (60,0)

Negro

4 (40,0)

2 (20,0)

Valor
de p

Média (DP)

Mín – Máx

Idade

48,1 (7,5)

32 - 59

Peso

76,2 (12,2)

60 - 98

Altura

1,60 (0,1)

1,51 - 1,69

IMC

29,8 (4,9)

24,0 - 38,4

Média (DP)

Mín – Máx

Valor
de p

48,3 (7,7)

37 - 58

0,954

77,1 (18,3)

50 - 114

0,903

1,62 (0,1)

1,50 - 1,86

0,661

29,1 (3,7)

21,6 - 34,3

0,722

Sexo
0,136

Estado Civil
0,565

0,349

*Faltando = 4; ** Faltando = 5; DP = desvio padrão; Na = não aplicável; IMC =
índice de massa corporal.

Raça/Cor da pele
0,264

Fumante
Sim

1 (10,0)

0 (0,0)

Não

5 (50,0)

9 (90,0)

0,139

Não

8 (80,0)

7 (70,0)

0,659

Aos fins de semana

2 (20,0)

2 (20,0)

Uma vez por mês

0 (0,0)

1 (10,0)

Consumo de álcool

Continua...
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A maioria dos indivíduos nos dois grupos de estudo eram do sexo
feminino (100% no GC e 80% no GT), de cor escura autorrelatada (60% nos dois grupos), não-fumantes (50% no GC e 90% no
GT) e não consumiam álcool (80% no GC e 70% no GT). Além
disso, a amostra era composta de indivíduos que sabiam ler e escrever (100% nos dois grupos) e estavam trabalhando naquela época
(60% nos dois grupos). Os indivíduos reclamaram de sentir dor por
períodos entre 5 e 10 anos (60% no GC e 40% no GT), no período
noturno (50% no GC e 90% GT) e, no momento da coleta de dados, 70% dos indivíduos do GC e 60% do GT avaliaram seu estado
de saúde como sendo bom (Tabela 3).
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Tabela 3. Caracterização clínica da amostra de uma UBS. Salvador,
Bahia, Brasil
Variáveis

Valor
de p
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Tabela 4. Comparação intragrupos da intensidade da dor, com base
nas variáveis de BPI e EAV, da amostra de uma UBS. Salvador, Bahia,
Brasil

Grupo
Controle

Grupo
Teste

n (%)

n (%)

Antes

Depois

Diabetes mellitus

1 (10,0)

0 (0,0)

Mediana
(P25-P75)

Mediana
(P25-P75)

Doença renal/doença cardíaca

0 (0,0)

1 (10,0)

1,00 (1,00-2,00)

0,034

3 (30,0)

1 (10,0)

Intensidade Categorizada (zero a 10)

1,00 (0,00-2,00)

Hipertensão arterial sistólica
Hipertensão arterial
sistólica/diabetes mellitus

1 (10,0)

1 (10,0)

Valor que mostra
quanta dor você
está sentindo agora

4,00 (0,00-7,00)

8,00 (5,00-9,00)

0,011

Sim

5 (100)

3 (75,0)

5,50 (1,50-8,50)

5,00 (0,00-8,25)

0,646

Não

0 (0,0)

1 (25,0)

Interferência da dor
na atividade geral
Interferência da dor
no humor

5,50 (2,25-10,0)

5,50 (0,00-8,00)

0,540

<5

3 (30,0)

4 (40,0)

5,00 (0,00-8,25)

0,722

6 (60,0)

4 (40,0)

>10

1 (10,0)

2 (20,0)

Interferência da dor
na capacidade de
andar

3,50 (0,00-7,25)

5 a 10

Interferência da dor
no trabalho

5,00 (0,75-7,25)

5,00 (2,25-7,25)

0,758

Interferência da dor
nas relações com os
outros

2,50 (0,00-7,50)

2,50 (0,00-5,50)

0,574

Interferência da dor
no sono

7,00 (3,00-9,25)

6,00 (1,50-10,0)

0,758

Interferência da dor
na capacidade de
apreciar a vida

4,00 (0,00-6,25)

1,50 (0,00-5,50)

0,672

BPI

Doenças diagnosticadas
0,504

Usa fármacos para doença*
0,236

Tempo de experiência de dor (anos)
0,645

A dor é relacionada a doença**
Sim

1 (16,7)

2 (40,0)

Não

5 (83,3)

3 (60,0)

0,387

Momento do dia em que a dor ocorre com maior frequência
Manhã

1 (10,0)

1 (10,0)

Noite

5 (50,0)

9 (90,0)

Dia

2 (20,0)

0 (0,0)

Em nenhum momento específico

2 (20,0)

0 (0,0)

Excelente

1 (10,0)

0 (0,0)

Muito bom

0 (0,0)

1 (10,0)

Bom

7 (70,0)

6 (60,0)

Ruim

1 (10,0)

3 (30,0)

Muito ruim

1 (10,0)

0 (0,0)

0,162

Avaliação do estado de saúde
0,396

*Faltando = 11; ** Faltando = 9; Na = não aplicável

Efeito da intervenção sobre a intensidade da dor
A tabela 4 apresenta o valor da intensidade da dor nos momentos
de avaliação e reavaliação dos indivíduos com base nos instrumentos
BPI e EAV. Com relação às variáveis de BPI, um aumento na intensidade da dor (p=0,034) pôde ser observado nos indivíduos do GC,
e eles reclamaram de dor mais intensa no momento da reavaliação
(p=0,011). Além disso, os indivíduos relataram na reavaliação que a
dor estava interferindo mais intensamente na capacidade de andar,
embora isto não tenha sido demonstrado como estatisticamente significativo. Quanto ao GT, foi observada redução nos níveis de dor
e menor interferência nas questões da vida diária dos indivíduos,
e isto foi estatisticamente significativo em relação à capacidade de
caminhar (p=0,041).
Quanto ao nível de intensidade da dor, com base nas variáveis categorizadas da EAV apresentadas em valores medianos, foi observado
que a dor tornou-se mais intensa no GC no momento da reavaliação
(p=0,034) em uma comparação intergrupos.
Na tabela 5, a comparação intergrupos é apresentada nos momentos
de avaliação e reavaliação dos indivíduos com base nos instrumentos

Controle

BPI

Valor
de p

Teste

Intensidade Categorizada (zero a 10)

1,00 (0,00-2,00)

0,00 (0,00-1,25)

0,102

Valor que mostra
quanta dor você
está sentindo agora

5,00 (0,0010,00)

2,00 (0,00-5,50)

0,120

Interferência da dor
na atividade geral

3,50 (0,00-9,25)

2,50 (0,00-5,25)

0,341

Interferência da dor
no humor

6,50 (0,00-9,75)

0,00 (0,00-3,25)

0,108

Interferência da dor
na capacidade de
andar

4,00 (0,00-8,50)

0,50 (0,00-5,25)

0,041

Interferência da dor
no trabalho

7,00 (0,0010,00)

0,00 (0,00-9,00)

0,223

Interferência da dor
nas relações com os
outros

4,00 (0,00-7,50)

0,00 (0,00-1,50)

0,149

Interferência da dor
no sono

7,00 (0,00-9,25)

5,50 (0,0010,00)

0,527

Interferência da dor
na capacidade de
apreciar a vida

1,00 (0,00-8,50)

0,00 (0,00-5,50)

0,180

EAV (0 a 2)

Controle
1,00 (0,00-2,00)

2,00 (1,00-2,00)

0,034

Teste
1,00 (0,00-2,00)

0,00 (0,00-1,25)

0,157

P25 = 25º Percentil; P75 = 75º Percentil.
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Tabela 5. Comparação intergrupos da intensidade da dor, com base nas variáveis de BPI e EAV, da amostra de uma UBS. Salvador, Bahia, Brasil
BPI

Antes

Depois

Controle

Teste

Controle

Teste

Mediana
(P25-P75)

Mediana
(P25-P75)

Mediana
(P25-P75)

Mediana
(P25-P75)

1,00 (0,00-2,00)

1,00 (1,00-2,00)

Intensidade Categorizada
(zero-10)

1,00 (0,00-2,00)

Valor que mostra quanta dor você está sentindo agora

4,00 (0,00-7,00)

1,000
5,00 (0,00-10,00)

0,481
Interferência da dor na atividade geral

5,50 (1,50-8,50)

3,50 (0,00-9,25)

0,579
Interferência da dor no humor

5,50 (2,25-10,0)

6,50 (0,00-9,75)

0,796
Interferência da dor na capacidade de andar

3,50 (0,00-7,25)

4,00 (0,00-8,50)

0,912
Interferência da dor no trabalho

5,00 (0,75-7,25)

7,00 (0,00-10,00)

0,529
Interferência da dor nas relações com os outros

2,50 (0,00-7,50)

4,00 (0,00-7,50)

0,842
Interferência da dor no sono

7,00 (3,00-9,25)

7,00 (0,00-9,25)

0,853
Interferência da dor na capacidade de apreciar a vida

4,00 (0,00-6,25)

1,00 (0,00-8,50)

1,000
EAV (0 a 2)

1,00 (0,00-2,00)

1,00 (0,00-2,00)

1,000

0,00 (0,00-1,25)

0,009
8,00 (5,00-9,00)

2,00 (0,00-5,50)

0,007
5,00 (0,00-8,25)

2,50 (0,00-5,25)

0,481
5,50 (0,00-8,00)

0,00 (0,00-3,25)

0,218
5,00 (0,00-8,25)

0,50 (0,00-5,25)

0,190
5,00 (2,25-7,25)

0,00 (0,00-9,00)

0,579
2,50 (0,00-5,50)

0,00 (0,00-1,50)

0,143
6,00 (1,50-10,0)

5,50 (0,00-10,00)

0,684
1,50 (0,00-5,50)

0,00 (0,00-5,50)

0,912
2,00 (1,00-2,00)

0,00 (0,00-1,25)

0,015

P25 = 25º Percentil; P75 = 75º Percentil.

BPI e EAV. A partir das variáveis BPI foi possível observar que, após
as seis reuniões, os indivíduos do GT tiveram dor menos intensa do
que os do GC (p=0,009). Além disso, a dor relatada na ocasião também foi menos intensa (p=0,007). Além disso, foi observado que a
dor começou a interferir menos em todos os aspectos da vida dos
participantes do GT.
Quanto ao nível de intensidade da dor, baseado nas variáveis categorizadas da EAV, apresentadas em medianas, em uma comparação
intergrupos, foi possível visualizar que, após a intervenção, os indivíduos do GT apresentaram menos dor que os do GC (p=0,015).
Efeito da intervenção sobre a qualidade de vida
Também foi testado o efeito da intervenção sobre a qualidade de
vida dos pacientes. Na comparação intragrupo, foi possível observar
após os resultados que os indivíduos do GC consideraram sua qualidade de vida e saúde em geral como boas, em ambos os momentos.
Entretanto, no GT, a qualidade de vida foi considerada boa, mas a
saúde foi considerada ruim e mostrou uma melhora no momento
pós-intervenção, quando o valor categorizado aumentou de 1,0 para
1,5, mas sem significância estatística (p>0,05). Quanto aos domínios
físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente, observou-se um
discreto agravamento no GC nos domínios físico e ambiental.
No GT, o domínio físico foi o único em que não foi observada nenhuma melhora. Entretanto, não houve significância estatística nestas análises (p>0,05).
Na comparação intergrupos e após a intervenção foi possível observar uma diferença estatisticamente significativa (p=0,015) entre GC
e GT apenas no domínio das relações sociais.
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DISCUSSÃO
Este estudo procurou verificar o efeito de um programa de educação em saúde em indivíduos que sofrem de DC utilizando a cartilha EducaDor, a qual faz referência à intensidade da dor e suas
repercussões na qualidade de vida dos participantes. Os resultados
apontaram a eficácia e segurança desta tecnologia leve que as equipes de saúde poderiam incorporar imediatamente nos cuidados aos
pacientes de DC.
As características sociodemográficas da amostra evidenciaram uma
predominância de mulheres com um baixo nível de escolaridade.
Na literatura, um perfil sociodemográfico semelhante também foi
encontrado em estudos anteriores22-24. Acredita-se que a abordagem
didática adotada no desenvolvimento da cartilha EducaDor11 e seu
processo de validação12, com a participação dos indivíduos afetados
pela dor, os quais tiveram um perfil semelhante ao longo de todas as
etapas deste estudo, foram fundamentais para a obtenção dos resultados obtidos no presente ECR.
Populações que receberam menos atenção de políticas públicas e que
são menos instruídas em saúde também têm uma chance menor
de obter resultados satisfatórios em diferentes intervenções, como
mostra o estudo25. Portanto, se os efeitos fossem relevantes para esta
amostra, acredita-se que eles poderiam ser ainda mais significativos
em pessoas pertencentes a classes sociais mais favorecidas, tanto no
nível educacional quanto socioeconômico.
A intensidade da dor se agravou no GC, tanto nas variáveis de BPI
quanto EAV. Além disso, no GT, foi observado que a dor começou a
interferir menos nas relações com os outros. Resultados semelhantes
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foram encontrados em estudos avaliando a intensidade da dor antes
e depois de realizar atividades de educação em saúde dirigidas a pacientes com DC26-29.
Ações educacionais podem desenvolver mudanças positivas no comportamento de indivíduos, reduzindo crenças errôneas e ampliando
atitudes conscientes em relação ao controle de disfunções de DC. O
alívio dos sintomas por meio da capacitação dos pacientes de DC
leva à esperança e ao otimismo, contribuindo para sua recuperação
física, emocional e social. No que diz respeito à qualidade de vida,
embora tenha sido identificada no presente estudo uma tendência
de melhora nos indivíduos do GT, esta melhora não foi comprovada
do ponto de vista estatístico. Além da doença crônica em si, outros
fatores dificultaram que o impacto sobre a qualidade de vida fosse
considerado relevante, pois envolviam perdas de natureza pessoal,
financeira e social30.
Estudos anteriores demonstraram que as ações educacionais melhoraram a qualidade de vida dos pacientes de DC em todos os domínios, exceto o domínio físico26-31. Uma hipótese que explicaria
este fato é que dificuldades relacionadas a limitações físicas podem
levar ao isolamento social, o que também foi observado no presente
estudo32. Além disso, o prazo de seis semanas entre a avaliação inicial e final pode ter sido insuficiente para verificar mudanças nos
domínios de qualidade de vida, sendo o efeito mais perceptível na
intensidade da dor.
A DC influencia as atividades de vida diária e trabalho e, consequentemente, afeta a qualidade de vida, pois isso está relacionado às
expectativas individuais. Portanto, embora a concepção do presente
estudo possa ter limitado a avaliação da cartilha EducaDor e seus
domínios, a avaliação da qualidade de vida em estudos futuros é
recomendada. De todo modo, sem prognóstico positivo para a cura,
ações preventivas em indivíduos com DC são fundamentais para reduzir as incapacidades funcionais que podem surgir desta condição
de saúde e adoecimento33,34.
Durante o período de coleta de dados, não foi possível continuar
com o acompanhamento de 62 dos 82 pacientes que realizaram os
pré-testes. Apesar dos inúmeros esforços das equipes de saúde e pesquisadores, as perdas para o seguimento foram inevitáveis. As populações com baixo nível educacional e socioeconômico que sofrem
de DC têm maiores dificuldades para permanecer em estudos longitudinais, como observado em estudo anterior26. Estas dificuldades
são provavelmente ainda maiores em residentes de comunidades que
vivem com algum nível de perigo, como as da amostra atual, devido
ao medo de se exporem a este perigo.
O baixo nível de adesão às atividades educacionais também pode
ter sido associado ao fato de que os usuários das UBS ainda veem
o atendimento pelo serviço de saúde como uma ação individual e
curativa, na qual os fármacos são a alternativa concreta para atender
suas necessidades35-37. Para que a população perceba o sistema de
saúde por uma perspectiva mais ampla, é necessário, em primeiro
lugar, que os profissionais acreditem e se baseiem em propostas educacionais, e que estas sejam bem planejadas e avaliadas.
O tamanho limitado da amostra impediu a verificação de eficácia
dos outros resultados avaliados, o que sugere que outros ensaios
clínicos devem ser desenvolvidos para testar a eficácia da cartilha
EducaDor para o controle da DC. Os profissionais das UBS devem ser treinados para incorporar as intervenções socioeducativas
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no controle da DC em seus programas/protocolos de atendimento.
Independentemente das limitações expressas, a segurança e eficácia
demonstradas permitem sugerir a ampla aplicação da cartilha EducaDor em serviços que atendem os pacientes de DC.
CONCLUSÃO
Este ECR teve como objetivo avaliar a eficácia e segurança da cartilha EducaDor na educação em saúde de indivíduos que sofrem de
DC atendidos em UBS. Os instrumentos utilizados foram o BPI, a
EAV e o WHOQoL-bref. A DC afeta a qualidade de vida e as relações sociais dos participantes e esta tecnologia leve é recomendada
para auxiliar no controle da mesma. Por meio da implementação
de um programa de educação em saúde para uma amostra de 20
participantes, verificou-se que a cartilha EducaDor demonstrou ser
eficaz e segura para a educação dos pacientes de DC, reduzindo a
intensidade da dor e melhorando a qualidade de vida. Apesar do
tamanho da amostra, que exigirá estudos adicionais para provar a
eficácia da cartilha EducaDor, pode-se afirmar que estes resultados
preliminares são indicativos da importância de aplicar amplamente
este tipo de abordagem.
Além desta conclusão principal, outra precisa ser destacada, a saber,
a capacidade de estabilizar o nível de dor, impedindo seu aumento.
Por fim, ficou claro que o uso de tecnologias leves, como a cartilha
EducaDor, configura uma ferramenta importante no planejamento adequado das intervenções em saúde, especificamente no que se
refere à DC. Embora os resultados não permitam conclusões sobre o impacto do instrumento no controle da DC em pacientes,
a divulgação do desenho do trabalho pode contribuir para estudos
semelhantes, com ajustes que viabilizem coleta de dados. Sugere-se
que estudos futuros realizem um número menor de reuniões, com
informações condensadas, ou a realização das abordagens através de
visitas domiciliares.
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A cinesiofobia está associada a distúrbios de equilíbrio dinâmico em
indivíduos com dor lombar crônica não-específica?
Is kinesiophobia associated with disturbances in dynamic balance in individuals with chronic
non-specific low back pain?
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor lombar crônica não-específica é uma condição incapacitante que possui alta prevalência mundial. O objetivo deste estudo foi analisar a associação
entre déficits do equilíbrio dinâmico, idade e índice de massa
corporal (IMC) e a cinesiofobia, além de realizar uma comparação entre homens e mulheres.
MÉTODOS: Este estudo transversal incluiu 145 indivíduos com
idade entre 18 e 50 anos com dor lombar crônica não-específica.
Foram coletados dados sociodemográficos. O equilíbrio dinâmico foi avaliado por meio do Y-Balance Test. A escala Tampa foi
usada para avaliar a cinesiofobia. Aplicou-se uma regressão linear
para investigar a associação entre cinesiofobia e um conjunto de
variáveis preditoras (equilíbrio, sexo, IMC). Homens e mulheres
foram comparados por meio do teste T de Student (cinesiofobia
e equilíbrio dinâmico).
RESULTADOS: O escore médio geral de cinesiofobia foi de
41,3. A média do Y-Balance Test para o membro inferior direito e
esquerdo, respectivamente, foi de 59,4 e 59,5. Verificou-se uma
associação entre cinesiofobia e dois preditores, a saber, equilíbrio
e IMC (R2:6,8%). Não foram encontradas diferenças significantes entre sexo para cinesiofobia (42,1 para mulheres e 40,3 para
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homens). Entretanto, as mulheres apresentaram pior equilíbrio
em comparação aos homens (média de 56,1 de alcance versus
63,5, respectivamente; p<0,05).
CONCLUSÃO: Verificou-se que a cinesiofobia apresentou associação com distúrbios no equilíbrio dinâmico e IMC de indivíduos com dor lombar crônica não-específica. Entretanto, o
modelo explicou uma pequena variação na cinesiofobia. As mulheres apresentaram um pior equilíbrio dinâmico em comparação aos homens.
Descritores: Dor crônica, Dor lombar, Equilíbrio postural, Distribuição por idade e sexo.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic non-specific
low back pain is a disabling condition that has a high worldwide
prevalence. The aim of the study was to investigate the association between deficits in dynamic balance, age and body mass
index (BMI), and kinesiophobia, as well as to establish a comparison between men and women.
METHODS: A cross-sectional study with 145 individuals between 18 and 50 years of age with non-specific chronic low back
pain. Sociodemographic data were collected, and dynamic balance was assessed using the Y-Balance Test. The Tampa Scale
was used to assess kinesiophobia. A linear regression was applied
to investigate the association between kinesiophobia and a set
of predictor variables (balance, gender, BMI). Men and women
were compared using the Student’s t-test (kinesiophobia and dynamic balance).
RESULTS: The overall mean kinesiophobia score was 41.3. The
Y-Balance Test mean for the right and left lower limb, respectively, was 59.4 and 59.5. An association was found between kinesiophobia and two predictors: balance and BMI (R2:6.8%). No
significant differences were found between gender for kinesiophobia (42.1 for women and 40.3 for men). However, women
had worse dynamic balance compared to men (mean reach of
56.1 versus 63.5, respectively; p<0.05).
CONCLUSION: Kinesiophobia was found to be associated
with disturbances in dynamic balance and BMI of individuals
with non-specific chronic low back pain. However, the model
explained a small variation in kinesiophobia. Women showed
worse dynamic balance compared to with men.
Keywords: Chronic pain, Low back pain, Postural balance, Age
and gender distribution.
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INTRODUÇÃO

MÉTODOS

A dor lombar (DL) é uma condição definida como dor entre a 12ª
vértebra torácica e acima da prega glútea superior, com ou sem irradiação para os membros inferiores1,2. Vale salientar que a DL pode
aumentar os custos sociais e com os cuidados em saúde, advindos
principalmente do tratamento e perdas de produtividade3,4. A dor
lombar crônica (DLC) é uma das principais causas de absenteísmo
no Brasil4, sendo uma das quatro principais condições que impõem
aumento dos anos de vida vividos com incapacidade no mundo5.
A incapacidade proveniente da DLC é multifatorial, sendo associada
a fatores cognitivos, emocionais, ambientais e sociais1,6-8. O aumento
da idade e do índice de massa corporal (IMC) também estão associados a aumentos na prevalência de DLC, sendo que indivíduos com
idade entre 50 e 59 anos apresentam um risco aproximadamente
oito vezes maior de apresentar DLC quando comparados a indivíduos entre 20 e 29 anos9.
Apesar do modelo causal biopsicossocial, destaca-se que indivíduos
com DL possuem manifestações físicas relevantes, como déficits no
controle postural10. Nesse sentido, o controle postural é caracterizado pela capacidade de manter ou retornar o corpo a um estado
de equilíbrio, e depende da capacidade de estabilização e mobilidade11,12. Indivíduos com DLC podem apresentar instabilidade nos
movimentos e menor força muscular em comparação a indivíduos
sem DL11,13,14. Estudo11 demonstrou que indivíduos com histórico
de DL apresentaram déficits no equilíbrio dinâmico mesmo após a
resolução da dor, o que pode aumentar o risco de recidivas. Esse aspecto é relevante, pois alterações proprioceptivas em indivíduos com
DLC podem causar perturbações do equilíbrio postural15-17.
Nesse contexto, a cinesiofobia é caracterizada por medo irracional
e debilitante de se movimentar, decorrente da crença de vulnerabilidade à lesão. Entretanto, outras condições, como autopercepção
ruim de saúde, intensidade da dor, depressão e ansiedade, também
podem estar associadas à cinesiofobia7,18,19. Estudo prévio demonstrou que a qualidade de vida, função física e social e a dor foram
associadas negativamente ao aumento do escore de cinesiofobia
em indivíduos com DLC19. Nesse sentido, traça-se a hipótese de
que tais alterações poderiam causar uma diminuição gradativa da
mobilidade e, consequentemente, uma redução da atividade e participação nessa população.
Entretanto, apesar do déficit de equilíbrio ser uma manifestação
clínica em indivíduos com DLC, não está claro se há uma associação com o medo de se movimentar, e se há diferenças consideráveis entre homens e mulheres. Nesse sentido, a compreensão da
associação entre a cinesiofobia e possíveis déficits de equilíbrio é
relevante, pois indivíduos com quadro de dor musculoesquelética podem desenvolver medo de que certos movimentos acarretem
episódios dolorosos e/ou reincidência da lesão20. Indivíduos com
DL podem desenvolver comportamentos escapatórios e crença de
que movimentos estejam ligados a dor e, portanto, evitar a movimentação, limitando sua mobilidade20.
Deste modo, o objetivo deste estudo foi investigar se a cinesiofobia
possui associação com um conjunto de preditores em indivíduos
acometidos por DLC não-específica. Secundariamente, o estudo
objetivou comparar os escores de cinesiofobia e o equilíbrio dinâmico entre homens e mulheres.

Trata-se de um estudo observacional transversal, caracterizado pela
investigação dos dados de linha de base de um ensaio clínico controlado e aleatorizado21. As coletas de dados foram realizadas em
um ambiente clínico, entre março de 2019 e janeiro de 2020. O
estudo foi reportado de acordo com as recomendações do STROBE
(Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology
Statement)22.
Os participantes foram recrutados por meio de divulgação em redes sociais e chamamentos na comunidade e clínicas de reabilitação. Os participantes foram incluídos de acordo com os seguintes
critérios: 1) adultos jovens, do sexo masculino e feminino, com
faixa etária de 18 a 50 anos; 2) residentes de Brasília e regiões administrativas; 3) apresentando quadro de DLC não-específica há
mais de 12 semanas consecutivas.
O cálculo amostral está apresentado em detalhes em outro estudo,
o qual indicou uma amostra total de 144 participantes21. O cálculo amostral considerou um poder estatístico de 80% e intervalo de
confiança de 95% para detectar diferenças na intensidade da dor e
incapacidade entre os exercícios de Pilates e exercícios domiciliares.
A média da intensidade da dor e o desvio padrão para o Pilates foi
baseado em um estudo prévio (3,30±2,30) e, para o exercício domiciliar, em um estudo piloto (2,15±1,99). A média de incapacidade
e o desvio padrão foram baseados em um estudo piloto (8,4±5,6
para o Pilates e 13,6±13,6 para os exercícios domiciliares). O cálculo indicou um tamanho amostral de 126 participantes. Assumindo
uma desistência de 15%, determinou-se que seriam necessários 144
participantes (72 por grupo)21. Após a inclusão no estudo, todos os
participantes foram submetidos a uma anamnese.
O equilíbrio dinâmico foi avaliado por meio do Y-Balance Test (YBT).
Esse teste foi realizado em apoio unipodal, com o intuito de mensurar
o alcance dos membros inferiores em três direções: anterior (A), posterolateral (PL) e posteromedial (PM). Os dados foram normalizados
pelo tamanho do membro inferior de cada indivíduo23.
O teste foi aplicado por meio de uma estrutura de madeira, composto por uma base fixa com três hastes que permitem os movimentos
nas direções A, PL e PM. Cada haste tem uma base móvel que é
movimentada pelo membro contralateral ao membro de apoio. Foram realizadas três medidas para cada membro, em cada direção. Na
interpretação do teste, quanto mais distante o alcance, melhor é o
equilíbrio dinâmico.
O resultado do teste foi calculado em porcentagem, por meio da
seguinte equação:
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Escore Composto =

(A + PL + PM)
(3 x comprimento do membro)

x 100

Para mensurar cinesiofobia, utilizou-se a escala Tampa, traduzida e
validada para o português do Brasil24. A escala avalia o medo excessivo, irracional e debilitante de realizar movimentos, sendo composta
por um questionário autoaplicável de 17 questões. Cada questão
possui quatro possibilidades de resposta: “discordo totalmente”,
“discordo parcialmente”, “concordo parcialmente” e “concordo totalmente”. Para obtenção do escore final, é preciso inverter a pon-
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tuação das questões 4, 8, 12 e 16, sendo o escore mínimo 17 pontos
e o máximo 68 pontos. Quanto maior o escore final, maior o grau
de cinesiofobia.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Institucional, CAAE:
64255917.7.000, e os participantes foram convidados a participar
por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Análise dos dados
Os dados foram analisados no programa SPSS versão 25.0. Inicialmente, os pressupostos de normalidade foram verificados por meio
do teste de Shapiro-Wilk, indicando que a normalidade das variáveis
cinesiofobia e equilíbrio. As variáveis idade e IMC (escores) foram
não paramétricas.
Os dados foram analisados descritivamente por meio da média e desvio padrão, mediana e intervalo interquartil, e medidas de frequência (%). Para as variáveis não paramétricas, o intervalo de confiança
de 95% foi estimado por meio de procedimento de bootstrapping
com 1000 amostragens. Em relação à descrição dos participantes
quanto ao IMC, os indivíduos foram classificados como eutróficos
(18,5-24,9 kg/m²), com sobrepeso (25-29,9 kg/m²) e obesos (maior
ou igual a 30 kg/m²)25.
Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla para estimar a
associação entre o escore de cinesiofobia (variável dependente) e um
conjunto de preditores (variáveis independentes), incluindo apenas
as variáveis contínuas com distribuição normal. Os preditores foram: medida de equilíbrio dinâmico (distância do alcance em cm),
sexo (categoria de referência: feminino) e as classificações do IMC
(variável dummy, considerando-se eutrófico como referência). Os
pressupostos de colinearidade e homoscedasticidade foram confirmados na análise exploratória, respectivamente, por meio da análise
da matriz de correlação e medidas de tolerância e variance inflation
factor (VIF), e análise dos resíduos. A adequação do modelo foi verificada pelo AIC (critério de informação de Akaike).
Com o intuito de comparar o escore de cinesiofobia e a medida de
equilíbrio dinâmico entre homens e mulheres, aplicou-se o teste t de

Student para amostras independentes. A significância adotada foi de
5% (p<0,05), com intervalo de confiança de 95%.
RESULTADOS
Os dados com a caracterização dos participantes estão apresentados
na Tabela 1. Foram incluídos 145 indivíduos, sendo 81 mulheres
(55,9%) e 64 homens (44,1%).
Os dados referentes à análise de regressão estão apresentados na Tabela 2. Verificou-se que a cinesiofobia foi explicada por um conjunto
de dois preditores significantes (desempenho no YBT e IMC classificado como obeso). Os demais preditores não foram significantes e
não contribuíram para o modelo (Tabela 2).
Os dados mostraram que aumentos da cinesiofobia foram associados à diminuição do alcance no YBT (pior desempenho) e indivíduos obesos apresentam diminuição do escore da cinesiofobia comparado aos indivíduos eutróficos.
Tabela 2. Dados referentes à análise de regressão entre a cinesiofobia (variável dependente) e os preditores sexo, índice de massa corporal (IMC) e equilíbrio dinâmico (YBT composto)
Cinesiofobia
R: 0,261
R2: 0,068

Coeficiente

IC95%

Valor
de p

B

EP

LI

LS

52,99

4,01

45,07

60,93

-

Masculino

-0,71

1,41

-3,49

2,08

0,615

Feminino‡

-

-

-

-

-

Sobrepeso

-3,14

1,83

-6,76

0,47

0,087

Obeso

-4,01

1,75

-7,47

-0,54

0,024

-

-

-

-

-

-0,14

0,06

-0,26

-0,03

0,017

Intercepto
Sexo

IMC:

Normal‡
YBT composto

YBT = Y-Balance Test; B = coeficiente da estimativa dos parâmetros; EP = erro
padrão; IC95% = intervalo de confiança de 95%; LI = limite inferior; LS = limite
superior. ‡Categorias de referência no modelo.

Tabela 1. Características dos participantes do estudo, estratificadas em sexo feminino e masculino. Os dados estão apresentados pela média
(desvio padrão) para as variáveis paramétricas (cinesiofobia e YBT) e mediana e intervalo interquartil (IMC e idade)
Geral

Feminino
IC95%

Masculino
IC95%

IC95%

Idade (anos)

38,0 (15,0)

36,0 - 39,0

38,0 (17,5)

35,0 - 41,0

37,0 (12,8)

34,0 - 39,0

IMC (kg/m²)

28,7 (13,4)

27,1 - 30,5

29,2 (13,1)

26,9 - 31,7

27,9 (14,5)

26, - 31,7

Eutrófico (18.5-24.9 kg/m²)

37 (25,5)

-

21 (25,9)

-

16 (25,0)

-

Sobrepeso (25-29.9 kg/m²)

44 (30,4)

-

24 (29,6)

-

20 (31,2)

-

Obeso (≥30 kg/m²)

64 (44,1)

-

36 (44,5)

-

28 (43,8)

-

Cinesiofobia (17-68)

41,3 (8,2)

39,6 - 42,7

42,1 (8,1)

40,2 - 43,9

40,3 (8,3)

38,3 - 42,4

Lado direito

59,4 (12,9)

57,3 - 61,5

56,1 (11,5)

53,5 - 58,6

63,5 (14,5)

59,9 - 66,7

Lado esquerdo

59,5 (12,3)

57,5 - 61,5

56,1 (11,1)

53,7 - 58,6

63,4 (12,6)

60,2 - 66,5

YBT médio entre D/E

59,4 (12,3)

57,4 - 61,5

56,3 (11,1)

53,9 - 58,8

‡

63,4 (12,7)

60,2 - 66,5

IMC (n - %*)

YBT composto (%)

IMC = índice de massa corporal; YBT = Y-Balance Test; IC95% = intervalo de confiança de 95%.
*Valor percentual em referência ao total de cada coluna; ‡Diferença significante em comparação às mulheres: p<0,01.
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Conforme apresentado na tabela 1, a comparação entre homens e
mulheres mostrou que os escores de cinesiofobia foram similares
(diferença média de 1,8 e IC95% [-0,9; 4,5]; P>0,05). Entretanto,
foi verificado que as mulheres apresentaram um menor alcance no
YBT, indicando pior equilíbrio em comparação aos homens (diferença média de -7,03 e IC95% [-10,94; -3,13]; p<0,01).
DISCUSSÃO
Os presentes resultados mostraram que um menor alcance no YBT
e a categoria obesidade foram associados à cinesiofobia. Entretanto,
tais achados devem ser analisados com cautela, considerando que a
variância compartilhada foi de apenas 6,8% (R2). Adicionalmente,
foi verificado que as mulheres apresentaram menores alcances no
YBT em comparação aos homens.
Também foi observado que aumentos da cinesiofobia foram associados a pior equilíbrio dinâmico, confirmando a hipótese inicial do
estudo. Entretanto, a comparação com estudos prévios mostra que
essa associação ainda é conflitante. A exemplo, autores26 verificaram
uma associação significante entre cinesiofobia e distúrbios de mobilidade e equilíbrio em idosos com DL. Por outro lado, outro estudo27 mostrou que não houve diferenças entre o equilíbrio dinâmico
e o grau de cinesiofobia em indivíduos em idade economicamente
ativa com dor crônica. Outro estudo mostrou28 que, apesar de não
haver correlação entre cinesiofobia e equilíbrio dinâmico, uma boa
capacidade proprioceptiva foi considerada benéfica para indivíduos
com dor, pois poderia diminuir o medo generalizado da condição.
Vale salientar que estudos prévios11,29 mostraram redução do alcance
no YBT em indivíduos com DL quando comparados com indivíduos sem dor. Deste modo, é possível supor que o medo de se movimentar possa ser um fator influenciador do equilíbrio dinâmico,
considerando a apreensão ao realizar tarefas dinâmicas. Entretanto,
os achados do presente estudo devem ser interpretados com cautela,
considerando que o modelo de regressão explicou apenas 6,8% da
variação da cinesiofobia dos participantes. De acordo com um estudo30, tais achados poderiam ser explicados pelo fato de que a dor tem
maior impacto no equilíbrio, por outro lado, seus dados mostraram
que o medo da dor durante o movimento parece não ser suficiente
para alterar a oscilação corporal.
Outro fator que poderia explicar os presentes achados é a autoeficácia, que é um preditor de recuperação e tem relação com a esfera
psicossocial e desempenho físico de indivíduos com DL31. Autores31
mostraram que indivíduos com DL que possuíam menor nível de
autoeficácia apresentaram maior intensidade de dor, menor amplitude de movimento do tronco e pior estabilidade postural.
O segundo preditor significante no modelo de regressão foi a categoria de IMC classificado como obeso. Verificou-se que indivíduos
obesos apresentaram diminuição de, aproximadamente, 4 pontos na
escala de cinesiofobia quando comparados aos indivíduos eutróficos.
Apesar de autores32 também mostrarem associação entre cinesiofobia e IMC, seus achados indicaram que pessoas obesas apresentavam maiores escores de cinesiofobia em comparação com pessoas
não obesas.
Do mesmo modo, outro estudo33 mostrou que IMC elevado, idade acima de 45 anos e alterações de sono podem ser considerados
como fatores de propensão para desenvolvimento do quadro de DL.
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Entretanto, um estudo34 contrapõe essas interpretações, considerando que seus achados mostraram que o aumento da idade e da
obesidade não incidiram diretamente na ocorrência do quadro de
DL, mas foram considerados fatores que dificultam a realização de
algumas atividades de vida diária e podem prolongar o tempo de recuperação desses indivíduos. Esse aspecto deve ser considerado, pois
supõe-se que uma diferença de 4 pontos na escala de cinesiofobia não
seja clinicamente relevante. De fato, um estudo prévio realizado com
indivíduos acometidos pela DL na Itália, e que foram submetidos à
reabilitação, mostrou que a mudança minimamente importante no
escore total da escala Tampa foi de, aproximadamente, 5,5 pontos35.
Vale destacar que o modelo biopsicossocial preconiza que a DL é
multifatorial e complexa, e depende da interação de diversos fatores.
Nesse sentido, é importante ressaltar que o medo de se movimentar
pode ser explicado por outros fatores além do IMC. Considerando-se essa complexidade de associações, recomenda-se que novas
pesquisas sejam delineadas por meio do uso de modelos científicos
abrangentes baseados em teoria, como o uso de Directed Acyclic Graphs (DAG) associados a modelagens de equação estrutural36.
Encontraram-se diferenças significantes no alcance do YBT entre
homens e mulheres, indicando pior equilíbrio dinâmico das mulheres. O estudo37 investigou diferenças entre homens e mulheres
com DLC não-específica no controle postural e a relação entre dor,
incapacidade e medo de movimentar. Em linhas gerais, o estudo não
encontrou diferenças consideráveis entre homens e mulheres para
as variáveis investigadas. Entretanto, os achados mostraram que as
mulheres apresentaram tempo de reação mais lento em comparação
aos homens. Adicionalmente, maior intensidade de dor foi associada
a maior tempo de reação e menor velocidade apenas em mulheres37.
Tais achados sugerem que mulheres possuem uma pior estratégia de
enfrentamento da dor, o que pode retratar os distúrbios de equilíbrio
dinâmico. Esse aspecto é relevante, pois o estudo38 mostrou que,
dentre a população investigada, as mulheres com maior intensidade
de dor possuíam maior grau de cinesiofobia, incapacidade, cansaço e
problemas em atividades diárias, como carregar materiais.
Entretanto, vale salientar que, sob a perspectiva da comparação realizada no presente estudo, foi verificada a diferença de, aproximadamente, 7% entre o desempenho das mulheres quando comparadas
aos homens no YBT. Assim, é importante ponderar que tal diferença não seja clinicamente importante e que outros fatores devam
ser considerados. Por exemplo, a avaliação de incapacidade de indivíduos com DL contextualizada pela Classificação Internacional
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF)39 mostrou que domínios de atividade e participação, como a manutenção da posição
corporal, carregamento de objetos e mudanças da posição corporal
foram os mais acometidos. Além disso, os achados mostraram que o
sexo apresentou maior influência em determinadas atividades, como
restrições das mulheres em atividades domiciliares39. Ainda, outro
estudo40 observou que, quando mulheres com dor crônica possuem
a mesma intensidade de dor que os homens, elas apresentam melhor
nível de atividade, aceitação da dor e suporte social, enquanto os
homens possuem maior cinesiofobia e distúrbios de humor.
Como limitações do presente estudo, pode-se destacar a ausência de
um grupo de participantes sem DL. Esse grupo de referência teria
favorecido a melhor compreensão do impacto da presença de dor
nas variáveis analisadas.

A cinesiofobia está associada a distúrbios de equilíbrio dinâmico
em indivíduos com dor lombar crônica não-específica?

CONCLUSÃO
O presente estudo mostrou que a cinesiofobia apresentou associação
com distúrbios de equilíbrio dinâmico e IMC de indivíduos com
DLC não-específica. Entretanto, o modelo explicou uma pequena
variação na cinesiofobia e requer cautela nas interpretações. Sob o
ponto de vista clínico, os presentes achados mostram que a avaliação
do equilíbrio dinâmico e da cinesiofobia são relevantes, mas complementares, e outras variáveis devem ser consideradas. Adicionalmente, verificou-se que mulheres acometidas por DL apresentaram pior
equilíbrio dinâmico quando comparadas aos homens, o que sugere
a necessidade de intervenções específicas nessa população.
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Mecanismos de exercícios de alongamento muscular para redução de
dor lombar: revisão narrativa
Mechanisms of muscle stretching exercises for reduction of low back pain: narrative review
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Exercícios de alongamento
estão presentes em programas de treinamento físico e reabilitação
muscular. Dentro do contexto da reabilitação de indivíduos com
dor na região lombar (lombalgia), ainda existe uma lacuna sobre
os mecanismos pelos quais esses exercícios reduzem dor e incapacidade nesses pacientes. O objetivo deste estudo foi descrever
os possíveis mecanismos pelos quais o exercício de alongamento
pode reduzir dor em indivíduos com lombalgia crônica.
CONTEÚDO: A dor na região lombar é uma das dores mais incapacitantes quando se trata de limitações para as funções no cotidiano. Por isso, é necessário investigar alternativas que possam proporcionar o seu alívio nesses pacientes. Considerando que a causa
da lombalgia crônica não específica é multifatorial, o tratamento
desta doença ocorre principalmente na tentativa de reduzir a sensação dolorosa. Como alternativa, o treinamento da flexibilidade por
meio de exercícios de alongamento pode agir reduzindo a dor lombar por gerarem alterações biomecânicas e sensoriais que resultam
em efeito analgésico. Adicionalmente, ainda é possível que esses
dois efeitos possam atuar em conjunto para explicar a redução da
dor lombar após a realização de exercícios de alongamento.
CONCLUSÃO: Existe suporte teórico na literatura para sustentar a realização dos exercícios de alongamento como estratégia
não farmacológica para o tratamento da dor lombar crônica. Me-
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canismos biomecânicos e neurofisiológicos poderiam ser apontados para explicar tais benefícios.
Descritores: Dor, Dor lombar, Exercícios de alongamento muscular.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Stretching exercises
are present in physical training and muscle rehabilitation programs. Within the context of rehabilitation of patients with low
back pain (lombalgy), there is still a gap about the mechanisms
that these exercises should reduce pain and disability in these
patients. The aim of this study was to investigate what are the
possible mechanisms through which muscle stretching exercise
could reduce pain in individuals with chronic low back pain.
CONTENTS: Pain in the lumbar region is one of the most disabling pains when it comes to limitations for daily functions,
so it’s necessary to investigate alternatives that provide relief for
these patients. As the cause of non-specific chronic low back pain
is multifactorial, the treatment of the pathology occurs mainly
to reduce the sensation of pain. As an alternative, the flexibility training through stretching exercises can be efficient because
they generate biomechanical and sensory changes, which would
result in an analgesic effect. Additionally, it’s still possible that
these two effects occur together to explain the reduction in low
back pain after performing stretching exercises.
CONCLUSION: There is theoretical basis in the literature to
support the performance of stretching exercises as a non-pharmacological strategy for the treatment of chronic low back pain.
Biomechanical and neurophysiological mechanisms can be pointed out to explain these benefits.
Keywords: Low back pain, Muscle stretching exercises, Pain.
INTRODUÇÃO
A dor é conceituada como uma experiência sensitiva e emocional
desagradável que pode estar ou não associada a uma lesão real nos tecidos1. É de caráter subjetivo e individual, visto que envolve aspectos
sensitivos, culturais e influência do meio, sendo a lombalgia uma das
mais comuns2. Apesar da etiologia multifatorial, terapias físicas que
resultam em efeitos analgésicos, como exercício de alongamento,
poderiam ser alternativas viáveis como tratamento não farmacológico para redução da intensidade da dor em indivíduos com lombalgia3 através de mecanismos biomecânicos e neurofisiológicos4, além
de melhorar a postura corporal, distúrbios musculoesqueléticos e
dor muscular3.

Mecanismos de exercícios de alongamento muscular
para redução de dor lombar: revisão narrativa

A lombalgia provoca absenteísmo e incapacidade, dor e limitações
no dia a dia5. Pode afetar entre 60 e 80% da população no mundo,
sendo comum que as pessoas experimentem este episódio de dor
em algum momento da vida6. A maior parte dos casos de dor na
região lombar, cerca de 85%, não apresenta um fator causal único e
facilmente identificável, sendo considerada inespecífica e com repercussões psicossociais atreladas ao quadro clínico3,5,6.
As alterações no tecido conjuntivo que envolve tendões, ligamentos e
fáscias musculares causadas por fatores que influenciam diretamente
a amplitude de movimento (ADM) de uma articulação (envelhecimento, trabalho, imobilizações, lesões, distúrbios do metabolismo
ou deficiências nutricionais) podem predispor um indivíduo à dor
lombar (DL)7,8. Adicionalmente, baixos níveis de flexibilidade das
estruturas passivas musculares (tendões, ligamentos e fáscias), podem estar associados à lombalgia9.
Nas condições de dor na região lombar, os músculos tornam-se espasmódicos mesmo em repouso e o acúmulo de metabólicos pode
ocasionar irritação nas terminações nervosas da região, gerando espasmo reflexo e aumento de dor5,6. O tratamento para dor lombar
crônica (DLC) pode ser realizado por meio de exercícios físicos,
fármacos, injeções, tratamento fisioterapêutico e, em último caso,
intervenção cirúrgica10,11. No que se refere à utilização de exercícios
físicos, apesar da carência de ensaios clínicos, há suporte teórico para
sugerir a realização de exercícios de alongamentos como uma alternativa eficaz no tratamento da DLC3-6,12.
Apesar da existência de estudos mostrando os efeitos positivos de
exercícios de alongamento na DL13-18, a maioria combinou tais exercícios com outras intervenções terapêuticas14-16, sendo poucos os que
avaliaram somente o exercício de alongamento17,18. Dentro deste
contexto, estudos são necessários para revisar as evidências teóricas
disponíveis sobre os mecanismos fisiológicos que poderiam explicar
como o exercício de alongamento, exclusivamente, poderia reduzir
a DL. Tais informações poderiam auxiliar profissionais da saúde na
adequada utilização dessa estratégia não farmacológica de tratamento da lombalgia. No entanto, no melhor do conhecimento, não foram encontrados estudos que realizaram essa análise.
O objetivo deste estudo foi analisar os mecanismos que podem explicar como os exercícios de alongamentos poderiam reduzir a intensidade DL.
CONTEÚDO
Dor lombar
A experiência dolorosa é multidimensional, com diferenças na sensação, qualidade e/ou intensidade, podendo ser influenciada por
aspectos afetivos e emocionais do indivíduo. Também é proposta
como mecanismo de proteção, visto que é um alerta de lesão tecidual, fazendo com que o indivíduo reaja a determinado estímulo
doloroso2,3,6. A dor pode ser avaliada por estratégias uni e multidimensionais19. Para a primeira possibilidade, a análise é feita a partir
de escalonamento ou valores medidos por instrumentos unidimensionais, mensurando a intensidade da dor, como a escala numérica
de dor19,20. Por outro lado, a avaliação multidimensional busca investigar outros aspectos relacionados à dor, como seu significado e/
ou influência na vida de um indivíduo, com a participação da equipe multiprofissional19,20. A avaliação adequada da sensação dolorosa
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é fundamental para proceder da melhor forma possível no diagnóstico, prognóstico, planejamento e controle da dor20.
A dor pode ser dividida, principalmente, em aguda ou crônica.
A primeira está diretamente ligada à lesão tecidual em resposta a
defesa do organismo, com duração menor de seis semanas e regredindo com a cicatrização tecidual6. Já a dor crônica tem origem
multifatorial, persiste por tempo superior a 12 semanas e requer
abordagem multidisciplinar no tratamento6. Neste aspecto, alguns
fatores levam a cronificação de dor aguda para a crônica, como
baixo nível de atividade física, envelhecimento, má postura no trabalho e esforço repetitivo.
Neste contexto, as diferentes etiologias também resultam em diferentes estratégias de tratamento. Na dor aguda, busca-se recuperação tecidual e alívio da dor, além do tratamento conservador para a
melhora do processo inflamatório6,21. Em contrapartida, na dor crônica, o objetivo do tratamento é focado nos aspectos psicossociais,
fisiológicos e culturais, redução da tensão muscular e da fadiga, assim
como a incapacidade que foi gerada nesse indivíduo20,21. Assim, os
resultados provenientes dos exercícios de alongamento na redução
da dor, alteração da rigidez das estruturas passivas e aumento da flexibilidade fazem com que a sua utilização seja promissora enquanto
estratégia de tratamento não farmacológico da lombalgia.
Flexibilidade, alongamento e lombalgia
A flexibilidade é uma capacidade física importante para a aptidão física relacionada à saúde, podendo estar diretamente ligada à postura
corporal e distúrbios musculoesqueléticos4,22. Essa capacidade física
pode ser avaliada por meio da amplitude máxima de movimento
(ADMmáx) atingida por uma ou mais articulações e é comumente
treinada em exercícios de alongamento22. Tais exercícios podem ser
realizados com diferentes organizações possíveis quanto às técnicas
de alongamento utilizadas, principalmente passivo-estático22, passivo-dinâmico23, ativo dinâmico24 e de facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP)25.
Nesse sentido, como parece não haver superioridade dos efeitos
de uma técnica de alongamento em detrimento da outra26,27, os
mecanismos abordados no presente estudo serão aqueles que são
amplamente utilizados para explicar os efeitos dos exercícios de
alongamento na ADMmáx e que estão relacionados a modificações
biomecânicas e/ou sensoriais4,22.
Embora os mecanismos responsáveis pelo aumento da ADMmáx e
consequente melhora da flexibilidade não estejam claramente elucidados, duas principais abordagens são propostas4 e podem ser analisadas quanto aos efeitos benéficos na DL. Uma aponta para alterações nas propriedades biomecânicas da unidade músculo tendão
(UMT), como redução da rigidez passiva (RP)4,22. Outra abordagem
sugere modificações na tolerância ao alongamento, proveniente de
uma alteração na percepção de dor pelo indivíduo4. Em conjunto,
essas duas abordagens podem contribuir para explicar os benefícios
dos exercícios de alongamento na redução da intensidade da dor na
lombalgia.
Dentro de uma perspectiva biomecânica, a flexibilidade de uma
articulação também é determinada pela resistência causada pelos
tecidos que a envolvem28 e pode ser reduzida devido a encurtamento adaptativo dos tecidos moles29,30. Este encurtamento pode
ser causado por imobilizações, sedentarismo e processo de enve-
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lhecimento do colágeno, que leva a menor elasticidade das fáscias
próximas à coluna29.
Uma das estruturas básicas dos tecidos é o colágeno, que perde a sua
elasticidade com o envelhecimento30. Dentro da matriz do colágeno,
há aumento na formação de cross-links, afetando a biomecânica dos
discos, predispondo as falhas mecânicas com aumento da viscosidade e redução na elasticidade do tecido30. Portanto, a redução da
elasticidade da fáscia, que pode afetar a ADM alcançada pela articulação, estaria relacionada à tensão muscular e DL por gerar uma
compressão das raízes nervosas3,5,9.
Dentro desse contexto, a partir de uma abordagem biomecânica,
realizar exercícios de alongamento poderia agir reduzindo a tensão
muscular sobre as raízes nervosas, minimizando a DL. Estudos tem
mostrado redução da rigidez passiva muscular22 na resistência da
UMT ao alongamento31 e aumento da ADMmáx4,22,31. A redução da
rigidez passiva poderia ser resultado da deformação elástica gerada
pela carga mecânica do exercício de alongamento nas estruturas
da UMT, como proteínas intrasarcoméricas não contráteis; tecido
conjuntivo intramuscular, principalmente o perimísio; e matriz extracelular30. Ainda, é proposto que, cronicamente, o alongamento
muscular reduziria a quantidade de cross-links nas fibras de colágeno,
aumentando a elasticidade do tecido passivo31-33. Em conjunto, esses efeitos biomecânicos poderiam indiretamente explicar como os
exercícios de alongamento reduziriam a DL34,35.
Além da abordagem biomecânica, a abordagem sensorial4 poderia auxiliar no entendimento do efeito analgésico do exercício de
alongamento na DL. Apesar desse efeito ainda não ser completamente explicado, é sugerido que a tensão mecânica estimularia terminações nervosas livres sensíveis a estímulos mecânicos36,37. Esses,
transmitidos por vias aferentes de grosso calibre e maior velocidade
de condução em relação às vias aferentes nociceptivas, chegariam
primeiro ao corno posterior da medula, na substância gelatinosa, gerando inibição pré-sináptica, mecanismo conhecido como teoria da
comporta38. Estimulada pelo impulso nervoso dos mecanoceptores,
a substância gelatinosa modularia a transmissão sináptica do impulso nervoso entre as fibras aferentes periféricas e as centrais, agindo
como um sistema de comporta, reduzindo a passagem do estímulo
doloroso38.
Além disso, o alongamento da UMT também poderia alongar fibras
nervosas, reduzindo a fibrose e a adesão entre o tecido conjuntivo
circundante e os tecidos neurais, permitindo melhor deslizamento
intrafascicular38 e bombeamento/lavagem de fluido intraneural, facilitando o fluxo axoplasmático, minimizando a deposição de sensibilizantes químicos, resultando em alívio da dor39-41. Conjuntamente,
esses mecanismos neurofisiológicos poderiam explicar como o exercício de alongamento agiria reduzindo a DL e permitindo melhora
da função42.
Dessa maneira, os exercícios de alongamento poderiam diminuir
a DL por meio de mecanismos biomecânicos e neurofisiológicos,
os quais também precisam ser analisados em conjunto, pois alterações biomecânicas nas propriedades musculares podem influenciar
na quantidade de tensão que é transmitida aos tecidos nervosos e
receptores sensórios pelo tecido conectivo43. Assim, uma UMT menos rígida transmitiria menos tensão às demais estruturas nervosas,
fazendo com que maiores ADM articulares possam ser atingidas sem
sensação dolorosa43.
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No entanto, a prescrição do exercício de alongamento precisa ser
adequadamente organizada, pois estudos anteriores mostraram que
os efeitos do exercício de alongamento nas variáveis biomecânicas
dependem, por exemplo, da técnica utilizada22 e da duração realizada44. Assim sendo, o presente estudo apresentou como foco a análise
dos mecanismos e a plausibilidade biológica para o uso do exercício
de alongamento em pacientes com DLC. Com base nos mecanismos aqui identificados, estudos clínicos randomizados devem ser
realizados, sobretudo com tamanho amostral adequado, definição
do tipo de alongamento empregado e consistência interna adequada.
CONCLUSÃO
Existe suporte teórico para propor que a realização de exercícios de
alongamento pode reduzir a intensidade de dor por meio de alterações
biomecânicas e neurofisiológicas. Tal efeito é fundamental para que
os indivíduos possam retornar às suas atividades funcionais e laborais.
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Comorbidades associadas aos transtornos da articulação
temporomandibular e o papel da sensibilização central: revisão de literatura
Comorbidities associated with temporomandibular joint disorders and the role of central
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O transtorno da articulação
temporomandibular (ATM) apresenta-se como uma desordem
musculoesquelética que causa a exacerbação da sensação dolorosa
durante a função e a presença de hipersensibilidade/dor à palpação da musculatura mastigatória e/ou da ATM. Pessoas com
queixas álgicas na cabeça, pescoço, ombro ou lombar podem
apresentar sinais e sintomas de transtornos da ATM, compartilhando de distúrbios do sono, dificuldade de concentração ou
esquecimento, dor abdominal e diferenças na consistência fecal.
Estudos também têm mostrado que os transtornos da ATM podem estar associados a sofrimento emocional e múltiplas comorbidades relacionadas à sensibilização central (SC). Esta, por sua
vez, é responsável por produzir hipersensibilidade à dor, alterando a resposta sensorial. A fisiopatologia da SC nos transtornos da
ATM ainda não está bem esclarecida. Desse modo, torna-se escopo dessa revisão sintetizar o conhecimento sobre a relação entre
SC e disfunção temporomandibular e descrever as comorbidades
mais frequentemente encontradas nesse perfil de pacientes.
CONTEÚDO: Os transtornos da ATM parecem não ocorrer
isoladamente. Comorbidades como enxaqueca, cefaleia tensional, fadiga, tontura, zumbido e alergias têm sido relatadas. Uma
hiperexcitabilidade no processamento nociceptivo central faz
parte da fisiopatologia da desordem da ATM, o que poderia explicar a maior sensibilidade à dor em outras áreas do corpo nesses
indivíduos, caracterizando um processo de SC.
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CONCLUSÃO: As condições de comorbidades mais frequentemente relatadas são cefaleias, fatores psicológicos, alergias,
síndrome do intestino irritável e distúrbios do sono. Admite-se
que a SC é um fenômeno neurofisiológico presente em alguns
distúrbios de dor crônica, incluindo as disfunções temporomandibulares.
Descritores: Dor crônica, Sensibilização do sistema nervoso
central, Síndromes da dor miofascial, Transtornos da articulação
temporomandibular.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Temporomandibular
joint (TMJ) disorder is a musculoskeletal disorder that causes the exacerbation of painful sensation during function and
the presence of sensitivity/pain to palpation of the masticatory
muscles and/or TMJ. People with pain complaints in the head,
neck, shoulder, or lower back may present signs and symptoms
of TMJ disorders, sharing sleep disturbances, forgetfulness or
difficulty concentrating, abdominal pain and differences in fecal
consistency. Studies have also shown that TMJ disorders can be
associated with emotional distress and multiple comorbidities
related to central sensitization (CS). This, in turn, is responsible
for producing hypersensitivity to pain, altering the sensory response. The pathophysiology of CS in TMJ disorders is not yet
well understood. Thus, it is the scope of this review to synthesize
knowledge about the relationship between CS and temporomandibular disorder and describe the comorbidities most frequently
found in this profile of patients.
CONTENTS: TMJ disorders do not seem to occur in isolation.
Comorbidities such as migraine, tension headache, fatigue, dizziness, tinnitus, and allergies have been reported. Hyperexcitability in central nociceptive processing is part of the pathophysiology of TMJ disorder, which could explain the greater sensitivity
to pain in other areas of the body in these individuals, characterizing a CS process.
CONCLUSION: The most frequently reported comorbid conditions are headache, psychological factors, allergies, irritable bowel syndrome, and sleep disturbances. It is admitted that CS is
a neurophysiological phenomenon present in some chronic pain
disorders, including temporomandibular disorder.
Keywords: Central nervous system sensitization, Chronic
pain, Myofascial pain syndromes, Temporomandibular joint
disorders.
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INTRODUÇÃO
O transtorno da articulação temporomandibular (ATM) apresenta-se como uma desordem musculoesquelética que causa a exacerbação da sensação dolorosa durante a função, como fala e mastigação,
e a presença de sensibilidade/dor à palpação da musculatura mastigatória e/ou das ATM, podendo haver ainda limitação da amplitude
de movimentos, ruídos articulares e sintomas otológicos1-4. Sua prevalência varia entre 21,1 e 73,3%, sendo mais comum em mulheres
em idade reprodutiva3-6.
Os indivíduos com transtornos da ATM frequentemente relatam dor
persistente em outras áreas do corpo, implicando em uma disfunção
generalizada do sistema nociceptivo, como hiperexcitabilidade dos
neurônios nociceptivos centrais2,5,7. Tem sido descrito que pessoas
com queixas álgicas na cabeça, pescoço, ombro ou lombar podem
apresentar sinais e sintomas de transtornos da ATM7, distúrbios do
sono, dificuldade de concentração ou esquecimento, dor abdominal
e diferenças na consistência fecal5,8. A origem desses padrões não é
conhecida, porém processos de sensibilização neurobiológica, vulnerabilidade geneticamente determinada e fatores psicológicos são
comumente relatados9-12.
Estudos têm mostrado que transtornos da ATM podem estar associados a sofrimento emocional e múltiplas comorbidades relacionadas à SC. Esta, por sua vez, é responsável por produzir hipersensibilidade à dor, alterando a resposta sensorial. A fisiopatologia da SC nos
transtornos da ATM ainda não está bem esclarecida, no entanto, há
diminuição do limiar de dor à pressão (LDP) após recebimento de
estímulos mecânicos13.
As manifestações da SC ocorrem na forma de hipersensibilidade à
dor denominada alodínia tátil e hiperalgesia secundária. Essa sensibilização induzida no nociceptor pode ser adaptativa, temporária ou
permanente, tornando esse sistema hiperexcitável. A sensação dolorosa exagerada e prolongada em resposta aos estímulos geradores
pode se distribuir para além do local da lesão como resultado da
ampliação do campo receptivo e da hiperexcitabilidade generalizada
nas vias nociceptivas centrais. Desse modo, a SC explica como as
sensações dolorosas existem mesmo na ausência de doença periférica
ou estímulos nociceptivos5,13,14.
Em resposta aos estímulos inflamatórios, os neurônios dos gânglios trigeminais liberam neuropeptídeos, assim como outras
moléculas que iniciam e perpetuam a inflamação neurogênica
nos tecidos periféricos, facilitando a sensibilização de nociceptores periféricos trigeminais. Além disso, a excitação de neurônios
do gânglio trigeminal ativa neurônios de segunda ordem e das
células gliais, levando ao surgimento de SC, com consequente
hiperalgesia e alodinia12,13,15. Assim, o sistema trigeminal fornece
uma ligação nociceptiva entre a inflamação periférica e a ativação
das vias de dor central nos transtornos da ATM. Essa seria uma
das possíveis explicações para a associação entre transtornos da
ATM e SC13.
Indivíduos com transtornos da ATM apresentam, com frequência,
comorbidades e queixas álgicas extracefálicas que constituem fator
de confusão diagnóstica. Outro ponto relevante é a associação entre
transtornos da ATM e processos de SC, visto que, sob essas condições, pode haver dor mesmo na ausência de danos estruturais. Desse
modo, o objetivo deste estudo foi sintetizar o conhecimento sobre a
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relação entre SC e DTM e descrever comorbidades mais frequentemente encontradas nesse perfil de pacientes.
CONTEÚDO
Tem sido descrito que os transtornos da ATM representam um espectro de distúrbios com diferentes fisiopatologias, manifestações
clínicas e condições de comorbidade associadas2, estando essas presentes em 82,5% dos casos16. Estudo14 relatou nove comorbidades
mais prevalentes em indivíduos com desordens da ATM: enxaqueca, cefaleia tensional, depressão, artrite degenerativa, fadiga crônica,
tontura, zumbido, problemas gastrointestinais e alergias, e concluiu
que tal afecção parece não ocorrer isoladamente, pois quase dois terços dos pacientes relataram três ou mais das principais condições
comórbidas17. Corroborando tais afirmações, outro estudo5 mostrou
a existência de associação de sensibilidade craniofacial e fatores psicossociais com incapacidade nesse perfil de pacientes.
Ainda não está claro até que ponto a desordem da ATM pode ser
sintoma ou manifestação de outro distúrbio subjacente. Ressalta-se a alta prevalência de alergias que precedem o diagnóstico desta
doença, sugerindo uma etiologia autoimune. Outras condições de
associação frequente são: síndrome de fadiga crônica, síndrome do
intestino irritável, dor pélvica crônica e distúrbios do sono14,16. Sabe-se também que os indivíduos com DTM têm 5,5 vezes mais chance
de apresentar dores em outras articulações2, sendo que as áreas com
mais relato de dor concomitante foram a região cervical seguida da
região lombar, ombros e membros inferiores18,19.
Pessoas com desordens da ATM relataram mais dor durante o exame cervical em todas as direções e identificou-se que, quanto maior
o comprometimento cervical, maior o grau de comprometimento
temporomandibular20,21. A partir desses achados, recomenda-se que
o exame físico do pescoço seja incluído ao examinar pacientes com
transtornos temporomandibulares20. Foi verificado que a gravidade
dos sintomas temporomandibulares acompanha a gravidade das desordens da coluna cervical, porém o inverso parece não ocorrer. Tal
achado sugere que, cronologicamente, o transtorno temporomandibular pode aparecer antes da disfunção cervical. Outro aspecto que
apoia essa hipótese é que mesmo os indivíduos com desordem cervical leve apresentam alta incidência de sinais e sintomas orofaciais22.
Um estudo23 descreve a jornada de um paciente do sexo masculino,
55 anos, com história de dor orofacial à direita. A dor localizava-se nos pré-molares do lado direito, espalhando-se através da ATM
direita e orelha. A dor orofacial foi inicialmente mal diagnosticada
como dor dentária e neuralgia do trigêmeo. Ao exame, identificou-se
disfunção cervical articular e muscular. Os músculos suboccipitais e
paraespinhais cervicais superiores foram encontrados em espasmo e
sensíveis à palpação. O paciente foi tratado 3 dias por semana durante
2 semanas por um fisioterapeuta, com relato de redução significativa
de sua dor e melhora do estado de saúde. Essas melhoras na função
foram acompanhadas por aumento da amplitude de movimento cervical23. Ademais, limitação significativa do movimento rotatório da
parte superior cervical foi encontrada entre pacientes que sofrem de
DTM miogênica, apoiando relação clínica entre tais disfunções24.
Dor nas costas foi associada com dor e disfunção da mandíbula25,26.
Os resultados sugerem que dor nas costas e distúrbios musculoesqueléticos na região orofacial podem não ser duas entidades separadas,
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o que implica na influência mútua ou que essas condições estejam
sendo causadas pelos mesmos fatores contribuintes25. A prevalência
de fadiga/rigidez, dor, abertura da mandíbula prejudicada e dores
de cabeça, bem como a prevalência geral de quaisquer sintomas de
DTM aumentam de acordo com a frequência e a gravidade da dor
na coluna. Evidenciou-se significativa relação entre dor na coluna e
todas as variáveis do transtorno da ATM, bem como entre dor na
coluna e dores de cabeça9.
Aproximadamente 40 a 60% dos casos de DTM apresentam características de um perfil de dor mais generalizado26,27. Em estudo da relação entre DTM, sensibilidade generalizada à palpação e múltiplas
condições de dor em mulheres com desordem dolorosa da ATM, relatou-se que 22% dos participantes apresentavam duas ou mais condições de dor fora da região orofacial27. Outro estudo19 encontrou
frequência de 55% de relato de dor pelo corpo, presente há mais de
3 meses, em pacientes com transtornos musculares da ATM.
Sensibilização central e transtornos da ATM
Sugere-se que uma hiperexcitabilidade geral no processamento nociceptivo central faz parte da fisiopatologia dos transtornos da ATM,
o que poderia explicar a maior sensibilidade à dor em várias áreas do
corpo nesses indivíduos2,5,13,21. Fatores como trauma, atividade parafuncional ou procedimentos cirúrgicos podem causar inflamação
local e isquemia, aumentando a entrada nociceptiva no local da lesão
tecidual. Isso pode evoluir, induzindo uma sensibilização de neurônios de ordem superior, que caracteriza um processo de SC. Esta,
por sua vez, pode ser evidenciada por aumento e prolongamento da
capacidade de resposta a estímulos nocivos (hiperalgesia) e a percepção da dor após um estímulo não doloroso (alodinia).
Pessoas com transtorno crônico da ATM mais provavelmente sofrerão mudanças no processamento de estímulos externos, resultando em limiares sensoriais mais baixos27, o que pode ser evidenciado
por mudanças nas medidas do LDP e na percepção vibrotátil nesses
pacientes. Estudos anteriores mostraram associação entre desordem
dolorosa da ATM e alodinia cutânea tanto em região trigeminal
quanto em áreas extratrigeminais. Além disso, o LDP mais baixo
foi encontrado nesses pacientes em áreas dolorosas locais, bem como
em locais distantes da dor. A existência de mecanismos de sensibilização nas síndromes dolorosas locais sugere que a entrada nociceptiva periférica prolongada no sistema nervoso central (SNC)
desempenha um papel na iniciação e manutenção da SC10.
Em estudo13 envolvendo mulheres com desordem dolorosa da
ATM, de caráter articular, muscular ou mista, conforme classificação pelo RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders), comparado com mulheres sem dor orofacial que
estavam realizando procedimentos odontológicos de rotina, a SC foi
avaliada através do estímulo vibrotátil e do LDP. Os estímulos foram
aplicados bilateralmente no polo lateral da ATM, masseter médio,
temporal anterior e em região ventral dos antebraços. Foram encontradas evidências de aumento da dor e sensibilidade em mulheres
com desordem dolorosa da ATM. O aumento da sensibilidade à
dor nas áreas trigeminais e extratrigeminais nessa população aponta
para um maior risco de alodinia cutânea e hiperalgesia, sugerindo a
existência de SC concomitante28.
Esse estado de modulação modificada da dor pode ser observado precocemente em crianças e adolescentes, resultando em maior sensibili-
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dade à dor na idade adulta. Estes resultados indicam que adolescentes
com desordem dolorosa da ATM podem apresentar sensibilidade
mais generalizada e disfunção do sistema nociceptivo central, com
consequente aumento do risco de SC. Além disso, a dor crônica generalizada é apontada como indicador precoce da fibromialgia12.
Cefaleias e transtornos da ATM
Tem sido relatado que o sistema trigeminal está envolvido na fisiopatologia dos transtornos da ATM, bem como da enxaqueca. Os
neurônios do ramo oftálmico do nervo trigêmeo são responsáveis
pela dor da enxaqueca, enquanto o segundo e terceiro ramos estão
mais associados às áreas da ATM. A informação nociceptiva periférica converge para o núcleo trigeminal e, a partir daí, enxaqueca e
transtornos da ATM compartilham vias centrais específicas relacionadas a uma excitação cruzada5,15. Doenças da região craniofacial
são mais frequentes e intensas em pacientes que sofrem simultaneamente de dor de cabeça29. O aumento da dor no grupo com DTM
pode ser explicado pela maior sensibilização do sistema nervoso central e periférico, que caracteriza os pacientes com cefaleia. Ainda,
considerando a hipótese de que diferentes tipos de dor tendem a
reforçar-se mutuamente25,29, os dados mostraram proporcionalidade
direta entre intensidade de dor nos transtornos da ATM e cefaleia,
sugerindo que esses pacientes devem ser tratados conjuntamente nas
duas entidades clínicas.
Cefaleias frequentes foram relatadas por 55% dos pacientes que
descreveram dor na ATM em comparação a 8% no grupo controle25. Um estudo15 observou a associação de enxaqueca e transtornos
da ATM em adolescentes e seus achados sugerem que a desordem
dolorosa da ATM está fortemente associada a maior frequência de
cefaleia primária e a migrânea associou-se significativamente a maior
número de locais de dor à palpação (musculares e articulares) na
região trigeminal, concluindo que esses sujeitos desenvolvem maior
sensibilidade à dor em outras áreas do corpo. Supõe-se que, depois
do início de um episódio de enxaqueca, SC envolvendo o núcleo
caudal do trigêmeo pode se desenvolver e diminuir o limiar da dor
em áreas como a ATM e músculos mastigatórios5,15,30.
A coexistência de DTM e enxaqueca leva ao aumento de hiperalgesia térmica e mecânica e alodinia cutânea, sugerindo a intensificação
da SC. Estudos relatam sensibilidade à dor na enxaqueca e no transtorno da ATM, mesmo em locais neutros do corpo, não relacionados à queixa principal. Observou-se uma tolerância à dor por calor
levemente reduzida em indivíduos que relataram múltiplas condições de dor comórbidas27. Paradoxalmente, nota-se também que pacientes com quadros isolados de enxaqueca ou de DTM apresentam
hiperalgesia ao frio na região extracefálica e, ainda, nesse grupo de
indivíduos, a hiperalgesia ao frio parece ser mais comum do que ao
calor10,30. Desse modo, é possível concluir que a desordem miofascial
da ATM se caracteriza por processos de sensibilização restritos não
apenas aos neurônios trigeminais de segunda ordem, mas também
aos neurônios nociceptivos extra-trigeminais10.
Distúrbios psicológicos e transtornos da ATM
Além do maior risco de SC, indivíduos com desordem dolorosa da
ATM, assim como em outras condições crônicas dolorosas, também
apresentam maior risco de distúrbios psicológicos. A depressão parece interferir na modulação central da resposta da dor e, quando
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ocorrem déficits nessas áreas, a modulação dos sinais perturba o
corpo, levando a uma experiência mais intensa da dor. Além disso, a depressão induz o estresse e aumenta a produção de citocinas
pró-inflamatórias, que podem aumentar a experiência dolorosa5,13.
Ressalta-se que fatores psicológicos podem ser responsáveis por aumentar a gravidade e a intensidade das dores de cabeça8,17,27,28,31. Em
um estudo7, foi encontrado que as condições de comorbidade com
maior chance de associação às desordens da ATM incluíram enxaqueca, depressão26, transtornos de estresse pós-traumático e distúrbios de
ansiedade. Além disso, foi verificado que mulheres com dor miofascial
e história de dor generalizada concomitante eram mais propensas a ter
depressão que mulheres com dor apenas na região orofacial19.
Um estudo analisou a correlação de somatização, depressão e dor
crônica com achados clínicos de DTM em mulheres assintomáticas32. Todas as participantes com dor miofascial mostraram a presença de depressão moderada ou grave. Ainda assim, não é possível
determinar se as diferenças psicológicas representam a causa ou a
consequência da dor e disfunção presentes nos subtipos de transtornos da ATM, no entanto, a literatura concorda que essas dificuldades psicológicas podem exacerbar a condição álgica7,17,27.
O estresse emocional compartilha uma relação positiva com sintomas físicos, incluindo dores de cabeça crônicas, dor lombar, sensibilidades químicas, dor pélvica, bem como DTM. A sobreposição de
sintomas de comorbidade na SC e a incapacidade relacionada à dor
são mais específicos para os indivíduos com transtorno miofascial
e esse relacionamento pode ser parcialmente explicado pelo sofrimento emocional. Sugere-se que a exposição prolongada ao estresse
desempenhe um papel mais direto na patogênese da DTM, causando aumento sustentado nos hormônios que promovem a contração
muscular tônica e consequente dor orofacial. No entanto, é possível
que o estresse emocional seja uma consequência da dor, embora seja
plausível o entendimento de uma visão que envolve interações dinâmicas entre esses fatores33.

CONCLUSÃO

Distúrbios do sono e transtornos da ATM
Distúrbios do sono são mais frequentes em pacientes com dor crônica,
incluindo as desordens dolorosas da ATM, estando diretamente associados a maior intensidade de dor. Os indivíduos com DTM apresentam níveis muito piores de distúrbios do sono, compreendendo
insônia, sono não restaurador, sonolência diurna e apneia do sono,
quando comparados com controles assintomáticos34. Está descrito
ainda que pessoas com má qualidade do sono são mais propensas a
desenvolver alterações degenerativas na ATM35 e aqueles com sonolência diurna excessiva apresentam significativamente maior gravidade
dos transtornos da ATM, tanto na dor quanto na disfunção36.
Estudo17 sugere que indivíduos com bruxismo do sono e DTM com
dor generalizada apresentam menor eficiência do sono. A presença
de dor corporal concomitante fora da área orofacial pode ser devida à idade mais avançada e, consequentemente, sua má qualidade
do sono também pode estar relacionada à idade. Esse achado pode
sugerir que indivíduos jovens tenham dor localizada, e que, com o
envelhecimento, os pacientes tendem a desenvolver dor difusa, indicando que a idade do paciente é outra questão importante a ser
considerada na abordagem diagnóstica desses pacientes. Além disso,
é importante lembrar que as condições de dor persistente estão associadas a alterações funcionais prolongadas no SNC.
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Os transtornos dolorosos da ATM não devem ser considerados isoladamente. As condições de comorbidade mais frequentemente relatadas são cefaleias, fatores psicológicos, como estresse e depressão,
alergias, síndrome de fadiga crônica, síndrome do intestino irritável
e distúrbios do sono. Admite-se que a SC é um fenômeno neurofisiológico presente em alguns distúrbios de dor crônica, incluindo as
DTM. Após um primeiro episódio doloroso, o processo de sensibilização periférica (SP) se inicia, aumentando a entrada nociceptiva
no local da lesão. Se o agravo persistir ao longo do tempo, pode
culminar em SC. Esses fenômenos podem explicar a presença de
sensibilidade e dor em outra área corporal observada em pacientes
que apresentam uma desordem da ATM.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A Organização Mundial da
Saúde preconiza que a dor na criança seja tratada como um direito humano fundamental. Crianças em serviços de saúde são
expostas a diversos procedimentos dolorosos como parte do seu
tratamento, a exemplo de imunizações e exames de sangues. Experiências dolorosas durante estes procedimentos podem causar
consequências negativas como ansiedade extrema em procedimentos futuros, tornando a criança mais vulnerável à dor. Este
estudo teve como objetivo investigar quais são as intervenções
não farmacológicas mais descritas na literatura para o controle da
dor em procedimentos dolorosos com agulha em crianças acima
de um ano.
CONTEÚDO: Trata-se de uma revisão integrativa, utilizando as
bases de dados CINAHL, Embase, Scopus, Web of Science e Pubmed. O recorte das publicações foi entre 2010 e 2020. A questão
norteadora foi “Quais são as intervenções não farmacológicas
mais descritas na literatura para o controle da dor em crianças
sob procedimentos com agulha”? Foram encontrados 252 artigos, incluídos seis artigos para análise e a distração foi a estratégia
mais observada para intervenção não farmacológica.
CONCLUSÃO: Os resultados deste estudo indicam que a estratégia mais utilizada para o alívio da dor foi a distração, sobressaindo a distração audiovisual.
Descritores: Criança, Dor processual, Manejo da dor.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The World Health Organization recommends that pain in children should be treated as
a fundamental human right. Children in health services are exposed to numerous painful procedures as part of their treatment,
for instance, immunization and blood testing. Painful experiences
during such procedures can cause extreme anxiety in future conducts, making children more vulnerable to pain. The present study’s objective was to examine the non-pharmacological interventions most described in the literature for pain management during
painful procedures with needles in children above the age of one.
CONTENTS: Integrative literature review from CINAHL, Embase, Scopus, Web of Science and Pubmed databases. The publications researched were from between 2010 and 2020. The leading
question was “Which are the non-pharmacological interventions
most described in the literature for pain control in children undergoing needle procedures”? The database search found 252 articles,
six were included in the review and distraction was the most observed strategy for non-pharmacological intervention.
CONCLUSION: The results of this study indicate that the most
used strategy for pain relief was distraction, in special the audiovisual distraction.
Keywords: Child, Pain management, Pain procedural.
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INTRODUÇÃO
A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) define a
dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou
potencial1,2 É um fenômeno complexo, subjetivo e multidimensional, com componentes sensoriais, fisiológicos, cognitivos, afetivos,
comportamentais e espirituais3,4.
Um dos primeiros fenômenos experienciados na infância é a dor4,5.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que a dor na
criança seja tratada como um direito humano fundamental3. No
Brasil, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) garante o direito de não sentir dor, quando
existem meios para evitá-la6.
Embora o avanço sobre avaliação e tratamento da dor em pediatria
esteja bem documentado na literatura, ainda há alguns desafios e
dificuldades, como falta de entendimento sobre como conceituar e
quantificar uma experiência subjetiva e a carência de conhecimento
sobre o tratamento da dor7. Nesse sentido, a dor ainda é subtratada,
principalmente a dor aguda relacionada a procedimentos dolorosos8.
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Identificação

Trata-se de uma revisão integrativa que reúne achados de estudos
desenvolvidos mediante diferentes metodologias, permitindo aos
revisores sintetizar resultados sem ferir a filiação epistemológica dos
estudos incluídos19.
A revisão foi desenvolvida em cinco etapas: formulação do problema, coleta de dados, avaliação dos dados, análise e interpretação dos
dados e divulgação dos dados19,20.
Na primeira etapa, foi elaborada a formulação do problema e da
questão norteadora por meio da estratégia PICO (Paciente - paciente pediátrico em procedimentos dolorosos com agulha; I - intervenções não farmacológicas; Controle - sem comparativo; Outcome/
desfecho - alívio da dor).
A partir disso, formulou-se a seguinte questão norteadora: “Quais
são as intervenções não farmacológicas mais descritas na literatura
para o controle da dor em crianças sob procedimentos com agulha”?
Na segunda etapa, foi realizada a coleta de dados nos meses de setembro a dezembro de 2020. As bases selecionadas foram CINAHL
(The Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), Embase, Scopus, Web of Science e Pubmed, que engloba o Medline.
Para a busca dos artigos, utilizaram-se diferentes estratégias de acordo com a especificidade de cada base. Foram eleitos descritores do
vocabulário de indexação Medical Subject Headings (MeSH terms),
termos CINAHL, termos EMTREE e termos livres.
Os descritores para a base CINAHL foram “pain, procedural”, “pain
management” (termos MeSH), “procedural pain”, “pain relief” e
“pain control” combinados entre eles com o operador booleano OR,
assim como “non-pharmacological intervention”, “non-pharmacological interventions”, “child”, “preeschool”, “adolescent”. Em seguida, o
operador booleano AND foi utilizado entre eles.
A estratégia de busca utilizada na PubMed incluiu os termos MeSH
“pain procedural”, “pain management”, “child”, “preeschool child”,

Seleção

CONTEÚDO

“adolescent” e “non-pharmacological interventions”, “non-pharmacological intervention” como termos livres. Entre os descritores, foram
utilizados os operadores OR e AND.
Nas bases Embase, Scopus e Web of Science, foram utilizados os termos EMTREE e termos livres “procedural pain” OR “injection” OR
“vein puncture” OR “catheter” OR “phlebotomy” AND “non-pharmacological intervention” OR “non-pharmacological interventions” AND
“adolescent” OR “child” OR “preschool” OR “school”.
Definiu-se como critérios de inclusão: estudos que tratam especificamente do tema norteador da pesquisa, publicações entre 2010
e 2020, crianças de 1 a 18 anos, artigos disponíveis na íntegra para
leitura nos idiomas português, inglês, espanhol ou francês, artigos de
revisões sistemáticas e meta-análises, estudos randomizados e controlados, estudos experimentais e quase-experimentais.
Estabeleceu-se como critérios de exclusão artigos editoriais, relatos
de casos, revisões narrativas, estudos que apresentavam intervenções
farmacológicas e artigos com crianças abaixo de um ano. Este último critério foi definido para exclusão pois existem diversos estudos
de intervenção não farmacológica em procedimentos dolorosos para
recém-nascidos e lactentes.
Na terceira etapa, foi realizada a seleção dos estudos por duas revisoras, primeiramente através da leitura do título e resumo e, em
seguida, realizada a leitura integral daqueles que atendiam os critérios de inclusão. O processo de identificação, seleção, elegibilidade e
inclusão dos artigos, de acordo com as recomendações PRISMA21,
está apresentado na Figura 1.

Elegibilidade

Crianças em serviços de saúde são expostas a diversos procedimentos
dolorosos como parte do seu tratamento, a exemplo de imunizações
e exames de sangues4,9. A venopunção e a inserção de cânula intravenosa foram caracterizadas como as duas fontes mais comuns de dor
em crianças hospitalizadas8,10,11. Há ampla evidência na literatura
mostrando que crianças pequenas, pré-adolescentes e adolescentes
submetidos a punção venosa apresentavam alta intensidade de dor
e angústia12,13.
Experiências dolorosas durante estes procedimentos podem causar
consequências negativas como ansiedade extrema em procedimentos futuros e reações fisiológicas extremas durante o atual procedimento14. De fato, estudos apresentam que as primeiras experiências
com dor foram associadas a uma série de consequências comportamentais e fisiológicas adversas15,16, podendo gerar maior sensibilidade à dor no adulto e evitação de cuidados de saúde17,18.
Experiências dolorosas tornam a criança mais vulnerável à dor. Uma
vez que é impossível eliminar completamente a experiência dolorosa
em pacientes pediátricos, o manejo adequado torna-se crucial9.
Este estudo teve como objetivo investigar quais são as intervenções
não farmacológicas mais descritas na literatura para controle da
dor em procedimentos dolorosos com agulha em crianças acima
de um ano.

Inclusão
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Pubmed (n=131), Web of Science (n=20), CINAHL
(n=39), Embase (n=18) e Scopus (n=44)
Total (n=252)

Títulos removidos
pelo critério de
exclusão (n=204)

Títulos removidos
por serem
duplicados (n=23)

Razões para exclusão:
resumos de congressos,
cartas ao editor,
artigos sobre medidas
farmacológicas e crianças
abaixo de um ano,
desenho de estudo com
método qualitativo.

Artigos selecionados
para leitura de
resumos (n=25)

Artigos selecionados
para leitura na
íntegra (n=9)

Exclusão (n=3)
sem acesso ao
artigo na íntegra

Artigos incluídos
na análise (n=6)
Figura 1. Fluxograma de identificação, seleção, elegibilidade e inclusão
dos estudos seguindo as recomendações PRISMA21.

Intervenções não farmacológicas em procedimentos
dolorosos com agulha em crianças: revisão integrativa

Na quarta etapa, os artigos foram lidos integralmente e analisados
por duas revisoras. Uma tabela sinóptica contendo ano, periódico,
intervenção, objetivo, métodos, resultados, conclusão e nível de
evidência foi elaborada a fim de organizar e sintetizar os dados dos
estudos selecionados (Tabela 1).
Os artigos foram categorizados por duas revisoras em níveis de evidência, de acordo com a classificação proposta por Melnyk e Fineout-Overholt22. Essa classificação apresenta sete níveis de evidência.
No nível um, as evidências são provenientes de revisão sistemática
ou meta-análise de ensaios clínicos randomizados controlados ou
oriundos de diretrizes clínicas baseadas em revisões sistemáticas de
ensaios clínicos randomizados controlados; nível dois, evidências
derivadas de, pelo menos, um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado; nível três, evidências de ensaios clínicos bem
delineados sem randomização; nível quatro, evidências provenientes
de estudos de coorte e de caso-controle bem delineados; nível cinco,
evidências originárias de revisão sistemática de estudos descritivos
e qualitativos; nível seis, evidências derivadas de um único estudo
descritivo ou qualitativo; nível sete, evidências oriundas de opinião
de autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas obtidas.
RESULTADOS
Inicialmente, foram encontrados 252 artigos nas bases escolhidas.
Após leitura do título e identificação de duplicatas, foram excluídos
227 artigos. Dos 25 selecionados para leitura do resumo, 9 foram
selecionados para leitura na íntegra. Houve exclusão de três artigos
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por não estarem disponíveis na íntegra, sendo selecionados seis artigos para integrar esta revisão, conforme apresentado na tabela 1.
Todos os artigos selecionados foram escritos na língua inglesa. Os
estudos foram desenvolvidos em diversos países, sendo dois na Índia24,25 e os demais no Brasil23, Turquia26, Itália27 e Irã28.
Em relação ao ano de publicação, dois artigos datam de 202025,27 e os
demais foram publicados nos anos de 201827, 201723 e outros dois
em 201325,27. Dos seis artigos, dois foram publicados em periódicos
específicos da área da enfermagem pediátrica26,27, um publicado em
periódicos europeus específicos de dor22 e apenas um foi publicado
em um periódico pediátrico26.
Os profissionais que conduziram as pesquisas foram, em sua maioria, enfermeiros23,26,27,28, seguido por médicos pediatras24,25. Quanto
à implementação das intervenções, dois estudos25,26 trazem que foram realizadas por enfermeiros, enquanto os demais não especificam qual profissional aplicou23,24,25,28. Todos os estudos trazem que a
punção foi realizada por enfermeiros específicos ou com vasta experiência em puncionar crianças.
Em relação à idade das crianças participantes, um estudo englobou apenas infantes25, enquanto dois artigos analisaram do
infante ao pré-escolar24,27 e quatro artigos analisaram somente
escolares23,24,27,28.
Quanto às escalas utilizadas, dois estudos avaliaram a dor através
da escala Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC)24,25. Nos
demais estudos, foram utilizadas a Escala Analógica Visual (EAV)
e Faces Pain Scale-Revised23, Wong-Baker Faces Pain Rating Scale27,
Ocher’s Pain Score28 e Children’s Anxiety Pain Scale25.

Tabela 1. Distribuição dos estudos incluídos na síntese segundo autores, ano, periódico, intervenção, objetivo, metodologia, resultados, conclusão e nível de evidência. São Paulo, SP, Brasil 2020
Autores

Intervenção

Objetivo

Metodologia

Resultados e Conclusão

Nível de
evidência

Oliveira,
Santos e
Linhares23

Distração
audiovisual
(filmes animados)

Examinar a eficácia da distração Ensaio clíniaudiovisual para o alívio da dor co cruzado
aguda em pacientes pediátricos
hospitalizados.

Uma diferença significativa foi encontrada
entre os períodos com e sem distração em
ambos os grupos, nos quais os escores em
ambas as escalas de dor foram menores
durante a distração em comparação com
nenhuma intervenção.

2

Gupta et al.24

Distração
audiovisual

Avaliar e comparar o
Estudo quaefeito analgésico de segurar a s e - e x p e r i criança por um membro da família mental
versus segurar a criança por um
membro da família junto com uma
intervenção de distração com
animação no nível de percepção
da dor durante punção venosa
em crianças de até sete anos.

A média da dor do grupo sem intervenção
foi 3,86, enquanto o grupo com intervenção
foi 2,43. Durante a venopunção, a oferta de
intervenção não farmacológica, como distração com animação e participação de um
membro familiar, auxilia a criança a manejar
sua dor.

3

Gedam et
al.25

Distração
audiovisual

Avaliar a eficácia das técnicas de Estudo qua- A técnica de distração com brinquedos que
distração audiovisual em crianças s e - e x p e r i - produzem luz e som e filmes de desenho
durante e após a vacinação.
mental
animado são intervenções práticas que reduzem a dor da criança na vacinação.
A pontuação média de dor do grupo de teste durante o procedimento (Grupo-1: 2,30
e Grupo-2: 3,65) foi menor do que a pontuação do grupo controle (Grupo-3: 5,30).
Da mesma forma, após o procedimento, a
pontuação (Grupo-1: 4,62 e Grupo-2: 2,79)
foi menor do que a pontuação do grupo
controle (Grupo-3: 6,20).

3

Continua...
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Tabela 1. Distribuição dos estudos incluídos na síntese segundo autores, ano, periódico, intervenção, objetivo, metodologia, resultados, conclusão e nível de evidência. São Paulo, SP, Brasil 2020 – continuação
Autores

Intervenção

Objetivo

Yildizeli et
al.26

Goma de
mascar

Investigar o efeito da goma de Estudo conmascar na dor e ansiedade du- trolado ranrante a canulação intravenosa (IV) domizado
em crianças.

Os níveis da dor nas crianças foram significativamente menores no grupo experimental (média = 1,27 ± 0,96) do que no grupo
controle (média = 1,42 ± 0,91, p = 0,040).

2

Bergomi et
al.27

Distração
audiovisual
e vibração
combinada
com analgesia
tópica crioterapêutica

Avaliar duas técnicas não farma- Ensaio clíni- Houve uma diferença estatística significaticológicas, vibração associada à co randomi- va no grupo de desenho animado (p=0,02)
para a percepção de dor das crianças; no
analgesia tópica crioterapêutica zado
por meio do dispositivo Buzzy®
entanto, a análise secundária mostrou que
e desenhos animados, no que se
a Buzzy® foi altamente eficaz em crianças
refere ao alívio da dor e ansiedacom menos de nove anos (p = 0,04). Além
de durante a punção venosa em
disso, uma eficácia significativa foi registracrianças.
da nos grupos Buzzy® e desenho animado
(p=0,04) para a percepção do enfermeiro da
dor da criança, e no grupo Buzzy® para a
percepção da mãe sobre a dor da criança
(p=0,002).

2

Momenabadi,
Radmehr e
Sadeghi28

Distração
com música e
massagem

Investigar os efeitos da técnica Estudo sede distrações com música e mas- m i - e x p e r i sagem Hugo Point (efeito com- mental
pressivo no dorso da mão, entre
o primeiro e o segundo osso metacarpo, ao lado da base do segundo metacarpo) na redução da
dor durante a inserção de acesso
intravenoso em crianças.

3

O procedimento doloroso com agulha mais realizado foi inserção
de acesso periférico (5 de 6 artigos)23,24,26,27,28, seguido por vacinação
(1 artigo)25.
Dos artigos selecionados, três são estudos quase-experimentais24,25,28,
dois são estudos controlados randomizados26,27 e um é ensaio clínico
cruzado randomizado24. De acordo com a classificação Melnyk &
Fineout-Overholt22, três artigos se encontram no nível 2 de evidência23,26,27 e os demais em nível 324,25,28.
Nos estudos desta revisão, foram efetuadas três estratégias de intervenção não farmacológica: distração, goma de mascar e crioterapia
combinada com estimulação vibratória com a Buzzy®. A estratégia
mais frequente foi a distração, destacando-se como a mais utilizada
a distração audiovisual.
Todos os estudos apresentaram resultados a favor das intervenções
não farmacológicas para a redução da dor durante os procedimentos
dolorosos com agulha em crianças.
DISCUSSÃO
O controle da dor inclui medidas farmacológicas e não farmacológicas. Diferentes métodos não farmacológicos podem ser empregados
e têm se mostrado efetivos para diminuição da dor em crianças29-31.
As intervenções não farmacológicas podem ser agrupadas nas seguintes categorias: comportamentais, cognitivas, complementares e
físicas. As comportamentais incluem técnicas como coaching e treinamento; já as cognitivas englobam técnicas de distração; as complementares, por sua vez, abrangem técnicas de brinquedoterapia e,
por fim, as físicas consistem em métodos de posição de conforto e
terapia calor/quente32.
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Metodologia

Resultados e Conclusão

A massagem Hugo Point e a distração musical mostraram-se eficazes na redução da
intensidade da dor durante a inserção de
acesso IV em crianças.
A pontuação média de dor no grupo música foi de 5,50±1,55, a acupressão no ponto
Hugo foi de 5,50±1,57 e o controle foi de
7,57±1,45.

Nível de
evidência

A distração é uma técnica que tem como objetivo redirecionar a
atenção dos aspectos ameaçadores e provocadores de dor e ansiedade
dos tratamentos de saúde para os objetos ou situações não ameaçadoras e idealmente agradáveis e envolventes33. Desse modo, podem
ocorrer alterações na resposta nociceptiva, supressão da dor e potencial para modificar as percepções cognitivas da dor34.
Esta técnica pode ser agrupada em ativa ou passiva, sendo a ativa
um método em que a criança está desenvolvendo alguma atividade durante o procedimento, como jogos de videogame e óculos de
realidade virtual. A distração passiva, por sua vez, é um método que
permite que a criança fique calma e relaxada durante o procedimento, fazendo uso de músicas e desenhos animados, por exemplo. No
entanto, quando iniciar a técnica e quais tipos de músicas e desenhos
animados a serem utilizados não foram descritos35.
Estudo de revisão sistemática com meta-análise sobre intervenções
psicológicas para o alívio da dor em procedimentos com agulha incluiu 59 ensaios e 5550 crianças participantes, descrevendo a distração como a mais comum, presente em 32 ensaios, e apesar de a distração ser a intervenção mais citada, a qualidade de futuros estudos
necessitam ser aprimorados36.
Em outra meta-análise que buscou determinar o efeito da distração
na dor de venopunção em crianças, as técnicas de distração se mostraram eficazes para reduzir a dor da venopunção37.
Resultado semelhante foi identificado na meta-análise conduzida
em que a distração se mostrou uma intervenção promissora para dor
em procedimentos dolorosos38.
Nesta revisão, foram encontradas apenas distrações passivas com
desenhos animados, músicas e acupressão. Contudo, um ensaio
randomizado controlado comparou a eficácia de distração passiva
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e ativa e mostrou que o tipo de distração não tem influência significativa nas variáveis de desfecho relacionadas à dor durante a
punção venosa na criança39.
A distração audiovisual com desenhos animados foi o tipo de distração mais empregado. Nos estudos desta revisão, esta técnica foi
comparada com não receber nenhum tipo de intervenção23, com
os pais segurando a criança sem outra intervenção24, com brinquedos que produzem luz e som durante a vacinação25 e com dispositivo Buzzy®27.
O ensaio clínico cruzado23 mostrou que a distração foi uma intervenção não farmacológica eficaz para o alívio da dor em pacientes
pediátricos internados. O estudo também sugere que intervenções
de distração durante procedimentos dolorosos podem ajudar as
crianças a terem atitudes mais adaptativas em contextos futuros. Este
resultado se opõe a um outro estudo que revela que a memória de
dor da criança influencia na experiência dolorosa seguinte, de modo
que crianças que tiveram experiências positivas sentem menos dor
em experiências subsequentes40.
Durante a vacinação, a distração audiovisual teve efeito positivo na
redução da dor em infantes, apresentando uma média de dor menor
no grupo que assistiu desenho animado durante e após a aplicação
da vacina, comparada à do grupo controle26. Um ensaio clínico realizado na Itália com crianças de seis anos mostrou níveis de dor e
angústia mais baixos no grupo que se distraiu com desenhos em
comparação às crianças que receberam técnicas tradicionais de distração durante a imunização41.
A distração audiovisual também foi comparada com a Buzzy®, um
dispositivo em forma de abelha que produz vibrações e resfria por
meio de asas congeláveis27. O objetivo da Buzzy® é bloquear a transmissão dos sinais de dor através do frio e das vibrações e seu efeito
é baseado na Teoria da Comporta da Dor proposta por Melzack &
Wall, em que barreiras são capazes de controlar o fluxo de informação da dor por meio da ativação de fibras nociceptivas42.
Estudo observou que a intervenção com desenhos animados teve
resultado superior para alívio da dor quando comparado a Buzzy®27.
Em um estudo recentemente publicado, a Buzzy® se mostrou menos
efetiva que patches de lidocaína e grande parte das crianças gostaria
de remover as asas congeláveis antes do fim do procedimento porque
ficavam desconfortáveis com o frio43. Outros estudos mostraram
que a Buzzy® não foi eficaz para reduzir a dor na punção de acesso
venoso periférico44,45.
A música e a acupressão no Hugo Point também foram estratégias
de distração passiva que tiveram resultados positivos no controle da
dor24. O Hugo Point está localizado no dorso da mão entre o primeiro e o segundo metacarpo, ao lado da base do segundo metacarpo,
de modo que a acupressão neste ponto reduz a dor ao bloquear a
transmissão de impulsos nociceptivos46. Ensaio clínico randomizado conduzido na Turquia mostrou que crianças que receberam
a acupressão experienciaram menos dor do que crianças no grupo
controle47. Assim, a acupressão configura-se como uma estratégia
não farmacológica simples e acessível de ser empregada durante procedimentos com agulha.
Estratégias de distração com uso de alta tecnologia vêm sendo cada
vez mais empregadas em serviços de saúde. Tablets, videogames e
realidade virtual36,48,49 revelaram-se eficazes ou moderadamente eficazes na redução da dor em procedimentos dolorosos com agulha
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em crianças36,50,51, no entanto, não foram observados estudos com
tal tecnologia nesta revisão.
Quanto ao uso da goma de mascar, ela se mostrou menos eficaz para
reduzir a dor, mas eficaz para redução do estresse e ansiedade. Resultado semelhante foi encontrado em um ensaio clínico randomizado,
na qual mascar goma não reduziu a dor52.
A idade das crianças nesta revisão compreende de recém-nascidos
a escolares. Os recém-nascidos, por não conseguirem conceituar a
dor, se beneficiam de estratégias de distração ativas como ver cartões,
assoprar bolha de sabão (que não foi levantada nesta revisão). Os
pré-escolares, por sua vez, conseguem diminuir a percepção de dor e
lidar melhor com o procedimento através da distração, podendo ser
audiovisual ou na forma de cartões. Já os escolares possuem maior
compreensão do procedimento, da dor e do enfrentamento, beneficiando-se de estratégias de distração como desenhos animados, videogames e realidade virtual53,54.
Nos estudos desta revisão, foram utilizadas diferentes escalas para
avaliar a dor. Por um lado, é coerente, uma vez que é necessário levar
em consideração a idade das crianças. Por outro, acarreta diferenças
na avaliação, já que dificulta a comparação entre os estudos.
A escala FLACC foi empregada em dois estudos com infantes e
pré-escolares; embora seja conhecida e comumente utilizada para
avaliar a dor de crianças pequenas e não comunicativas, uma recente
revisão sistemática da clinimetria da FLACC concluiu que atualmente não há dados suficientes para aceitar a escala como confiável
e válida para avaliação de dor em procedimentos54.
Outras escalas utilizadas foram a Faces Pain Scale-Revised, Wong-Baker Faces Pain Rating e Ocher’s Pain Score, que são escalas de autorrelato e avaliação da expressão fácil, além da EAV, em que a criança
pontua a dor de zero a 10, sendo zero sem dor e 10 a de maior intensidade. Por ser uma experiência subjetiva, o autorrelato em pacientes
comunicativos é comumente utilizado nas avaliações, principalmente em escolares que conseguem caracterizar a dor55. Vale ressaltar que
apenas um estudo utilizou uma escala específica para avaliar dor em
procedimentos dolorosos, a Children’s Anxiety Pain Scale.
Além do alívio da dor, metade dos estudos dessa revisão também
avaliam aspectos psicológicos, como angústia, medo e ansiedade. Por
ser uma experiência multidimensional, precisa-se levar em consideração a dimensão afetiva da dor e o sofrimento causado na criança56.
Um estudo procurou conhecer as representações de dor nas crianças em idade escolar que tivessem sido submetidas a punção venosa e identificou que, frequentemente, a dor é considerada um fator
desencadeador de sofrimento, muitas vezes exteriorizada através do
choro e associada ao medo da hospitalização57.
Experiências negativas podem gerar fobia de agulha, ansiedade e
reações exacerbadas em procedimentos futuros15,17,18,40. Diante do
exposto, ao manejar a dor da criança durante procedimentos dolorosos com agulha, cuida-se da saúde emocional da criança, permitindo
que ela crie estratégias de enfrentamento para experiências futuras40.
Ademais, identificou-se apenas uma intervenção que não seja distração, embora existam na literatura outras estratégias como uso de
palhaços, bolhas de sabão, uso de cartões e terapia com cães58,59,59-62.
Este estudo apresentou como limitações uma amostra reduzida de
artigos, o baixo nível de evidência metodológica dos artigos, diferenças metodológicas entre os artigos e uso de diferentes escalas para
avaliar a dor.
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CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo indicam que a estratégia mais utilizada
para o alívio da dor foi a distração, sobressaindo a distração audiovisual.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A angina é uma síndrome
clínica caracterizada por dor ou desconforto, considerada estável
quando ocorre por várias semanas sem evoluir para um evento
coronariano agudo. O manejo da dor anginosa pode ser realizado
por meio de tratamentos farmacológicos e não farmacológicos,
incluindo a acupuntura como uma opção não farmacológica
complementar. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão
integrativa sobre o efeito analgésico da acupuntura em pacientes
com angina estável.
CONTEÚDO: Foi realizada uma revisão integrativa no mês
de abril de 2021 nas bases de dados: Pubmed, Scopus, Cinahl
e Bireme. Foram utilizados os descritores controlados “angina
pectoris”, “angina stable”, “acupuncture”, “acupuncture therapy”,
“acupuncture analgesia”. Após triagem e análise dos manuscritos,
foram selecionados sete estudos experimentais do tipo ensaio
controlado randomizado. Os resultados sugerem que a acupuntura pode promover efeito analgésico com melhora clínica dos
sintomas em pacientes com angina estável.
CONCLUSÃO: A acupuntura pode ser uma alternativa terapêutica complementar para tratamento de pacientes com angina estável, uma vez que pode promover efeito analgésico com melhora
clínica dos sintomas.
Descritores: Analgesia por acupuntura, Angina estável, Angina
pectoris, Manejo da dor, Terapia por acupuntura.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Angina is a clinical
syndrome characterized by pain or discomfort, considered stable
when it occurs for several weeks without progressing to an acute coronary event. Anginal pain management can be performed
with pharmacological and non-pharmacological treatments,
among which acupuncture is a non-pharmacological option.
The aim of this study was to carry out an integrative review of
the analgesic effect of acupuncture in patients with stable angina.
CONTENTS: An integrative review was carried out in April 2021
in databases: Pubmed, Scopus, Cinahl and Bireme. Controlled
descriptors “angina pectoris”, “angina stable”, “acupuncture”, “acupuncture therapy”, “acupuncture analgesia” were used. After screening and analyzing the manuscripts, seven experimental studies
of the randomized controlled trial type were selected. The results
suggest that acupuncture in patients with stable angina can promote an analgesic effect with clinical improvement of symptoms.
CONCLUSION: Acupuncture can be an adjuvant therapeutic
alternative for the treatment of patients with stable angina since
it can promote an analgesic effect with clinical improvement of
symptoms.
Keywords: Acupuncture analgesia, Acupuncture therapy, Angina pectoris, Angina stable, Pain management.

João Paulo Aragão Silva – https://orcid.org/0000-0003-2270-0481;
Caique Jordan Nunes Ribeiro – https://orcid.org/0000-0001-9767-3938;
Mariangela da Silva Nunes – https://orcid.org/0000-0003-0693-5790;
Maria do Carmo de Oliveira – https://orcid.org/0000-0003-4719-3893.
1. Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Enfermagem, Aracaju, SE, Brasil.
2. Universidade Federal de Sergipe, Programa de Pós-graduação em Enfermagem, São Cristóvão, SE, Brasil.
Apresentado em 02 de julho de 2021.
Aceito para publicação em 17 de dezembro de 2021.
Conflito de interesses: não há – Fontes de fomento: não há.
Correspondência para:
João Paulo Aragão Silva
E-mail: joaoaragao97@hotmail.com
© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

68

INTRODUÇÃO
A angina é uma síndrome clínica caracterizada por dor ou desconforto em quaisquer das seguintes regiões: tórax, epigástrio, mandíbula,
ombro, dorso ou membros superiores. É tipicamente desencadeada
ou agravada pela atividade física ou pelo estresse emocional e atenuada com o uso de nitroglicerina e derivados. Usualmente, acomete
pessoas com doença arterial coronariana (DAC), mas também pode
ocorrer em casos de doença cardíaca valvar, cardiomiopatia hipertrófica, hipertensão não controlada e em pacientes com espasmo e
disfunção endotelial coronariana1.
Um quadro anginoso é considerado estável se ocorre por várias semanas sem evoluir para um evento coronariano agudo. As crises aparecem tipicamente em condições nas quais há aumento da demanda
de oxigênio ao miocárdio em um paciente com mais de 70% de obstrução da luz de uma ou mais artérias coronárias. Adicionalmente, a
extensão, a quantidade, a localização e a morfologia das estenoses, a
presença de circulação colateral e a reatividade vasomotora do leito
coronariano estão relacionadas ao grau de isquemia resultante2.
Para alívio da dor anginosa, são utilizados tratamentos farmacológicos
e não farmacológicos. Quanto ao manejo farmacológico, incluem-se

Efeito analgésico da acupuntura em pacientes
com angina estável: revisão integrativa

Identificação
Triagem

Revisão integrativa que incluiu estudos experimentais para melhor
compreensão do tema6, executada com as seguintes etapas: formulação do problema, coleta dos dados, avaliação dos dados, análise e
interpretação e apresentação dos resultados7.
A condução do estudo foi norteada pela seguinte questão: a acupuntura é um método não farmacológico complementar eficaz para
alívio da dor relacionada à angina estável?
As buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados: Pubmed,
Scopus, Cinahl e Bireme, utilizando os descritores controlados “angina pectoris”, “angina stable”, “acupuncture”, “acupuncture therapy”,
“acupuncture analgesia”, unidos pelos operadores booleanos AND e
OR, durante o mês de abril de 2021.
Foram incluídos estudos primários originais, sem restrição de idioma e de ano de publicação, que investigassem o efeito analgésico
da acupuntura em pacientes com angina estável. Foram excluídos
estudos que utilizaram modelo animal, revisões sistemáticas, integrativas, narrativas e de escopo, editoriais, cartas ao editor, comentários,
relatos de experiência, pesquisas que envolvessem população pediá-

Elegibilidade

CONTEÚDO

trica ou com outros tipos de angina instável, refratária e variante ou
prinzmetal, e que não tivessem seu texto disponível na íntegra.
Os trabalhos encontrados foram triados pela leitura dos títulos e resumos. Em seguida, foram lidos na íntegra para análise dos critérios
de elegibilidade (Figura 1). Os dados dos estudos incluídos foram
compilados em planilha eletrônica elaborada pelos autores.
As principais características dos estudos foram sumarizadas na tabela
1, sendo elas: autores, desenho do estudo, nível de evidência, tamanho amostral e objetivos. Os artigos foram classificados de acordo
com o nível de evidência proposto na ferramenta Oxford Center for
Evidence-Based Medicine (OCEBM), a qual avalia do nível um ao
cinco, sendo o primeiro nível o de maior relevância8.

Inclusão

os nitratos, os antagonistas dos canais de cálcio e a trimetazidina, os
quais reduzem sintomas e episódios de isquemia miocárdica1. A acupuntura é uma opção terapêutica complementar não farmacológica
para pacientes com angina estável3. Na China, terapias complementares da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), como a acupuntura,
têm sido utilizadas para tratar os sintomas de DAC4.
Os mecanismos de redução da dor e das disfunções cardiovasculares pela acupuntura podem estar relacionados à liberação de neurotransmissores excitatórios e inibitórios no sistema nervoso central
que alteram o processamento da informação sensorial e, em última
instância, o fluxo autonômico e, portanto, a função cardiovascular5.
Existe uma lacuna na literatura a respeito do uso de terapias não farmacológicas, em especial a acupuntura, como métodos adjuvantes
para o alívio da dor relacionada à angina estável.
O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão integrativa sobre o
efeito analgésico da acupuntura em pacientes com angina estável.
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Artigos encontrados
nas bases de dados
Pubmed (n=68),
Scopus (n=281)
Cinahl (n=75),
Bireme (n=86)

Artigos triados pelo
título e resumo (n=510)
Excluídos pelo título (n=450)
Excluídos pelo resumo (n=36)
Artigos para análise do
texto completo (n=24)

Artigos selecionados
para a revisão (n=7)

Exclusão após leitura do
texto completo (n=17)
- Revisões (n=9)
- Experimentos com
animais (n=1)
- Técnica de intervenção
distinta (n=7)

Figura 1. Fluxograma de identificação e seleção de artigos

Tabela 1. Descrição dos artigos incluídos no estudo
Autores
Zhao et al.9

Desenho
ECR

NE
2

Tamanho amostral
398 pacientes
(GAMA: 99, GAMN: 99, GAS:
101, GSA: 99)
45 pacientes
(GI: 15; GCA: 15; e GPS: 15)

Objetivos
Investigar a eficácia e segurança da acupuntura como terapia adjuvante
às terapias antianginosas na redução da frequência de crises de angina
em pacientes com angina estável crônica.
Observar o efeito clínico da acupuntura no ponto Neiguan em pacientes
com angina estável e avaliar a proporção de neutrófilos e linfócitos no
sangue periférico.
receberam Elucidar o efeito da acupuntura em pacientes com angina estável, discutir
os problemas metodológicos dos estudos, investigar as relações dos fatores psicossociais, mudanças na temperatura da pele e limiares de dor.
receberam Avaliar o efeito da acupuntura em pacientes com angina estável.

Wang et al. 10

ECR

2

Ballegaard et al.11

ECR

3

49 pacientes
acupuntura

Richter, Herlitz e
Hjalmarson12
Ballegaard, Meyer
e Trojaborg13
Ballegaard et al.14
Ballegaard et al.15

ECR

2

ECR

2

ECR
ECR

2
2

21 pacientes
acupuntura
33 pacientes (GI=17; GC=16) Avaliar o efeito da acupuntura em pacientes com angina estável e problemas metodológicos dos estudos.
49 pacientes (GI: 24; GC: 25) Avaliar o efeito da acupuntura em pacientes com angina estável leve.
26 pacientes (GI:13; GC: 13) Avaliar o efeito da acupuntura em pacientes com angina estável grave.

NE = nível de evidência; ECR = ensaio controlado randomizado; GAMA = grupo acupuntura no meridiano afetado; GAMN = grupo acupuntura no meridiano não
afetado; GAS = grupo acupuntura simulada; GSA = grupo sem acupuntura; GI = grupo intervenção; GC = grupo controle; GCA = grupo controle ativo; GPS = grupo
de pacientes saudáveis.
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Foi evidenciada escassez de estudos sobre o tema, ampla variação
do período de publicação (1986 a 2019) e grande lacuna temporal
para o desenvolvimento de novas pesquisas. Os estudos incluídos
na análise final tinham desenho experimental, porém a maioria (6;
85,7%) apresentava pequeno tamanho amostral, o que aumenta a
probabilidade de erros aleatórios e diminui o poder estatístico de
suas inferências. Os principais resultados dos artigos estão descritos
na tabela 2.
Embora poucos estudos sobre o uso da acupuntura em pacientes
com angina estável tenham sido encontrados, a literatura eviden-

ciou que a aplicação da acupuntura mostrou efeitos terapêuticos em
outras doenças, como na fibromialgia, possibilitando alívio da dor
e melhora da qualidade de vida17, assim como em pacientes com
disfunção temporomandibular para o controle de dores faciais18.
A acupuntura proporcionou efeito analgésico, com diminuição da
frequência de episódios anginosos e redução do consumo de nitroglicerina, evidenciados em seis dos sete artigos incluídos no estudo9-14. A diminuição de episódios anginosos foi fortemente evidenciada no maior ensaio clínico multicêntrico que investigou os efeitos
adjuvantes da acupuntura em pacientes com angina estável9.

Tabela 2. Resultados dos artigos incluídos no estudo
Autores

Protocolo

Resultados

Zhao et al.9

O tratamento com acupuntura foi composto por 12 sessões,
durante quatro semanas, três vezes por semana. No grupo
que recebeu acupuntura nos meridianos afetados, os pontos utilizados foram PC6 e HT5 bilateralmente. No grupo que
recebeu acupuntura nos meridianos não afetados, os pontos
aplicados foram LU6 e LU9.

A acupuntura nos pontos do meridiano afetado pela doença
reduziu significativamente a frequência dos ataques de angina
em comparação com a acupuntura nos pontos dos meridianos
não afetados, no grupo de acupuntura simulada e no grupo de
pacientes que não recebeu acupuntura. A terapia adjuvante com
acupuntura obteve um efeito significativo no alívio da angina em
16 semanas quando comparada à terapia farmacológica isolada.
Além disso, resultou em uma melhor regulação da ansiedade e
depressão nas 12 semanas após o tratamento com acupuntura.

Wang et
al.10

O tratamento com acupuntura foi realizado no ponto Neiguan
(Pericárdio 6) a cada dois dias durante quatro semanas. O grupo que recebeu apenas fármacos antianginosos não recebeu
acupuntura e no grupo saudável não houve intervenção.

A acupuntura pode melhorar a estabilidade dos efeitos crônicos nos pacientes com angina, possibilitando a redução do
número de episódios anginosos, redução da dose de nitroglicerina e redução do grau de angina nesses pacientes.

Ballegaard
et al.11

O tratamento com acupuntura foi realizado de acordo com a
MTC, cada paciente recebendo 10 sessões na posição supina,
durante três semanas. Diários foram preenchidos para avaliação do bem-estar e uma avaliação global foi realizada após o
tratamento. Os testes de exercício foram realizados em uma
bicicleta ergométrica.

A acupuntura promoveu maior tolerância ao exercício e capacidade do trabalho cardíaco. Foi observada uma melhora
no bem-estar diário, redução das taxas de ataque anginoso e
redução do consumo de nitroglicerina.

Richter,
Herlitz e
Hjalmarson12

O tratamento foi realizado três vezes por semana, durante
quatro semanas. Foram utilizados os seguintes pontos principais: Neiguan (Pericárdio 6), Tongli (Coração 5), Xinshu (Bexiga urinária 15), Pishu (Bexiga urinária 20) e Zusanli (Estômago
36). Os pontos adicionais eram: Shenmen (Coração 7), Hegu
(Intestino Grosso 4), Quchi (Intestino Grosso 11) e Taichong
(Fígado 3). Os pacientes receberam questionários para autoavaliação da dor e ataques anginosos. O teste de exercício foi
feito em uma bicicleta ergométrica.

Os pacientes que receberam a acupuntura tiveram menos ataques de angina por semana (redução média de 4,5 ataques)
e a dor torácica durante exercícios apareceu em cargas de
trabalho mais elevadas (um aumento de 10 W), a intensidade
da dor foi diminuída (1,4 para 0,8) e a depressão do segmento
ST foi reduzida (média de 0,32 mm).

Ballegaard,
Meyer e
Trojaborg13

Os testes de acupuntura foram realizados na posição supina,
sendo aplicados no hálux esquerdo e dedo indicador. Houve
um período de descanso de 30 minutos antes da inserção no
ponto Hegu 4 (intestino grosso) bilateralmente, localizado entre o primeiro e o segundo metacarpo. Os testes de exercício
foram realizados em uma bicicleta ergométrica.

Observou-se um benefício antianginoso mínimo, definido
como um aumento de 15% na tolerância ao exercício e/ou
dPRP, com uma redução de 30% na taxa de ataque da angina
e no consumo de nitroglicerina. Os 19 pacientes que tiveram
angina de peito <4 anos exibiram um aumento significativo
na tolerância ao exercício, em comparação com 14 pacientes
com uma duração mais longa da doença. O efeito da acupuntura mostrou-se mais pronunciado em pacientes com menos
anos de diagnóstico de angina.

Ballegaard
et al.14

A acupuntura foi administrada em 10 tratamentos na posição
supina durante três semanas. Os testes de exercício foram
realizados em uma bicicleta ergométrica. Diários eram preenchidos todos os dias e uma avaliação subjetiva global foi feita
no final do ensaio.

O estudo demonstra que não há diferença no efeito da acupuntura genuína e simulada em pacientes com angina leve. Em ambos os grupos, foi observado um efeito benéfico significativo
no consumo de nitroglicerina, taxa de ataque anginoso e bem-estar geral. A tolerância ao exercício e o tempo para o início da
dor foram ligeiramente melhorados pela acupuntura genuína,
mas novamente sem diferença significativa entre os grupos.

Ballegaard
et al.15

O tratamento ativo deu-se por acupuntura nos pontos Pericárdio 6 (Neiguan), Estômago 36 (Zusanli) e Bexiga urinária 14
(Jueyinshu) bilateralmente. No tratamento simulado, as agulhas foram inseridas nos mesmos segmentos do tratamento
ativo, porém fora do sistema de meridianos chineses e não
foram pontos de gatilhos. Os testes de exercício foram realizados em uma bicicleta ergométrica.

Os pacientes que receberam o tratamento de acupuntura ativa tiveram uma melhora significativa nas variáveis do teste
de esforço em relação a dPRP e PRP máximo, podendo ser
interpretado como um aumento da capacidade do trabalho
cardíaco. Nenhuma diferença significativa foi detectada em
relação às outras variáveis de teste de exercício, taxa de ataque anginoso ou consumo de nitroglicerina.

MTC = Medicina Tradicional Chinesa; PRP = taxa de pressão máxima; dPRP = diferença da taxa de pressão entre repouso e exercício máximo.
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Além disso, outros efeitos da acupuntura corroboram a melhora clínica dos sintomas, evidenciada pela melhora da tolerância ao exercício, a qual é expressa pela diferença da taxa de pressão entre repouso
e exercício máximo (dPRP) e aumento da capacidade do trabalho
cardíaco11-15. Esse aumento da resistência ao exercício consequentemente faz com que haja um atraso no início da dor anginosa12.
Adicionalmente, em um dos estudos, a análise eletrocardiográfica
revelou diminuição da depressão do segmento ST, o qual costuma
apresentar-se aumentado em crises anginosas12. Acredita-se que a
vasodilatação decorrente da inibição simpática promovida pela acupuntura seja responsável pela melhora clínica nos pacientes com angina estável13.
O tempo e a gravidade da doença parecem modificar o efeito da
acupuntura nos pacientes com angina estável, visto que o benefício
foi superior em casos leves e com menor tempo de afecção13. Melhoras no bem-estar, ansiedade e depressão foram outros desfechos
secundários relatados9,14.
Quanto à metodologia dos estudos, houve homogeneidade entre alguns dos critérios de inclusão e exclusão das populações estudadas.
O diagnóstico de angina estável e a manifestação anginosa nos últimos seis meses foram preceitos para elegibilidade nos estudos. Entre
os critérios de exclusão, a cirurgia cardíaca prévia, infarto agudo do
miocárdio (IAM) prévio, doenças cardíacas valvares, insuficiência
cardíaca grave, arritmias graves, hipertensão arterial, tratamento anterior com acupuntura e dor no peito de origem não cardíaca foram
alguns dos critérios estabelecidos, visando excluir a possibilidade de
influência e comprometimento dos resultados. Em apenas um dos
estudos foi desconsiderado o histórico de IAM e cirurgia de revascularização pregressa como fator de exclusão12.
Por outro lado, foi observada heterogeneidade entre as técnicas de acupuntura empregadas nos estudos, sendo os seguintes pontos e meridianos utilizados: pericárdio 6 (Neiguan), coração 5 (Tongli), coração 7
(Shenmen), bexiga urinária 14 (Jueyinshu), bexiga urinária 15 (Xinshu),
bexiga urinária 20 (Pishu), estômago 36 (Zusanli), intestino grosso 4
(Hegu), intestino grosso 11 (Quchi) e fígado 3 (Taichong).
Uma meta-análise que investigou a prescrição de acupuntura para
tratamento de angina estável crônica através da mineração de regras
de associação, análise de rede e mecanismos subjacentes, revelou que
os PC6, LU9 e ST36 foram os três principais pontos de acupuntura
utilizados no tratamento, e os três principais meridianos relatados
foram o meridiano do pericárdio, meridiano do pulmão e o meridiano do coração18.
Esta revisão apresentou como limitação a não inclusão de buscas
em bases de dados orientais e da literatura cinza. No entanto, foram
incluídas as principais bases de dados internacionais sem restrição
de língua e delimitação temporal. Portanto, diante dos resultados
apresentados, sugere-se que a acupuntura pode ser uma alternativa
terapêutica complementar para o manejo da dor de pacientes com
angina estável. Contudo, é necessária a realização de ensaios clínicos
adicionais com maior rigor metodológico que forneçam evidências
mais sólidas para a sua implementação na prática clínica, uma vez
que existe importante heterogeneidade entre os protocolos das intervenções dos estudos publicados.
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CONCLUSÃO
A acupuntura pode promover efeito analgésico com melhora clínica
dos sintomas em pacientes com angina estável, tendo como principais desfechos: redução da taxa de ataques anginosos, diminuição do
consumo de nitroglicerina, melhora da tolerância ao exercício, aumento da capacidade do trabalho cardíaco, diminuição da depressão
do segmento ST e melhoras no bem-estar geral.
CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES
João Paulo Aragão Silva
Coleta de Dados, Investigação, Redação - Preparação do original
Caique Jordan Nunes Ribeiro
Redação - Revisão e Edição
Mariangela da Silva Nunes
Redação - Revisão e Edição
Maria do Carmo de Oliveira
Redação - Revisão e Edição
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Cesar LA, Ferreira JF, Armaganijan D, Gowdak LH, Mansur AP, Bodanese LC, et al.
Diretriz de doença coronária estável. ABC Cardiol. 2014;103(2):1-59.
Abreu LM, Cunha AB. Angina estável sem infarto prévio – artigo de revisão. Rev
SOCERJ. 1999;7(4):23-9.
Xue Y, Zhang X, Yang Q, Zhang Y, Liu Z, Lu W, Huang W. Acupuncture and related
therapies for stable angina pectoris: a protocol for network meta-analysis. Medicine.
2020;99(51):e23756.
Huang X, Guo S, Li F, Tan X, Cai Q, Wang H, Chen P, Wang G, Ma X. Acupuncture
as an adjunctive treatment for angina due to coronary artery disease: a meta-analysis.
Med Sci Monit. 2019;25:1263-74.
Longhurst J. Acupuncture’s cardiovascular actions: a mechanistic perspective. Med
Acupunct. 2013;25(2):101-13.
Sousa LMM, Vieira CMAM, Severino SSP, Antunes AV. A metodologia de revisão
integrativa da literatura em enfermagem. RIE. 2017;21(2):17-26.
Roman AR, Friedlander MR. Revisão integrativa de pesquisa aplicada à enfermagem.
Cogitare Enferm. 1998;3(2):109-12.
OCEBM Levels of Evidence Working Group et al. The Oxford Levels of Evidence 2:
Oxford Centre for Evidence-Based Medicine; 2016.2016.
Zhao L, Li D, Zheng H, Chang X, Cui J, Wang R, Shi J, Fan H, Li Y, Sun X, Zhang
F, Wu X, Liang F. Acupuncture as adjunctive therapy for chronic stable angina: a
randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2019;179(10):1388-97.
Wang M, Chen H, Lu S, Wang J, Zhang W, Zhu B. Impacts on neutrophil to lymphocyte ratio in patients of chronic stable angina pectoris treated with acupuncture at
Neiguan (PC 6). Zhongguo Zhen Jiu. 2015;35(5):417-21.
Ballegaard S, Karpatschoff B, Holck JA, Meyer CN, Trojaborg W. Acupuncture in
angina pectoris: do psycho-social and neurophysiological factors relate to the effect?
Acupunct Electrother Res. 1995;20(2):101-16.
Richter A, Herlitz J, Hjalmarson J. Effect of acupuncture in patients with angina
pectoris. Eur Heart J. 1991;12(2):175-8.
Ballegaard S, Meyer CN, Trojaborg W. Acupuncture in angina pectoris: does acupuncture have a specific effect? J Intern Med. 1991;229(4):357-62.
Ballegaard S, Pedersen F, Pietersen A, Nissen VH, Olsen NV. Effects of acupuncture in moderate, stable angina pectoris: a controlled study. J Inter Med.
1990;227(1):25-30.
Ballegaard S, Jensen G, Pedersen F, Nissen VH. Acupuncture in severe, stable angina
pectoris: a randomized trial. Acta Med Scand. 1986;220(4):307-13.
Pereira HS, Nunes MS, Ribeiro CJ, Ribeiro MC. Efeitos da acupuntura na fibromialgia: revisão integrativa. BrJP. 2021;4(1):68-71.
Branco CA, Fonseca RB, Oliveira TRC, Gomes VL, Fernandes Neto AJ. Acupuntura
como tratamento complementar nas disfunções temporomandibulares: revisão da literatura. Rev Odontol UNESP. 2013;34(1):11-6.
Yu J, Jiang Y, Tu M, Liao B, Fang J. Investigating prescriptions and mechanisms of
acupuncture for chronic stable angina pectoris: an association rule mining and network analysis study. Evid Based Complement Alternat Med. 2020;2020.

71

ARTIGO DE REVISÃO

BrJP. São Paulo, 2022 jan-mar;5(1):72-9

Abordagem terapêutica do medo relacionado à dor e da evitação em
adultos com dor musculoesquelética crônica: revisão integrativa e
roteiro para o clínico
Therapeutic approach to pain-related fear and avoidance in adults with chronic musculoskeletal
pain: an integrative review and a roadmap for clinicians
Gisele Harumi Hotta1, Anamaria Siriani de Oliveira1, Rafael Krasic Alaiti1,2, Felipe José Jandre dos Reis1,3,4
DOI 10.5935/2595-0118.20220015

RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As abordagens cognitivo-comportamentais têm sido aplicadas em pacientes com dor crônica
como estratégia de tratamento para redução de sintomas e incapacidade, uma vez que o medo relacionado a dor, a cinesiofobia e a
catastrofização podem representar barreiras psicossociais importantes para a recuperação. A relevância do medo e de comportamentos
de evitação no desenvolvimento e manutenção de processos de dor
crônica incapacitante já é bem estabelecida na literatura científica.
CONTEÚDO: A abordagem cognitivo-comportamental fundamenta a relação da dor com comportamentos de defesa e a contribuição para a incapacidade funcional, auxiliando os clínicos
a reconhecer sinais destes comportamentos defensivos na prática, além de fornecer estratégias para prática clínica, destacando
as abordagens que podem ser utilizadas, como a educação em
neurociência da dor e as terapias de exposição. Dessa maneira, é
possível fornecer um guia para facilitar a implementação desses
conceitos na prática clínica para a abordagem de pessoas com dor
musculoesquelética crônica, ajudando os clínicos a fundamentar
as teorias de aprendizado do medo e evitação no contexto da dor
e a lidar com fatores psicossociais dos pacientes que apresentam
associação entre dor e movimento.
CONCLUSÃO: O medo relacionado à dor e os pensamentos
catastróficos influenciam na intensidade da dor e na incapaci-
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dade funcional. O reconhecimento da dor dentro do contexto
multidimensional auxilia no estabelecimento de abordagens direcionadas. As abordagens cognitivo-comportamentais baseadas
em terapia de exposição têm como enfoque o olhar para além das
estruturas do corpo.
Descritores: Adaptação psicológica, Dor, Dor crônica, Dor
musculoesquelética, Medo, Terapia por exercício.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Cognitive-behavioral
approaches have been applied in patients with chronic pain as a
treatment strategy to reduce symptoms and disability, since fear
related to pain, kinesiophobia and catastrophizing may be important psychosocial barriers for recovery. The relevance of fear
and avoidance behaviors in the development and maintenance of
processes of disabling chronic pain is already well established in
the scientific literature.
CONTENTS: The cognitive-behavioral approach defines the relationship of pain with defense behaviors and the contribution
to functional disability, assisting clinicians to recognize signs of
these defensive behaviors during practice, as well as providing
strategies for clinical practice, highlighting approaches that can
be used, such as pain neuroscience education and exposure therapy. Therefore, it is possible to provide a guide to facilitate the
implementation of these concepts in clinical practice for the management of chronic musculoskeletal pain, helping clinicians to
ground the theories of fear learning and avoidance in the context
of pain and to address the psychosocial factors of patients who
present an association between pain and movement.
CONCLUSION: Pain-related fear and catastrophic thoughts
influence pain intensity and functional disability. Recognizing
pain within a multidimensional context assists in establishing
targeted approaches. Cognitive-behavioral approaches based on
exposure therapy focus on the view beyond body structures.
Keywords: Adaptation psychological, Chronic pain, Exercise
therapy, Fear, Musculoskeletal pain, Pain.
INTRODUÇÃO
A dor crônica (DC) está entre as condições de saúde mais onerosas
e produtoras de sofrimento humano do século XXI1-4, sendo responsável por impacto negativo na qualidade de vida, na função, nos
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níveis físicos e cognitivos do indivíduo, podendo estar associada à
presença de distúrbios do sono, fadiga, humor e no comportamento
social5. De acordo com a recomendação internacional6, a DC deve
ser considerada como uma doença em si, e não um sintoma ou sinal
específico de uma lesão tecidual ou condição clínica7. Considerando
os diferentes fatores relacionados ao desenvolvimento, manutenção
e exacerbação da dor, a literatura tem destacado a necessidade de reconhecer a experiência da dor dentro de um contexto multidimensional, integrando componentes biológicos, psicológicos, sociais,
ambientais e culturais8. Somente desta forma é possível estabelecer
abordagem mais ampla e multidimensional da pessoa com dor9.
A influência do medo relacionado à dor e dos pensamentos catastróficos na dor e na incapacidade vêm sendo destacada na literatura.
Um modelo predominante que fornece explicação para a interação
entre o medo relacionado à dor e à incapacidade é o modelo de
medo e evitação10. Esse modelo sugere que a dor pode ser interpretada como uma ameaça à integridade corporal, o que pode levar as
pessoas a priorizarem o controle da dor, levando a um ciclo vicioso
que envolve catastrofização, hipervigilância e comportamento de
evitação e, por sua vez, desuso/incapacidade/depressão e aumento
da dor10-13.
De fato, o modelo de medo e evitação foi descrito como um modelo chave para explicar a manutenção de comportamentos mal-adaptativos responsáveis pela cronicidade e incapacidade na transição da dor aguda para a crônica10. Nesse modelo, a catastrofização
da dor é conceituada como um elemento cognitivo relevante para
interpretar o valor de ameaça da dor que leva a comportamentos
de medo e evitação10.
Com origem na psicologia, as abordagens cognitivo-comportamentais têm sido aplicadas em pacientes com DC como estratégia de
tratamento para a redução dos sintomas, uma vez que o medo relacionado a dor, a cinesiofobia (o medo irracional de realizar movimentos) e a catastrofização podem representar barreiras psicossociais importantes para a recuperação14,15. Estas abordagens vêm se
destacando como recursos efetivos para o tratamento de condições
musculoesqueléticas na área da fisioterapia justamente por abordarem aspectos multidimensionais da dor e por considerarem aspectos
cognitivos e comportamentais14,15. Estudos recentes têm mostrado
que terapias baseadas em exposição são eficazes para redução da incapacidade no tratamento de pacientes com DC16-18 e apresentam
ótima relação custo-efetividade, sugerindo sua implementação na
prática clínica19.
Este artigo tem, como principais objetivos, descrever como o
medo da dor, a cinesiofobia e os comportamentos de evitação podem contribuir para a perpetuação dos quadros de dor e contribuir para a incapacidade crônica em indivíduos com quadros de
dor persistente, assim como fornecer embasamento teórico sobre
avaliação e tratamento destas condições nas pessoas com dor musculoesquelética crônica.
MEDO E EVITAÇÃO NO CONTEXTO DA DOR
A dor é considerada um sinal altamente relevante, pois é um indicador da integridade de um organismo. A dor pode estar associada
à presença de uma lesão corporal e, portanto, é um forte motivador
para o aprendizado preditivo, ou seja, a capacidade de identificar

BrJP. São Paulo, 2022 jan-mar;5(1):72-9

pistas que precedem a ocorrência da dor e que, por sua vez, favorecem para que o indivíduo engaje em comportamentos de defesa em
antecipação à ameaça12,20.
Durante episódios de dor, as pessoas podem aprender, de forma
consciente e inconsciente, a antecipar e tentar controlar situações
potencialmente prejudiciais ao corpo21. Este processo é extremamente adaptativo, já que ele auxilia na proteção inicial da região do
corpo com dor e facilita a recuperação tecidual em casos nos quais,
de fato, existe uma lesão associada. Entretanto, este mecanismo de
aprendizado pode levar ao desenvolvimento de comportamentos
persistentes de defesa relacionados à dor, como medo da dor ou
medo do movimento e comportamentos de evitação20.
Desta forma, conhecer os conceitos básicos relacionados ao aprendizado do medo e ao desenvolvimento e manutenção de comportamentos de evitação é de fundamental importância para melhor
compreender os possíveis fatores associados com a incapacidade em
indivíduos com quadros de DC, assim como para compreender o
potencial de intervenções voltadas para redução do medo relacionado à dor e comportamentos de evitação em pessoas com dor musculoesquelética crônica.
APRENDIZADO DO MEDO RELACIONADO À DOR E
COMPORTAMENTOS DE EVITAÇÃO
Uma forma pela qual as pessoas com dor podem aprender a predizer situações prejudiciais e ameaçadoras é por meio do aprendizado
associativo ou condicionamento pavloviano22. Neste tipo de aprendizagem, os indivíduos rapidamente aprendem a antecipar situações
relacionadas à dor de forma implícita, pela detecção de estímulos
que precedem ou ocorrem de forma concomitante à dor. Um exemplo é o que ocorre com pessoas com dor lombar ao ver uma caixa no
chão antes de abaixar-se para pegá-la. Nesses casos, as informações
sensoriais ou pistas contextuais, conhecidos como estímulos condicionados, que ocorrem antes ou em conjunto com a dor, o que seria
um estímulo incondicionado, passam a desencadear respostas que
anteriormente apenas ocorriam na presença do estímulo incondicionado, também conhecidas como respostas condicionadas.
As pessoas com dor podem aprender a ter medo e outras respostas
neurofisiológicas defensivas como vocalizações, respostas musculares, aumento da atividade simpática para contextos e pistas sensoriais
que sinalizam possíveis situações dolorosas por meio do aprendizado
associativo23–27. Como muitos quadros de dor musculoesquelética
são usualmente percebidos durante a realização de movimentos voluntários, as pessoas com dor podem aprender a ter medo e evitar
movimentos percebidos como prejudiciais28-33. A limitação desses
movimentos pela alta percepção de risco de lesão tecidual pode se
tornar uma grande fonte de incapacidade12,13.
Os mecanismos de aprendizado associativo permitem que o medo
e outras respostas defensivas ocorram em novos contextos e movimentos diferentes da situação inicial aprendida, um processo conhecido como generalização de estímulos34,35. A generalização de estímulos28,34,36 é um processo adaptativo de aprendizagem que permite
que o indivíduo extrapole de forma implícita o aprendizado de um
contexto (como dor na coluna lombar ao levantar algo do chão) para
novos estímulos e contextos baseando-se na semelhança perceptual
das situações (como abaixar-se para amarrar o cadarço), sem a ne-
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cessidade de experienciar dor naquela nova situação para aprender
a se defender.
Em humanos, processos cognitivos complexos contribuem para facilitar a generalização para contextos ou movimentos que não possuem semelhança perceptual35, mas que são associados pelo indivíduo como potencialmente ameaçadores, por exemplo: a pessoa com
dor lombar, ao pegar um objeto pesado do chão, pode desenvolver
medo de carregar sacolas de supermercado. Estes achados ajudam
a explicar a razão pela qual as pessoas com dor usualmente podem
apresentar medo para realizar novos movimentos que nunca foram
experienciados como dolorosos12,28.
Outro mecanismo de aprendizado que pode ocorrer em indivíduos
com dor é o condicionamento operante37,38, adaptado para explicar
o desenvolvimento e manutenção de comportamentos de defesa39
considerando a consequência do comportamento como futuras causas para a forma como o indivíduo tende a agir no futuro. Além
disso, há identificadas pelo menos três vias pelas quais o condicionamento operante poderia manter comportamentos de dor limitantes:
reforço positivo direto, atenção social quando a pessoa manifesta
comportamentos relacionados à dor; reforço negativo, por exemplo,
evitar se expor às situações que foram associadas à dor; e reforço
positivo insuficiente, para “bons comportamentos” como a falta de
prazer para realizar atividades de lazer ou trabalho40.
Desta forma, apesar de comportamentos de evitação às vezes serem
produzidos por medo, uma forma poderosa de aprender a evitar é
através da consequência de comportamentos realizados na tentativa
de minimizar ou controlar a dor, como evitar a realização de determinado movimento ou tarefa. Quando a intensidade da dor é
reduzida ao evitar uma atividade (comportamentos de evitação), tais
comportamentos podem ser mantidos no futuro mesmo que a pessoa não possua mais sintomas ao se expor ao contexto ou realizar o
movimento originalmente doloroso.
Existe grande quantidade de evidências de boa qualidade suportando a validade do modelo de medo e evitação em indivíduos com
DC, com diversas revisões sumarizando o estado atual das evidências22,23,41. Existem também estudos prospectivos longitudinais
mostrando que medo e comportamentos de evitação parecem ser
fatores importantes durante o processo de cronificação da dor, além
de serem associados à incapacidade crônica42 e afastamento do trabalho43. Desta forma, é imprescindível que a presença de medo e de
comportamentos de evitação seja devidamente avaliada e que intervenções direcionadas para manejar estes fatores sejam consideradas
em indivíduos com quadros de DC incapacitante.
AVALIAÇÃO DO MEDO RELACIONADO À DOR E DE
COMPORTAMENTOS DE EVITAÇÃO NO CONTEXTO
CLÍNICO
A avaliação do medo relacionado à dor ou ao movimento e de comportamentos de evitação em pessoas com dor musculoesquelética crônica deve ser realizada segundo alguns elementos-chave: história do
paciente, identificação e hierarquização das atividades ameaçadoras,
aplicação de questionários, a exposição às atividades ou movimentos
considerados ameaçadores e definição de metas com o paciente9.
Durante a anamnese, os clínicos devem utilizar a escuta qualificada para explorar a experiência da dor e seus impactos na vida da
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pessoa. Assim, é importante praticar a escuta ativa e as estratégias
de comunicação verbais e não verbais, evitar argumentações e confrontação direta e auxiliar (sem direcionar) o paciente para relatar
a dor e seus impactos na vida pela sua própria perspectiva44,45. Essa
prática pode ajudar o paciente na elaboração cognitiva e fornece
indicativos de fatores e contextos associados com a presença de
medo e de outras respostas de defesa, assim como as estratégias de
enfrentamento utilizadas.
É importante que os clínicos identifiquem as atividades que são percebidas como perigosas. Perguntas como “Existe alguma atividade/
movimento que você acredita que possa agravar o seu quadro”? “Existe
alguma atividade/movimento que você acredita que possa provocar alguma lesão no seu corpo”? e “Existe alguma atividade/movimento que
você evita fazer pois considera que ela seja muito perigosa para o seu
corpo”? podem ajudar o clínico a identificar atividades que são consideradas danosas e que passaram a ser evitadas.
Além da identificação das atividades ou movimentos considerados
ameaçadores, é importante estabelecer junto ao paciente uma hierarquia das atividades percebidas como ameaçadoras46. Para isso, é
possível utilizar instrumentos como a Photograph Series of Daily Activities (PHODA) que é um recurso que se baseia na apresentação
de fotos para paciente, que deverá graduar em uma escala de zero a
100 de acordo com a lesão percebida para a coluna lombar47. Outros instrumentos, como o Pictorial Fear of Activity Scale-Cervical
(PFActS-C) e o Avoidance Daily Activities Photo Scale (ADAP-Shoulder)48, seguem o mesmo princípio da PHODA e foram desenvolvidos para avaliação da evitação em pacientes com dor cervical e no
ombro, respectivamente. Entretanto, não existem escalas de fotos
desenvolvidas para todas as condições musculoesqueléticas. Para esses casos, o clínico pode buscar identificar de cinco a 10 atividades
hierarquizando as atividades ou os movimentos em uma escala de
zero (percebida como pouco ameaçadora) a 10 (percebida como extremamente ameaçadora).
A utilização de questionários autoaplicáveis também tem papel na
avaliação das pessoas com dor. Uma série de questionários foram
desenvolvidos para auxiliar na avaliação do medo relacionado à
dor e comportamentos de evitação, como o Fear-Avoidance Beliefs
Questionnaire (FABQ)49, Escala Tampa de Cinesiofobia50, Escala
de Catastrofização da dor (PCS)51 e Questionário de Medo da Dor
(Fear of Pain Questionnaire - FOPQ)52. Apesar de fornecerem medidas quantitativas que permitem identificar pacientes em maior
risco de apresentar um prognóstico ruim, estes instrumentos não
exploram a individualidade dos fatores associados ao medo de pacientes com DC, como crenças disfuncionais sobre a dor. Para isso,
é preciso associar estes instrumentos a estratégias de comunicação terapêutica por meio de perguntas abertas como “O que você
acredita que está acontecendo com a parte do corpo envolvida”?,
seguidas por reformulações como “parece que embora você tenha
parado de fazer exercícios para proteger sua parte do corpo envolvida, você sempre apresenta melhora dos sintomas depois de praticá-los”? e resumo do que foi falado pelo paciente como “pelo que
entendi até agora, sua dor começou quando [parafrasear o relato
do paciente]”?
Deve-se destacar que a avaliação dos comportamentos mal-adaptativos de uma pessoa com dor pode não ser inteiramente revelada na
anamnese ou mesmo com a aplicação das escalas. As pessoas com dor
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podem falar que não possuem medo ou que não evitam certas atividades, mas podem manifestar comportamentos de defesa ao serem
expostos a elas53–55. Assim, esses comportamentos de evitação e as respostas de defesa podem surgir somente durante a exposição aos movimentos e atividades temidas durante a avaliação comportamental53.
Por exemplo: é possível que um paciente apresente aumento da
atividade simpática, observada pelo aumento da frequência respiratória, aumento da sudorese ou mesmo medida pela frequência
cardíaca, ou aumento da contração muscular na região dolorosa,
causando maior rigidez e diminuição da velocidade de execução do
movimento56 quando se solicita uma atividade, como subir uma escada, ou movimento, como fletir a coluna, que são considerados
ameaçadores, mesmo que ele tenha falado que não tinha medo para
realizar a atividade.
Após identificar os principais fatores associados ao medo e ao comportamento de evitação, o clínico deve estabelecer metas que sejam
alcançáveis com o paciente. Uma das formas pode ser questionar
o paciente sobre quais atividades ou movimentos da lista de hierarquização ele gostaria de recuperar primeiro ou aqueles que mais
contribuem para a sua incapacidade. Esse passo é importante para
que o clínico e o paciente ajustem expectativas e trabalhem juntos na
recuperação funcional. A Tabela 1 apresenta algumas características
que indicam crenças e comportamentos mal-adaptativos que podem
ser identificados durante a avaliação de pessoas com dor musculoesquelética crônica.
EDUCAÇÃO E TERAPIAS DE EXPOSIÇÃO
O tratamento dos pacientes que apresentam medo de realizar movimentos/atividades ou comportamentos de evitação tem, como objetivo, diminuir o valor de ameaça da dor e a incapacidade funcional.
Para alcançar esses objetivos, serão apresentados a educação em neurociência da dor e os métodos de exposição aos movimentos/atividades, daqui em diante chamados somente de terapia de exposição.
Diferentes termos vêm sendo utilizados na literatura para descrever o ensino sobre dor aos pacientes. Os termos alternativos mais
frequentes são: educação em neurociência da dor (END)57, educação em biologia da dor58, educação em neurofisiologia da dor59 e
educação em neurociência terapêutica60. A END pode ser melhor
descrita como uma ou mais sessões educacionais que descrevem a
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neurobiologia, a neurofisiologia da dor e o processamento da dor
pelo sistema nervoso61. A END visa fornecer mais detalhes sobre
a neurofisiologia da dor, como receptores periféricos, sensibilização
periférica e central, atividade sináptica, modulação da dor e processamento cerebral, considerando os aspectos multifatoriais da experiência da dor61.
A fase preparatória para a terapia de exposição deve garantir a segurança do paciente ao ser exposto a movimentos ou atividades percebidas como ameaçadoras. Isso poderá ser alcançado inicialmente com a
END, visando prevenir respostas mal-adaptativas geradas por crenças
inadequadas sobre a dor. A END tem sido utilizada em condições de
DC para diminuir o valor da ameaça produzida pela associação entre
dor e lesão tecidual e, consequentemente, melhorar o conhecimento
do paciente e favorecer mudança no comportamento62.
Em uma revisão sistemática incluindo estudos com pacientes com
dor musculoesquelética crônica, os resultados mostraram redução da
intensidade de dor, incapacidade, catastrofização da dor e cinesiofobia em curto e médio prazos63. No entanto, os resultados apresentaram maiores efeitos para dor a curto prazo, incapacidade a médio
prazo e catastrofização da dor a curto e médio prazo se a END fosse
combinada com outras intervenções como os exercícios63. Desta maneira, é recomendado que a END não seja utilizada de forma isolada
nas pessoas com dor musculoesquelética crônica, mas, sim, combinada com terapias de exposição. As diferentes terapias de exposição
tiveram suas origens em terapias psicológicas e foram adaptadas para
o contexto da dor e do exercício (Tabela 2)64.
As terapias de exposição aplicadas em pessoas com dor musculoesquelética crônica têm como objetivo diminuir a incapacidade associada à dor através da inibição das respostas condicionadas adquiridas pela associação entre o estímulo condicionado, como atividade/
movimento, e o estímulo incondicionado, como a dor por meio
da extinção ou descondicionamento15,19,65. Na extinção, quando os
estímulos condicionados não são mais associados com o estímulo
incondicionado e o indivíduo percebe que não sente mais dor para
realizar determinado movimento/atividade, as respostas condicionadas tendem a deixar de ocorrer20.
Já no descondicionamento, a resposta adquirida pela associação entre o estímulo condicionado e o estímulo incondicionado é emparelhado com um novo estímulo incondicionado de valência oposta,
por exemplo uma sensação agradável, como aquela proveniente de

Tabela 1. Características que indicam crenças e comportamentos mal-adaptativos
Características

Descrição

Superestimação
(overestimation)

O paciente exagera a probabilidade de um resultado negativo e a gravidade desse resultado (superestimação de
custo).

Intolerância à incerteza

O paciente não se sente confortável com a incerteza do resultado ao se expor a atividades e movimentos, mesmo
que a possibilidade da ocorrência do evento negativo seja remota.

Baixa capacidade de
enfrentamento

O paciente acredita que não seria capaz de tolerar ou lidar com estímulos ameaçadores.

Crenças sobre dor

Exagerar o significado da dor e da necessidade de controlá-la antes de se expor a qualquer atividade.

Atenção seletiva

O paciente apresenta o foco direcionado somente para a dor.

Memória seletiva e viés O paciente tem uma tendência de recordar seletivamente os eventos que reforçam as suas crenças em relação a
de confirmação
dor, ao movimento e a atividade.
Comportamentos de
segurança (Evitação)

O paciente busca adotar comportamentos destinados a prevenir desfechos desfavoráveis que, de certa forma, o
impedem de serem confrontados com suas crenças mal-adaptativas de ameaças.
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Tabela 2. Terapias de exposição a atividade ou movimento
Terapia de exposição

Definição e graduação

Exposição in vivo

Enfrentar diretamente a situação de ameaça (movimento ou atividade temida na realidade).
Exemplo: a pessoa que considera subir uma escada como uma atividade ameaçadora pode ser instruída a subir
uma escada.

Exposição por imaginação

Imaginar vividamente a situação ou atividade ameaçadora.
Exemplo: a pessoa que sofreu uma lesão em uma atividade esportiva e que agora apresenta receio de realizar a
mesma atividade, pode ser solicitada a recordar/imaginar a atividade em situações de segurança.

Exposição por realidade virtual

Pode-se utilizar a tecnologia de realidade virtual como forma de imersão, mas também quando a exposição in vivo
não é a melhor opção.

Atividade graduada
ou terapia operante

O clínico estabelece junto com o paciente metas viáveis e comportamentos específicos buscando o retorno das
atividades de forma gradual.
Consiste em três fases: medir a capacidade funcional,
educação e fornecer um programa de exercício submáximo que é aumenta gradualmente.

Exposição gradual

O clínico ajuda o paciente a identificar uma hierarquia de movimentos/atividades ameaçadoras de acordo com a
dificuldade. A exposição começa com as atividades mais leves e progride para as moderadamente difíceis, e por
fim as mais difíceis.

Cognitivo-orientada
(Cognition-targeted)

Os princípios desta terapia incluem: (1) todos os exercícios devem ser realizados em um contingente de tempo
(“executar este exercício 10 vezes, independentemente da dor’’) em vez de contingente relacionado a dor (“pare ou
ajuste o exercício quando dói”); (2) o estabelecimento de metas é feito com o paciente, com foco na funcionalidade
ao invés do alívio da dor; (3) o clínico deve avaliar e desafiar continuamente as crenças e percepções do paciente
sobre a dor e o resultado previsto de cada exercício para modificar crenças negativas em positivas; (4) os exercícios devem ser adaptados individualmente e progredidos gradualmente do menos ameaçador para o mais ameaçador ou complexo.

Imersão (Flooding)

Utilizar a hierarquia de ameaça das atividades para iniciar a exposição com as tarefas mais difíceis.

Dessensibilização
sistemática

A exposição pode ser combinada com exercícios de relaxamento para que os pacientes percebam a possibilidade
de controle sobre as atividades consideradas ameaçadoras.

atividade lúdica, de forma a não somente reduzir as respostas condicionadas, como o medo, e mudar a valência afetiva do movimento
ou contexto original20.
Dessa forma, o indivíduo deixa de apresentar medo e outras respostas
defensivas para realizar estas atividades ou movimentos, na medida
em que suas expectativas sobre a dor ficam menos ameaçadoras o que,
consequentemente, reduz ou elimina os comportamentos de evitação
que eram mantidos por reforço negativo. Esses mecanismos ajudam os
pacientes a terem uma percepção menos ameaçadora do movimento
antes temido e a minimizar eventuais comportamentos de evitação.
Como a terapia de exposição será realizada depende da natureza da
percepção de ameaça do paciente com dor musculoesquelética, bem
como de suas metas e objetivos para o tratamento. Desta maneira,
para a aplicação das terapias de exposição aos exercícios, os clínicos
devem utilizar a hierarquia das atividades/movimentos e as metas
obtidas durante a avaliação. Uma vez estabelecida a hierarquia das
atividades, é importante que o clínico avalie o nível de sensibilidade/
irritabilidade do tecido antes de optar por uma das abordagens de
exposição para evitar a exacerbação desnecessária dos sintomas nos
casos de hipersensibilidade à dor.
Embora os pacientes possam começar confrontando estímulos moderadamente ameaçadores e evoluir gradualmente para situações
mais difíceis, a ordem dessa exposição poderá variar. A exposição
pode ocorrer na imaginação ou por realidade virtual quando o estímulo ameaçador envolver a impossibilidade do movimento ou
mesmo quando a atividade não for possível de ser reproduzida no
contexto do ambiente clínico.
Durante as abordagens de exposição, o clínico precisa auxiliar o
paciente a ter uma experiência menos ameaçadora por meio de experimentos comportamentais, como auxiliar o paciente a realizar o
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movimento doloroso mais relaxado, seguidos de uma reavaliação das
sensações, pensamentos e emoções experienciadas durante cada experimento comportamental, usando perguntas como “O que você sentiu durante o movimento”? ou “Fazer este movimento de forma mais
relaxada gera uma sensação diferente”? e a realização de novas exposições de formas diferentes, como progredir gradualmente a tarefa para
algo que se aproxime das necessidades e objetivos do paciente. Em
qualquer caso, o objetivo da exposição é envolver o paciente com o estímulo ameaçador de forma sistemática, diminuindo as estratégias de
busca de segurança e de defesa para que o paciente possa aprender que
o resultado negativo da execução do movimento/atividade não é tão
provável ou tão grave quanto o previsto e que os sintomas são seguros
e administráveis, independentemente de sua intensidade ou duração.
Cada ciclo de exposição termina quando as expectativas do paciente
quanto à ameaça ou intolerabilidade do estímulo foram contrariadas
ao máximo. O aprendizado está focado na confirmação ou não do
resultado negativo esperado ter ocorrido, e no quão gerenciável e
tolerável foi o controle da dor pelo paciente em relação à atividade.
Em alguns casos, isso exigirá que as exposições sejam prolongadas e
repetidas várias vezes e de diferentes maneiras e contextos.
Quando a prática de exposição termina, os pacientes são ajudados a
consolidar ainda mais as informações recém-adquiridas, discutindo
o que aprenderam durante a experiência. “Seus medos se tornaram
realidade”? “Os sentimentos em relação a atividade/movimento foram
toleráveis”? “O que o surpreendeu ao fazer a exposição”? Os pacientes também são ajudados a reconhecer que, independentemente de
quão receosos se sentiram e por quanto tempo esses sentimentos
persistiram, eles foram capazes de passar pela experiência. A tabela
3 apresenta as etapas para implementar estratégias de exposição aos
exercícios na prática clínica.
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Tabela 3. Avaliação e terapias de exposição na prática
Avaliação
História clínica

Escuta qualificada.
Utilizar estratégias de comunicação verbais e não verbais.
Considerar a dor como experiência multidimensional.

Identificação e
hierarquização
das atividades
e movimentos

Identificar as atividades/movimentos percebidos como causadores de lesão.
Utilizar perguntas abertas.
“Existe alguma atividade/movimento que você acredita que possa agravar o seu quadro”?
“Existe alguma atividade/movimento que você acredita que possa provocar alguma lesão no seu corpo”?
“Existe alguma atividade/movimento que você evita fazer pois considera que ela seja muito perigosa para o seu corpo”?
Utilizar escalas padronizadas.
Photograph Series of Daily Activities (PHODA)
Pictorial Fear of Activity Scale-Cervical (PFActS-C)
Avoidance Daily Activities Photo Scale (ADAP-Shoulder)
Hierarquização
Percepção de ameaça: Utilizar uma escala de 0 (percebida como pouco ameaçadora) a 10 (percebida como extremamente ameaçadora)
Evitação: Utilizar uma escala de zero (não evito) a 10 (evito completamente)

Exposição às atividades Expor o paciente a atividades e movimentos temidos.
ou movimentos conside- Observar respostas fisiológicas de defesa como aumento da sudorese e frequência respiratória.
rados ameaçadores
Observar respostas motoras de defesa como a qualidade do movimento.
Definição de metas

Estabelecer metas alcançáveis.
Identificar as atividades ou movimentos que o paciente considera mais importante e que estão limitados pelo medo.

Abordagem terapêutica
Educação em Dor

Reduzir as crenças mal-adaptativas que aumentam o valor de ameaça da dor e os comportamentos de defesa.
Apresentar conceitos sobre a neurociência da dor: neurônios, nocicepção e dor, vias, processamento da dor no
cérebro, sensibilização central e periférica.
Apresentar como outros fatores influenciam na dor: sono, alimentação, inatividade.

Defina a atividade ou o O terapeuta e paciente selecionam um movimento ou uma atividade da hierarquia considerando as pontuações
movimento que será o de zero a 4 (pouco ameaçadores), 5 a 7 (moderadamente ameaçadores) e acima de 7 (altamente ameaçadores).
alvo da exposição
Escolha do método e da
graduação da exposição

Descritos na tabela 2
A escolha do método e da graduação depende do paciente não havendo uma recomendação única de progressão.

Avalie como o paciente “Você está se sentindo seguro para se exercitar”?
está se sentindo duran- “O que você acha que acontecerá ao fazer esse exercício”?
te a exposição e desafie “Você acha que seu medo para essa atividade era realmente necessário”?
crenças mal-adaptativas
Forneça pistas
de segurança

“Seu corpo pode estar sentindo dor porque você já não está acostumado a realizar esses movimentos”
“Sentir dor não significa que a sua lesão está se agravando”
“O exercício é importante para ativar circuitos que inibem a dor no nosso corpo”
“Estamos fazendo uma atividade segura. Perceba que se a sua dor aumentar durante o exercício você pode
conseguir lidar com ela”

Avalie a experiência

“Seus medos se tornaram realidade”?
“Os sentimentos em relação a atividade/movimento foram toleráveis”?
“O que o surpreendeu ao fazer a exposição”?

Forneça informações
sobre eventos adversos

“É comum que algumas pessoas que ficam sem fazer exercício sintam dor no dia seguinte. Isso não significa que
a sua dor piorou”
“Se a sua dor aumentar no dia seguinte, faça exercícios mais leves para permitir a recuperação”

Valorize os ganhos

Reconheça, ressalte e valorize os ganhos obtidos pelo paciente.

CONCLUSÃO
A relevância do medo e de comportamentos de evitação no desenvolvimento e manutenção de processos de DC incapacitante já é
bem estabelecida na literatura científica. Os clínicos precisam reconhecer sinais destes comportamentos defensivos na prática, além de
saber como abordá-los. Este artigo apresentou um referencial teórico
sobre a relação da dor com comportamentos de defesa e a contribuição para a incapacidade funcional, destacando as abordagens que
podem ser utilizadas na prática clínica, como a END e as terapias

de exposição, sendo uma guia para facilitar a implementação desses conceitos na prática clínica para abordagem de pessoas com dor
musculoesquelética crônica.
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Hiperprolactinemia e galactorreia associada ao uso de duloxetina para
tratamento de dor neuropática crônica. Relato de caso
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A associação do uso de alguns fármacos com hiperprolactinemia e galactorreia tem sido
relatada na literatura, mas são escassas as informações sobre o
papel da duloxetina nestas alterações. Portanto, o objetivo deste
estudo foi destacar este efeito adverso e discutir as causas fisiopatológicas da galactorreia associada ao uso de duloxetina no tratamento da dor crônica.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 70 anos, com
diagnóstico de neuropatia herpética. Evoluiu com refratariedade álgica após tratamento farmacológico, sendo encaminhada à
clínica de dor. Optou-se por manter a duloxetina (60 mg) uma
vez ao dia e associar bloqueios com anestésico local em regiões de
dor herpética. A paciente queixou-se de galactorreia e alteração
de peso e apresentou elevação da prolactina sérica. Foi aventada, então, a possibilidade de hiperprolactinemia pela duloxetina.
Foi, então, realizada a suspensão da duloxetina e, após um mês,
foi observada redução expressiva dos níveis séricos da prolactina
e cessação da galactorreia.
CONCLUSÃO: O tratamento de pacientes com dor neuropática é extremamente desafiador e a compreensão detalhada do
processo, em destaque para a estratégia farmacológica e seus possíveis efeitos adversos é fundamental para o melhor manejo dos
pacientes e manutenção do bem-estar. Diante disso, concluiu-se
que a duloxetina, apesar de acontecer raramente, pode causar aumento da prolactina sérica e galactorreia em usuários.
Descritores: Dor, Cloridrato de duloxetina, Galactorreia, Hiperprolactinemia.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The association of the
use of some drugs with hyperprolactinemia and galactorrhea
has been reported in the literature, but information on the role
of duloxetine in these alterations is scarce. Therefore, the aim
of this study was to highlight this adverse effect and discuss
the pathophysiological causes of galactorrhea associated with
the use of duloxetine in a patient undergoing treatment for
chronic pain.
CASE REPORT: Female patient, 70 years old, with herpetic neuropathy diagnosis. She developed refractory pain after
drug treatment and was referred to the pain clinic. Duloxetine
(60mg) taken once a day was maintained and associated with
blocks with local anesthetic in regions of herpetic pain. The
patient complained of galactorrhea and changes in weight and
showed an increase in serum prolactin. Then, the possibility
of hyperprolactinemia due to duloxetine was raised. Duloxetine was suspended, and after one month, a significant reduction in serum prolactin levels and end of galactorrhea were
observed.
CONCLUSION: The treatment of patients with neuropathic
pain is extremely challenging and the detailed understanding,
especially of the pharmacological strategy and its possible adverse effects, is fundamental for the better management of patients
and their well-being. Therefore, it is concluded that duloxetine,
although rarely, can cause an increase in serum prolactin and
galactorrhea in users.
Keywords: Duloxetine hydrochloride, Galactorrhea, Hyperprolactinemia, Pain.
INTRODUÇÃO

Carolina Mendonça de Goffredo Costa dos Santos – https://orcid.org/0000-0001-6146-6128;
Joana Angélica Vaz de Melo – https://orcid.org/0000-0002-2178-0822;
Gustavo Márcio Silvino Assunção – https://orcid.org/0000-0003-2260-1694.
1. Hospital Felício Rocho, Departamento de Medicina da Dor, Belo Horizonte, MG, Brasil.
Apresentado em 22 de abril de 2021.
Aceito para publicação em 24 de janeiro de 2022.
Conflito de interesses: não há – Fontes de fomento: não há.
Correspondência para:
Carolina Mendonça de Goffredo Costa dos Santos
E-mail: carolinamgof@gmail.com carolinamgc@hotmail.com
© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

80

O aumento do nível do hormônio prolactina no sangue é conhecido
como hiperprolactinemia, sendo o sintoma mais comum a galactorreia, na qual há secreção leitosa espontânea nas glândulas mamárias.
Na ausência de condições como gravidez ou lactação, é causado por
aumento na secreção de prolactina. Isso pode ocorrer por diversas
condições, incluindo uso de fármacos antidepressivos1, como duloxetina. Dados sobre aumento do nível sérico da prolactina associada
ao uso de duloxetina são limitados, não havendo consenso na literatura em relação a sua prevalência.
O objetivo deste estudo foi relatar um caso de hiperprolactinemia
com galactorreia devido ao uso de duloxetina para tratamento de
dor neuropática crônica.

Hiperprolactinemia e galactorreia associada ao uso de duloxetina
para tratamento de dor neuropática crônica. Relato de caso

RELATO DO CASO
As diretrizes do CARE guideline (Case REport) foram utilizadas
para a elaboração deste relato de caso no intuito de aumentar sua
precisão, transparência e utilidade para a comunidade2,3.
Paciente do sexo feminino, 70 anos, residente em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, com diagnóstico de neuropatia herpética
intercostal.
A paciente desenvolveu dor em região do hipocôndrio direito e posterior do tórax à direita, Dor intensa em queimação, ‘facada’ sem alodínia ou hiperalgesia associadas, em região intercostal entre os dermátomos T4 e T6 à direita. Foi avaliada pela equipe da ortopedia e
da medicina interna, que realizou diversos exames para propedêutica.
A paciente era portadora de hipertensão arterial sistêmica em adequado controle clínico, em uso regular de losartana 25 mg. O pai
apresentava diagnóstico de doença de Parkinson.
Ao exame físico, paciente não apresentava alodínia ou hiperalgesia
associadas e tinha força preservada.
A paciente desenvolveu, após longa viagem, dor em região intercostal à direita. Após uma semana, desenvolveram-se erupções vesiculares ao longo do dermátomo em que havia a queixa de dor.
Antes do aparecimento das lesões clássicas da herpes-zoster, a paciente desenvolveu dor em região do hipocôndrio direito e dorso e
procurou ajuda médica de um ortopedista. Foi aventada a possibilidade de lesão muscular aguda e indicada realização de fisioterapia.
Após uma semana as vesículas, clássicas do herpes-zoster, surgiram.
Foi, então, diagnosticada herpes-zoster e administrados antivirais e
analgésicos. Após 90 dias do início da erupção cutânea, a dor significativa persistiu, caracterizando quadro de neuralgia pós-herpética.
Dentre os métodos diagnósticos, foram utilizados exames de bioquímica de sangue, de urina, RNM do abdômen total, de coluna
cervical e torácica e de crânio, colonoscopia, endoscopia, os quais
não mostraram alteração.
Foram iniciadas terapias orais com pregabalina 450 mg/dia (suspensa devido a quadro de vertigem possivelmente associado ao gabapentinoide), buprenorfina transdérmica 5 mg/dia (também suspensa
pois paciente desenvolveu edema, eritema e prurido cutâneo). Além
disso, manteve-se a duloxetina 60 mg/dia, supostamente associada à
hiperprolactinemia e galactorreia.
Somando às terapias orais foram associados bloqueio intercostal nos
níveis de T3 a T8 com anestésico local, bloqueio simpático venoso
com lidocaína 1% sem vasopressor (2 mg/kg) e bloqueio do plano
do eretor da espinha (ESP Block), após consulta com o médico especialista em dor.
Foram prescritos fármacos como duloxetina, pregabalina e buprenorfina transdérmica. Porém, a paciente evoluiu com refratariedade
álgica e efeitos adversos associados a fármacos, sendo encaminhada
à clínica de dor após 1 ano e 2 meses do episódio de herpes-zoster.
Com a admissão na clínica da dor, o uso da duloxetina 60 mg uma
vez ao dia foi associado a bloqueios. Nesse período, a paciente queixou-se de galactorreia e alterações de peso. Procurou o endocrinologista, que detectou elevação da prolactina sérica, os valores encontrados foram de 47 ng/mL, considerados o dobro dos valores de
referência. Diante desses resultados, foi aventada a possibilidade de
hiperprolactinemia pela duloxetina. Optou-se por suspensão da duloxetina e, após um mês, foi observada redução expressiva dos níveis
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séricos da prolactina e cessação da galactorreia. Os novos valores da
prolactina sérica foram de 28,5 ng/mL.
Devido aos enormes desafios para manejo desta dor, optou-se
pela não administração de nenhum fármaco antidepressivo com
este perfil.
Observou-se redução dos níveis de prolactina sérica e cessação da
galactorreia após suspensão da duloxetina. Como efeito adverso, verificou-se ocorrência de galactorreia associada ao uso de duloxetina.
DISCUSSÃO
O manejo da dor em neuropatias periféricas é extremamente complexo, sendo a duloxetina uma opção considerada por diversas diretrizes internacionais4.
Embora todas as estratégias de gestão devam se esforçar para melhoras da dor, as consequências funcionais e possíveis efeitos adversos do
seu manejo devem ser levados em conta.
Antidepressivos tricíclicos (TCA), inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs), gabapentanoides, tramadol, lidocaína, e
a capsaicina são as opções mais eficazes para o tratamento de dor
neuropática.
A maioria dessas opções de primeira e segunda linha vêm com considerável potencial para efeitos adversos. A duloxetina também é um
fármaco importante no arsenal dos meios farmacológicos para tratar
a dor neuropática. Diante disso, este relato contribuiu para acrescentar nos dados estatísticos dessa associação rara, além de destacar
a importância desse conhecimento para diagnóstico e tratamento
de suas possíveis complicações pelos especialistas em dor e médicos
em geral.
Fármacos antidepressivos com atividade serotoninérgica podem
causar hiperprolactinemia, que se associa à galactorreia, ginecomastia, irregularidades menstruais e disfunção sexual5. A prolactina é
um hormônio lactogênico de base proteica, produzido pela glândula
adeno-hipófise, tendo sua regulação controlada pelo hipotálamo. O
principal mecanismo fisiológico para controlar a secreção de prolactina é através da ação da dopamina, secretada por neurônios do hipotálamo, que inibe a prolactina. Além de outros mecanismos complementares, como também por ácido gama aminobutírico (GABA)
(efeito estimulador), somatostatina (efeito inibitório), acetilcolina,
noradrenalina e serotonina (efeito estimulador)5.
Existem duas hipóteses principais para explicar esses mecanismos
relacionados à dopamina. Primeiro, a serotonina modula a secreção
de prolactina via receptores pós-sinápticos. As vias que conectam a
secreção de prolactina e serotonina são numerosas. Além disso, no
sistema nervoso central, os neurotransmissores serotonina e dopamina também podem interagir6. Assim, os fármacos que bloqueiam
os receptores de dopamina, como antipsicóticos, ou aqueles que
aumentam a neurotransmissão serotoninérgica, como a duloxetina,
podem contribuir para o aumento da secreção de prolactina.
Em segundo lugar, a serotonina inibe os interneurônios produtores de GABA, o que pode levar à diminuição da inibição dopaminérgica com aumento da secreção de prolactina. A prevalência
de hiperprolactinemia induzida por antidepressivos é de 10,9 a
17,4%7, e os ISRSs, principalmente a sertralina, têm sido relatados
como a causa mais frequente. Os dados relacionados a duloxetina
são mais controversos.
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Dor crônica pós-operatória após artrodese cervical emergencial com
enxerto de crista ilíaca - abordagem multimodal para um problema
multifatorial. Relato de caso
Chronic postsurgical pain after emergency cervical fusion with iliac crest graft - a multimodal
approach to a multifactorial problem. Case report
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor crônica pós-operatória
é uma importante complicação cirúrgica com impacto na qualidade de vida. A dor persistente após artrodese cervical pode ser
secundária ao posicionamento do paciente, abordagem cirúrgica
cervical ou lesão nervosa durante colheita de enxerto ilíaco. As
opções terapêuticas para dor crônica pós-operatória têm alguma
sobreposição com o tratamento da dor neuropática. No entanto,
outros mecanismos de dor podem estar presentes nestes pacientes.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, 51 anos, que
se apresentou com dor persistente cinco anos após artrodese cervical emergencial, com enxerto de crista ilíaca. Foi encaminhado
para a unidade de dor crônica (UDC) para abordagem de meralgia parestésica. No entanto, foram encontradas e tratadas outras
etiologias de dor: dor cervical nociceptiva; dor lombar miofascial
e dor neuropática pós-operatória inguinal. A abordagem terapêutica utilizada incluiu farmacoterapia com anticonvulsivantes,
antidepressivos e opioides fracos, adesivo de capsaicina a 8% e
bloqueios regionais. Após quase dois anos de seguimento, foi
possível oferecer alta da UDC com queixas álgicas mínimas e
retorno da atividade física basal.
CONCLUSÃO: Apesar de o paciente ter passado por um longo
período sob tratamento insuficiente de dor pós-operatória, uma
abordagem multimodal tendo como alvo diferentes etiologias de
dor permitiu obter um controle álgico satisfatório e o retorno à
atividade física basal.
Descritores: Bloqueio nervoso, Dor crônica, Dor pós-operatória, Terapia combinada, Tratamento farmacológico.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic postsurgical
pain is a major surgical complication with an impact on quality
of life. Persistent pain following cervical fusion with iliac crest
graft can be due to patient positioning, cervical surgical technique or nerve injury during iliac crest harvesting. Treatment
options for chronic postsurgical pain overlap with those recommended for neuropathic pain. However, other pain mechanisms
may be present in these patients.
CASE REPORT: Male patient, 51-year-old, with persistent
pain five years after emergency cervical arthrodesis with an iliac
crest graft. The patient was referred to the chronic pain department (CPD) for management of meralgia paresthetica. However, other significant pain etiologies were found and treated
such as nociceptive neck pain, myofascial lumbar pain, and inguinal neuropathic postsurgical pain. The therapeutic approach
included multimodal pharmacotherapy with anticonvulsants,
antidepressants, weak opioids, topical capsaicin 8% patch, as
well as nerve blocks. After almost two years of follow-up, CPD
discharge was possible, with minimal pain and return to baseline activity.
CONCLUSION: Although the patient had a long course of undertreated postsurgical pain, a multimodal approach targeting
different pain etiologies allowed the achievement of satisfactory
pain control and return to baseline physical activity.
Keywords: Chronic pain, Combined modality therapy, Drug
therapy, Nerve block, Pain, Postoperative block.
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A dor crônica (DC) é definida pela Associação Internacional para
o Estudo Dor como dor que persiste ou recorre por um período
maior de três meses. É uma das principais causas para a busca de
atendimento médico em todo o mundo, com impacto relevante na
morbidade e qualidade de vida1-3.
A dor crônica pós-operatória é um tipo de DC que se desenvolve ou
aumenta de intensidade após um procedimento cirúrgico1. É considerada uma complicação cirúrgica importante que pode prejudicar a
reabilitação e retardar o retorno do indivíduo à funcionalidade basal
pré-operatória. A prevalência é variável, mas até 30% dos pacientes
apresentam algum grau de dor pós-operatória (DPO) um ano após
um procedimento cirúrgico2,3.
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DPO após a cirurgia de artrodese cervical pode surgir do posicionamento do paciente ou das técnicas cirúrgicas. Quando a crista ilíaca
é coletada, pode ocorrer dor persistente no local doador, geralmente
devido a lesão no nervo4.
Pesquisas demonstraram que a DPO geralmente tem características
neuropáticas - parestesia, hiperalgesia e/ou alodínia. Portanto, muitas abordagens recomendadas para DPO foram derivadas do manejo da dor neuropática5.
Anticonvulsivantes, antidepressivos e lidocaína tópica têm sido sugeridos como opções de tratamento de primeira linha. Analgésicos
- paracetamol, anti-inflamatórios não esteroides (AINES) e opioides
fracos - também são utilizados. Abordagens terapêuticas invasivas,
como neuromodulação, bloqueios nervosos e ablações, são geralmente reservadas para pacientes com dor refratária5,6.
Embora a DPO tenha predominantemente características neuropáticas, outras etiologias podem coexistir e ser negligenciadas.
Portanto, uma entrevista clínica completa e exame físico são essenciais para identificar etiologias específicas e gerenciar a DPO5.
Além disso, o tratamento pode ser dificultado pela longa duração
da dor, pois a complexidade da fisiopatologia da dor aumenta ao
longo do tempo com a amplificação da resposta à dor, remodelação do sistema nervoso e mudanças na expressão gênica, que podem se tornar permanentes. Estratégias de tratamento multimodais precoces e eficazes são fundamentais para evitar este processo
possivelmente irreversível e retornar os pacientes a níveis regulares
de funcionalidade7.
O presente trabalho relata a abordagem em um paciente que apresentou dor crônica pós-operatória, através da identificação e gerenciamento de uma condição multifatorial. O objetivo foi explorar a
evolução clínica do paciente desde o seu encaminhamento para a
unidade de dor crônica (UDC).

confirmou o diagnóstico de meralgia parestésica. O paciente foi então encaminhado à UDC para tratar esta condição.
Na primeira avaliação da UDC, o paciente declarou várias queixas
de dor persistentes desde o período pós-operatório: dor anterolateral
na coxa e região inguinal do membro inferior direito medida pela
Escala Numérica (EN=7), dor no pescoço (EN=4) e dor lombar
(EN=5).
Após o exame físico, foi possível determinar melhor a caracterização
da dor do paciente. Foram identificados: hiperalgesia e alodínia na
coxa anterolateral e região inguinal do membro inferior direito e
vários pontos de gatilho no quadrado lombar direito (QL) e eretor
da coluna (ES).
A partir do diagnóstico, foi indicado um exame de ressonância
magnética da coluna vertebral, que acusou uma hérnia lombar sem
compressão ou radiculopatia e nenhuma evidência de doença cervical; bem como uma eletromiografia do membro inferior direito
apresentando meralgia parestésica.
A conclusão foi que o paciente tinha várias etiologias de DC pós-operatória: meralgia parestésica (que motivou o encaminhamento),
dor nociceptiva no pescoço e dor miofascial lombar. Uma vez identificados os diferentes mecanismos da dor, foi iniciada uma abordagem multimodal.
Foram prescritos fármacos orais visando diferentes receptores de dor.
O paciente cumpriu o esquema a seguir durante 15 meses: pregabalina 300 mg/dia, duloxetina 60 mg/dia, tramadol 200 mg/dia; e
associação fixa de paracetamol 325 mg + tramadol 37,5 mg como
terapia de resgate.
A meralgia parestésica foi focada diretamente por meio de um bloqueio do nervo cutâneo lateral do fêmur (NCLF) guiado por ultrassom usando 10 mg de ropivacaína perineural (0,2%) e 4 mg de
dexametasona.
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Seguimento de quatro meses após a admissão
Na primeira consulta de acompanhamento, o paciente declarou
mitigação da dor no pescoço (EN=0); persistência da dor lombar
(EN=5); mitigação da dor anterolateral na coxa direita (EN=0), mas
persistência da dor inguinal com alodínia e parestesia (EN=6).
Para tratar a dor neuropática inguinal persistente, foi aplicado um
adesivo de 8% de capsaicina na área afetada. Um mês após este tratamento, o paciente declarou a mitigação da dor inguinal (EN=0).
No entanto, uma avaliação realizada três meses após o tratamento
mostrou recorrência da dor (EN=5, em média). Assim, foi realizada
uma segunda sessão de adesivo de capsaicina a 8%. A avaliação da
dor, três meses após o segundo tratamento, mostrou mitigação da
dor (EN=0).

As diretrizes CARE (Case Report) foram usadas para preparar
este manuscrito com o intuito de aumentar a precisão, transparência e utilidade para a comunidade8,9. Para a publicação deste
relato de caso, foram obtidos o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE) do paciente por escrito e a aprovação do
comitê de ética.
Paciente do sexo masculino, 51 anos de idade, chegou à UDC com
várias queixas de dor no pescoço, membro inferior e lombar.
Estes sintomas haviam começado cinco anos antes do encaminhamento, quando o paciente - anteriormente saudável e assintomático
- sofreu uma queda de 8 metros em um acidente de trabalho, resultando em uma fratura C6 com paraparesia dos membros superiores.
Após o acidente, foi realizada uma artrodese cervical de emergência
com placa e enxerto ósseo de crista ilíaca do lado direito e, no período pós-operatório imediato, o paciente se recuperou de todos os
déficits neurológicos previamente declarados.
Após a alta hospitalar, o paciente passou por reavaliações regulares
com seu cirurgião e relatou ter dores na coxa anterolateral direita e
na região inguinal, com características neuropáticas.
O tratamento com AINES e paracetamol (325 mg) associado a tramadol (37,5 mg) foi iniciado. Cinco anos após o acidente, devido
a queixas contínuas de dor, foi realizada uma eletromiografia, que
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Seguimento de 12 meses após a admissão
Na segunda consulta de acompanhamento, o paciente declarou mitigação da dor no pescoço, coxa direita anterolateral e dor inguinal
(EN=0), mas persistência da dor lombar miofascial (EN=5).
Para abordar a dor lombar do paciente, foram realizados bloqueios
nervosos guiados por ultrassom do ES e quadrado lombar (QL)
usando 40 mg de ropivacaína (0,2%) e 4 mg de dexametasona.
Na última consulta de acompanhamento (22 meses após a admissão), constatou-se que o paciente apresentava dor residual. Ele tinha
reiniciado um plano de atividade física regular pela primeira vez

Dor crônica pós-operatória após artrodese cervical emergencial com enxerto de crista
ilíaca - abordagem multimodal para um problema multifatorial. Relato de caso

Acidente e cirurgia

Bloqueio de NCLF
(GU) - ropivacaína
perineural
(0,2%) 10 mg e
dexametasona 4 mg

Bloqueio de ESP
e QL (GU)
- ropivacaína
perineural
(0,2%) 40 mg e
dexametasona 4 mg

• Dor anterolateral
na coxa e região
inguinal (EN=7)
• Dor no pescoço
(EN=4)
• Dor lombar (EN=5)

• Dor anterolateral
na coxa (EN=0)
• Dor inguinal
(EN=6)
• Dor no pescoço
(EN=0)
• Dor lombar (EN=5)

Encaminhamento
para a Unidade
de Dor Crônica

2º seguimento

5 anos
AINEs e Paracetamol + Tramadol (325 mg/37,5 mg)

Dor residual

Alta

8 meses
4 meses

10 meses

1º seguimento
Avaliação
pós-operatória
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Adesivo de capsaicina
a 8% - região inguinal
(2 sessões)

• Dor anterolateral
na coxa (EN=0)
• Dor inguinal (EN=6)
• Dor no pescoço
(EN=0)
• Dor lombar (EN=5)

15 meses
Pregabalina 300 mg/dia
Duloxetina 60 mg/dia
Tramadol 200 mg/dia
Paracetamol 325 mg +
tramadol 37,5 mg SOS

Pregabalina
75 mg/dia
Paracetamol
325 mg +
tramadol
37,5 mg
SOS

Figura 1. Linha do tempo do relato de caso
NSAID = anti-inflamatórios não esteroides; EN = escala numérica; NCLF = nervo cutâneo lateral do fêmur; GU = guiado por ultrassom; ESP = plano do eretor da coluna;
QL = músculo quadrado lombar

desde a cirurgia, com boa tolerância. O controle otimizado da dor
permitiu uma redução na dose de fármacos orais: pregabalina 75
mg/dia e paracetamol 325 mg mais tramadol 37,5 mg como terapia
de resgate.
Após quase dois anos de acompanhamento, foi possível a alta da
UDC, com dor mínima e retorno à atividade basal. Até esta data, o
paciente não apresentou nenhuma recorrência de queixas anteriores.
DISCUSSÃO
O paciente sofria de dores crônicas pós-operatórias que duraram
cinco anos antes do primeiro contato com a UDC. Foram identificadas dores nociceptivas cervicais e lombares e dores neuropáticas
anterolaterais na coxa direita.
A hipótese era de que um componente significativo da DC do paciente estava relacionado com a coleta da crista ilíaca. Esta técnica
cirúrgica ainda é amplamente utilizada para defeitos ósseos, embora
existam algumas alternativas - aloenxertos, material de prótese e fatores de crescimento - pois os enxertos ósseos autólogos apresentam

propriedades mecânicas e biológicas adequadas e não apresentam
os potenciais riscos infecciosos e imunogênicos dos materiais heterólogos10. Entretanto, a coleta da crista ilíaca pode ser complicada
devido à DPO aguda, complicações vasculares e danos aos nervos
- na maioria das vezes o NCLF ou ilioinguinal11. A lesão desses nervos sensíveis pode levar à dor neuropática em suas áreas: a lesão do
NCLF leva à meralgia parestésica - dor anterolateral da coxa, parestesia e alodínia; a lesão do nervo ilioinguinal leva à dor neuropática
inguinal e superior da coxa. As opções de tratamento são as mesmas
de outras síndromes neuropáticas de dor12.
Como parte de uma abordagem multimodal, foi iniciada a farmacoterapia oral visando múltiplos receptores de dor. Também foi realizado um procedimento invasivo (bloqueio nervoso guiado por ultrassom) visando a dor mais intensa e limitante: a meralgia parestésica
ocasionada pela lesão documentada de NCLF. Esta técnica mitigou
o componente anterolateral de dor na coxa, o que evidenciou a persistência da dor inguinal na primeira avaliação de seguimento.
Como a persistência da dor inguinal estava em uma área limitada e
bem definida, foi realizado um ensaio com adesivo de capsaicina a
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8%. Este é um tratamento estabelecido para síndromes neuropáticas
de DC e acredita-se que atua através do esgotamento da substância
p e da disfunção induzida pelas fibras nociceptivas13,14. Neste caso,
duas sessões de capsaicina tópica foram suficientes para obter alívio
da dor neuropática inguinal.
Após 12 meses de abordagem multimodal, a dor cervical e a dor
nos membros inferiores direitos foram mitigadas. Entretanto, a dor
miofascial lombar com vários pontos-gatilhos (PG) no QL direito e
ESP persistiu (EN=5). A dor miofascial tem origem nos músculos e
na fáscia devido a trauma, inatividade física ou lesões do sistema osteoarticular, presente isoladamente ou, mais frequentemente, associada a outras síndromes dolorosas. As opções de tratamento variam
de farmacoterapia a técnicas de intervenção15. Os bloqueios de QL
e ES foram realizados para combater a dor lombar, com mitigação
da dor.
Este relatório apresentou um caso de DC pós-operatória. Embora
esta seja uma complicação cirúrgica comum, ainda não se chegou a
um consenso sobre estratégias eficazes de prevenção perioperatória16.
As técnicas de anestesia local parecem reduzir a incidência de DC
pós-operatória em algumas cirurgias, mas isto ainda é inconclusivo
na coleta da crista óssea ilíaca16,17. Uma vez estabelecida a DC pós-operatória, não é raro que seja subtratada por algum tempo, devido
a limitações diagnósticas e terapêuticas. Como isso pode ter um impacto na condição resultante dos pacientes, os autores enfatizam a
importância de um diagnóstico e de um tratamento adequado em
tempos oportunos16.
O presente caso foi particularmente desafiador devido a um longo curso de DPO com tratamento inadequado. De fato, os autores
consideram o tempo longo da dor subtratada como uma limitação
importante para o tratamento da dor deste paciente. Também é
importante notar a limitação resultante de períodos irregulares de
tempo entre cada reavaliação da dor, trazidos por restrições quanto
ao agendamento de consultas na UDC.
A presença de múltiplas etiologias de dor envolvidas também aumentou o desafio do caso. A identificação e o direcionamento individual (com diferentes abordagens técnicas) de cada etiologia de
dor foi um ponto forte da gestão neste caso e permitiu alcançar o
controle da dor e o retorno à funcionalidade basal.

também gostariam de salientar a importância de visar diferentes mecanismos de dor, por vezes utilizando uma variedade de abordagens
técnicas, com o objetivo de melhorar a condição geral dos pacientes.

CONCLUSÃO

14.

A DC pós-operatória é relativamente comum e pode ter um profundo impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes. O intuito
deste relato de caso é aumentar a conscientização sobre esta situação
clínica e o fato de que ainda é frequentemente subdiagnosticada. A
identificação e o encaminhamento em tempo oportuno às unidades de tratamento apropriadas são muito importantes. Os autores
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