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EDITORIAL

Estamos mesmo translacionando o conhecimento da dor para a prática clínica?
Are we really translating pain knowledge to clinical practice?
DOI 10.5935/2595-0118.20220033-pt

A pesquisa científica na área da saúde se faz de distintas maneiras, desde a pesquisa pré-clínica laboratorial (pesquisa básica), passando pelos
estudos observacionais e ensaios clínicos (pesquisa clínica) para, então, ser diretamente aplicada à população (pacientes). Não é seguro fazer
a transição direta do estudo de células individuais ou sistemas orgânicos para o teste em pacientes, abrindo espaço para a pesquisa translacional. Esta se destina a estabelecer conexão entre pesquisa básica e inovação em saúde, de modo a gerar produtos, tais como vacinas, fármacos,
terapias não farmacológicas, equipamentos ou, ainda, serviços e políticas que possam beneficiar a população. Neste contexto, a pesquisa
translacional objetiva a aplicação dos achados de pesquisas laboratoriais e estudos pré-clínicos para idealização e desenvolvimento de ensaios
clínicos, bem como adoção de melhores práticas clínicas1,2.
Embora a nomenclatura seja recente, essa discussão sobre a ligação entre o conhecimento científico básico e o desenvolvimento de produtos
e processos inovadores tem origem em práticas antigas de investigação e se estabeleceu após o Projeto Genoma Humano, em 1990, fortalecendo-se a partir da publicação de um editorial do Journal of the American Medical Association (JAMA), em 2002, ao discutir a necessidade
de aplicar avanços adquiridos por meio da pesquisa básica para melhorar a saúde dos pacientes através de novidades nas áreas de prevenção,
diagnóstico, prognóstico e tratamento de doenças. Em 2003, o National Institute of Health (NIH), nos Estados Unidos, começou a priorizar
a pesquisa translacional3 e, em 2022, a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) lançou a campanha mundial intitulada Global
Year for Translating Pain Knowledge to Practice, que, em português, pode ser traduzida como Ano Global para translacionar ou traduzir o
conhecimento da dor para a prática e visa aumentar a conscientização sobre o conhecimento da dor e como ela pode beneficiar aqueles que
vivem com dor.
Além da nova terminologia, desenvolveu-se também uma sistematização para a sua prática por meio de metodologias aperfeiçoadas e sistemas
de informação mais eficazes, a exemplo de sistemas em rede. Mas, como assegurar que as descobertas geradas por meio da pesquisa básica
gerem ganhos para a saúde da população humana?
Em termos mais elucidativos, um pesquisador da área básica da dor pode identificar, por exemplo, um receptor importante para uma determinada terapia analgésica. Com base nesta informação, pesquisadores da ciência translacional podem avaliar uma série de combinações
terapêuticas para desenvolver um fármaco ou uma intervenção não farmacológica, a fim de atingir o efeito esperado, realizando avaliações em
modelos laboratoriais com animais e determinando o protocolo com sugestão de dose, de efeito terapêutico e de efeitos adversos ou toxicidade. Então, testados o efeito e a segurança da terapia, pesquisadores da ciência aplicada podem iniciar ensaios clínicos em humanos que tenham
condições específicas de dor para testar a eficácia, a responsividade e a segurança clínica. Embora presuma-se que a pesquisa translacional deve
ser esse elo entre ciência básica e aplicada, na maioria dos casos, não há articulação entre as duas.
Frequentemente, o conhecimento produzido via ciência básica não é bem aproveitado ou, ainda, no máximo, seu aproveitamento ocorre de
maneira muito lenta e pouco promissora. Com o advento da pesquisa translacional, observa-se uma tendência à continuidade do trabalho do
pesquisador com a articulação entre o laboratório e a clínica.
No entanto, no atual cenário mundial da pesquisa translacional, existe um verdadeiro hiato entre a pesquisa básica, o pronto acesso dos pacientes a novos produtos e a prestação de assistência, tornando-se um enorme desafio a ser superado. Nos últimos anos, o investimento nesse
tipo de pesquisa tem crescido muito e diversas descobertas sobre a neurociência da dor aconteceram, porém o impacto na aplicação de novos
diagnósticos e terapias para dor não tem atingido progresso correspondente no que se refere ao desenvolvimento de novos diagnósticos e
intervenções de longo prazo para o tratamento da dor crônica, não produzindo marcos terapêuticos na mesma proporção.
Este é um problema icônico, visto que a prevalência de pessoas afetadas pela dor crônica tem aumentado muito em quaisquer faixas etárias, o
que aumenta o impacto econômico mundial da dor e, na contramão, não tem ocorrido importantes avanços no que concerne a intervenções
para manejo da dor há cerca de 20 anos. Por outro lado, também não se tem observado tamanho progresso de estratégias metodológicas de
pesquisa translacional quanto ao desenvolvimento e avaliação de modelos pré-clínicos até o delineamento e execução de ensaios clínicos.
Em que proporção a dor em animais de laboratório se assemelha com a condição humana? Modelos pré-clínicos de dor mimetizam a condição de dor crônica na mesma magnitude que a dor aguda? Estaríamos acomodados aos modelos já existentes? É chegada ou passada a hora de
refletirmos e buscarmos novas opções metodológicas para maior compreensão dos novos conceitos em dor de forma a promover efetiva otimização translacional? As perguntas realizadas e respondidas em estudos pré-clínicos são relevantes para estudos de diagnóstico ou tratamento
clínico? As perguntas mais adequadas e relevantes têm sido feitas pelos cientistas? A solução de problemas de saúde reais tem sido considerada
na ciência básica contemporânea? Quem está fazendo e testando as perguntas? Qual o nível de articulação entre cientistas e clínicos? Essas
perguntas são importantes e, embora não haja respostas prontas ou únicas nos diferentes cenários, disparam uma importante reflexão.
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Apesar da sua importância, o conhecimento adquirido por meio
da ciência básica não deve ser assumido de forma ipsis litteris para
promover melhor assistência aos pacientes, ou seja, não é possível
assegurar que os fenômenos que acontecem em animais de laboratório se replicam e reproduzem exatamente da mesma maneira e
na mesma proporção em seres humanos com dor clínica. Não é tão
simples assim! Essa compreensão rasa talvez contribua para o fracasso do potencial translacional da ciência.
Não obstante, faz-se necessária cautela ao criticar a ciência translacional ou os cientistas, visto que distintos fatores que afetam o progresso precisam ser considerados, tais como falta de modelos de dor
relevantes; estratégias de avaliação limitadas; diferenças de espécies
entre animais de laboratório e seres humanos; falhas de relato, de
execução, de análise e/ou de interpretação de ensaios clínicos; restrições regulatórias e divergências entre países.
Não há dúvidas de que a compreensão de mecanismos fisiopatológicos das doenças, assim como os mecanismos de ação de intervenções
farmacológicas e não farmacológicas para dor, especialmente da dor
crônica, são importantes e acrescentam valor e segurança ao raciocínio clínico dos profissionais, assim como induzem o raciocínio de
cientistas para idealização de novas hipóteses e investigações, no intuito de gerar avanços na área clínica que refletem o investimento de
tempo e recursos financeiros.
Entretanto, no contexto atual, provavelmente a mais adequada e viável estratégia seja realizar o raciocínio translacional reverso, a partir
da verificação de ocorrências com os pacientes e, então, proposição
de modelos de dor e métodos de avaliação condizentes com a situação-problema. Esta direção do pensamento de retroalimentação (da
clínica para a ciência) favorece o aperfeiçoamento da ciência básica,
promovendo avanço e efetiva contribuição para a saúde da população humana.
O conhecimento sobre dor não pode morrer na bancada da ciência
básica. Ele precisa de continuidade para ser promissor ao ponto de
influenciar, em dado momento, a assistência ao paciente com dor.
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Por outro lado, embora a tomada de decisão clínica seja pautada na
eficácia terapêutica oriunda de ensaios clínicos randomizados e, em
maior escala, de revisões sistemática com meta-análise, o conhecimento produzido por meio das ciências básica e translacional são
imprescindíveis para prover os profissionais especialistas em dor com
informações precisas e confiáveis sobre não somente o que e como
funciona, mas porque funciona.
Nesse sentido, a relevância clínica deve ser a prioridade da tomada de
decisão de pesquisadores da ciência translacional da dor. Simultaneamente, é necessário compreender a complexidade dos fenômenos e a
magnitude dos problemas em saúde, assumindo que os futuros avanços da atuação clínica no cenário da dor crônica deverão ser resolvidos
por equipes que envolvam a interdisciplinaridade, de forma colaborativa, por meio de múltiplos saberes e complementação de competências, e cientistas engajados para juntos buscarem a solução para um
único problema. Ademais, as organizações, sociedades, instituições e
agências de financiamento devem incentivar e induzir a liderança para
que os cientistas percebam e foquem na necessidade de técnicas e estratégias inovadoras com ênfase em metas clínicas reais para o manejo
da dor. Todos estes fatores, tomados em conjunto, tendem a favorecer
o sucesso futuro da pesquisa translacional na área da dor.
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. Aracaju, SE, Brasil.
http://orcid.org/0000-0003-1432-0737
E-mail: editor.brjp2223@dor.org.br
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Intervenção multidisciplinar breve para manejo da dor crônica: estudo
piloto de viabilidade
Brief multidisciplinary intervention for chronic pain management: pilot feasibility study
Yasmin Cardoso Metwaly Mohamed Ali1, Áquila Lopes Gouvêa2, Milena Santos de Oliveira3, Sara Martini1, Hazem Adel Ashmawi4,
Marina de Góes Salvetti1
DOI 10.5935/2595-0118.20220027-pt

RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor crônica provoca impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos e requer
atenção multidisciplinar. O objetivo deste estudo foi avaliar a
viabilidade de uma intervenção multidisciplinar breve para manejo da dor crônica.
MÉTODOS: Estudo clínico de viabilidade. Os participantes
foram pessoas com dor crônica. A intervenção teve foco psicoeducativo e foi realizada em grupo, por seis semanas, com um encontro semanal de duas horas. Os participantes receberam educação sobre manejo da dor, praticaram alongamento e técnicas
de relaxamento. A intervenção foi aplicada por duas enfermeiras,
uma psicóloga e uma fisioterapeuta. O objetivo específico deste
estudo foi avaliar a viabilidade da intervenção por meio de indicadores de aceitabilidade e viabilidade.
RESULTADOS: Identificaram-se 48 pessoas com dor crônica
elegíveis para participar do estudo. Entre os indicadores de aceitabilidade, a taxa de aceitação para participar da intervenção foi
de 52% e a taxa de retenção foi de 60%. A taxa de adesão às
recomendações foi moderada para caminhada (53,3%) e satisfatória para alongamento (100%) e relaxamento (73,3%). Quanto aos indicadores de viabilidade, foram considerados “ótimos”:
o acesso ao local da intervenção (83,3%), a sala da intervenção
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(66,6%), o conteúdo da intervenção (86,6%) e o número de sessões (46,6%). Todos os participantes (100%) sugeriram aumentar o número de sessões.
CONCLUSÃO: A intervenção multidisciplinar breve para manejo da dor crônica foi considerada viável e deve ser testada e
implantada em serviços de atenção primária e serviços ambulatoriais especializados no tratamento da dor.
Descritores: Autoeficácia, Dor crônica, Educação em saúde, Estudos de viabilidade, Manejo da dor, Terapia cognitivo-comportamental.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic pain has a negative impact on the quality of life of individuals and requires
multidisciplinary attention. The aim of this study was to assess
the feasibility of a brief multidisciplinary intervention for the
management of chronic pain.
METHODS: A pilot feasibility study. The participants were individuals with chronic pain. The intervention had a psychoeducational focus and was carried out in a group for six weeks, with
a two-hour weekly meeting. Participants received education on
pain management, practiced stretching and relaxation techniques. The intervention was applied by two nurses, a psychologist
and a physical therapist. The specific objective of this study was
to assess the feasibility of the intervention through indicators of
acceptability and feasibility.
RESULTS: Forty-eight people with chronic pain eligible to
participate in the study were identified. Among the acceptability indicators, the acceptance rate to participate in the intervention was 52% and the retention rate among participants
was 60%. The rate of adherence to the recommendations was
moderate for walking (53.3%) and satisfactory for stretching
(100%) and relaxation (73.3%). As for the feasibility indicators, the following aspects were considered “great”: access to
the intervention site (83.3%), the intervention room (66.6%),
the intervention content (86.6%) and the number of sessions
(46.6%). All participants (100%) suggested increasing the
number of sessions.
CONCLUSION: The brief multidisciplinary intervention for
chronic pain management was considered feasible and should be
tested and implemented in primary care services and outpatient
services specialized in pain management.
Keywords: Chronic pain, Cognitive behavioral therapy, Feasibility studies, Health education, Pain management, Self-efficacy.
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INTRODUÇÃO
A dor crônica provoca prejuízos físicos, emocionais e sociais1-6. Estudos realizados em diferentes populações indicam que a prevalência
de dor crônica em adultos varia entre 30% e 45%1,3-7. Estudos desenvolvidos no Brasil mostram prevalência ainda mais elevada, entre
29,3% e 73,3%8.
Intervenções com abordagem multidisciplinar, estratégias educativas e de terapia cognitivo-comportamental (TCC) têm mostrado
resultados promissores no manejo da dor crônica, contribuindo para
reduzir a intensidade de dor e os sintomas depressivos, melhorando
a funcionalidade e a percepção de autoeficácia9-14.
A autoeficácia tem se mostrado uma variável importante no contexto
da dor crônica, pois está associada com melhor controle da dor, melhor funcionalidade e menos sintomas depressivos15-17. Além disso, o
fortalecimento da autoeficácia pode contribuir para as modificações
de comportamento necessárias para manejo da dor crônica17,18.
Existem variadas propostas de intervenções não farmacológicas para
o manejo da dor crônica que utilizam estratégias educativas e cognitivo-comportamentais e podem contribuir para fortalecer a autoeficácia dos pacientes17,18. Há abordagens intensivas, de longa duração
e com elevada carga-horária10,19-22 e há intervenções “breves”, caracterizadas por curta duração e carga horária reduzida9,23. Não está claro, no entanto, o tempo de duração e/ou modo de entrega ideal para
estas intervenções. As intervenções breves podem ter menor custo
de execução e menor taxa de abandono ao longo das sessões, mas
poucos estudos investigaram esta abordagem.
Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar aceitabilidade e viabilidade de uma intervenção multidisciplinar breve para manejo da
dor crônica.
MÉTODOS
Este estudo de viabilidade seguiu as recomendações TiDier e CONSORT 2010-Checklist24 para estudos-piloto ou ensaios de viabilidade e utilizou metodologia de Sidani e Braden para desenvolvimento
e avaliação de intervenções complexas em saúde25.
O presente estudo foi desenvolvido na Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo (EEUSP), em parceria com o Ambulatório de Controle da Dor da Divisão de Anestesia (ACDDA) do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (ICHC-FMUSP).
A amostra, não probabilística, foi composta por pessoas com dor
crônica de etiologia variada atendidas no ACDDA, por pessoas interessadas por meio de anúncio realizado na rede social Facebook® e
demais pessoas indicadas pela comunidade da EEUSP que atenderam aos critérios de inclusão e aceitaram participar da intervenção
multidisciplinar breve denominada “Programa de Controle da Dor
Crônica” (PCDC).
Os critérios de inclusão foram idade entre 18 e 65 anos, queixa de
dor há mais de 6 meses e dor moderada a intensa (intensidade da
dor de acordo com a Escala Numérica Verbal de dor)26. Os critérios
de exclusão foram dor de origem oncológica, dificuldades de comunicação e compreensão, déficits motores e diagnóstico de demência.
Todos os potenciais participantes foram analisados quanto à elegibilidade para participar do estudo. Os pacientes que se encaixaram
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nos critérios de inclusão foram convidados a participar do estudo e
aqueles que aceitaram responderam a uma entrevista conduzida por
uma enfermeira.
Na entrevista, foram esclarecidos os objetivos e procedimentos do
PCDC e, com a manifestação de interesse dos pacientes, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). A entrevista foi guiada por um instrumento desenvolvido
especialmente para este estudo e permitiu o levantamento de dados
sociodemográficos e clínicos para caracterização da amostra.
Intervenção multidisciplinar breve: programa de controle da dor
crônica
A intervenção multidisciplinar breve, denominada Programa de
Controle da Dor Crônica (PCDC) testada neste estudo piloto, foi
proposta por duas enfermeiras e está descrita com maiores detalhes
no Manual da Intervenção (material suplementar), desenvolvido
para guiar e padronizar a entrega da intervenção.
O PCDC foi testado com seis semanas de duração, incluindo um
encontro semanal com duas horas de duração, totalizando 12h de
intervenção. As atividades foram realizadas no Laboratório de Habilidades em Enfermagem da EEUSP e aplicadas por quatro profissionais de saúde: uma enfermeira mestranda, uma enfermeira com
doutorado em enfermagem e aprimoramento em TCC, uma psicóloga com especialização em TCC e uma fisioterapeuta com especialização em Ortopedia e Traumatologia, Reeducação Postural Global
e Terapia Miofascial.
Cada sessão de 2h incluiu 1h de estratégias educativas, 45 minutos
de alongamentos supervisionados e 15 minutos de relaxamento. As
enfermeiras e a psicóloga ficaram responsáveis pelo conteúdo educativo, técnica de relaxamento e estratégias cognitivo-comportamentais e a fisioterapeuta ficou responsável pela orientação e prática
supervisionada do alongamento.
Na primeira sessão, foi realizada a apresentação do PCDC, das interventoras e dos participantes e foram estabelecidas as metas pessoais.
Os participantes receberam um kit com Cartilha e Folder educativos
sobre manejo da dor crônica, caderneta e caneta para anotações. Em
todas as sessões, um tema central foi explorado e foram realizados
exercícios cognitivos, orientados para o respectivo tema, sempre relacionado ao controle da dor (fisiologia básica da dor, manifestações
da dor crônica, exercício físico, estresse, ritmo nas atividades, conservação de energia e higiene do sono).
Os pacientes realizaram tarefas de casa entre as sessões, incluindo
anotações sobre situações estressantes e pensamentos negativos, os
quais seriam trabalhados pela psicóloga e enfermeiras na sessão seguinte. As tarefas ajudaram a promover reestruturação cognitiva, por
meio da compreensão da relação entre pensamento, emoção e comportamentos, no contexto da dor crônica.
O fundamento teórico para a associação das diferentes técnicas utilizadas nesta intervenção foi a Teoria da Autoeficácia, proposta por
Bandura27, que explica que a percepção de autoeficácia é baseada
em quatro fontes de informação: realizações pessoais, observação de
experiências, persuasão verbal e estado emocional, operacionalizadas
na intervenção conforme descrito a seguir.
Para realizações pessoais, foram estabelecidas metas individuais em
relação às novas habilidades aprendidas na intervenção (exercícios
de alongamento, caminhada e técnicas de relaxamento ao longo da
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semana). O alcance das metas foi monitorado e valorizado com o
objetivo de promover a melhora na percepção de autoeficácia. Para
observação de experiências, foram realizados exercícios de alongamento e relaxamento em grupo. A realização de atividades em grupo
permitiu a observação dos colegas vencendo o desafio de retomar
ou aprender uma nova habilidade, o que contribui para promover
melhora na percepção de autoeficácia. Para persuasão verbal, foram
conduzidas orientações e estratégias educativas utilizadas pelas intervencionistas. Estas reforçam o envolvimento com as atividades
propostas e promovem a melhora na percepção de autoeficácia.
Finalmente, para o estado emocional, técnica de relaxamento com
música e imaginação dirigida foram executadas.
Os indivíduos participaram de 15 minutos de relaxamento em todas as sessões e foram orientados a praticar a técnica em casa com
o auxílio de músicas suaves, promovendo melhora da percepção de
autoeficácia. Na última sessão, os participantes avaliaram a intervenção por meio de indicadores de aceitabilidade e viabilidade, segundo
o referencial teórico de Sidani e Braden25.
Os desfechos desse estudo foram aceitabilidade e viabilidade da intervenção. Os indicadores de aceitabilidade25 foram avaliados por meio
da taxa de aceitação em participar do estudo (número de pacientes
convidados que aceitaram participar), taxa de retenção dos pacientes
(número de pacientes que completaram o PCDC) e taxa de adesão
às recomendações da intervenção (uso da técnica de relaxamento e
prática de alongamentos/caminhada em casa, de duas a três vezes por
semana). A taxa de adesão às recomendações foi obtida por meio de
questões sobre frequência semanal da prática das atividades recomendadas. Esperava-se que os participantes realizassem a técnica de relaxamento, alongamento e caminhada duas a três vezes por semana.
Os indicadores de viabilidade25 foram os recursos humanos para a
entrega da intervenção (qualificação e treinamento das interventoras), os recursos materiais necessários (cadeiras universitárias, projetor multimídia, colchonetes para a prática do alongamento e relaxamento, aparelho de som, cadernetas e caneta para anotações), o
contexto (acesso ao local das sessões, sala utilizada, conteúdo oferecido e número de sessões) e o alcance da intervenção (capacidade de
atingir a população alvo)25.
Os indicadores de viabilidade serão apresentados de modo descritivo. Para avaliar o contexto, foi utilizado um instrumento impresso
contendo questões sobre o acesso ao local, sala utilizada para as sessões, conteúdo e número de sessões, classificados pelos participantes
como ótimo, bom, regular e ruim, além de espaço para sugestões e
comentários em cada um dos itens avaliados.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
da EEUSP (parecer nº 2.831.470) e da instituição coparticipante,
Hospital das Clínicas da FMUSP (parecer nº 3.339.401).
RESULTADOS
Durante o período de recrutamento e seleção, 202 pessoas foram
avaliadas quanto aos critérios para inclusão no estudo. Destes, 48
preencheram os critérios e declararam interesse em participar. A intervenção foi aplicada a dois grupos consecutivos (G1 e G2), com
10 e 15 pacientes, respectivamente, totalizando 25 participantes.
A análise das características dos participantes do programa (n=25)
mostrou que 88% eram mulheres com idade média de 55 anos, vi-
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vendo sem companheiro (52%) e com duração média de dor de 10
anos. Os diagnósticos mais frequentes foram fibromialgia, bursite,
artrose, hérnia discal e artrite reumatoide. Vale ressaltar que 60%
estavam desempregadas, afastadas do trabalho ou aposentadas, a
maioria era sedentária (80%) e o tempo médio de sono era de 5
horas e 30 minutos.
A análise dos indicadores de aceitabilidade mostrou que, entre os
48 pacientes convidados, 25 compareceram a uma ou mais sessões
da intervenção, caracterizando taxa de aceitação de 52%. Destes, 15
completaram, pelo menos, 5 sessões do PCDC, resultando em uma
taxa de retenção de 60%. Os principais motivos relatados para falha na conclusão do programa foram compromissos pessoais (cuidar
de familiares, audiências judiciais e viagem agendada previamente),
incompatibilidade com o horário de trabalho, dor intensa e dificuldades financeiras para arcar com os custos da passagem.
A taxa de adesão às recomendações da intervenção (realizar as habilidades aprendidas duas a três vezes por semana em casa) foi de 73,3%
para a técnica de relaxamento, 100% para o alongamento e 53,3%
para a caminhada.
A análise dos indicadores de viabilidade mostrou que os recursos
humanos disponíveis para a entrega da intervenção apresentaram
disponibilidade e qualificação adequada, pois as interventoras estiveram presentes em todas as sessões e tinham experiência na área de
dor, com formação compatível com os objetivos da intervenção. O
treinamento das interventoras foi padronizado e ocorreu com base
no Manual da Intervenção elaborado pelas enfermeiras, que treinaram as demais profissionais da psicologia e fisioterapia.
Os recursos materiais disponíveis para a entrega da intervenção foram cadeiras universitárias, mesa de apoio, colchonetes, caderneta,
projetor multimídia, pendrive, flipchart, canetas hidrográficas coloridas para flipchart, aparelho de som e CD de músicas instrumentais
suaves. Para as estratégias educativas, utilizou-se mesa, caderneta,
projetor e pendrive com a apresentação em Microsoft Power Point®,
que foi utilizado como recurso visual para apresentar o conteúdo
programado. O flipchart e as canetas foram utilizados para anotações
e esquemas.
Para as atividades de alongamento muscular e técnica de relaxamento, foram utilizados colchonetes e aparelho de som com músicas
suaves e sons da natureza para promover um ambiente relaxante.
A avaliação do contexto da entrega da intervenção mostrou que diversos itens foram avaliados pelos participantes como “ótimos”: o
acesso ao local (83,3%), a sala usada para a intervenção (66,6%), o
conteúdo abordado (86,6%) e o número de sessões (46,6%).
O acesso ao local foi considerado adequado devido à facilidade de
acesso por transporte público para chegar ao local da intervenção
(ônibus, trens e metrô), mas alguns participantes, que residiam mais
longe do local, relataram que o tempo gasto no transporte foi um
ponto negativo, gerando cansaço.
A sala onde ocorreram as sessões da intervenção foi considerada adequada, limpa e confortável pela maior parte dos participantes. No
entanto, um participante considerou que a sala era quente e três afirmaram que a sala era pequena para a realização dos alongamentos.
O conteúdo abordado foi considerado ótimo por todos os participantes (100%), com relatos de que o aprendizado foi impactante
para a vida toda devido à modificação de pensamentos em relação
à forma de ver o mundo e a si mesmo. Os novos conhecimentos
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e habilidades proporcionaram o esclarecimento de muitas dúvidas
relacionadas à dor crônica e ajudaram a lidar melhor com a dor. Um
dos participantes, no entanto, afirmou que gostaria que os conteúdos fossem aprofundados.
Apenas 46,6% dos participantes consideraram o número de sessões
“ótimo”, indicando que o programa deveria ter mais sessões ou poderia ser oferecido de modo contínuo, pois os conteúdos foram interessantes e estimularam o desejo de aprender mais sobre a dor. Os
participantes relataram que a prática das habilidades aprendidas em
grupo foi motivadora e demonstraram receio de ter dificuldade para
praticá-las individualmente.
Em relação ao indicador do alcance da intervenção, a população
alvo (pessoas com dor crônica) foi atingida e os participantes relataram que a intervenção proporcionou uma nova experiência
de tratamento para dor crônica, além do tratamento convencional já vivenciado.
DISCUSSÃO
A análise das características dos participantes mostrou um perfil
típico de pessoas com dor crônica, com predomínio de mulheres, idade média de 55 anos, desempregadas ou afastadas do trabalho, com dor há mais de 10 anos, sedentárias e com prejuízos
no padrão de sono. Pesquisas que analisaram populações com dor
crônica descrevem predomínio de mulheres, com idade entre 40
e 58 anos, cerca de 11 anos de escolaridade e fora do mercado de
trabalho8,9,19,29,30.
O tempo médio de dor entre os participantes do presente estudo
foi de 10 anos, assim como observado em outros estudos desenvolvidos em populações com dor crônica19,21,31. Em relação ao
padrão de sono, identificou-se em torno de 5 horas de sono por
noite entre os participantes deste estudo, à semelhança de outros
estudos em pessoas com dor crônica32,33. Observou-se também
elevada taxa de sedentarismo, característica frequente em populações com dor crônica34,35.
No presente estudo, os principais diagnósticos etiológicos da dor
foram fibromialgia, bursite, artrose, hérnia discal e artrite, à semelhança de outros estudos que analisaram populações com dor crônica9,21,29,30.
Os indicadores de aceitabilidade e viabilidade da intervenção foram
positivos, exceto o número de sessões, que foi avaliado como insuficiente. Este achado pode ser explicado pela melhora da sociabilidade e do senso de pertencimento dos participantes, promovidos pela
convivência no grupo, o que pode ter gerado o desejo de continuar
com as sessões.
Estudo nacional semelhante, composto por programa psicoeducativo para manejo da dor crônica aplicado por equipe multiprofissional, com estratégias cognitivo-comportamentais, teve duração de
oito semanas, com dois encontros semanais e duas horas de duração,
totalizando 32 horas9. Os resultados foram similares aos do presente
estudo, que utilizou estratégias semelhantes, mas foi oferecido de
modo breve, com apenas 12 h de duração.
A qualificação das interventoras no presente estudo foi semelhante
à observada por outros autores10,20,31. Revisão sistemática que analisou intervenções multidisciplinares com educação para manejo da
dor crônica destacou que as intervenções foram executadas por, pelo
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menos, dois profissionais de diferentes disciplinas, sendo mais frequentes os fisioterapeutas, psicólogos e enfermeiros31.
Em relação ao conteúdo da intervenção, utilizou-se educação em
dor, estratégias de reestruturação cognitiva, exercícios de alongamento e técnicas de relaxamento muscular progressiva, aspectos
fundamentais para a qualidade do cuidado ao paciente com dor32.
Outros estudos testaram técnicas de relaxamento, meditação e controle do estresse em pacientes com dor crônica e encontraram resultados positivos9,33.
Estudo que analisou os efeitos de uma intervenção de quatro semanas com relaxamento muscular progressivo evidenciou redução nos
sintomas de ansiedade e depressão de pessoas com dor crônica33. A
autopercepção do estado fisiológico é uma das fontes de informação
da crença de autoeficácia e pode favorecer o fortalecimento desta
crença, contribuindo para o sucesso do tratamento27.
Intervenção baseada em TCC que utilizou o relaxamento como
um dos elementos do programa mostrou que o grupo experimental
apresentou melhora da crença de autoeficácia, que facilitou o controle da dor crônica10. O alongamento e as técnicas de relaxamento
são elementos que potencializam a intervenção, proporcionando
mudanças mais expressivas, se comparadas a intervenções que utilizam somente a educação em dor34.
O alcance da intervenção foi considerado adequado, pois foi possível
atingir a população alvo. No entanto, a perda de pacientes ao longo
do programa foi elevada (40%) e deve ser minimizada em futuros
estudos. Pesquisas semelhantes mostraram perdas entre 11% e 50%
ao longo de programas semelhantes20-22.
Para reduzir as perdas de pacientes ao longo da intervenção, sugere-se oferecer este tipo de programa em local próximo às residências
dos participantes e em mais de uma opção de horário e dia da semana. Estudos destacam a valorização de programas em grupo realizados na atenção básica e, principalmente, em unidades que possuem
Estratégia Saúde da Família, pois promovem a educação em saúde
e participação ativa do participante, transformando seu comportamento em busca de melhores resultados em saúde35-37.
Este estudo tem limitações que devem ser explicitadas: utilizou-se de um método pouco usual para o recrutamento de pacientes
(Rede social Facebook®), devido à dificuldade encontrada na disponibilidade e possibilidade de participação dos pacientes do ACDDA do ICHC-FMUSP. As dificuldades relatadas pelos potenciais
participantes estavam relacionadas à dificuldade de acesso ao local
do estudo e dificuldades financeiras para pagar o transporte, o que
também esteve associado às perdas ao longo da intervenção, resultando em uma amostra muito reduzida. Outras limitações foram a
oferta da intervenção no primeiro andar do prédio e em apenas um
dia da semana, fatores que podem ter dificultado a participação
de pessoas com dificuldades de mobilidade e pessoas que tiveram
outros compromissos nas datas da intervenção. Além disso, os instrumentos de coleta de dados deste estudo foram aplicados pelas
próprias interventoras, o que pode ter influenciado, de alguma
maneira, as respostas dos participantes.
Os pontos fortes deste estudo foram a proposição de uma intervenção aceitável e viável para tratamento da dor crônica, de modo complementar o tratamento farmacológico. Este estudo piloto apresentou dados que permitirão o refinamento da proposta de intervenção
multidisciplinar breve para manejo da dor crônica. Em breve, será
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possível testar esta intervenção com desenhos de estudo mais robustos e amostras maiores, pois são escassas intervenções nacionais desta
natureza para pessoas com dor crônica.
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CONCLUSÃO
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A intervenção multidisciplinar breve para manejo da dor crônica
foi considerada aceitável e viável para pacientes com dor crônica e
deve ser testada em amostras maiores, com métodos mais robustos,
em serviços de atenção primária ou serviços ambulatoriais especializados.
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Atuação da enfermagem no gerenciamento da dor relacionada ao
uso da bomba de analgesia controlada pelo paciente durante o pósoperatório de cirurgia cardíaca
Nursing actions in the management of pain related to the use of a patient-controlled analgesia
pump during the postoperative period of cardiac surgery
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor aguda pós-operatória
acomete mais de 80% dos pacientes e, aproximadamente, em 75%
dos casos, é descrita como moderada a intensa. O alívio efetivo da
dor após cirurgia cardíaca assumiu um papel importante com a
introdução de protocolos de via rápida, necessitando de melhor
monitoramento e educação do paciente para sua efetividade. O
objetivo deste estudo foi verificar se o enfermeiro vem desempenhando um papel ativo durante o gerenciamento da dor, de forma
que isso traga impactos positivos ao paciente no controle álgico.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, descritivo e de
abordagem quantitativa, com dados coletados da plataforma digital Research Electronic Data Capture em março de 2020, referente aos dados inseridos no período entre outubro de 2018 e
outubro de 2019, totalizando 326 pacientes em pós-operatório
de cirurgia cardíaca que utilizaram bomba de infusão eletrônica
modelo CADD-Legacy ACP.
RESULTADOS: A média de idade foi de 59,9±14,9 anos
(n=326), com um público predominantemente do sexo masculino (73,9%). Dentre as características de bomba de analgesia
controlada pelo paciente (ACP), destacaram-se via de infusão
endovenosa (98,8%) e modo bolus/ACP (98,5%). Houve monitorização adequada de sinais vitais em conformidade em 96,6%
dos casos, orientação feita pelo enfermeiro no momento da instalação da bomba de ACP em 85,9% e controle da dor após suspensão da bomba de ACP em 94,2%. Com aqueles que tiveram
dor controlada após término da terapia, observou-se predominância do controle álgico em 95% dos pacientes (p=0,11).
CONCLUSÃO: Os resultados mostraram que protocolos bem
estabelecidos, monitoramento adequado e orientação correta do
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paciente quanto ao uso do dispositivo trazem impactos positivos
após suspensão da ACP.
Descritores: Analgesia controlada pelo paciente, Cirurgia torácica, Cuidados pós-operatórios.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Acute postoperative
pain affects more than 80.0% of patients and approximately
75.0% of cases are described as moderate to severe. Effective
pain relief after cardiac surgery has assumed an important role
with the introduction of fast track protocols, requiring better
monitoring and patient education for its effectiveness. The present study’s objective was to verify if nurses have been playing an
active role during pain management, so that this brings positive
impacts to the patient in pain control.
METHODS: A cross-sectional, descriptive study with a quantitative approach, with data extracted and collected from the digital platform Research Electronic Data Capture in March 2020,
referring to data entered in the period between October 2018
and October 2019, totaling 326 patients in the postoperative
period of cardiac surgery who used the electronic patient-controlled analgesia pump (PCA) model CADD-Legacy PCA.
RESULTS: Predominantly male subjects (73.9%), with a mean
age of 59.9±14.9 years. Among the characteristics of the PCA
pump, intravenous infusion (98.8%) and bolus/PCA mode
(98.5%) stood out. There was adequate monitoring of vital signs
in compliance in 96.6% of cases, guidance by the nurse at the
time of PCA pump installation in 85.9% and pain control after
suspension of the PCA pump in 94.2%. With those who had
pain controlled after the end of therapy, there was a predominance of pain control in 95% of patients (p=0.11).
CONCLUSION: The results show that well-established protocols, adequate monitoring, and the correct orientation of the patient regarding the use of the device, bring positive impacts after
suspension of PCA.
Keywords: Patient controlled analgesia, Postoperative care, Thoracic surgery.
INTRODUÇÃO
A definição revisada pela Associação Internacional para o Estudo
da Dor (IASP) conceitua a dor como “uma experiência sensitiva e
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emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada,
a uma lesão tecidual real ou potencial”1. A cirurgia cardíaca, que
provoca um trauma significativo na região torácica devido à esternotomia, é considerada uma das mais dolorosas2.
Considerada um fenômeno comum, pode causar sofrimento por expor os pacientes a riscos desnecessários, sendo uma das formas predominantes a dor aguda, provocando alteração de diversos mecanismos
fisiológicos, lesões ao organismo e estresse orgânico, acometendo mais
de 80% dos pacientes e, aproximadamente, em 75% dos casos, é descrita como de moderada a intensa, conforme o escore de dor3.
O controle da dor é frequentemente delegado aos enfermeiros que
estão em contato com o paciente à beira-leito. Dessa forma, é recomendada a implementação de programas de melhoria da qualidade
para o tratamento da dor, a fim de melhorar a analgesia pós-operatória, possibilitando a satisfação do paciente e redução da incidência
de dor crônica4.
O alívio efetivo da dor no período após cirurgia cardíaca assumiu
um papel importante com a introdução de protocolos de via rápida.
O conceito de analgesia controlada pelo paciente (ACP) possibilita
ao paciente complementar a analgesia, de acordo com sua necessidade. A ACP é comumente considerada uma administração intravenosa intermitente de opioides sob controle do paciente (com ou sem
uma infusão contínua)2,5.
Os planos de orientações traçados pela equipe de enfermagem devem incluir informações e esclarecimentos voltados às causas e explicações das condutas de controle da dor e instruções para uso da
bomba de ACP durante o pós-operatório, objetivando favorecer o
processo de educação2,5.
Sendo assim, o objetivo deste estudo foi verificar se o enfermeiro
vem desempenhando um papel ativo durante o gerenciamento da
dor, de forma que isso traga impactos positivos ao paciente no controle álgico.

prescrita, controle dos sinais vitais, efeitos adversos, bolus administrados, bolus solicitados e orientação pelo enfermeiro.
As informações relacionadas às variáveis coletadas são preenchidas
pelos enfermeiros assistenciais a cada 6 horas, à beira-leito e registradas em impresso próprio da bomba de ACP. Posteriormente, a plataforma RedCap foi alimentada com dados inseridos pelo enfermeiro
especialista em dor.
O benefício de avaliar a atuação do enfermeiro por meio deste estudo foi discutir sobre a autonomia do paciente no gerenciamento da
dor, sendo ele o responsável por acionar o dispositivo de ACP quando apresentava dor, cabendo ao enfermeiro educar sobre o uso do
equipamento e monitorar o uso e as queixas referidas pelo paciente.
A análise teve como objetivo principal identificar a atuação do enfermeiro no gerenciamento da dor em pacientes usando ACP no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Os objetivos específicos são: trazer
o perfil de pacientes que fazem uso desta terapia, identificar as características mais prevalentes de programação, verificar a relação entre a
orientação do enfermeiro e o controle álgico após suspensão da terapia
e a incidência de efeitos adversos durante uso da bomba de ACP.

MÉTODOS

Do total de 427 pacientes que utilizaram a bomba de ACP no período destinado à coleta, 326 (76%) são pacientes de cirurgia cardíacas,
desses 326 pacientes houve predominância de 73,9% do sexo masculino, com média de idade de 59,9±14,9 anos (n=326).
Em relação às características prevalentes relacionadas ao uso da ACP,
pode-se mencionar as vias de infusão, predominando entre elas a via
de infusão venosa (98,8%) através de cateter venoso central devido
à condição pós-operatória. Quanto às demais vias, foi identificado o
uso do eretor de espinha (0,3%) e via peridural (0,9%).
Em relação às modalidades prescritas, foram identificadas as seguintes formas: contínua; contínua + bolus (infusão contínua associada
a acionamentos conforme a necessidade do paciente); e bolus/ACP
(ocorre somente o acionamento conforme a necessidade do paciente). Dentre essas modalidades, houve predominância da programação bolus/ACP, representando 98,5% dos casos. Quanto aos demais,
o modo contínuo foi utilizado por 0,3% da amostra e o modo contínuo + bolus com 1,2% das configurações.
Dentre as atribuições do enfermeiro, pode-se identificar o monitoramento dos sinais vitais realizado pela equipe de enfermagem, que,
conforme protocolo institucional, é realizado a cada 2h nas primeiras 12h após a instalação do dispositivo e, após esse período, de 4 em
4h. A avaliação quanto à realização da monitorização hemodinâmica é classificada em conforme, não conforme ou parcial conforme.

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa. O estudo foi conduzido com base no Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)6. A coleta
de dados foi realizada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição Hospital do Coração/Associação Beneficência
Síria, com CAAE: 30711620.5.0000.0060.
Os dados foram coletados da plataforma digital de registro e gerenciamento de dados Research Electronic Data Capture (RedCap) de
um hospital filantrópico especializado em cardiologia, localizado no
centro-sul do município de São Paulo. A amostra constituída foi extraída em março de 2020, referente aos dados inseridos no período
entre outubro de 2018 e outubro de 2019.
Para compor a amostra, os critérios de inclusão compreenderam: indivíduos de ambos os sexos; com idade superior a 18 anos; que realizaram cirurgia cardíaca; que iniciaram uso da bomba de infusão eletrônica modelo CADD-Legacy ACP; e que receberam acompanhamento
no pré e/ou pós-operatório. Foram excluídos pacientes que utilizaram
como ACP o equipamento do tipo mecânico e que foram submetidos
a demais procedimentos cirúrgicos não classificados como cardíacos.
O banco de dados foi construído contendo informações relacionadas às seguintes variáveis: sexo, idade, via de infusão, modalidade

Análise estatística
Para análise, os dados foram extraídos do banco de dados RedCap
e inseridos em um banco de dados no Microsoft Office Excel. As variáveis foram descritas em frequências absolutas e relativas. A idade
atual foi apresentada com média e desvio padrão e com a mediana.
Foram avaliados aspectos como orientação do enfermeiro assistencial no momento da instalação da ACP e controle analgésico após
suspensão de ACP, sendo esse dado analisado em teste Exato de Fisher. Os efeitos adversos não foram considerados para análise, uma
vez que os dados coletados foram insuficientes.
RESULTADOS
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Dessa forma, 96,6% dos casos estavam conforme, 0,6% não conforme e 2,5% parcial conforme.
Em relação à instalação e orientação do enfermeiro no momento da
instalação da ACP no período do pós-operatório, observou-se que
em 314 (96,3%) dos casos o dispositivo foi instalado pelo enfermeiro e em 12 (3,7%) pelo anestesiologista. Quanto à orientação, 280
(85,9%) pacientes receberam a orientação do enfermeiro assistencial
e 34 (10,4%) pacientes sinalizaram não ter recebido a orientação no
momento da instalação.
Após suspensão da terapia da bomba de ACP, foi avaliado se houve
controle álgico por meio da verificação dos registros de dor, através
dos registros realizados nas últimas 24h na folha de controles institucional. Observou-se que 307 indivíduos (94,2%) apresentaram dor
controlada após a retirada do dispositivo.
Ao se relacionar a orientação do enfermeiro assistencial no momento
da instalação da ACP (n=280) com aqueles que tiveram o controle
álgico após suspensão da bomba, ou seja, período de 24h após retirada da bomba de ACP, observou-se predominância do controle
álgico em 95% dos pacientes (p=0,11). Os efeitos adversos não tiveram relevância na análise, uma vez que os dados coletados foram
insuficientes.
DISCUSSÃO
A dor é um sintoma frequente e de elevada incidência entre os pacientes que realizam cirurgia cardíaca. Visto que a dor pós-operatória pode influenciar na recuperação do paciente, o seu controle
implica em adequar o tratamento analgésico e as necessidades de
cada indivíduo.
A bomba de ACP com opioides por via venosa, peridural ou subcutânea é um método de analgesia utilizado em pós-operatório para
dor moderada a intensa, caracterizado pela autoadministração, que
respeita a individualidade de cada paciente a partir do momento que
ela oferece diversas modalidades de programação, a fim de atender a
necessidade do paciente7.
O presente estudo observou alta prevalência da via venosa por cateter venoso central (98,8%), porém, o que se encontrou na literatura
se refere à via peridural, considerada a via mais utilizada, pois o fármaco ao ser administrado apresenta sua concentração estável nos locais de ação, evitando “picos e vales” em concentração e efeito, como
no caso da morfina, que, pela sua baixa lipossolubilidade, quando
administrada em bolus, pode levar à depressão respiratória8.
No entanto, na instituição locus de pesquisa, foi padronizada a via
venosa por cateter venoso central, visto que a concentração farmacológica se encontra em menor volume devido a sua alta diluição,
evitando, dessa forma, os índices de efeitos adversos.
Durante o uso da ACP, o paciente participa ativamente da determinação de bolus de analgésico que será administrada, evitando o atraso
para medicar, possibilitando uma programação de intervalos entre
doses que evitem a probabilidade de superdose6.
A modalidade mais prescrita foi o método de Bolus/ACP. A definição da modalidade de infusão é personalizada a cada paciente conforme o conhecimento de sua tolerância a dor e ao opioide, o que
vai ao encontro da literatura, a qual não mais recomenda a infusão
contínua. Esta modalidade é indicada apenas para pacientes cuidadosamente selecionados com boa tolerância ao uso de opioides e/ou
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que permanecerão em uma unidade de cuidados intensivos, assim
como o uso da modalidade contínua associada ao bolus, sendo bastante controversa em literatura6.
Quanto ao monitoramento dos sinais vitais, foi observado que
a maioria dos casos tiveram controle adequado. Estudo observou
que a avaliação contínua da dor e o registro sistematizado dos dados
interferiram positivamente na experiência da dor9. A intenção de
oferecer uma autonomia ao paciente no uso da ACP está em proporcionar controle da dor em vez de criar barreiras entre o paciente e a
equipe que o assiste. Gerenciar a dor do paciente está em participar
ativamente no acompanhamento, avaliação e reavaliação para que se
realize os ajustes necessários ao tratamento, determinando a eficácia
do tratamento e manejo dos efeitos adversos até a suspensão do tratamento quando necessária.
Monitorar os efeitos adversos é uma das atribuições do enfermeiro frente ao paciente que faz uso de ACP. Nesta amostra, os dados
coletados foram insuficientes e a justificativa deve-se à mudança de
rotina para monitoramento e registros neste período, ou seja, os enfermeiros estavam em processo de adaptação ao novo impresso e,
também, ao fato do paciente se encontrar em processo de internação
em leito de unidade de terapia intensiva, podendo haver subnotificação de efeitos adversos.
Conforme visto na literatura, dentre os efeitos adversos esperados
durante a utilização da ACP estão: pruridos, náuseas, vômitos, retenção urinária, diminuição do trânsito intestinal e depressão respiratória10. O que por vezes se vê é relacionar um desses sintomas
ao baixo débito e à cirurgia, o que justifica o incorreto registro de
efeitos adversos.
Sendo assim, é necessário que a equipe esteja apta a reconhecer os
efeitos adversos e possíveis complicações decorrentes do uso da ACP
associada ao opioide, sabendo diferenciar os efeitos causadas pelo
uso farmacológico daquele associado a uma piora do quadro. Dessa
forma, verifica-se a importância de se trabalhar a educação permanente da equipe e do paciente7.
Oferecer informações sobre o procedimento cirúrgico e orientações
quanto ao manejo adequado de um dispositivo de tal complexidade é importante para que haja redução de dúvidas, aumentando as
expectativas positivas quanto à cirurgia, promovendo elementos que
implementam a sensação de autonomia. O controle da dor pós-operatória é um aspecto importante do cuidado no meio cirúrgico,
visando diminuir e controlar as complicações pós-operatórias e garantindo a recuperação mais rápida e sem sofrimento11.
Estudos que abordem a experiência do paciente nesse processo de
gerenciamento da dor e a identificação dos efeitos adversos referidos pelo paciente podem agregar nos cuidados oferecidos durante
a assistência de enfermagem. Este estudo tem limitações, tais como
utilização de análise de dados secundários coletados em uma única
instituição, um fator que dificulta a generalização dos achados. Por
esse fato, sugere-se que sejam realizados outros estudos levando-se
em consideração essas limitações.
CONCLUSÃO
Os resultados mostram que protocolos bem estabelecidos, monitoramento adequado e a orientação correta do paciente quanto ao uso
do dispositivo trazem impactos positivos após suspensão da ACP.

Atuação da enfermagem no gerenciamento da dor relacionada ao uso da bomba de
analgesia controlada pelo paciente durante o pós-operatório de cirurgia cardíaca
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Há relação entre uso do celular com dor cervical e incapacidade nas
habilidades das atividades diárias em adultos jovens?
Is cell phone use associated with neck pain and disability in skills of daily activities in young
adults?
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Alguns autores correlacionam
com dor cervical posturas de cabeça e pescoço durante o uso do celular
consideradas incorretas. Objetivou-se, portanto, verificar a associação
do uso constante de celular com desconforto na região cervical e repercussão nas atividades diárias em estudantes universitários.
MÉTODOS: Estudo transversal realizado entre julho de 2019 e
março de 2020 através da aplicação dos questionários Smartphone
Addiction Inventory Instrument, Neck Disability Index e Young Spine
Questionnaire, além de um questionário contendo dados demográficos e socioeconômicos. Foi avaliado, ainda, o estado nutricional
dos participantes e mensurado o grau de anteriorização da cabeça
em relação ao processo espinhoso da sétima vértebra cervical.
RESULTADOS: A média etária dos participantes foi 18,47±0,65
anos. Houve associação estatística significativa entre o uso de celular com dor cervical. Os adolescentes com tempo prolongado
de uso do celular foram os que apresentaram maior frequência de
consulta médica por dor na região cervical. Não houve associação
entre uso de celular e ausência na escola ou não praticar esporte
devido a dor na coluna, o estado nutricional, o ângulo do pescoço
e o fato de pai ou mãe ter dor na coluna. Os adolescentes com dependência de celular foram os que tiveram maior frequência de incapacidade leve a moderada nas habilidades das atividades diárias.
CONCLUSÃO: A dependência do celular apresentou, neste estudo, uma relação com dores na coluna cervical e incapacidade
nas habilidades das atividades diárias.
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Descritores: Adolescente, Dor cervical, Telefone celular, Tempo
de tela.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Some authors correlate incorrect head and neck postures during cell phone use with
cervical pain. The objective, therefore, is to correlate the constant
use of cell phones with discomfort in the cervical region and the
repercussion on daily activities in college students.
METHODS: Cross-sectional study carried out between July 2019
and March 2020 using the questionnaires “Smartphone Addiction
Inventory Instrument”, “Neck Disability Index” and “Young Spine
Questionnaire”, and also a questionnaire about demographic and
socioeconomic data. The nutritional status of the participants was
also evaluated and the degree of anteriorization of the head was measured in relation to the spinous process of the seventh cervical.
RESULTS: The average age of the participants was 18.47±0.65
years. There was a significant statistical association between
Smartphone dependence and cervical pain, and adolescents with
Smartphone use dependency had the highest percentages of
doctor visits for cervical pain. There was no association between
smartphone dependence and absence from school or not playing
sports due to pain in the spine; nutritional status; the angle of
the neck and the father or mother having pain in the spine. Students with smartphone use dependency had the highest percentages of mild to moderate disability in the skills of daily activities.
CONCLUSION: Dependence on cell phone use, in this study, is
related to cervical pain and disability in the skills of daily activities.
Keywords: Adolescent, Cell phone, Neck pain, Screen time.
INTRODUÇÃO
Atualmente, deparar-se com uma pessoa, qualquer que seja sua
idade, fazendo uso do celular é uma situação muito comum1. Durante o seu uso, pode-se observar que geralmente o aparelho é utilizado na altura da cintura, levando a pessoa a curvar a cabeça para
baixo, de modo que haja um desalinhamento constante do eixo de
sustentação da cabeça e uma sobrecarga na coluna cervical2. Essa
condição levou ao surgimento dos termos “Text Neck” e “Turtle
Neck Posture”, os quais significam, respectivamente, “Pescoço de
Texto” e “Postura de Pescoço de Tartaruga” e remetem ao efeito que
a posição prolongada e repetitiva de flexão do pescoço causa à co-
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luna cervical enquanto a pessoa utiliza aparelhos eletrônicos como
celulares, computadores e tablets2.
Ademais, o uso dos aparelhos celulares requer do usuário um olhar
fixo para baixo associado à extensão dos braços para frente, a fim
de possibilitar a leitura da tela. Isso faz com que a cabeça se mova
involuntariamente para a frente para manter o equilíbrio, causando excessivo curvamento anterior das vértebras cervicais inferiores,
bem como excessivo curvamento posterior das vértebras torácicas
superiores, de forma a pressionar a coluna cervical e os músculos da
região cervical3. Alguns autores correlacionam essa postura incorreta
de cabeça e pescoço com dor musculoesquelética crônica4,5. Outros
estudos mostram, ainda, que a prevalência de dor cervical no final da
juventude é quase a mesma que a encontrada em adultos e tão alta
quanto a prevalência de dor lombar6-8.
Nos últimos anos, a população em geral, sobretudo os jovens, têm
usado o celular de modo vicioso, potencialmente prejudicial à saúde
e frequentemente associado ao aumento da prevalência de dores na
região cervical7,9. Porém, a literatura atual possui informações heterogêneas a respeito do tema1,10, de forma que a conclusão de que
a postura incorreta resulta em dores na região cervical mantém-se
incerta e evidencia a necessidade de novos estudos para melhor conhecimento sobre o assunto.
Devido ao crescente número de usuários de smartphones, principalmente entre os jovens que estão em fase do estirão do crescimento,
associado à escassa literatura atual sobre este assunto, faz-se necessário estudo que avalie repercussões ocasionadas pelo uso de celulares
sobre a postura e dores na região cervical. Com isso, o objetivo deste
estudo foi verificar a associação do uso constante de celular com o
desconforto na região cervical e com repercussões nas atividades diárias entre jovens universitários.
MÉTODOS
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos do Centro Universitário Lusíada (CAAE:
14122919.6.0000.5436). Após aprovação, os universitários do primeiro ano do ensino superior foram convidados a participar do estudo. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi
apresentado e, após aprovação, foi iniciada a aplicação dos questionários e as medidas antropométricas.
A STROBE Guideline (Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology) foi utilizada para guiar a condução do
estudo e a preparação do manuscrito11.
Trata-se de um estudo observacional transversal realizado entre julho
de 2019 e março de 2020. Foram convidados para participar do
estudo universitários do Centro Universitário Lusíada da cidade de
Santos, SP.
Foram incluídos na pesquisa estudantes universitários na faixa
etária entre 18 e 20 anos incompletos, devidamente matriculados
no primeiro ano dos cursos de Medicina, Fisioterapia e Enfermagem. Tais cursos foram inicialmente selecionados, dentre os nove
cursos de ensino superior ofertados pela referida instituição de
ensino, por serem os três cursos com maior número de alunos na
faixa etária de interesse estabelecida nos critérios de inclusão. Os
cursos supracitados continham um total de 162 alunos na faixa
etária estudada. Desse total, 26 alunos se recusaram a participar
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da pesquisa, resultando em uma amostra de 136 estudantes participantes pré-selecionados.
Todos os alunos com interesse de participar e que preenchiam os critérios de inclusão foram encaminhados para uma sala ofertada pela
universidade exclusivamente para a coleta dos dados. Nesse momento, foram aplicados os critérios de exclusão: estudantes universitários
portadores de problemas na coluna previamente diagnosticados (por
exemplo, escoliose e lordose). Nenhum dos 136 alunos pré-selecionados apresentou critérios de exclusão, de modo que a amostra final
da pesquisa totalizou 136 participantes.
Após a assinatura do TCLE, deu-se início a coleta dos dados. As
variáveis medidas neste estudo foram: dependência de estudantes
universitários quanto ao uso de smartphones, incapacidade e dor na
região cervical, ângulo de anteriorização da cabeça e índice de massa
corporal.
A coleta dos dados foi realizada por meio da aplicação dos questionários Smartphone Addiction Inventory (SPAI), Neck Disability Index
(NDI) e Young Spine Questionnaire (YSQ). Além disso, obtiveram-se medidas antropométricas (peso, altura e índice de massa corporal - IMC) e mensuração da anteriorização da cabeça dos alunos
participantes.
O SPAI, desenvolvido para avaliar a dependência de estudantes universitários de Taiwan quanto ao uso de smartphones, é composto por
26 itens que inferem, de forma validada, sobre cinco fatores: tempo
gasto, compulsividade, interferência nas atividades diárias, fissura e
interferência no sono. A versão brasileira do SPAI (SPAI-BR) foi
validada e é confiável para detecção da dependência de smartphones nos estudantes universitários brasileiros com idade entre 18 e 35
anos12. Baseando-se nos valores de sensibilidade (79,05%), especificidade (75,66%), valor preditivo positivo (64,29%), valor preditivo
negativo (86,70%) e acurácia (76,87%), estabeleceu-se a presença
de nove respostas positivas ou mais como ponto de corte (cut off)
para determinação de dependência13.
Em seguida, foi aplicado o NDI, criado para dar informações sobre
como a dor na região cervical tem afetado a habilidade de execução
das atividades diárias14. Ele é composto por 10 itens, sendo quatro
relacionados a sintomas subjetivos (intensidade da dor, cefaleia, concentração e sono), quatro relacionados a atividades diárias (levantar coisas, trabalho, dirigir automóvel e diversão) e dois referentes a
cuidados pessoais e leitura. Cada um dos itens é pontuado de zero
a cinco pontos14. Classificou-se a incapacidade em: ausente (pontuação total entre zero e 4 pontos); leve (pontuação total entre 5 e 14
pontos); moderada (pontuação total entre 15 e 24 pontos); grave
(pontuação total entre 25 e 34 pontos); e completa (pontuação total
acima de 34 pontos)15.
A avaliação da dor na região cervical foi realizada com um mapa
corporal e complementada com as seguintes perguntas baseadas no
YSQ15: “Você teve dor no pescoço na semana passada?” (As opções
de respostas foram “sim” ou “não”); “Com que frequência você teve
dor no pescoço?” (As opções de respostas foram: “muitas vezes”, “frequentemente”, “de vez em quando”, “raramente” ou “nunca”). Para
análise bivariada, as variáveis foram dicotomizadas em: muitas vezes,
frequentemente, de vez em quando versus raramente ou nunca.
O YSQ contém perguntas que avaliam a dor na coluna e suas consequências. Os itens foram testados quanto à compreensão do conteúdo e concordância entre os escores dos questionários e os achados
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das entrevistas entre os entrevistados-alvo. Esses resultados preliminares sugerem que o YSQ é factível, tem validade de conteúdo e é
um questionário bem compreendido para ser utilizado em estudos
de crianças de 9 a 11 anos16.
Foram coletadas medidas antropométricas de peso e estatura, visando o cálculo do IMC para idade, seguindo os passos da Organização Mundial de Saúde17. Para mensurar a anteriorização da cabeça
em relação ao processo espinhoso da sétima vértebra cervical (C7)
ACC7 D/E, foi considerado o ângulo formado pelo cruzamento de
duas linhas (linha 1: linha traçada entre o meato acústico externo
direito e o processo espinhoso de C7; linha 2: linha horizontal perpendicular ao fio de prumo e passa pelo processo espinhoso de C7).
A medida descrita indica o grau de anteriorização da cabeça em relação à C718,19. Essa mensuração foi realizada por dois avaliadores que
solicitaram ao participante da pesquisa que digitasse uma mensagem
em seu celular. Na discordância dos valores dos ângulos entre os avaliadores, um terceiro avaliador refez a análise da medida.
Análise estatística
Foram utilizados os seguintes testes para as análises: Teste X2 de Mantel-Haenszel; testes Exato de Fisher e Qui-quadrado de tendência.
A análise da existência de relacionamento linear entre as variáveis foi
realizada pelo Teste X2 de Quadrado de Mantel-Haenszel, enquanto
as análises bivariadas foram avaliadas pelo teste exato de Fisher (casos
em que o tamanho das amostras era pequeno) e pelo teste Qui-Quadrado de tendência (casos em que as variáveis estudadas eram categóricas ordinais). Contribuíram nessa análise 136 estudantes, que
apresentavam dados completos. O nível de significância adotado
para os resultados foi de 5%. O programa Epi Info - versão 6 (novembro de 1996) foi utilizado para a realização da análise dos dados.
RESULTADOS
A média de idade dos participantes foi de 18,47 anos com um desvio
padrão de 0,65. A tabela 1 mostra que não houve associação estatisticamente significativa entre a dependência de uso de smartphone
com cor, sexo ou trabalho remunerado.
Tabela 1. Relação entre dependência do uso de celular com aspectos
demográficos e trabalho remunerado
Dependência do uso do celular
Variáveis

Sim

Não

n (%)

n (%)

Valor
de p

n (%)

0,206

Sexo1

A tabela 2 mostra associação estatisticamente significativa entre dependência de uso de smartphone com dor na coluna cervical. Os
estudantes com dependência de uso de celular foram os que tiveram
maior frequência de consulta médica por dor na coluna cervical.
Não houve associação entre dependência de uso de smartphone com
ausência na escola ou falta de prática de esporte por dor na coluna, como também não houve associação desta dependência com
dados antropométricos e ângulo da região cervical. A dependência
de smartphone não se associou, ainda, com a presença de dores na
coluna entre pais e mães. Por fim, os estudantes com essa dependência foram os que tiveram maior frequência de incapacidade leve a
moderada nas habilidades das atividades diárias.
Tabela 2. Relação entre a dependência do uso do celular com dores
na coluna e incapacidade nas habilidades das atividades diárias
Dependência do uso do celular
Variáveis

Sim

Não

n (%)

n (%)

Valor
de p

n (%)

De vez em quando/
frequentemente

56 (60,2)

37 (39,8)

93 (100,0)

Nunca/uma vez ou
duas

13 (30,2)

30 (69,8)

43 (100,0)

0,001*

Dor no pescoço1

0,025*

Dor no meio das
costas1
De vez em quando/
frequentemente

47 (58,8)

33 (41,2)

80 (100,0)

Nunca/uma vez ou
duas

22 (39,3)

34 (60,7)

56 (100,0)
0,401

Dor lombar1
De vez em quando/
frequentemente

46 (53,5)

40 (46,5)

86 (100,0)

Nunca/uma vez ou
duas

23 (46,0)

27 (54,0)

50 (100,0)
0,128

Ausência na escola
por dor1
De vez em quando/
frequentemente

15 (65,2)

8 (34,8)

23 (100,0)

Nunca/uma vez ou
duas

54 (47,8)

59 (52,2)

113 (100,0)
0,401

Não pratica esporte
por dor1
De vez em quando/
frequentemente

7 (41,2)

10 (58,8)

17 (100,0)

Nunca/uma vez ou
duas

62 (52,1)

57 (47,9)

119 (100,0)

Feminino

54 (54,0)

46 (46,0)

100 (100,0)

Masculino

15 (41,7)

21 (58,3)

36 (100,0)

Ida ao médico/fisioterapeuta2
11 (73,3)

15 (100,0)

49 (49,0)

100 (100,0)

De vez em quando/
frequentemente

4 (26,7)

51 (51,0)
18 (50,0)

18 (50,0)

36 (100,0)

Nunca/uma vez ou
duas

65 (53,7)

56 (46,3)

121 (100,00)

Não

62 (49,2)

64 (50,8)

126 (100,0)

Sim

7 (70,0)

3 (30,0)

10 (100,0)

Não

13 (44,8)

16 (55,2)

29 (100,0)

69 (50,7)

67 (49,3)

136 (100,0)

Sim

56 (52,3)

51 (47,7)

107 (100,0)

0,918

Etnia1
Branca
Parda/Negra

0,174

Trabalho remunerado

2

Total

1 = Teste X2 de Mantel-Haenszel; 2 = Teste Exato de Fisher.
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0,048*

0,474

Pai com dor1

Continua...
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Tabela 2. Relação entre a dependência do uso do celular com dores
na coluna e incapacidade nas habilidades das atividades diárias –
continuação
Dependência do uso do celular
Variáveis

Sim

Não

n (%)

n (%)

Valor
de p

n (%)

0,446

Mãe com dor1
Não

10 (43,5)

13 (56,5)

23 (100,0)

Sim

59 (52,2)

54 (47,8)

113 (100,0)

Avaliação
nal1

0,762

nutricio-

Magreza/eutrófico

57 (51,4)

54 (48,6)

111 (100,0)

Sobrepeso/obesidade

12 (48,0)

13 (52,0)

25 (100,0)

≥35 e < 55

15 (53,6)

13 (46,4)

28 (100,0)

≥55 e < 65

28 (49,1)

29 (50,9)

57 (100,0)

≥65

26 (51,0)

25 (49,0)

0,877

Ângulo do pescoço3

51 (100,0)
0,016*

Habilidades das atividades diárias1
Incapacidade ausente

26 (40,0)

39 (60,0)

65 (100,0)

Incapacidade
leve/moderada

43 (60,6)

28 (39,4)

71 (100,0)

69 (50,7)

67 (49,3)

136 (100,0)

Total

Em negrito: valores com significância estatística. 1 = Teste X2 de Mantel-Haenszel; 2 = Teste Exato de Fisher; 3 = Teste Qui-quadrado de Tendência.

DISCUSSÃO
A dependência do uso do celular vem sendo associada à dor na coluna, sobretudo na região cervical, em virtude da sua flexão prolongada ou repetitiva durante o uso desse dispositivo. A dor nas regiões
cervical, dorsal e lombar da coluna tem sido apontada como causa
de incapacidade para execução de atividades diárias dos indivíduos
nesses últimos anos20. Há evidências de que os jovens que relatam
dores persistentes apresentam maior risco de desenvolver dores crônicas na vida adulta, evidenciando a importância de detectá-la precocemente21.
Neste estudo, houve associação entre dependência do celular com
dor na região cervical e meio das costas. Essa relação foi concordante com o estudo22, que refere que o uso de dispositivos eletrônicos, como o celular, torna-se um fator de risco para dor cervical. De
acordo com o estudo23, a postura anteriorizada da cabeça resulta em
aumento das cargas compressivas sobre a coluna cervical e deformidades dos tecidos. Autores24 também evidenciaram anteriorização da
postura da cabeça e redução do ângulo crânio-vertebral em pessoas
com dor na região cervical quando comparados com assintomáticos.
A anteriorização da posição da cabeça é apontada como uma das
maiores causas de dor na região cervical25. Estudo26 destacou a provável relação do uso do smartphone por períodos prolongados com o risco de problemas ortopédicos devido à projeção do pescoço para frente
e para baixo. Isso pode resultar em um desequilíbrio biomecânico e
em uma sobrecarga em diferentes regiões do corpo, levando ao surgimento de dores em regiões como cabeça, cervical e músculos dorsais.
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Outros estudos não foram concordantes quanto à dependência do
smartphone e dores na região cervical. Estudos não mostraram associação entre o “Pescoço de Texto” e dor cervical em adultos jovens
entre 18 e 21 anos1,27. Em um recente estudo realizado com adultos10, o “Pescoço de Texto” não apresentou associação com a dor
cervical. Porém, a média de idade dos participantes (27,4 anos com
desvio padrão de 8,8) é superior à média de idade do presente estudo
(18,47 anos com um desvio padrão de 0,65), o que pode justificar a
discordância dos resultados.
Por englobar as idades mais próximas ao “estirão da puberdade” tanto masculino como feminino, fase esta na qual o estudante inicia o
uso constante do celular, a coluna vertebral pode estar se tornando
mais suscetível às influências externas, porém nenhum dos dois estudos refere a idade em que o participante da pesquisa iniciou o uso
constante do aparelho.
Em oposição a outros trabalhos26,28, no presente estudo a associação
entre dor cervical e dependência do uso do celular não teve maior
porcentagem no sexo feminino do que no masculino. Foi encontrada uma associação estatística entre a dependência do uso de celulares
com a incapacidade leve a moderada nas habilidades das atividades
diárias. Estudo29 mostrou que a dor cervical pode ser observada em
alunos viciados em smartphones, o que pode posteriormente levar à
incapacidade de longo prazo.
O presente estudo apresentou como limitação o pequeno número
de participantes, fato este que pode ter dificultado a análise das correlações encontradas. Ademais, os estudantes universitários participantes do estudo estão majoritariamente matriculados em cursos da
área de saúde (medicina, enfermagem, fisioterapia). Tal dado abre
o questionamento sobre a presença prévia de conhecimento sobre
o assunto, o que também pode estar interferindo nas correlações.
Novos estudos visando à comparação de diferentes cursos universitários poderiam permitir melhor análise do impacto do uso de eletrônicos nesses jovens, validando-se, assim, a hipótese de que estudantes de cursos na área da saúde teriam maior controle sobre suas ações
e hábitos. Além disso, a escassez de trabalhos na literatura limita uma
comparação quantitativa adequada. Porém, com base nos resultados
obtidos, torna-se ainda mais visível a suposição de um impacto no
uso de eletrônicos na vida dos universitários, o qual pode acarretar complicações no cotidiano e em consequências na vida adulta,
como, o desenvolvimento de dores crônicas na coluna.
CONCLUSÃO
A dependência do uso do celular apresentou relação com dores na
região cervical e incapacidade nas habilidades das atividades diárias.
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A sedoanalgesia em infusão
contínua pode favorecer desfechos hospitalares negativos, assim,
o objetivo foi analisar a relação entre sedoanalgesia em infusão
contínua e fatores como tempo de ventilação pulmonar mecânica (VPM), falha de extubação, infecções hospitalares, tempo de
internação e óbito numa unidade de terapia intensiva pediátrica
(UTIP) mista.
MÉTODOS: Coorte retrospectivo com internações de crianças
de zero a 14 anos, de 2012 a 2017. Uso de sedoanalgesia contínua foi considerado fator para os desfechos tempo de VPM,
falha de extubação, infecções hospitalares (infecções relacionadas
à assistência à saúde - IRAS, infecção fúngica e infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter), tempo de internação em
UTIP e no hospital e óbito. Foi realizada a regressão de Poisson
com ajuste por modelos progressivos com nível de significância
de 5%, cálculo do risco relativo (RR) e intervalo de confiança
(IC 95%). Este estudo buscou identificar a associação do uso de
sedativos e analgésicos em infusão contínua com desfechos hospitalares por meio do controle de variáveis de confusão.
RESULTADOS: Foram analisadas 894 internações, predominando o sexo masculino (54,3%), crianças não desnutridas
(70,7%) e sem diagnóstico de doença crônica (55,1%). Lactentes representaram metade da população. Os desfechos que
se associaram à sedoanalgesia contínua no modelo final foram:
tempo de VPM > 4 dias (RR=2,74; IC95%=1,90-3,93), IRAS
(RR=1,91; IC95%=1,32-2,80), infecção fúngica (RR=2,00;
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IC95%=1,12-3,58), tempo de internação na UTIP > 3 dias
(RR=1,81; IC95%=1,51-2,17) e hospitalar > 10 dias (RR=1,52;
IC95%=1,27-1,84) e óbito (RR=0,64; IC95%=0,43-0,95).
CONCLUSÃO: Tempo de VPM maior que quatro dias, diagnóstico de IRAS, diagnóstico de infecção fúngica, tempo de internação na UTIP maior que três dias e tempo de internação
hospitalar maior que 10 dias foram mais incidentes nas crianças
que receberam sedoanalgesia em infusão contínua. Já o óbito
apresentou maior relação com as variáveis de gravidade do que
com o uso de fármacos psicoativos.
Descritores: Analgesia, Infecções nosocomiais, Sedação profunda, Tempo de internação, Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica, Ventilação artificial.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Continuous infusion
sedoanalgesia may favor negative hospital outcomes, thus, the
objective was to analyze the relationship between continuous
infusion sedoanalgesia and factors such as duration of mechanical pulmonary ventilation (MPV), extubation failure, hospital
infections, length of hospitalization, and death in a mixed pediatric intensive care unit (PICU). The aim of this study was to
identify the association of the use of sedatives and analgesics in
continuous infusion with hospital outcomes through the control
of confounding variables.
METHODS: Retrospective cohort with hospitalizations of children aged zero to 14 years, from 2012 to 2017. Use of continuous
sedoanalgesia was considered a factor for the outcomes: duration
of MPV, extubation failure, hospital infections (healthcare-associated infections - HCAI, fungal infection and catheter-related
bloodstream infection), length of stay in the PICU and hospital,
and death. Poisson regression was performed with adjustment by
progressive models, with a significance level of 5%, calculation of
relative risk (RR) and confidence interval (95% CI).
RESULTS: A total of 894 hospitalizations were analyzed, with
a predominance of males (54.3%), non-malnourished children
(70.7%) and without a diagnosis of chronic disease (55.1%).
Infants accounted for half of the population. The outcomes
that were associated with continuous sedoanalgesia in the final model were: MPV time > 4 days (RR=2.74; 95%CI=1.903.93), HCAI (RR=1.91; 95%CI=.32-2.80), fungal infection
(RR=2.00; 95%CI=1.12-3.58), length of stay in the PICU >
3 days (RR=1.81; 95%CI=1.51 -2.17) and hospital stay > 10
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days (RR=1.52; 95%CI=1.27-1.84), and death (RR=0.64;
95%CI=0.43-0.95).
CONCLUSION: MPV time longer than four days, diagnosis of
HCAI, diagnosis of fungal infection, length of stay in the PICU
longer than three days, and hospitalization time longer than 10 days
were factors more present in children who received continuous infusion of sedoanalgesia. Death, on the other hand, was more related to
severity variables than to the use of psychoactive drugs.
Keywords: Analgesia, Artificial ventilation, Cross infection,
Deep sedation, Intensive Care Units, Length of stay.
INTRODUÇÃO
As unidades de terapia intensiva (UTI) são ambientes em que pessoas gravemente enfermas permanecem sob cuidados de equipe
multiprofissional até que obtenham melhora ou estabilização de seu
quadro clínico. Devem dispor de recursos tecnológicos para diagnóstico, monitorização e tratamento da pessoa hospitalizada. A UTI
é classificada de acordo com o grupo etário em: neonatal, para atendimento de pacientes de zero a 27 dias completos; pediátrica, para
crianças de 28 dias a 14 ou 18 anos; e mista, quando atende desde
recém-nascidos a adolescentes de 14 a 18 anos, conforme normas
institucionais1.
As peculiaridades das UTI, associadas aos procedimentos invasivos
inerentes ao estado de gravidade do paciente, culminam em maior
estresse, ansiedade e agitação, sobretudo em crianças2. Assim, sedação e analgesia são imprescindíveis no processo terapêutico da UTI
pediátrica (UTIP)3. Contudo, o ajuste da dose ideal nessa população é um desafio pela grande diferença das faixas etárias de crianças
admitidas em UTIP de perfil misto4. A sedoanalgesia pode ser realizada de forma contínua ou intermitente, ou seja, com intervalo
mínimo entre as doses. As classes de fármacos mais utilizadas são os
benzodiazepínicos e opioides4,5.
Efeitos adversos decorrentes do uso contínuo desses fármacos podem ser observados em consequência dos efeitos cumulativos que
possuem e que resultam em maior incidência de sintomas de abstinência e delirium, assim como maior tempo de ventilação mecânica
e estadia hospitalar. Contudo, a literatura enfatiza essas consequências por meio da análise de fármacos específicos e/ou combinação
entre eles4,6,7.
Conhecer como o uso desses fármacos está associado a desfechos
negativos, independentemente da classe do fármaco, em crianças
admitidas em UTIP de perfil misto por meio de controle de variáveis confundidoras, contribuirá para melhor direcionamento da assistência prestada, com criação de protocolos que permitam manejos
diferenciados desses pacientes. Dessa forma, o objetivo deste estudo
foi analisar a relação entre uso de sedoanalgesia em infusão contínua
e desfechos de saúde em uma UTIP mista.
MÉTODOS
Esse estudo foi conduzido conforme recomendações das diretrizes
internacionais para estudos observacionais (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology - STROBE). Trata-se
de uma coorte retrospectiva composta por internações de crianças e
adolescentes de zero a 14 anos em uma UTIP de hospital terciário,

106

localizado em uma cidade do sul do Brasil. Na ocasião da pesquisa, o
município possuía 36 leitos de UTIP, dos quais sete estavam na rede
pública, local desta pesquisa, e 31 em hospitais particulares ou filantrópicos. A UTIP estudada é referência para atendimentos prestados
às crianças e adolescentes da cidade e região, oferecendo assistência
de nefropediatria, cirurgia infantil, trauma pediátrico, neurocirurgia, grandes queimados, entre outros.
As internações abrangeram o período entre 01 de janeiro de 2012 e
31 de dezembro de 2017, as quais foram listadas e fornecidas pelo
serviço de arquivo médico do hospital. Foram excluídas internações
de crianças e adolescentes que receberam bloqueadores neuromusculares e fármaco dissociativo (cetamina) contínuos, por via endovenosa, pelas particularidades farmacocinéticas desses fármacos. Também não foram consideradas infusões de sedativos e/ou analgésicos
que duraram menos de 24h, período considerado insuficiente para
associação com os desfechos analisados. Pacientes com diagnóstico
de morte encefálica foram excluídos por caracterizar condução diagnóstica peculiar com potencial de interferir nas análises propostas.
Prontuários não localizados e informação sobre infusão contínua de
sedoanalgesia ignorada foram considerados perdas.
As variáveis analisadas nesta pesquisa foram: sexo (masculino e feminino); idade em anos (< 1; 1 a 3; 4 a 6; 7 e mais); Escore-Z classificado segundo medida de peso aferido na admissão, por idade (desnutrido: < -2; não desnutrido: ≥ -2), diagnóstico de doença crônica
na admissão, considerada como aquela com evolução superior a 30
dias e com necessidade de acompanhamento especializado pediátrico (sim e não); principais diagnósticos admissionais, avaliados separadamente, como insuficiência respiratória, pós-operatório, sepse,
síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e traumatismo cranioencefálico (TCE) (sim e não); necessidade de ventilação pulmonar
mecânica (VPM) (sim e não); e necessidade de fármaco vasoativo
(sim e não). Esses fatores foram analisados segundo necessidade de
uso de sedativos e/ou analgésicos em infusão contínua (sim e não).
Os fármacos sedativos neste estudo foram midazolam, tionembutal,
clonidina, propofol e dexmedetomidina. Fentanil, morfina e remifentanil foram os analgésicos considerados.
O uso de sedoanalgesia contínua (sim e não) foi considerado fator
para os seguintes desfechos hospitalares: tempo de VPM, em dias, segundo a mediana (≤4 e >4); falha de extubação, ou seja, necessidade
de nova intubação traqueal em até 48h da retirada do suporte ventilatório invasivo (sim e não); infecções hospitalares, representadas por
infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), infecção fúngica
e infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter (ICSRC) (sim
e não); tempo de internação em UTI, segundo a mediana, maior
que três dias (sim e não); tempo de internação hospitalar, segundo a
mediana, maior que 10 dias (sim e não); e óbito (sim e não).
Os dados foram obtidos em prontuários médicos e transcritos para
um formulário com informações sobre características sociodemográficas dos pacientes, antecedentes de saúde, dados admissionais na
UTIP, informações sobre a internação e os desfechos em saúde. A
equipe de coleta dos dados foi composta por acadêmicos de enfermagem e medicina, além de residentes de enfermagem da área de
saúde da criança e do adolescente e residentes de medicina da área
de pediatria. Todos foram treinados pelos coordenadores da pesquisa previamente ao início da coleta dos dados. Após essa etapa, os
formulários eram conferidos e codificados para posterior digitação.
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Essa pesquisa seguiu as normas referentes às Resoluções nº
466/2012 e nº 510/2016 e obteve aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da instituição (CAAE:
83069418.7.0000.5231).
Análise estatística
Os dados foram digitados no programa Epi Info® versão 3.5.4 e analisados no programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS)® versão 26.0. Para análise estatística, considerou-se nível de significância
de 5%, com cálculo do risco relativo (RR) e intervalo de confiança
(IC 95%). Foi utilizado modelo de regressão de Poisson com variância robusta, o qual é recomendado quando o desfecho é dicotômico
e tem frequência elevada. Para análises entre fator (uso de sedoanalgesia em infusão contínua) e desfechos, o RR foi ajustado por inserções progressivas de grupo de variáveis (modelos) que se associaram
a esses desfechos, com valor de p < 0,20.
Os modelos foram agrupados em variáveis demográficas (modelo
1: sexo e idade categórica dividida em 1 a 11, e ≥ 12 meses). No
segundo modelo, foram adicionadas as variáveis do primeiro, mais
os diagnósticos admissionais, inseridos individualmente (modelo 2).
Já no terceiro modelo, além das variáveis prévias, somaram-se uso de
VPM invasiva e fármaco vasoativo, caracterizadas como variáveis de
gravidade (modelo 3).
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RESULTADOS
Nos cinco anos analisados, ocorreram 1182 internações. Foram contabilizadas 61 perdas, sendo que 60 foram prontuários não localizados
e uma pela desinformação sobre uso de sedação e analgesia em infusão
contínua, restando 1121 internações. Dessas, foram excluídas 142 e
19 pelo uso contínuo de fármaco dissociativo e bloqueador neuromuscular, respectivamente, 52 por infusão contínua de sedativo e/ou
analgésico por período inferior a 24h, e 14 pela confirmação do diagnóstico de morte encefálica, resultando para análise 894 internações.
As admissões caracterizaram-se pela maior frequência do sexo masculino (54,3%), internações de crianças não desnutridas (70,7%) e
sem diagnóstico de doença crônica (55,1%). Metade das crianças
eram lactentes (50,0%). A insuficiência respiratória foi o diagnóstico admissional mais observado (44,2%), seguido por cuidados no
pós-operatório imediato (39,8%). Pouco mais da metade (51,1%)
das admissões necessitaram de VPM invasiva por meio de cânula
orotraqueal e 20,8% utilizaram suporte cardiocirculatório por meio
de fármaco vasoativo. A necessidade de uso de sedoanalgesia contínua foi associada significativamente com lactentes, com todos os
diagnósticos admissionais e nas crianças com necessidade de uso
de VPM (RR=10,25; IC95%=7,31-14,37) e fármaco vasoativo
(RR=2,59; IC95%=2,28-2,95) (Tabela 1).

Tabela 1. Variáveis demográficas, de saúde e admissionais segundo necessidade de sedoanalgesia em infusão contínua em uma unidade de
terapia intensiva pediátrica, Paraná, Brasil, 2012 a 2017
Variáveis*

n

%
Sim
n

Sexo (n=891)
Masculino
484
Feminino
407
Idade (anos) (n=894)
<1
447
1a3
174
4a6
114
7 e mais
159
Escore-Z (n=858)
Desnutrido
251
Não desnutrido
607
Doença crônica (n=894)
Sim
401
Não
493
Diagnósticos admissionais (n=894)
Insuficiência respiratória
395
Pós-operatório
356
Sepse
111
SRAG
74
TCE
41
Necessidade de VPM por cânula orotraqueal (n=894)
Sim
457
Não
437
Necessidade de fármaco vasoativo (n=893)
Sim
186
Não
707

Sedoanalgesia contínua
RR (IC 95%)
%

Valor de p

54,3
45,7

216
158

44,6
38,8

1,15 (0,98-1,35)
-

0,082

50,0
19,5
12,8
17,7

215
63
38
59

48,1
36,2
33,3
37,1

1,30 (1,04-1,62)
0,98 (0,74-1,30)
0,90 (0,65-1,25)
-

0,023
0,865
0,523
-

29,3
70,7

111
241

44,2
39,7

1,11 (0,94-1,32)
-

0,214

44,9
55,1

164
211

40,9
42,8

0,96 (0,82-1,12)
-

0,567

44,2
39,8
12,4
8,3
4,6

227
109
64
52
24

57,5
30,6
57,7
70,3
58,5

1,94 (1,65-2,27)
0,62 (0,52-0,74)
1,45 (1,21-1,74)
1,78 (1,50-2,12)
1,42 (1,09-1,86)

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,010

51,1
48,9

343
32

75,1
7,3

10,25 (7,31-14,37)
-

< 0,001

20,8
79,3

152
223

81,7
31,5

2,59 (2,28-2,95)
-

< 0,001

*Excluídos registros com informações ignoradas; SRAG = síndrome respiratória aguda grave; TCE = traumatismo cranioencefálico; VPM = ventilação pulmonar mecânica.
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Todos os desfechos da tabela 2 associaram-se ao uso de sedoanalgesia em infusão contínua, exceto falha de extubação, destacando-se as IRAS (RR=3,76; IC95%=2,80-5,06), as infecções
fúngicas (RR=3,63; IC95%=2,23-5,89), as ICSRC (RR=3,51;
IC95%=1,96-6,28) e o tempo de internação na UTIP maior
que três dias (RR=3,31; IC95%=2,83-3,88).
Na tabela 3, encontram-se os desfechos significativos associados ao uso de sedoanalgesia contínua com ajuste gra-

dativo de variáveis de confusão. Todas as variáveis, exceto
ICSRC, permaneceram estatisticamente significativas no
modelo final, com inversão do risco relativo para o óbito
(RR=0,64; IC95%=0,43-0,95). Houve impacto na magnitude da associação, após o modelo 3, sobre as variáveis IRAS
(RR=1,91; IC95%=1,32-2,80), infecção fúngica (RR=2,00;
IC95%=1,12-3,58) e tempo de internação na UTIP superior
a três dias (RR=1,81; IC95%=1,51-2,17).

Tabela 2. Análise bruta dos desfechos associados ao uso de sedoanalgesia em infusão contínua em uma unidade de terapia intensiva pediátrica, Paraná, Brasil, 2012 a 2017
Variáveis

n

%

Sedoanalgesia contínua
RR (IC 95%)
%

Sim
n
Tempo de VPM (dias)
(n=473)*
≤4
250
>4
223
Falha de extubação (n=347)
Sim
28
Não
319
IRAS (n=894)
Sim
186
Não
708
Infecção fúngica (n=894)
Sim
76
Não
818
ICSRC (n=894)
Sim
53
Não
841
Tempo de internação na UTIP > 3 dias (n=894)
Sim
431
Não
463
Tempo de internação hospitalar > 10 dias (n=894)
Sim
437
Não
457
Óbito (n=894)
Sim
109
Não
785

Valor de p

52,9
47,1

151
199

43,1
56,9

2,91 (2,01-4,22)

8,1
91,9

24
243

9,0
91,0

1,80 (0,64-5,03)
-

0,264

20,8
79,2

136
239

36,3
63,7

3,76 (2,80-5,06)
-

< 0,001

8,5
91,5

55
320

14,7
85,3

3,63 (2,23-5,89)
-

< 0,001

5,9
94,1

38
337

10,1
89,9

3,51 (1,96-6,28)
-

< 0,001

48,2
51,8

304
71

81,1
18,9

3,31 (2,83-3,88)
-

< 0,001

48,9
51,1

251
124

66,9
33,1

1,87 (1,63-2,14)
-

< 0,001

12,2
87,8

72
303

19,2
80,8

2,69 (1,85-3,91)
-

< 0,001

< 0,001

*Considerada criança em VPM por cânula orotraqueal e traqueostomia. RR = risco relativo; IC = intervalo de confiança; VPM = ventilação pulmonar mecânica; IRAS
= infeções relacionadas à assistência à saúde, ICSRC = infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter.

Tabela 3. Análise ajustada dos desfechos associados ao uso de sedoanalgesia em infusão contínua em uma unidade de terapia intensiva pediátrica, Paraná, Brasil, 2012 a 2017
Variáveis

Análise bruta
RR (IC 95%)

Análise ajustada
(Modelo 1)
RR (IC 95%)

Análise ajustada
(Modelo 2)
RR (IC 95%)

Análise ajustada
(Modelo 3)
RR (IC 95%)

Tempo de VPM > 4 dias

2,91 (2,01-4,22)

2,83 (1,96-4,08)

2,67 (1,86-3,84)

2,74 (1,90-3,93)*

IRAS

3,76 (2,80-5,06)

3,64 (2,69-4,92)

3,35 (2,45-4,56)

1,91 (1,32-2,80)

Infecção fúngica

3,63 (2,23-5,89)

3,49 (2,11-5,77)

3,12 (1,89-5,16)

2,00 (1,12-3,58)

ICSRC

3,51 (1,96-6,28)

3,21 (1,78-5,78)

3,09 (1,70-5,64)

1,72 (0,74-4,00)

Tempo de internação na UTIP > 3 dias

3,31 (2,83-3,88)

3,13 (2,67-3,67)

2,76 (2,35-3,24)

1,81 (1,51-2,17)

Tempo de internação hospitalar > 10 dias

1,87 (1,63-2,14)

1,79 (1,56-2,05)

1,76 (1,53-2,03)

1,52 (1,27-1,84)

Óbito

2,69 (1,85-3,91)

2,65 (1,81-3,88)

1,89 (1,29-2,78)

0,64 (0,43-0,95)

RR = risco relativo; IC = intervalo de confiança; VPM = ventilação pulmonar mecânica; IRAS = infeções relacionadas à assistência à saúde; ICSRC = infecção de
corrente sanguínea relacionada a cateter. Modelo 1: sexo e idade. Modelo 2: modelo 1 e diagnóstico admissional. Modelo 3: modelo 2 e necessidades de VPM e de
fármaco vasoativo. *No modelo 3, para ajuste do desfecho tempo de VPM maior que 4 dias, foi considerado o modelo 2, mais uso de fármaco vasoativo.
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DISCUSSÃO
Foram analisadas 894 admissões na UTIP. A necessidade de sedoanalgesia foi frequente em lactentes, em todos os diagnósticos admissionais analisados e nas crianças que necessitaram de VPM e fármaco vasoativo. Quantos aos desfechos, o tempo de VPM maior que
quatro dias, diagnóstico de IRAS, diagnóstico de infecção fúngica,
tempo de internação na UTIP maior que três dias e tempo de internação hospitalar maior que 10 dias foram mais incidentes entre
os que fizeram uso desses fármacos. Ao final, o uso de sedativos e
analgésicos se mostrou protetor ao óbito.
A sedoanalgesia em infusão contínua é prática frequente nos ambientes de terapia intensiva, principalmente quando há diagnósticos clínicos de difícil manejo, com necessidade de estratégias ventilatórias
específicas. Porém, quanto maior a dose e o tempo de uso, maior será
o risco de eventos adversos desses fármacos5. Nesse contexto, destaca-se a abstinência iatrogênica, resultado da descontinuação de fármacos
opioides e benzodiazepínicos8. Essa condição, isoladamente, pode associar-se a piores desfechos hospitalares por desencadear, nas crianças,
agitação psicomotora, confusão mental, descoordenação para alimentação, dificuldade respiratória, entre outras situações que acabam prolongando seu tempo de permanência dentro da UTIP9.
Nesta pesquisa, a maior necessidade de fármacos psicoativos em lactentes condiz com as desvantagens fisiológicas que podem ser agravadas na presença de comorbidades. Além disso, como é da própria
característica do setor admitir crianças criticamente doentes que necessitam de suporte ventilatório e fármacos vasoativos, espera-se que
o uso desses fármacos ocorra de forma mais frequente, exceto em
situações específicas, como em pós-operatórios, em que a estada no
setor acaba sendo menor após curto período de observação.
Algumas estratégias buscam minimizar os eventos adversos da sedoanalgesia contínua. A primeira delas é a adequada escolha dos
fármacos a serem utilizados. Estudo chinês, por exemplo, comparou
uso de midazolam isolado (Grupo 1) e combinado com remifentanil (Grupo 2), concluindo que a sedação satisfatória foi alcançada
nos dois grupos, porém o Grupo 2 teve um despertar mais rápido
e menor tempo de extubação, duração da ventilação mecânica e internação na UTIP. Assim, esta seria uma boa estratégia para crianças
ventiladas mecanicamente para alcance de melhores desfechos, com
menor dose para manutenção da sedação e analgesia6.
Autores10, ao compararem os efeitos sedativos e anti-inflamatórios
da dexmedetomidina com midazolam em crianças graves com politrauma, identificaram que a dexmedetomidina diminuiu o nível de
citocinas pró-inflamatórias, permitiu menor duração da ventilação
mecânica (4,7 dias versus 6,6 dias) e do tempo de internação na
UTIP (9,5 dias versus 12,3 dias), além de menor proporção de sepse
(33,3% versus 53,1%). Outra pesquisa comparou o uso isolado de
midazolam e fentanil (soluções diferentes), com o uso combinado
numa mesma solução e identificou que, nesse último caso, ocorreu
uma dose acumulativa mais elevada desses fármacos, maior tempo
de necessidade de drogas vasopressoras e maior número de crianças
desenvolveram tolerância à terapêutica adotada11.
Este estudo não identificou os desfechos hospitalares conforme o
fármaco utilizado, nem de acordo com a forma em que foram administrados, apesar do serviço em que os dados foram coletados não
adotar soluções combinadas de sedoanalgesia. Por outro lado, os re-
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sultados consistem em população abrangente de crianças de uma
UTIP de perfil misto, em que o fato de usar sedativos e analgésicos
em infusão contínua, indiferente de qual foi o fármaco de escolha,
favoreceu maior tempo de VPM, incidência de infecções hospitalares e maiores tempos de internações em UTIP e no hospital, independentemente de fatores demográficos, diagnóstico admissional e
variáveis relacionadas à gravidade.
Encontrar o equilíbrio entre oferta ou restrição desses fármacos é
uma meta complexa de ser alcançada. Pesquisa realizada em uma
UTIP na Holanda verificou número médio de 11 procedimentos
dolorosos e estressantes por paciente por dia. Os mais frequentes
foram aspiração de vias aéreas (endotraqueal, oral e nasal), punções
arterial e lombar e inserção de cânula intravenosa periférica. Também concluíram que pacientes em VM são submetidos a duas vezes
mais procedimentos dolorosos que pacientes não ventilados e, ainda
assim, não há um controle adequado da dor nessas situações12.
Outro estudo realizado na Filadélfia (EUA) identificou que crianças
graves com deficiência cognitiva receberam menos sedoanalgesia em
relação às demais, porém sem clareza se há menor incidência de dor
nessa população ou se há uma inadequação dos instrumentos de
avaliação comportamental desses pacientes quanto aos sinais clínicos de desconforto13. Essa dificuldade de avaliação das necessidades
individuais em pediatria, principalmente pela heterogeneidade das
UTIP de perfil misto, de acordo com faixa etária, agravo e seleção de
fármacos mais seguros em cada caso, pode desfavorecer profissionais
menos experientes na condução clínica em ambientes infantis de
terapia intensiva12,14.
Essa dificuldade também é observada dentro do setor analisado, pois
trata-se de um hospital-escola com alta rotatividade de profissionais
e menor adesão às práticas de mensurações objetivas por meio de
escalas apropriadas para esse fim. Dessa forma, o uso indiscriminado de determinados fármacos psicoativos em busca de sedoanalgesia
imediata ignora efeitos adversos farmacológicos precoces e tardios
e sua subutilização repercute diretamente na condição clínica e
psicológica da criança internada. Revisão sistemática15 sugere que
a sedação na UTIP frequentemente não é adequada às demandas
da criança grave e que há escassez de avaliação dessa condição nesse
cenário. A sedação excessiva é a situação mais comumente observada
e pode prolongar a hospitalização, além de aumentar incidência de
complicações.
Nesta pesquisa, destaca-se que a sedoanalgesia contínua foi protetora
ao óbito no modelo de ajuste final. Isso significa que esse desfecho
se relaciona mais com as condições de gravidade da criança do que
com os fármacos psicoativos, os quais muitas vezes entram como
adjuvantes para estabilização da condição clínica e melhor condução
terapêutica dos casos de maior complexidade.
Estudo16 em sua revisão recomenda como alvo para desfechos hospitalares favoráveis em UTIP uso de sedação guiada por escalas de
avaliação, gerenciamento de protocolos para interrupção diária de
sedativos e analgésicos e garantia de testes de respiração espontânea
para crianças mecanicamente ventiladas. Essas medidas encurtam o
tempo de ventilação mecânica, bem como o tempo de internação
hospitalar, além de ajudar no controle da abstinência e delirium, sem
aumentar o risco de morbidade e mortalidade17.
Planejar a descontinuidade da sedoanalgesia é tão importante quanto a sua utilização a fim de diminuir incidência de desfechos nega-

109

BrJP. São Paulo, 2022 abr-jun;5(2):105-11

Vieira T, Linck-Júnior A, Tacla MT, Ferrari RA e Gabani FL

tivos na população pediátrica. A metadona, por exemplo, é um fármaco aliado na prevenção da síndrome de abstinência em pacientes
que utilizaram opioides em infusão contínua durante a internação,
apesar da dose terapêutica ideal e tempo de tratamento não estarem
bem elucidados na literatura18. Outra opção é a rotatividade dos
fármacos para contrabalancear os efeitos acumulativos e adversos19.
Estudo20 verificou que a interrupção diária dos fármacos psicoativos
contínuos em crianças gravemente doentes é opção terapêutica viável, resulta na diminuição do uso de sedação, favorece a extubação
precoce e diminui tempo de permanência na UTIP.
Apesar do uso frequente desses fármacos à criança gravemente enferma, a escolha deve ser embasada em critérios e escores avaliativos
para qualificar a assistência, facilitar a ventilação pulmonar mecânica, prevenir extubação acidental e minimizar o desconforto do
paciente. Um plano terapêutico deve ser estabelecido de forma individualizada, com revisão constante das metas a serem alcançadas,
e os fármacos devem ser rodiziadas e adequadas à clínica da criança.
Estratégias de anestesia regional e analgesia controlada pelo paciente
com condições cognitivas poderiam reduzir a necessidade de infusão
intravenosa contínua e protocolos guiados por enfermeiros devem
ser incorporados na rotina desses setores pelas vantagens já bem documentadas na literatura5,21.
Há, também, a possibilidade de titulação dos agentes sedativos e
analgésicos para alcance da meta terapêutica desejada. Essas ações,
em conjunto ou separadas, podem reduzir o impacto negativo do
uso de sedoanalgesia contínua, independentemente do fármaco utilizado, sobre os desfechos hospitalares relatados5. No hospital locus
de pesquisa, o rodízio de sedativos e analgésicos a cada 72h, assim
como a interrupção diária desses fármacos, foram iniciados em meados de 2015, com maior fortalecimento dessas estratégias a partir de
2020, período que não foi contemplado na coleta dos dados.
Este estudo apresentou algumas limitações, que podem ser aperfeiçoadas em futuras abordagens metodológicas. A primeira refere-se ao fato de que a análise não foi categorizada de acordo com
o fármaco utilizado, assim como as combinações entre eles, o que
poderia identificar aqueles potencialmente mais associados aos
desfechos hospitalares desfavoráveis. Também não foram investigadas consequências relevantes associadas ao uso de sedoanalgesia
contínua, como incidências de tolerância, abstinência e delirium,
desfechos esses que permitiriam maior comparabilidade da intensidade dessa relação com outras pesquisas do meio científico, pois
a aplicabilidade de escalas objetivas para mensuração desses diagnósticos ainda não acontece rotineiramente no setor. Por último,
não foi possível utilizar escores de gravidade por falha nos registros
institucionais. Sugerem-se estudos prospectivos que abarquem essas demandas e acompanhem esses pacientes após a alta hospitalar
para identificar os potenciais efeitos adversos em longo prazo no
cérebro humano em desenvolvimento, principalmente quanto a
danos neuropsicológicos.
Esses resultados refletem a caracterização de uma UTIP mista de
hospital universitário de grande porte do sul do Brasil quanto aos
desfechos associados à sedoanalgesia contínua, que poderá nortear
melhor planejamento da assistência de crianças e adolescentes nessas
condições. Ressalta-se, também, a importância de atualização dos
profissionais que trabalham na assistência às crianças graves, capacitando-os para melhor qualificação do cuidado prestado, principal-
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mente quanto à farmacodinâmica, farmacocinética e cuidados na
administração desses fármacos.
CONCLUSÃO
Este estudo buscou identificar a associação do uso de sedativos e
analgésicos em infusão contínua com desfechos hospitalares. Após
todos os ajustes, o tempo de VPM maior que quatro dias, diagnóstico de IRAS, diagnóstico de infecção fúngica, tempo de internação
na UTIP maior que três dias e tempo de internação hospitalar maior
que 10 dias foram mais incidentes nessas crianças. Já o óbito apresentou maior relação com as variáveis de gravidade do que com uso
de fármacos psicoativos.
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A estimulação transcraniana por corrente contínua anódica sobre
o córtex motor esquerdo apresenta diferença na dor entre os
hemicorpos na fibromialgia?
Does anodal transcranial direct current stimulation over left motor cortex show body side painrelated difference in fibromyalgia?
Monayane Grazielly Leite Matias1, Antônio Felipe Lopes Cavalcante3,5, Karime Andrade Mescouto2,3, Edson Meneses SilvaFilho3, Abrahão Fontes Baptista4, Alexandre Hideki Okano4, Rodrigo Pegado1,5
DOI 10.5935/2595-0118.20220020-pt

RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A fibromialgia (FM) é uma
dor musculoesquelética crônica generalizada que resulta na
sensibilização central da sinalização nociceptiva. A estimulação
transcraniana de corrente contínua (eTCC) sobre o córtex motor
esquerdo (M1) é uma técnica de neuromodulação não invasiva
indicada para uma ampla gama de distúrbios de dor crônica, incluindo a FM. Estudos sugerem a modulação do M1 esquerdo
e direito (hemisfério contralateral e ipsilateral da eTCC). Mas
é necessário esclarecer as diferenças na percepção clínica da dor
comparando os lados direito e esquerdo do corpo. Este estudo
teve como objetivo avaliar a diferença relacionada à dor entre
o lado direito e esquerdo do corpo após cinco sessões de eTCC
anodal em mulheres com FM.
MÉTODOS: Foi realizado um estudo duplo-cego, paralelo, randomizado e controlado por sham com 30 mulheres com FM.
Foram realizadas cinco sessões de eTCC anodais C3 e supraor-
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bitais catodais (Fp2) (2 mA por 20 min). Foram avaliados a dor,
o impacto da FM e a ansiedade. Não foi encontrada nenhuma
interação de três vias estatisticamente significativa entre tempo,
tipo de estimulação e lado do corpo.
RESULTADOS: A eTCC-Ativa mostrou uma melhora significativa na dor, mas o impacto da FM e da ansiedade não mostrou
uma melhora significativa.
CONCLUSÃO: Cinco sessões de eTCC anodal sobre o M1 esquerdo melhoram a dor nas mulheres com FM, entretanto não
houve diferença entre os lados direito e esquerdo do corpo.
Descritores: Córtex motor, Dor crônica. Estimulação transcraniana por corrente contínua, Fibromialgia, Síndrome de fadiga
crônica.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Fibromyalgia (FM) is
a chronic widespread musculoskeletal pain resulting in central
sensitization of nociceptive signaling. Transcranial direct current
stimulation (tDCS) over the left motor cortex (M1) is a non-invasive neuromodulation technique indicated for a broad range of
chronic pain disorders, including FM. Studies suggest that left
and right M1 (contralateral and ipsilateral hemisphere of tDCS
stimulation) are modulated. But it is necessary to clarify the differences in clinical pain perception comparing the right and left
side of the body. This study aimed to evaluate the pain-related
difference between right-left side of the body after five sessions of
anodal tDCS in women with FM.
METHODS: A double-blinded, parallel, randomized, sham-controlled trial with 30 women with FM was performed. Five
sessions of anodal C3 and cathodal supraorbital (Fp2) tDCS were
conducted (2 mA for 20 min). Pain, impact of FM and anxiety
were evaluated. No statistically significant three-way interaction
between time, stimulation type and body side were found.
RESULTS: Active-tDCS showed significant improvement in
pain, but impact of FM and anxiety did not show significant
improvement.
CONCLUSION: Five sessions of anodal tDCS over the left M1
improves pain in women with FM, however there was no difference between right-left body sides.
Keywords: Chronic pain, Fibromyalgia, Motor cortex, Noninvasive brain stimulation, Transcranial direct current stimulation.

A estimulação transcraniana por corrente contínua anódica sobre o córtex motor
esquerdo apresenta diferença na dor entre os hemicorpos na fibromialgia?

INTRODUÇÃO
A fibromialgia (FM) é uma síndrome de dor crônica associada à
plasticidade mal-adaptativa nos circuitos neurais centrais caracterizada pela presença de dor difusa em todo o corpo, distúrbios de sono,
disfunção de humor, rigidez musculoesquelética e fadiga crônica1,2.
Devido à disfunção do sistema nervoso central, as vias de dor parecem operar anormalmente, o que resulta na sensibilização central da
sinalização da dor3. Este mecanismo leva a alterações plásticas mal-adaptadas na atividade cortical das áreas cerebrais, incluindo a neuromatriz da dor2. As abordagens de neuroimagem e eletrofisiologia
sugerem que a FM é uma condição associada à disfunção cerebral e
os programas de reabilitação devem visar o sistema nervoso central2.
A estimulação transcraniana de corrente contínua (eTCC) é um método não invasivo de estimulação cerebral que tem sido usado para
modular a excitabilidade e a taxa de disparo de neurônios individuais
de uma forma dependente da polaridade4,5. Vários estudos sobre FM
e neuromodulação sugerem resultados promissores no alívio da dor69
. A melhora da dor tem sido demonstrada em outras síndromes
de dor crônica, como lesão traumática da medula espinhal, câncer,
enxaqueca e dor crônica após acidente vascular cerebral6-9.
A eTCC anodal sobre o córtex motor (M1) é uma intervenção promissora para alívio da dor e melhora da qualidade de vida geral em
casos de FM9. A maioria dos estudos utilizou o eletrodo anodal sobre o M1 ou o córtex pré-frontal dorsolateral (CPFD) esquerdo,
e o cátodo sobre a região supraorbital contralateral6,10,11. Assim, foi
sugerido que a estimulação anodal do M1 pode reduzir a dor pela
ativação de circuitos neurais presentes no giro pré-central10. Estas
estruturas conectadas estão envolvidas no componente sensorial e
emocional do processamento da dor, facilitando o controle inibitório descendente da dor10.
Na maioria dos estudos, a estimulação anodal foi aplicada sobre o
M1 no hemisfério contralateral da dor (em caso de dor focal ou
lateralizada) ou no hemisfério dominante (em caso de dor generalizada)10. Um estudo demonstrou que a eTCC aplicada sobre o
M1 foi capaz de induzir efeitos neuromodulatórios sobre os índices
de excitação cortical e corticoespinhal por meio da medição de um
hemisfério único ou esquerdo e direito através da estimulação magnética transcraniana (EMT)12. Os autores descobriram que tanto a
eTCC anodal quanto a catódica induziram um aumento geral da
excitabilidade em comparação com a linha de base no hemisfério
contralateral da estimulação12. A estimulação anodal aumentou a
resposta cortical tanto no córtex quanto nas áreas homotópicas contralaterais estimuladas12.
Além disso, outro estudo de neuroimagem mostra que a eTCC não
só modula a atividade na região cerebral diretamente subjacente
ao eletrodo estimulante, mas também em uma rede de regiões do
cérebro que estão funcionalmente relacionadas à área estimulada13.
Esse resultado apoia um possível acoplamento da atividade neural
entre as regiões motoras13. No entanto, para protocolos envolvendo
síndromes específicas de dor, como enxaqueca, dor de membro fantasma e dor orofacial, a estimulação anodal foi aplicada sobre o M1
ou o CPFD do hemisfério contralateral à dor6,10.
Seguindo esta suposição, o objetivo foi esclarecer as diferenças na
percepção clínica da dor comparando os lados direito e esquerdo do
corpo após um efeito a curto prazo de eTCC bilateral bipolar não
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balanceada (C3/Fp2, 10/20 International EEG System™. A hipótese
é de uma melhora global da dor sem diferença entre o lado direito
e o esquerdo do corpo. O objetivo principal do presente estudo foi
avaliar a diferença entre a dor no lado esquerdo e direito do corpo
usando um limiar de algometria após cinco dias de eTCC anodal
sobre o M1 em mulheres com FM. Os desfechos secundários foram
avaliar a dor, o impacto da FM e a ansiedade.
MÉTODOS
Ensaio de centro único, duplo-cego, paralelo, randomizado, controlado por sham, que seguiu as recomendações da lista de verificação
CONSORT/201014 e TIDier15. Este estudo obedeceu aos padrões
éticos baseados na Declaração de Helsinque e foi aprovado pelo
comitê de ética institucional local da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte sob o número de registro 2.932.953. O estudo foi
registrado em clinicaltrials.gov sob o identificador NCT03084094.
Os dados foram coletados em um Laboratório PesqClin na Universidade Federal do Rio Grande do Norte de outubro de 2016 a março de 2017 e o recrutamento foi realizado durante todo o período
em que as intervenções foram realizadas. Todas as pacientes foram
selecionadas de um serviço ambulatorial especializado e avaliadas
por um reumatologista antes do estudo.
Participantes eram elegíveis para o estudo se preenchessem os seguintes critérios de inclusão: mulheres com FM de acordo com o
American College of Rheumatology (ACR, 2010)16, pontuação de
dor de pelo menos 4 na Escala Numérica (EN) nas duas semanas
anteriores ao ensaio e idade entre 18 e 70 anos. As participantes
foram excluídas se tivessem outra doença reumática associada, como
lúpus e artrite reumatoide, gravidez ou lactante, histórico de crises
convulsivas ou implantes intracranianos. As pacientes que estavam
recebendo fármacos para a dor não foram excluídas e nenhuma alteração de fármacos foi permitida durante todo o ensaio.
O G*Power (V. 3.1.9.4™, Kiel, Alemanha) foi usado para calcular o
tamanho da amostra. O tamanho da amostra foi baseado em estudos anteriores que investigaram o efeito da eTCC sobre a FM6,11. Foi
assumido um nível de significância de 0,05 e um poder de 0,80. Os
autores sugeriram em estudos anteriores que uma redução média de
3 pontos na escala analógica visual (EAV) para o grupo sob estimulação ativa era esperada, em oposição a nenhuma melhora no grupo
de sham17. De acordo com este método, o tamanho da amostra resultou em dois grupos de 12 participantes cada. Mais três pacientes
foram adicionadas em cada grupo para evitar qualquer redução de
poder caso algum participante desistisse do estudo.
Inicialmente, 36 mulheres foram inscritas no estudo (Figura 1).
Seis mulheres foram excluídas por não atenderem aos critérios de
inclusão (n=2) ou por se recusarem a participar (n=4). As pacientes
seriam consideradas desistentes se perdessem um dia de tratamento.
As pacientes foram randomizadas (1:1) e divididas em dois grupos
(M1 e Sham). Todas as participantes foram cegadas para o grupo de
alocação de intervenção.
Intervenções
A corrente contínua foi administrada por um fisioterapeuta treinado
usando um estimulador elétrico contínuo, com três baterias (9 V)
conectadas em paralelo. A saída máxima de energia era de 10 mA
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Avaliados para elegibilidade (n=36)

Excluídos (n=6)
Não atenderam critérios
de inclusão (n=2)
Declinaram participação
(n=4)
Alocação

Randomizados (n=30)

eTCC-Ativa (n=15)
- Recebeu intervenção
alocada (n=15)
- Declinou participação (n=0)

Análise

eTCC-Sham (n=15)
- Recebeu intervenção
alocada (n=15)
- Declinou participação (n=0)

Analisados

Figura 1. Fluxograma

e foi controlada por um multímetro digital profissional (DT832,
WeiHua Electronic Co.™, Zhangzhou, Fujian, China) com um erro
padrão de ±1,5%. As pacientes receberam cinco sessões consecutivas
(de segunda a sexta-feira) de estimulação sham ou anodal sobre o
M1 esquerdo. O eletrodo anódico foi colocado sobre C3 e o catódico foi colocado sobre a área supraorbital contralateral (Fp2) de
acordo com o sistema 10-20 EEG. Os eletrodos foram colocados
em uma esponja quadrada de 35 cm2 (5 cm x 7 cm) embebida em
solução salina (150 mMols de NaCl diluídos em água Milli-Q).
Bandagens de borracha foram usadas para manter os eletrodos no
lugar durante a estimulação.
Para a eTCC-Ativa, foi aplicada uma corrente constante de 2 mA
durante 20 min/dia. Para a eTCC-Sham, os eletrodos foram colocados na mesma posição da eTCC-Ativa, mas a corrente foi desligada
após 30 segundos de estimulação, de acordo com os métodos de estudos clínicos de estimulação cerebral10,18. Estudos prévios descreveram este método de cegamento como confiável11,19. As participantes
sentiram a sensação inicial de coceira, mas não receberam corrente
durante o restante do período de estimulação.
Medidas de desfecho
Os dados sociodemográficos foram avaliados para caracterizar a
amostra. Medidas de limiar de dor de pressão (PPT) e EN foram
coletadas uma semana antes da primeira sessão (linha de base), após
a primeira estimulação (dia 1) e após a última estimulação (dia 5).
Para o impacto da FM e ansiedade, os dados foram avaliados na
linha de base e no dia 5.
Desfecho primário
O PPT foi quantificado em kg/cm2 e medido por um algômetro digital de pressão através de uma extremidade de borracha de 1 cm de
diâmetro, (FDX™, Wagner Instruments, Greenwich, Connecticut,
EUA) nos 18 pontos sensíveis (tender points) recomendados pelo
ACR/1990 (baixa cervical esquerda e direita, segunda costela, epicôndilo lateral, joelho, occipital, trapézio, supraspinato, glúteo e trocânter
maior)20. A medição foi realizada posicionando o algômetro perpen-
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dicularmente à pele, com um intervalo de 20 a 30 segundos entre as
aplicações. O examinador posicionou a ponta de borracha acima da
área a ser examinada e gradualmente aumentou a pressão em 1 kg/cm2
por segundo. O PPT foi identificado quando o participante relatou o
início de uma sensação desagradável ao declarar a palavra “começou”.
Este método de avaliação registra a sensação inicial de dor informada pelas participantes em 18 pontos diferentes em todo o corpo (9
pontos à esquerda e 9 à direita). Uma média do total de pontos sensíveis de cada lado do corpo foi usada para a análise estatística. Além
disso, cada par de pontos sensíveis (ipsilateral versus contralateral à
estimulação) foi comparado. Uma segunda análise foi feita com a
média do limiar de dor total (média de 18 pontos sensíveis) para
cada momento de avaliação.
Desfechos secundários
A EN foi usada para avaliar a intensidade da dor. Esta escala reta de
10 cm é numerada de 0 a 10, sendo que 0 representa nenhuma dor
e 10 o máximo de dor. As participantes foram instruídas a marcar o
número que melhor refletia os sintomas da dor naquele momento.
A linha de base da EN foi avaliada uma semana antes da intervenção
por três dias consecutivos. Para análises estatísticas, uma média desses três dias antes da intervenção foi adotada. Este método foi usado
para medir a sensação de dor mais real antes da intervenção.
O impacto da FM foi avaliado utilizando a versão brasileira do questionário de impacto de Fibromialgia (FIQ), um questionário autoadministrado que mede os aspectos funcionais de pacientes21. O FIQ
contém três perguntas do tipo escala Likert (níveis de resposta) e sete
perguntas analógicas visuais. Todas as escalas variam de 1 a 10 e uma
pontuação alta indica impacto negativo e sintomas mais graves. A
pontuação total do FIQ é classificada de 1 a 100 pontos. Pontuações
mais altas estão relacionadas a um maior impacto da doença na funcionalidade dos pacientes e a uma redução em sua qualidade de vida21.
A gravidade dos sintomas de ansiedade foi medida usando a versão
brasileira da Escala de Ansiedade Hamilton (HAS). A HAS foi administrada por um entrevistador que fez uma série de perguntas semiestruturadas relacionadas a sintomas de ansiedade22. O entrevistador
classificou os indivíduos em uma escala de cinco pontos para cada um
dos 14 itens. Sete itens abordam especificamente a ansiedade psíquica
e os outros sete abordam ansiedades somáticas. Os valores na escala variam de zero a quatro: zero significa que não há ansiedade, um indica
ansiedade leve, dois indica ansiedade moderada, três indica ansiedade
intensa, e quatro indica ansiedade muito intensa ou extremamente incapacitante. A pontuação total da escala de ansiedade varia de 0 a 5622.
Análise estatística
Dados derivados que apoiam os desfechos deste estudo estão disponíveis pelo autor correspondente. As análises foram realizadas utilizando o Graph Pad Prism 5 e o software SPSS (V.19.0™, Chicago,
Illinois, EUA). Os dados foram expressos como médias e desvios
padrão. Os testes de Shapiro-Wilk e Levene foram aplicados para
avaliar a normalidade da distribuição e a homogeneidade da variância dos dados, respectivamente. O teste de esfericidade de Mauchly
foi usado para validar a correlação das medidas repetidas e se a suposição de esfericidade foi violada. A correção Greenhouse-Geisser foi
aplicada. As diferenças nos dados sociodemográficos foram calculadas usando o teste t não pareado ou teste Qui-quadrado.
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Table 1. Dados demográficos e características da dor
Dados clínicos e demográficos

eTCC-Ativa
(média ± DP)

eTCC-Sham
(média ± DP)

Valor
de p

Idade (anos)

49.40 ± 11.89

51.73 ± 12.44

0.60

FIQ

70.3 ± 13.34

63.02 ± 15.47

0.17

EN

6.24 ± 1,63

6.69 ± 1.94

0.50

Limiar do lado direito*

1.4 ± 0.57

1.78 ± 0.73

0.12

Limiar do lado esquerdo*

1.92 ± 0.79

1.92 ± 0.65

0.09

Ansiedade (HAS)

31.07 ± 7.46

34.73 ± 10.12

0.26

Renda** (%)

0.17

1 salário-mínimo

6.7

29.4

2 a 3 salários-mínimos

53.3

41.2

4 salários-mínimos
ou mais

33.3

11.8

6.7

17.6

Não reportado
Estado civil (%)

0.73

Casada

60

41.2

Nunca se casou

26.7

41.2

Viúva

6.7

5.9

Divorciada

6.7

11.8

Ensino básico
(incompleto)

0

5.9

Ensino básico

26.7

23.5

Ensino médio

26.7

41.2

Universidade

46.7

29,4

Escolaridade (%)

0.56

DP = Desvio Padrão; FIQ = Questionário de Impacto de Fibromialgia; EN = Escala Numérica; HAS = Escala de Ansiedade de Hamilton. Os dados numéricos
foram calculados utilizando o teste t não pareado. Os dados categóricos foram
calculados usando o teste Qui-quadrado. O limiar e a tolerância foram calculados com a média dos 9 pontos sensíveis no lado esquerdo do corpo e 9 pontos
no lado direito de acordo com o ACR. *Valores em kg/cm2 ** Salário-mínimo
nacional brasileiro de US$ 257,56 por mês.

Para avaliar o efeito da intervenção de eTCC sobre o PPT foram
usadas análises de variância (ANOVA) de três vias para medidas
repetidas. Esta análise comparou o tempo (fator 1, “tempo”: linha
de base, 1º dia de tratamento e 5º dia de tratamento), condições
da eTCC sham e ativa (fator 2: “tipo de estimulação”) e o lado do
corpo (fator 3: lado direito do corpo = contralateral à eTCC; lado
esquerdo do corpo = ipsilateral) como fatores internos das participantes. A ANOVA foi utilizada para comparar os efeitos da eTCC
sobre o limiar total e EN. Para comparar FIQ e HAS antes e depois
do tratamento, foi utilizada uma ANOVA unidirecional para determinar se os tratamentos/intervenções têm efeitos diferentes. Os η2
parciais foram calculados como medidas de tamanho de efeito nos
resultados da ANOVA (efeitos principais e efeitos de interação). O
η2 parcial foi utilizado para calcular o tamanho do efeito, em que η2
= 0,01 foi considerado efeito pequeno, η2 = 0,06 moderado e η2 =
0,14 grande. Os níveis alfas foram definidos para ≤ 0,05.
RESULTADOS
Trinta mulheres (idade média de 50,57±12,01 anos) foram randomizadas para o grupo M1 ou grupo sham. Não houve desistências
durante o estudo. Não houve diferença em relação à linha de base
para as características demográficas e clínicas (Tabela 1). As pacientes
toleraram bem a eTCC e as avaliações. Os efeitos adversos foram
menores e incomuns, como vermelhidão e formigamento.
A ANOVA de três vias de medidas repetidas foi normalmente distribuída. O PPT não mostrou interação de três vias estatisticamente significativa entre tempo, tipo de estimulação e lado do corpo,
F (2, 28) = 1,533, p = 0,23, η2 = 0,09 (Tabela 2). O PPT não
mostrou significância estatística para interação de duas vias de “tipo
de estimulação” e “lado do corpo”, F(2, 22) = 0,009, p < 0,92, η2
= 0,001; interação de duas vias de “tipo de estimulação” e “tempo”,
F(2, 22) = 2,118, p < 0,13, η2 = 0,13; e interação de duas vias de
“lado do corpo” e “tempo”, F(2, 22) = 0,23, p < 0,79, η2 = 0,01
(Tabela 2). Ao comparar cada par de pontos sensíveis, nenhuma diferença foi encontrada para a análise de três vias (Tabela 2).

Tabela 2. ANOVA de três vias de medidas repetidas comparando os efeitos de eTCC anodal e sham sobre o lado do corpo contralateral e
ipsilateral
Comparação
entre pontos
sensíveis

Fator ANOVA
(1) Tempo

(2) Grupo

(3) Lado do corpo

Interação 1
para 2

Interação 1
para 3

Interação 2
para 3

Interação 1
para 2 para 3

Valor
de f

Valor
de p

Valor
de f

Valor
de p

Valor
de f

Valor de p

Valor
de f

Valor
de p

Valor
de f

Valor
de p

Valor
de f

Valor
de p

Valor
de f

Valor
de p

1x2

0,51

0,65

2,37

0,14

4,43

0,05

2,33

0,11

1,22

0,31

1,24

0,28

1,22

0,31

3x4

0,53

0,59

1,53

0,23

2,09

0,17

0,62

0,54

0,76

0,47

2,22

0,15

1,54

0,23

5x6

1,33

0,28

3,46

0,08

1,55

0,23

0,38

0,68

0,00

0,99

0,06

0,79

2,11

0,14

7x8

1,16

0,32

1,21

0,28

1,58

0,22

1,72

0,19

0,79

0,46

0,001

0,96

1,2

0,29

9x10

4,39

0,02*

0,49

0,49

4,75

0,04*

1,23

0,30

1,75

0,19

0,01

0,89

0,26

0,77

11x12

3,27

0,05*

2,57

0,13

0,72

0,40

0,42

0,65

1,73

0,19

0,01

0,89

0,11

0,34

13x14

0,98

0,38

1,63

0,22

21,15

0,0001*

2,54

0,09

0,06

0,93

1,41

0,25

1,94

0,16

15x16

1,69

0,2

0,69

0,41

0,7

0,41

4,25

0,04*

0,35

0,7

2,15

0,16

0,85

0,43

12x18

0,45

0,64

0,02

0,88

6,28

0,25

0,51

0,54

0,82

0,45

2,92

0,1

0,5

0,61

*Denotar significância.

115

BrJP. São Paulo, 2022 abr-jun;5(2):112-8

Matias MG, Cavalcante AF, Mescouto KA,
Silva-Filho EM, Baptista AF, Okano AH e Pegado R

A

B
10

3,0

8

2,0

6
EN

Limiar km/cm2

2,5

1,5

4

1,0

2

0,5

0

0,0
Linha
de base

Dia 1

Dia 5

Linha
de base

Dia 1

Dia 5

eTCC-Sham

Linha
Dia 1
de base

Dia 5

Linha Dia 1
de base

Dia 5

eTCC-Ativa

Figura 2. (A) ANOVA comparando as médias do limiar ao longo do tempo. A eTCC-Ativa mostrou um aumento significativo no limiar da dor (Sham:
p=0,89 e Ativa: p=0,02). (B) Escala Numérica (EN). A eTCC-Ativa mostrou diminuição significativa na dor (Sham: p=0,31 e Ativa: p=0,02).
*Significância estatística

100
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50
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40
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10

Linha de base Dia 5
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0

Linha de base Dia 5

Linha de base Dia 5
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Figura 3. FIQ: Questionário de Impacto de Fibromialgia avaliado para medir a funcionalidade e o impacto de FM sobre a atividade diária. HAS:
A Escala de Ansiedade Hamilton foi avaliada na linha de base e após a 5ª sessão de eTCC.

ANOVA foi utilizada para comparar a linha de base, o 1º e 5º dia. A
eTCC-Ativa mostrou aumento significativo no PPT (Sham: p=0,89
e Ativa: p=0,02) e melhora na EN (Sham: p=0,31 e Ativa: p=0,02)
(Figura 2).
Houve uma redução no FIQ, embora não significativa (p=0,70; linha de base: 69,6±13,5; dia 5: 59,4±14,1). A HAS mostrou uma redução em ambos os grupos, mas não foram encontrados resultados
significativos (p=0,42; diferença média: 1,75) (Figura 3).
DISCUSSÃO
A eTCC sobre o M1 esquerdo mostrou melhora significativa na dor
após 5 dias consecutivos de estimulação, sem diferença significativa
entre as percepções de dor corporal ipsilateral e contralateral. Nas
análises de três vias e duas vias não foi encontrada nenhuma inte-
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ração significativa para o nível de dor e o lado do corpo. A melhora
significativa na EN para o grupo de eTCC-Ativa sugere uma melhora global na percepção da dor. Não houve melhora significativa
para o impacto da FM e da ansiedade. Além disso, não houve efeitos
adversos durante o protocolo do estudo.
A dor é um resultado importante que influencia o humor e a funcionalidade na FM24. O principal alvo das abordagens não farmacológicas ou farmacológicas da FM é a melhora da dor3,23,24. As
diretrizes recomendam que os pacientes devem ser encorajados a
monitorar a dor, particularmente nos estágios iniciais do manejo24.
A estimulação anodal de eTCC do M1 promove uma melhora de
baixa a moderada na intensidade da dor com recomendação de
nível A para FM25.
Os mecanismos de estimulação do M1 e a redução da dor ainda
não estão totalmente claros26. Estudos sugerem que a eTCC anodal

A estimulação transcraniana por corrente contínua anódica sobre o córtex motor
esquerdo apresenta diferença na dor entre os hemicorpos na fibromialgia?

sobre o M1 tem efeitos generalizados em múltiplas áreas corticais e
subcorticais, incluindo o cingulado, áreas frontais, tálamo e estriato12,26. Além disso, após a estimulação anodal sobre o M1, estudos
observaram um aumento na resposta cortical não apenas sobre o
córtex estimulado, mas também sobre as áreas homotópicas contralaterais12. Esta descoberta apoia um possível acoplamento da neuroatividade das regiões cerebrais que estão funcionalmente relacionadas
com a área estimulada13. Dessa maneira, a eTCC promove um efeito
analgésico difuso que poderia ser usado para síndromes de dor difusa, como a FM27. Por este motivo, espera-se que a estimulação
do M1 diminua a dor em ambos os lados do corpo. A estimulação
magnética transcraniana repetitiva (EMTr) parece ser análoga para
redução da dor na FM e ambas as modalidades de neuromodulação
apresentaram menos efeitos colaterais em comparação com a abordagem farmacológica28.
Alguns autores sugerem que a FM é como um estado de dor centralizado e que o sistema nervoso central poderia amplificar a entrada
nociceptiva, mesmo após uma entrada nociceptiva periférica2. As
redes cerebrais envolvendo a percepção de dor parecem ser alteradas
na FM2. Os pacientes exibem dor multifocal em ambos os lados
com muitos casos de hiperresponsividade sensorial2. O impacto da
FM leva a uma diminuição significativa na capacidade funcional e
na qualidade de vida16,29.
O presente estudo não encontrou diferenças significativas no FIQ
entre os grupos. Isto pode refletir o número limitado de sessões e/
ou o fato de que o curto período para avaliação das participantes foi
insuficiente para induzir mudanças nas atividades diárias. Os autores sugerem que a eTCC poderia ser usada com terapia adjuvante e
tratamento multimodal, incluindo exercícios aeróbicos ou de força,
os quais precisam ser encorajados27. Os autores mostraram melhores efeitos na dor com exercícios aeróbicos combinados e eTCC em
FM1. Por outro lado, a terapia associada, incluindo a eTCC com
exercícios funcionais, não melhorou os efeitos do exercício físico sobre a dor, funcionalidade e qualidade de vida30. Outros testes com
terapia multimodal envolvendo eTCC são necessários para esclarecer os efeitos para pacientes com FM30.
Uma compreensão completa da FM requer uma avaliação abrangente da dor, função e contexto psicossocial e a estratégia de gerenciamento deve ter uma abordagem multidisciplinar2. Os resultados
presentes fornecem evidências de que cinco sessões de eTCC anodal
sobre o M1 reduzem a dor sem diferença em relação ao lado do corpo em mulheres com FM. Nenhuma melhora foi encontrada para o
impacto da FM e da ansiedade.
Pode-se mencionar limitações metodológicas do estudo. Primeiro,
o ciclo menstrual das participantes não foi avaliado e a eTCC não
foi realizada no mesmo período menstrual. Em segundo lugar, não
foi avaliado nenhum efeito a longo prazo e sugere-se a realização de
ensaios clínicos adicionais com duas ou três semanas de acompanhamento. Estudos futuros devem incluir estimulação do CPFD para
investigar os efeitos da eTCC na percepção da dor corporal.
CONCLUSÃO
O uso de cinco sessões de eTCC anodal sobre o M1 esquerdo melhora a dor sem diferença em relação ao lado do corpo em mulheres
com FM.
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Pacientes com fibromialgia apresentam fenótipos de dor diferentes em
comparação com pacientes com dor generalizada
Patients with fibromyalgia present different pain phenotypes compared to patients with
generalized pain
Juliana Valentim Bittencourt1, Leticia Amaral Corrêa1, Márcia Cliton Bezerra1, Felipe José Jandre dos Reis2, Katie de Luca3,
Leandro Alberto Calazans Nogueira1,2
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Fibromialgia e dor generalizada representam um problema de saúde global e são distúrbios musculoesqueléticos distintos, mas há uma sobreposição na
apresentação clínica entre essas condições. Entretanto, nenhum
estudo comparou as características da dor entre os pacientes com
estas condições. Portanto, o presente estudo teve como objetivo
comparar as características da dor e a limitação funcional de pacientes com fibromialgia e dor generalizada.
MÉTODOS: Realizou-se uma análise secundária pré-planejada
de dados coletados de 311 pacientes com dor musculoesquelética. As características da dor incluíram: intensidade da dor,
duração da dor, área da dor, sintomas de sensibilização central,
presença de sintomas neuropáticos e a modulação condicionada
da dor. A escala de funcionalidade específica do paciente avaliou
a limitação funcional.
RESULTADOS: Identificou-se 98 pacientes com dor generalizada, sendo 58 (59,18%) classificados no grupo de fibromialgia
e 40 (40,82%) no grupo de dor generalizada. Diferenças significativas foram encontradas entre os grupos para o índice de
dor generalizada, escala de severidade de sintomas e escala polissintomática de sofrimento. Os participantes com fibromialgia
apresentaram maiores valores de intensidade da dor (fibromialgia
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= 7,29±2,07, dor generalizada = 6,05 ± 2,47; p=0,008), sintomas neuropáticos (fibromialgia = 17,74±7,62, dor generalizada
= 12,17 ± 6,41; p=0,005) e sintomas de sensibilização central
(fibromialgia = 51,32±14,26, dor generalizada = 33,97±14,65;
p<0,001), quando comparados à dor generalizada. Não houve
diferença significativa na modulação condicionada da dor e na
limitação funcional entre os grupos.
CONCLUSÃO: Pacientes com fibromialgia exibiram características de dor desfavoráveis, incluindo intensidade de dor, sintomas neuropáticos e sintomas de sensibilização central, quando
comparados a pacientes com dor generalizada. Entretanto, a duração da dor, a limitação funcional e a modulação condicionada
da dor não apresentaram diferença significativa entre os grupos.
Descritores: Dor crônica, Dor musculoesquelética, Fibromialgia, Limiar da dor, Medição da dor.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Fibromyalgia and generalized pain represent a global health problem and are distinct
musculoskeletal disorders, but there is an overlap in the clinical
presentation between these conditions. However, no study has
compared pain characteristics between patients with fibromyalgia and patients with generalized pain. Therefore, the present
study aimed to compare pain characteristics and functional limitation of patients with fibromyalgia and patients with generalized pain.
METHODS: A pre-planned secondary analysis of data collected from 311 patients with musculoskeletal pain was performed.
Pain characteristics included pain intensity, pain duration, pain
area, symptoms of central sensitization, presence of neuropathic-like symptoms, and the conditioned pain modulation. The
Patient-Specific Functional Scale assessed functional limitation.
RESULTS: 98 patients with generalized pain were identified,
being 58 (59.18%) classified in the fibromyalgia group and 40
(40.82%) classified in the generalized pain group. Significant
differences were found between groups for Widespread Pain
Index, Symptom Severity Scale, and Polysymptomatic Distress
Scale. Participants with fibromyalgia presented higher values
of pain intensity (fibromyalgia = 7.29±2.07, generalized pain =
6.05±2.47; p=0.008), neuropathic-like symptoms (fibromyalgia
= 17.74±7.62, generalized pain = 12.17±6.41; p=0.005), and
symptoms of central sensitization (fibromyalgia = 51.32±14.26,
generalized pain = 33.97±14.65; p<0.001), when compared with
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generalized pain. There was no significant difference in conditioned pain modulation and functional limitation between groups.
CONCLUSION: Patients with fibromyalgia exhibited unfavorable pain characteristics, including pain intensity, neuropathic-like symptoms, and symptoms of central sensitization compared to patients with generalized pain. However, pain duration,
functional limitation, and conditioned pain modulation did not
present meaningful differences between groups.
Keywords: Chronic pain, Fibromyalgia, Pain measurement,
Pain threshold.
INTRODUÇÃO
A fibromialgia (FM) e a dor generalizada são prevalentes nas condições de saúde musculoesqueléticas. A prevalência da FM foi de
4,7% na Europa1, 6,4% nos Estados Unidos2, 4,4%3 no Brasil e
2%-3% na população em geral4,5. A prevalência de dor crônica
(DC) generalizada foi de 24% nas mulheres brasileiras3 e 10,6%6,
ou um em cada dez indivíduos, são afetados pela DC generalizada
na população geral6. Os pacientes com FM apresentam dor musculoesquelética generalizada, fadiga, distúrbios do sono e alterações
cognitivas7,8. Vários instrumentos estão disponíveis para a avaliação
da FM e da dor generalizada. Os critérios preliminares para a classificação da FM surgiram em 19909. Na última atualização, uma
combinação do índice de dor generalizada, que foi projetado inicialmente para avaliar a distribuição da dor10, a escala de severidade
de sintomas, que avalia sintomas cognitivos e somáticos gerais11, e a
combinação do índice de dor generalizada e da escala de severidade
de sintomas que resulta na escala polissintomática de sofrimento,
que mensura a gravidade dos sintomas da FM, foram recomendados
como critérios diagnósticos10.
FM e dor generalizada são distúrbios musculoesqueléticos distintos,
mas há uma sobreposição da apresentação clínica entre estas condições. Da mesma forma, a DC generalizada e a dor multilocalizada
apresentam sintomas semelhantes aos da FM12. Estudo anterior alegou
que a FM e a DC generalizada diferem mais em medidas quantitativas
do que qualitativas13. Os pacientes com FM e dor generalizada apresentavam sintomas mais elevados de dor, ansiedade e depressão do que
aqueles com dor regional14. Os pacientes de FM têm dor mais intensa
e persistente do que os pacientes de DC generalizada13. Além disso, os
pacientes com FM apresentam mais comorbidades, uso de fármacos
relacionadas à dor, pior estado de saúde, função e sono, menor produtividade e maiores custos em comparação aos pacientes sem DC
generalizada e pacientes com DC generalizada, mas sem FM15. A dor
generalizada pode estar associada a fadiga, sofrimento psicológico e
problemas de concentração, como a FM7,10. Porém, ainda que as duas
condições sejam similarmente incapacitantes3, a FM tem apresentação clínica desfavorável quando comparada à DC generalizada13,16. De
todo modo, os diagnósticos de FM e dor generalizada permanecem
problemáticos, existem muitas redundâncias17 e não está claro se a
adição dos sintomas cognitivos e somáticos agrega valor significativo
ao fenótipo clínico desses pacientes. A identificação de características
particulares da dor destas condições similares pode contribuir para um
tratamento sob medida.
A FM tem características de dor distintas quando comparada a outras condições musculoesqueléticas. Um déficit de sistemas endóge-
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nos inibidores da dor é observado na fibromialgia, mas não na dor
lombar crônica18. Pacientes com FM também apresentam maiores
níveis de sintomas neuropáticos em comparação com os pacientes
com artrite reumatoide19. Da mesma forma, limiar de dor reduzido13,20, maior somação temporal21, modulação condicionada da dor
(MCD) reduzida21 e presença de sensibilização central têm sido relatados em pacientes com FM22. Entretanto, nenhum estudo comparou as características da dor entre pacientes de FM e pacientes de
dor generalizada. Portanto, o presente estudo teve como objetivo
comparar as características da dor e a limitação funcional de pacientes com FM e de pacientes com dor generalizada. A hipótese era de
que pacientes com FM relatariam sintomas mais graves, níveis mais
altos de limitação funcional e modulação da dor prejudicada no teste
pressórico ao frio do que pacientes com dor generalizada.
MÉTODOS
Foi realizada uma análise secundária pré-planejada dos dados coletados de um estudo anterior realizado pelos mesmos autores do
presente estudo23. O trabalho original foi um estudo observacional
transversal que seguiu o critério STrening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology (STROBE) (Anexo 1)24. O estudo
incluiu 311 pacientes com dor musculoesquelética para comparar
as características de dor de pacientes com dor musculoesquelética
classificadas de acordo com o PainDETECT como sintomas de dor
nociceptiva, sintomas pouco claros e sintomas neuropáticos. O estudo atual excluiu 213 pacientes com dor musculoesquelética sem
dor generalizada e obteve uma amostra final de 98 pacientes com
dor generalizada. O estudo original foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do Instituto Federal do Rio de Janeiro (número:
02228818.0.3001.5258), seguindo a Declaração de Helsinque para
pesquisa em seres humanos. Todos os pacientes que preencheram os
critérios de elegibilidade assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido antes dos procedimentos do estudo.
Participantes do estudo
Pacientes com dores musculoesqueléticas (a partir de 18 anos) que
procuraram tratamento na clínica de fisioterapia ambulatorial de
Gaffrée e no Hospital Universitário Guinle foram inscritos entre
março e setembro de 2019. O estudo original incluiu pacientes com
dor aguda (duração da dor inferior a três meses) e crônica (duração
da dor superior a três meses). A dor musculoesquelética foi definida
como dor percebida em uma região do corpo de origem muscular,
ligamentar, óssea ou articular25. O estudo atual identificou pacientes com dor generalizada que poderia ser classificada como dor generalizada ou FM, de acordo com os critérios do American College
of Rheumatology (ACR) modificados em 2016. O estudo excluiu
pacientes que realizaram algum procedimento cirúrgico na coluna
vertebral, grávidas, pacientes com diagnóstico reumatológico na fase
inflamatória aguda, com tumores e analfabetos ou que não puderam
completar os questionários autorrelatados.
Procedimentos
Os pacientes foram encaminhados para uma avaliação que consistia
em um histórico clínico e exame físico. Os participantes responderam
um questionário de autorrelato que incluía informações sobre suas ca-
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racterísticas sociodemográficas (idade, sexo, peso, altura e índice de
massa corporal), características de dor (intensidade da dor, duração da
dor, área da dor, sintomas de sensibilização central, presença de sintomas neuropáticos e a MCD), limitação funcional e fatores do estilo
de vida (tabagismo, alcoolismo e atividade física). O preenchimento
de todos os questionários foi supervisionado por um dos examinadores para esclarecimento em caso de incertezas. Os dois examinadores
envolvidos (J.V.B e M.C.B) tinham, respectivamente, dois e 32 anos
de experiência de trabalho no tratamento de pacientes com distúrbios
musculoesqueléticos. A avaliação do histórico clínico durou aproximadamente 10 minutos por participante. Em seguida, os pacientes
foram encaminhados para avaliação da eficiência da MCD.
Classificação dos pacientes
O diagnóstico de FM foi realizado utilizando o índice de dor generalizada e a escala de severidade de sintomas. O índice de dor generalizada é uma lista autorrelatada de regiões dolorosas composta de
19 áreas do corpo, e o paciente deve marcar as áreas em que sentiu
dor durante a semana anterior. Cada área marcada é equivalente a
1 ponto. A pontuação final varia entre zero e 19 pontos. A escala
de severidade de sintomas é a soma das pontuações de gravidade
de três sintomas (fadiga, sono não reparador e sintomas cognitivos)
mais a totalidade dos sintomas específicos que ocorreram durante os
seis meses anteriores (dores de cabeça, dor ou cólicas no abdômen
inferior e depressão).
O diagnóstico de FM foi confirmado quando o índice de dor generalizada ≥ 7 e a pontuação da escala de severidade de sintomas ≥ 5
ou índice de dor generalizada era de 4-6 e a pontuação da escala de
severidade de sintomas ≥ 9, de acordo com os critérios modificados de
2016 da ACR10. A gravidade da FM foi medida pela Escala Polissintomática de Sofrimento. A soma do índice de dor generalizada varia
entre (0-19) e a escala de severidade de sintomas (0-12) com uma
pontuação final que varia entre 0-31. De acordo com os critérios da
ACR modificados em 2016, a pontuação para a escala polissintomática de sofrimento de pelo menos 12 representa um nível aproximado
de diagnóstico de FM10. A avaliação psicométrica do índice de dor
generalizada demonstrou um bom construto e validade de critérios
entre pacientes jovens com condições dolorosas26. A dor generalizada
foi definida quando o participante relatou dor em pelo menos 4 das 5
regiões (superior esquerda e direita, inferior esquerda e direita, e axial)
do índice de dor generalizada. Dor na mandíbula, tórax e abdômen
não estão incluídas na definição de dor generalizada10.
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orientados a avaliar sua intensidade de dor no momento da avaliação inicial. A duração da dor foi registrada em meses e os pacientes
foram classificados com dor musculoesquelética crônica se tivessem
dor por mais de três meses29. As áreas dolorosas foram medidas usando o índice de dor generalizada. a soma do índice de dor generalizada (0-19) e da escala de severidade de sintomas (0-12) resulta na
escala polissintomática de sofrimento (0-31).
O inventário de sensibilização central é um instrumento desenvolvido para identificar pacientes com sintomas associados à sensibilização central30. A parte A avalia 25 sintomas relacionados à saúde comumente observados em pacientes com síndrome de sensibilização
central. A parte A é pontuada em uma escala de 5 pontos Likert de
zero (nunca) a 4 (sempre), com um total de 100 pontos, e pontuações mais altas representam um aumento na gravidade dos sintomas.
A parte B não tem pontuação e abrange 10 diagnósticos anteriores
de um indivíduo, incluindo sete síndromes de sensibilidade central
e três desordens relacionadas à síndrome de sensibilização central. O
ponto de corte ideal foi estabelecido em 40/100 em pacientes com
síndrome de sensibilidade central31,32. A gravidade dos sintomas relacionados à sensibilização central foi classificada em subclínica (zero29), leve (30-39), moderada (40-49), intensa (50-59) e extrema (60100)31,33. Pontuações mais altas indicam um aumento na gravidade
dos sintomas34. A versão brasileira do Inventário de sensibilização
central demonstrou fortes propriedades psicométricas35.
O PainDETECT é um questionário autoadministrado que engloba
quatro domínios: a intensidade da dor (três perguntas), padrão de
curso da dor (quatro gráficos), áreas de dor e a presença de dor radiante (quadro com imagem do corpo) e itens descritores sensoriais
da dor (sete perguntas). Para cada pergunta, seis respostas diferentes
são possíveis, com pontuação de zero (nunca) a cinco (muito forte).
Resumindo as pontuações dadas em cada domínio, uma pontuação
final entre -1 e 38 pode ser alcançada. O PainDETECT é validado
para muitas condições de dor neuropática. Nos últimos anos, ele
também foi validado para o uso em condições de dor mista, como
artrite reumatoide, osteoartrite, dor cancerígena e espondilolistese
lombar. Os pontos de corte do questionário original indicam que
nas pontuações ≤ 12 um componente neuropático é improvável,
enquanto nas pontuações ≥ 19 um componente neuropático é provável27,36. A versão brasileira do PainDETECT é indicada como útil
para identificar os componentes neuropáticos de dor em pacientes
brasileiros37.

Principais medidas de desfecho
A intensidade da dor foi avaliada pela Escala Numérica de Dor
(END) de classificação da dor. O inventário de sensibilização central foi utilizado para avaliar os sintomas associados à sensibilização
central. Os sintomas neuropáticos foram avaliados através do questionário PainDETECT27. A limitação funcional foi medida usando
a escala de funcionalidade específica do paciente28. O teste pressórico
ao frio avaliou a MCD. Todos os questionários e testes foram completados no mesmo dia.

Limitação funcional
A limitação funcional foi investigada utilizando a escala de funcionalidade específica do paciente, que constituiu uma medição autorrelatada que avalia a mudança funcional em pacientes com distúrbios
musculoesqueléticos. Os pacientes devem identificar até cinco atividades importantes que são incapazes de realizar ou que são restritas
devido à sua dor e classificar em uma escala de 11 pontos o nível
atual de dificuldade associado a cada atividade. A escala de funcionalidade específica do paciente tem fácil aplicabilidade e pode ser usada
clinicamente como uma medida de desfecho28,38.

Características da dor
A intensidade da dor foi medida durante a avaliação inicial usando a
END de zero (sem dor) a 10 (pior dor possível). Os pacientes foram

Modulação condicionada da dor
O teste pressórico ao frio é um teste psicofísico usado para avaliar a
MCD, em que a dor fria é o estímulo condicionante, e o limiar de
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dor à pressão (LDP) é o estímulo de teste. Este teste é um método
apropriado para avaliar o sistema inibitório nociceptivo descendente39. O estímulo condicionante foi a imersão da mão dos participantes em um balde com água fria com temperatura controlada
(1ºC – 4ºC) monitorada por um termômetro (modelo 5130, IncotermTM, Hong Kong, Sha Tin, China) por até um minuto. O
participante foi instruído a permanecer com a mão imersa em água
sem fazer contrações musculares ou mudanças de posição. A retirada
pelo lado da água foi permitida quando o paciente não conseguia
mais tolerar o estímulo doloroso. A temperatura ambiente, umidade, iluminação e ruído foram mantidos constantes durante todo o
procedimento.
A medida do LDP foi realizada antes e depois de um minuto do teste
pressórico ao frio, usando um algômetro digital de pressão (modelo
Force Ten FDX, Wagner InstrumentsTM, Greenwich, CT, USA). A
parte distal do antebraço dorsal e do músculo tibial anterior, que não
havia sido imersa na água, foi escolhida para ser avaliada devido à
falta de associação às queixas musculoesqueléticas dos participantes.
Os dois locais foram avaliados na mesma ordem para todos os participantes. O funcionamento do algômetro de pressão e a medição do
LDP foram explicados aos pacientes antes da avaliação. Além disso,
foi realizado um procedimento de familiarização com o algômetro
de pressão, aplicando pressão no antebraço dominante para garantir
que o teste havia sido compreendido. A força foi gradualmente aumentada (1 quilograma-força/s) até que a sensação de pressão fosse
alterada para dor. O LDP foi registrado em quilogramas-força (kgf)
quando o paciente deu o comando verbal “dor”. A classificação da
eficiência da MCD foi baseada na seguinte estratégia: evidência de
modulação da dor prejudicada em dois locais. Somente pacientes
com a ineficiência da MCD em ambos os locais (o músculo tibial
anterior e a parte distal do antebraço dorsal) foram classificados com
modulação da dor prejudicada40. Os locais dos membros superiores e inferiores foram utilizados para evitar a inclusão dos pacientes
com sensibilização periférica de acordo com as recomendações para
MCD40. Além disso, a eficiência da MCD foi avaliada calculando-se
a diferença entre os valores de LDP no teste pressórico ao frio (diferenças entre o valor final e inicial). Valores negativos representaram
uma ineficiência de MCD e valores nulos ou positivos foram considerados uma resposta típica de MCD.
Análise estatística
As variáveis demográficas e clínicas da população estudada são apresentadas em média e desvio padrão para variáveis contínuas. As

variáveis categóricas são apresentadas numericamente e como uma
porcentagem da amostra. A distribuição normal dos resultados do
estudo para as variáveis contínuas foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. O grupo de pacientes que apresentou FM foi comparado
com os que apresentavam dor generalizada. A comparação entre os
grupos de acordo com as medidas de desfecho: o teste-t não pareado
foi realizado para intensidade e duração da dor devido à distribuição
paramétrica das variáveis. O teste Qui-quadrado foi utilizado para
comparar as variáveis categóricas: limitação funcional, sintomas de
sensibilização central, sintomas neuropáticos e eficiência da MCD.
Um nível de significância inferior a 5% (p<,05) foi considerado
para todas as análises. A análise estatística foi realizada utilizando o
software JASP versão 0.10.2.0. Dada a falta de cálculo do tamanho
da amostra devido à análise secundária, foi realizada uma análise de
potência post-hoc para determinar se o tamanho da amostra era suficientemente grande para que os resultados fossem estatisticamente
válidos e para examinar o potencial de erros do tipo II. A análise
pós-hoc foi realizada para estimar o poder estatístico do presente estudo através de um teste-t não-pareado usando o software G*Power
3.1.9.4 (Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Alemanha).
RESULTADOS
Foi identificado um total de 98 participantes com dores generalizadas. Entre os participantes incluídos, 83 (84,69%) eram mulheres. A idade média foi de 57,94±11,64 anos e o índice médio
de massa corporal era de 27,91±6,65 kg/m2. Quarenta e dois
(44,21%) participantes relataram praticar atividades físicas. Todos
os participantes completaram os questionários e o teste pressórico
ao frio sem eventos adversos. Cinquenta e oito (59,18%) participantes foram classificados com FM e 40 (40,82%) participantes
foram classificados com dor generalizada apenas. Os pacientes
com FM apresentaram maior número de áreas de dor no índice de
dor generalizada [FM=11,39±3,52, dor generalizada = 8,67±3,35;
p<0,001; poder=0,96], sintomas mais graves na escala de severidade dos sintomas [FM=7,96±2.21, dor generalizada=4,30±2,27;
p<0,001; poder=0,99] e na escala polissintomática de sofrimento
[FM=16,75±5,29, dor generalizada=12,97±3,75; p<0,001; poder=0,98] do que os pacientes com dor generalizada (Tabela 1).
Uma comparação das características da dor e limitação funcional entre pacientes classificados com FM e pacientes classificados
com dor generalizada é apresentada na tabela 2. Os participantes
com FM apresentaram valores mais altos de intensidade de dor

Tabela 1. Características dos participantes do estudo (n= 98)
Características

Fibromialgia
n=58

Dor generalizada
n=40

Valor de p

Sexo, n (%), Feminino

52 (89,65%)

31 (77,50%)

0,102

Idade, média (DP)

58,94 (9,43)

56,46 (14,31)

0,305

Peso (kg), média (DP)

72,59 (12,70)

73,07 (11,72)

0,855

Altura (m), média (DP)

1,61 (0,09)

1,59 (0,09)

0,323

Índice de massa corporal (kg/m²), média (DP)

26,94 (7,30)

29,25 (5,45)

0,113

Atividade física (Sim), n (%)

27 (46,55%)

15 (37,50%)

0,453

Índice de dor generalizada (0-19), média (DP)

11,39 (3,52)

8,67 (3,35)

<0,001
Continua...
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Tabela 1. Características dos participantes do estudo (n= 98) – continuação
Características
Escala de severidade dos sintomas (0-12), média (DP)

Fibromialgia
n=58

Dor generalizada
n=40

Valor de p

7,96 (2,21)

4,30 (2,27)

<0,001

Dor de cabeça (Sim), n (%)

47 (81,03%)

20 (50,00%)

0,008

Dor ou cãibras no abdômen inferior (Sim), n (%)

25 (43,10%)

8 (20,00%)

0,017

Depressão (Sim), n (%)

40 (68,96%)

8 (20,00%)

<0,001

Fadiga (0-3), média (DP)

2,24 (0,94)

1,25 (0,96)

<0,001

Sono não reparador (0-3), média (DP)

1,94 (1,16)

1,22 (1,20)

0,004

Sintomas cognitivos (0-3), média (DP)

1,84 (1,18)

0,90 (0,95)

<0,001

Escala polissintomática de sofrimento (0-31), média (DP)

19,36 (4,60)

12,97 (3,75)

<0,001

DP = desvio padrão.
Nota: O teste t de Student foi utilizado para variáveis contínuas e o teste Qui-quadrado foi utilizado para comparar variáveis categóricas.

Tabela 2. Comparação de características da dor e limitação funcional entre pacientes com fibromialgia e pacientes com dor generalizada
Características
Intensidade da dor, média (DP)
Duração da dor (meses), média (DP)

Fibromialgia
n=58

Dor generalizada
n=40

Valor de p

7,29 (2,07)

6,05 (2,47)

0,008

110,17 (116,35)

86,54 (98,54)

0,318

Questionário PainDETECT, média (DP)

17,74 (7,62)

12,17 (6,41)

0,005

Dor nociceptiva (≤12), n (%)

13 (22,41%)

20 (51,28%)

0,003

Incerta (13-18), n (%)

19 (32,75%)

12 (30,76%)

0,836

Dor neuropática (≥19), n (%)

26 (44,82%)

7 (17,94%)

0,006

Inventário de sensibilização central, média (DP)

51,32 (14,26)

33,97 (14,65)

<0,001

Subclínica (0–29), n (%)

3 (5,17%)

18 (45,00%)

<0,001

Leve (30–39), n (%)

11 (18,96%)

7 (17,50%)

0,855

Moderada (40–49), n (%)

15 (25,86%)

9 (22,50%)

0,705

Severa (50–59), n (%)

8 (13,79%)

4 (10,00%)

0,576

Extrema (60–100), n (%)

21 (36,20%)

2 (5,00%)

<0,001

7,75 (2,04)

7,16 (1,91)

0,131

14 (24,13%)

9 (22,50%)

0,851

Escala de funcionalidade específica do paciente, média (DP)
MCD, (prejudicada), n (%)
DP = desvio padrão; MCD = modulação condicionada da dor.

Nota: O teste t de Student foi utilizado para variáveis contínuas e o teste Qui-quadrado foi utilizado para comparar variáveis categóricas.

[FM=7,29±2,07, dor generalizada=6,05±2,47; p=0,008; poder=0,74], e duração da dor [FM=110,17±116,35, dor generalizada=86,54±98,54; p=0,318; poder=0,17]. Vinte e seis (44,82%) participantes do grupo de FM e sete (17,94%) participantes do grupo
de dor generalizada foram classificados com sintomas do tipo neuropático. No inventário de sensibilização central, 44 (75,86%) participantes do grupo de FM e 15 (37,50%) participantes do grupo de
dor generalizada tiveram pontuação ≥ 40. Diagnóstico de depressão
foi relatado por 40 (68,96%) pacientes de FM e 8 (20,00%) pacientes de dor generalizada. Não houve diferença significativa na MCD
entre os grupos [FM=14 (24,13%), dor generalizada=9 (22,50%);
p=0,851; poder=0,855] (Tabela 2).
DISCUSSÃO
Os presentes resultados confirmaram a hipótese e revelaram que os
participantes com FM apresentaram sintomas mais graves em comparação com os participantes com dor generalizada. A intensidade

da dor, sintomas de dor neuropática e a sensibilização central foram
mais pronunciados nos participantes com FM do que nos participantes com dor generalizada. Reconhecer que a FM e a dor generalizada são condições musculoesqueléticas distintas destaca a necessidade de tratamentos específicos. A escala de severidade dos sintomas
tem um papel notável na identificação dessas duas condições.
É importante reconhecer os pontos fortes e as limitações do presente estudo. Em primeiro lugar, para o conhecimento dos autores, este é o primeiro estudo que comparou as características
clínicas de pacientes com FM e pacientes com dor generalizada.
Em segundo lugar, foram utilizados os mais recentes critérios definidos pela ACR para o diagnóstico de FM e dor generalizada10.
A abordagem alternativa para o diagnóstico de FM tem sido descrita apesar da falta de avaliação das propriedades de medida10.
Diferentes critérios de diagnóstico poderiam provavelmente levar
a conclusões adicionais. Terceiro, o desenho do estudo implementou muitos métodos para minimizar o risco de viés, seguindo as
diretrizes atuais para este tipo de estudo.
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Com relação às limitações, a principal delas é o número relativamente pequeno de participantes incluídos. Em segundo lugar,
há uma falta de marcadores objetivos para diagnosticar as duas
condições de saúde e outras comorbidades. Além disso, as características da DC podem ser relatadas de forma diferente usando o
questionário de pesquisa ou método de pesquisa por entrevista42.
Em comparação com pacientes de dor generalizada, pacientes de
FM evidenciaram características de dor mais comprometidas, corroborando estudos anteriores13,16,43. Da mesma forma, pacientes
com diagnóstico de FM ou pessoas cujos sintomas preenchiam
critérios para FM apresentaram maior impacto de sintomas do que
pessoas com DC44. Os resultados presentes mostraram que a intensidade da dor era maior em pacientes com FM em comparação
com a dor generalizada. Entretanto, os resultados revelaram que a
duração da dor não mostrou diferença entre os grupos. Em oposição, pacientes com FM em vários estudos relataram dor mais intensa e persistente do que os pacientes com DC generalizada13,45-47.
O presente estudo revelou que pacientes de FM apresentaram sintomas neuropáticos medidos pelo questionário PainDETECT e
maiores níveis de sintomas de sensibilização central em comparação com pacientes de dor generalizada. Da mesma forma, outros
autores encontraram sintomas neuropáticos em 67% dos pacientes
com FM usando o questionário PainDETECT19. De acordo com
autores, foi relatado um wind-up anormal e uma sensibilização
central em pacientes com FM, que também estão relacionados a
anormalidades no processamento central da dor22.
Curiosamente, o nível de limitação funcional foi semelhante entre os pacientes de FM e os pacientes de dor generalizada no presente estudo. Há evidências de que a incapacidade em pacientes
de FM e de dor generalizada foi considerada similar3. Entretanto,
os autores mostraram que os participantes com FM tinham interferências mais pronunciadas relacionadas à dor na função e
consequências para a vida diária em comparação com pacientes
de DC generalizada47. A falta de diferença na limitação funcional
entre os grupos pode estar relacionada às características demográficas e de estilo de vida idênticas (sexo, idade, peso, altura, índice de massa corporal e atividade física) dos participantes. Além
disso, ambos os grupos tinham um comportamento de atividade
física equivalente. Indivíduos com DC generalizada com má saúde física e resposta aos sintomas foram identificados como não
praticantes de atividade física48.
Os resultados do presente estudo revelaram que não há diferenças
significativas na MCD entre os grupos. Da mesma forma, um estudo anterior mostrou que pacientes com DC generalizada e síndrome de FM têm igual deficiência de MCD49. Por outro lado,
uma revisão sistemática indicou que a MCD parece ser disfuncional em pacientes com condições crônicas, como a FM50. Tem sido
defendido que a síndrome de FM é uma condição que revelou o
claro comprometimento da MCD18,51.
Autores mostraram que havia um déficit de sistemas endógenos
inibidores da dor na FM, mas não na dor lombar crônica18. Da
mesma forma, um estudo mostrou que o prejuízo nos escores de
modulação da dor inibitória é provavelmente um antecedente de
DC generalizada52. Embora vários estudos tenham observado o
comprometimento na modulação da dor inibitória em participantes com FM e dor generalizada, autores mostraram que os resulta-
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dos não apoiam a ideia de que uma deficiência geral dos mecanismos inibitórios centrais é resultado da FM53.
Pesquisas futuras em FM e dor generalizada devem enfatizar o uso
da escala de severidade de sintomas como um instrumento clínico
para diagnóstico que facilite a distinção destas condições. Embora
os pacientes com FM tenham dor generalizada, os profissionais de
saúde devem estar cientes de que FM e dor generalizada não são as
mesmas condições e, portanto, podem necessitar de tratamentos
específicos. A presença de sintomas mais graves em pacientes com
FM revela a necessidade de intervenções terapêuticas adequadas
para um tratamento assertivo desses pacientes.
CONCLUSÃO
Os pacientes classificados no grupo de FM apresentaram níveis
mais altos de intensidade de dor, sintomas neuropáticos e sintomas
de sensibilização central em comparação com os pacientes de dor
generalizada. A limitação funcional e a MCD demonstraram resultados semelhantes entre os dois grupos. Estudos adicionais devem
investigar as características dos pacientes de FM e dor generalizada
para facilitar a tomada de decisão dos profissionais de saúde.
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Anexo 1. Checklist STROBE de itens que devem ser incluídos em relatos de estudos transversais
Item no
Título e resumo

1

Recomendação

No da
página

(a) Indicar o desenho do estudo com um termo comumente usado presente no título ou resumo

01-02

(b) Fornecer no resumo uma síntese informativa e equilibrada do que foi realizado e do que foi
encontrado

01-03

03-04

Introdução
Justificativa

2

Explicar os antecedentes científicos e os fundamentos para a investigação que está sendo
relatada

Objetivos

3

Definir objetivos específicos, incluindo quaisquer hipóteses pré-especificadas

05

Desenho do estudo

4

Apresentar os elementos-chave do desenho do estudo logo no início do trabalho

05

Contexto

5

Descrever o contexto, locais e datas relevantes, incluindo períodos de recrutamento, exposição, acompanhamento e coleta de dados

07

Participantes

6

(a) Fornecer os critérios de elegibilidade e as fontes e métodos de seleção dos participantes

Variáveis

7

Definir claramente todos os resultados, exposições, preditores, potenciais confundidores e modificadores de efeitos. Fornecer critérios de diagnóstico, caso aplicável

09-13

Fontes de dados/medidas

8*

Para cada variável de interesse, fornecer fontes de dados e detalhes dos métodos de avaliação
(medição). Descrever a comparabilidade dos métodos de avaliação, caso houver mais de um grupo

09-13

Viés

9

Descrever quaisquer esforços para abordar fontes potenciais de viés

Tamanho do estudo

10

Explicar como se chegou ao tamanho do estudo

13

Variáveis quantitativas

11

Explicar como as variáveis quantitativas foram tratadas nas análises. Caso aplicável, descrever
quais agrupamentos foram escolhidos e por quê

13

Métodos estatísticos

12

(a) Descrever todos os métodos estatísticos, incluindo os usados no controle de confundimento

NA

(b) Descrever quaisquer métodos utilizados para examinar subgrupos e interações

NA

(c) Explicar como foi resolvida a questão dos dados ausentes

NA

(d) Caso aplicável, descrever métodos analíticos levando em conta a estratégia de amostragem

NA

(e) Descrever quaisquer análises de sensibilidade

NA

(a) Fornecer os números dos indivíduos para cada etapa do estudo, ou seja, números de potencialmente elegíveis, examinados para elegibilidade, confirmados elegíveis, incluídos no estudo,
os que completaram o acompanhamento e analisados

14

(b) Fornecer razões para a não participação em cada etapa

NA

Métodos

07

-

Resultados
Participantes

13*

(c) Considerar o uso de fluxograma
Dados descritivos

14*

Dados de desfecho

15*

Resultados principais

16

(a) Fornecer estimativas não ajustadas e, caso aplicável, estimativas não ajustadas para confundidores e sua precisão (por exemplo, intervalo de confiança de 95%). Deixar claro quais
confundidores foram ajustados e por que foram incluídos

14-16

(b) Indicar o número de participantes com dados ausentes para cada variável de interesse

14-16

Relatar os números de eventos ou medidas resumidas de desfecho

14-16

(b) Relatar limites de categoria quando variáveis contínuas forem categorizadas

Outras análises

17

NA

(a) Fornecer características dos participantes do estudo (por exemplo: demográfica, clínica,
social) e informações sobre exposições e potenciais confundidores

13

14-16

(c) Caso relevante, considerar traduzir as estimativas de risco relativo em risco absoluto por
período de tempo significativo

NA

Relatar outras análises realizadas, ou seja, análises de subgrupos e interações, assim como
análises de sensibilidade

NA

Discussão
Resultados-chave

18

Resumir os resultados-chave relacionados aos objetivos do estudo

Limitações

19

Discutir as limitações do estudo, levando em conta as fontes de potencial viés ou imprecisão.
Discutir tanto a direção quanto a magnitude de qualquer viés potencial

16-17

16

Interpretação

20

Fornecer uma interpretação geral cuidadosa dos resultados considerando objetivos, limitações,
multiplicidade de análises, resultados de estudos similares e outras evidências relevantes

16-19

Generalizabilidade

21

Discutir a generalizabilidade (validade externa) dos resultados do estudo

16-19

22

Relatar a fonte de financiamento e o papel dos financiadores para o presente estudo e, caso
aplicável, para o estudo original no qual o presente artigo é baseado

Outras informações
Financiamento

19

Nota: Um artigo de Explicação e Elaboração discute cada item da lista e fornece antecedentes metodológicos e exemplos publicados de relatos transparentes. A
lista de verificação STROBE é mais bem utilizada em conjunto com este artigo (disponível gratuitamente nos sites da PLoS Medicine em http://www.plosmedicine.
org/, Annals of Internal Medicine em http://www.annals.org/, e Epidemiology em http://www.epidem.com/). Informações sobre a Iniciativa STROBE estão disponíveis
em www.strobe-statement.org. *Fornecer informações separadamente para grupos expostos e não expostos.
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Programa de exercícios físicos e educação em dor para adultos com
dor lombar crônica na Atenção Primária brasileira: estudo de viabilidade
Exercise-based and pain education program for adults with chronic low back pain in Brazilian
Primary Care: feasibility study
Ana Ellen do Nascimento Santos1, Catharina Saraiva Nobre Cacau2, Ana Carla Lima Nunes3, Fabianna Resende de Jesus-Moraleida4
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor lombar é a principal
causa de incapacidade no Brasil. A maior parte da evidência sobre intervenções para dor lombar crônica (DLC) advém de países
desenvolvidos. O objetivo deste estudo foi investigar a viabilidade de conduzir um programa baseado em exercícios e educação
em dor na Atenção Primária à Saúde para adultos com DLC
(versus lista de espera) e explorar o perfil dos pacientes que aderiram comparado aos que não aderiram à intervenção.
MÉTODOS: Este é um estudo de viabilidade. Foram incluídos
adultos com DLC e residentes em Fortaleza, CE, no Brasil. O
Grupo Intervenção foi composto por estratégias como exercícios
físicos, educação em dor, ligações telefônicas e mensagens de
suporte aos participantes. O Grupo Controle consistiu em lista
de espera. Os desfechos primários incluíram taxas de retenção e
adesão, entendimento da intervenção, credibilidade e satisfação
com a intervenção. Os desfechos secundários incluíram fatores
clínicos e demográficos, como intensidade de dor, incapacidade,
prognóstico de recuperação e atividade física, descritos segundo
comportamento de adesão.
RESULTADOS: Quarenta e cinco indivíduos foram alocados
para o Grupo Intervenção e 24 para o Grupo Controle. Em geral, 57,8% dos participantes aderiram à intervenção. As taxas de
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retenção foram 53,33% e 58,3% para intervenção e controle,
respectivamente. Os demais desfechos primários de viabilidade
foram satisfatórios. Maior tempo sentado e o grau de instrução
diferiam o perfil dos aderentes dos não aderentes à intervenção.
Maior intensidade de dor e pior prognóstico de recuperação,
mensurados na avaliação, influenciaram a não adesão aos exercícios domiciliares.
CONCLUSÃO: A viabilidade do protocolo apresentou-se adequada para entendimento dos componentes. Entretanto, a adesão
ao protocolo e o seguimento dos participantes foram baixos. O
perfil dos indivíduos aderentes à intervenção incluiu maior instrução e mais tempo sentado na sua avaliação inicial. Características
como maior intensidade de dor e influência de fatores psicossociais
influenciaram a não adesão aos exercícios domiciliares. Registro
Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC RBR-5wqr2j).
Descritores: Atenção Primária à Saúde, Cooperação e adesão ao
tratamento, Dor lombar.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Low back pain is the
leading cause of disability in Brazil. Most of the evidence on interventions for chronic low back pain (CLBP) comes from high
income countries. The objective was to investigate the feasibility
of conducting a program based in exercise and pain education in
Primary Health Care supported by low-cost mobile technology for
adults with CLBP (versus waiting list) and to explore the profile
of patients who adhered compared to those who did not adhere.
METHODS: This is a feasibility study with adult residents of
Fortaleza, Brazil with CLBP. The Intervention Group consisted
of strategies such as physical exercises, pain education, phone
calls and support messages to participants. The Control Group
was based on a waiting list. Primary outcomes included retention
and adherence rates, comprehension of the intervention, credibility, and satisfaction with the intervention. Secondary outcomes
included clinical and demographic factors such as pain intensity,
disability, recovery prognosis, and physical activity, described according to adherence behavior.
RESULTS: Forty-five individuals were allocated to the Intervention Group and 24 to the Control Group. Overall, 57.8% of
participants adhered to the intervention. Retention rates were
53.33% and 58.3% for intervention and control, respectively.
The other primary feasibility outcomes were satisfactory. Longer
time spent sitting and level of schooling differed the profile of
those who adhered to the intervention from those who did not.
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Higher pain intensity and poorer recovery prognosis, measured
at baseline, influenced non-adherence to home exercises.
CONCLUSION: The feasibility of the protocol was adequate
for the comprehension of the components, however, adherence
to the protocol and the follow-up of the participants were low.
The profile of individuals adhering to the intervention includes
higher schooling and more time spent sitting at baseline. Characteristics such as higher pain intensity and the influence of
psychosocial factors influenced non-adherence to home exercises. Brazilian Registry of Clinical Trials (REBEC RBR-5wqr2j).
Keywords: Low back pain, Primary Health Care, Treatment
adherence and compliance.
INTRODUÇÃO

Tendo em vista a escassez de evidência nacional sobre implementação
da primeira linha de cuidado para DLC, bem como falta de informações sobre taxas de adesão e aceitação de uma intervenção multifacetada no ambiente da atenção primária no Brasil, um estudo de
viabilidade se faz necessário. Nessa perspectiva, o objetivo primário
do presente estudo foi investigar a viabilidade relacionada à adesão,
retenção e aceitabilidade de um programa multifacetado baseado em
exercícios e educação em dor na Atenção Primária à Saúde em indivíduos com DLC suportado por tecnologia móvel de baixo custo.
Além disso, objetivou-se explorar o perfil sociodemográfico e clínico
dos pacientes que aderem à intervenção comparados com os que não
aderem. Descrever medidas clínicas deste tipo de proposta configuraram os objetivos secundários do estudo.
MÉTODOS

A dor lombar (DL) é a principal causa de incapacidade no mundo.
Nas últimas décadas, o crescimento da carga global desta condição
foi alarmante, principalmente devido ao aumento da incapacidade
de indivíduos em países de baixa e média renda1. No Brasil, os dados
apontam para uma prevalência anual de DL superior a 50% em
adultos, e prevalência de dor lombar crônica (DLC) de até 14,7%2.
O impacto da DL na população brasileira repercutiu em aumento
de 79,9% no total de anos vividos com incapacidade nos últimos
30 anos, tornando essa condição responsável pelo maior número de
anos vividos com incapacidade e o motivo mais frequente de afastamento do trabalho3.
Com o objetivo de reduzir a incapacidade, as diretrizes clínicas internacionais recomendam o manejo da DLC na atenção primária e
destacam o uso de abordagens multifacetadas embasadas no modelo
biopsicossocial4. Exercício terapêutico, educação, aconselhamento
para autogestão e terapias psicológicas são recomendações para a
primeira linha de cuidado da DLC5. No Brasil, estratégias multifacetadas envolvendo educação e exercícios em grupo não foram alvo
de investigações na atenção primária. Atualmente, a maioria dos estudos nacionais foca em investigar técnicas manuais6-8, modalidades
específicas de exercícios9-14 e agentes físicos15,16, geralmente entregues
de forma individualizada em serviços ambulatoriais especializados.
Este cenário mostra a necessidade de exploração a respeito do quão
transferível é esta evidência da primeira linha de cuidado no primeiro nível de atenção do sistema de saúde brasileiro, visto que esta
abordagem teria potencial para reduzir o impacto da DL na funcionalidade e gerar menos custos.
Por mais que estratégias multifacetadas mostrem bons resultados
para pacientes com DLC ao redor do mundo17,18, a adesão ao tratamento é um grande desafio. De acordo com a Organização Mundial
da Saúde (OMS), as taxas de não adesão a tratamentos em longo
prazo são elevadas, em torno de 50%, para condições musculoesqueléticas19. Adicionado a isso, a literatura internacional também
aponta que fatores intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo com DLC
interferem na adesão a um programa de educação e exercício terapêutico, como baixo nível de atividade física, ansiedade e depressão,
aumento da dor durante exercício e maior número de barreiras20.
No entanto, pouco se sabe sobre adesão, aceitação e fatores relacionados à participação de adultos em um programa baseado na primeira linha de cuidado numa comunidade de baixa renda no contexto brasileiro.
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A presente pesquisa é um estudo de viabilidade com dois braços em
paralelo com taxa de alocação de 2:1, reportado de acordo com as
diretrizes CONSORT para estudos de viabilidade de ensaios clínicos21 e registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC RBR-5wqr2j).
O presente estudo é vinculado ao Projeto Movimento do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará (UFC).
Este projeto é uma ação de extensão que visa o tratamento e acompanhamento gratuito de pessoas com dor crônica musculoesquelética por meio de exercícios físicos combinados às estratégias educativas
para adoção de estilo de vida ativo com o objetivo de gerenciar a dor.
O Projeto Movimento conta com uma equipe de alunos e fisioterapeutas voluntários que realizam ações de assistência em formato de
grupo no Departamento de Fisioterapia da UFC e em uma unidade
de atenção primária em Fortaleza/Ceará.
A seleção dos participantes foi realizada entre agosto de 2018 e agosto de 2019. Os participantes foram recrutados por busca ativa nos
centros de saúde da cidade de Fortaleza, encaminhamento por profissionais de saúde, contato telefônico e anúncio em redes sociais
(Facebook e Instagram). Os indivíduos interessados em participar
do estudo foram contatados pela equipe de pesquisadores e triados
para elegibilidade. Foram incluídos indivíduos com queixa musculoesquelética primária de DL (entre a 12ª vértebra torácica até a
prega glútea) por três ou mais meses, com ou sem irradiação de sintomas para membros inferiores, idade acima de 18 anos, de ambos
os sexos, residentes do município de Fortaleza, CE.
Os critérios de exclusão foram: indivíduos com déficits auditivos ou
cognitivos graves que os impedissem de responder os questionários,
aqueles que apresentaram queixas de DL com origem específica
diagnosticada (fratura, tumor, estenose vertebral), doença sistêmica
ou neurológica associada grave, com história de cirurgia na coluna,
ou em tratamentos fisioterapêuticos concomitantes para DLC, ou
que não tivessem telefone celular. Aqueles que utilizavam fármacos
com ação analgésica não foram excluídos do projeto, porém a quantidade e o tipo do fármaco utilizado foram registrados nos períodos
pré e pós-intervenção.
Intervenção
Este programa foi descrito de acordo com a orientação do Template
para Descrição e Replicação de Intervenção (TiDier)22. O Grupo
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Intervenção realizou um programa em grupo semanal (4-6 participantes), por seis semanas consecutivas com duração de aproximadamente 120 min cada. O treinamento em grupo contou com três
componentes: educação23-25, exercícios terapêuticos26,27 e tecnologia
móvel28. Detalhes da intervenção são apresentados na tabela 1. O
componente educativo foi entregue de forma padronizada, por
equipe treinada, por meio de exposição facilitada e discussão dos
temas suportados por cartazes ilustrativos em salas do posto e do Departamento de Fisioterapia. Em seguida, houve demonstração e realização dos exercícios em grupo com supervisão de fisioterapeutas. A
prescrição progressiva de exercícios foi implementada considerando
intensidade de dor, qualidade da execução e percepção de esforço
moderada na Escala de Borg29. A prescrição de exercícios para o domicílio foi apoiada por uma cartilha. O componente de suporte de
tecnologia móvel foi entregue por meio de mensagens de texto e
ligações de lembrete para atendimentos uma vez por semana.
Lista de espera
Os indivíduos deste grupo não receberam nenhum protocolo de
intervenção no período de seis semanas, sendo mantidos na lista de
espera para a assistência no Projeto Movimento.
Medidas de desfechos
Dados sociodemográficos foram coletados para fins de caracterização da amostra, tais como idade, sexo, escolaridade, estado civil,
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uso de fármaco analgésico, prática de exercício físico e número de
comorbidades.
Desfechos primários
Os desfechos primários relacionados à viabilidade foram taxas de
retenção e adesão ao tratamento, adesão aos exercícios em domicílio, dificuldade de entender a intervenção, credibilidade, satisfação e
eventos adversos estão descritos na tabela 2. Os desfechos de viabilidade foram oriundos de registros e de um formulário desenvolvidos
pelos pesquisadores com base na literatura30. Alguns desfechos previstos no protocolo, como taxa de recrutamento, percepção de recuperação, aceitação do suporte de tecnologia não foram considerados
devido a registros de má qualidade.
Critérios de viabilidade
Os critérios de viabilidade adotados neste estudo foram: taxa de
adesão de 60% a 80%38, taxa de retenção de 80% dos participantes39. Os demais desfechos de viabilidade foram considerados
suficientes se aceitos pela maioria dos participantes do Grupo
Intervenção.
Desfechos secundários
O risco de mau prognóstico, nível de atividade física, cinesiofobia
e autoeficácia e mobilidade de tronco, intensidade de dor e incapacidade foram mensurados na linha de base e após o tratamento

Tabela 1. Detalhes dos componentes do programa de exercício e educação em dor para pessoas com dor lombar crônica
Semana

Componente educativo

Componente de exercícios

Componente de tecnologia móvel

1

Tema: Entendendo a DL;
Tópicos: Definição de dor, fatores que influenciam a dor, tipos de dor e transição,
neurofisiologia da dor crônica, prognóstico, primeira linha de cuidado da DLC, mitos sobre DL. Entrega de livreto.

Treinamento em grupo: Respiração controlada, exercício de mobilidade lombo-pélvica e relaxamento muscular progressivo;
Exercícios domiciliares: ETG.

Mensagem: Lembrete para atitudes de
relaxamento e técnicas de alívio da dor;
Ligação: aconselhamento para exercícios
propostos e suporte para dúvidas e dificuldades.

2

Tema: Importância de movimentar-se;
Tópicos: Definição de movimento, repercussões no corpo, maneiras de se movimentar, cinesiofobia, efeitos da inatividade, ciclo da dor e benefícios do exercício
físico para dor, programa de caminhada.

Treinamento em grupo: Exercícios da semana 1, direção preferencial, ponte e caminhada;
Exercícios domiciliares: ETG.

Mensagem: Lembrete para benefícios de
tornar-se ativo e efeitos da inatividade, e
incentivo aos exercícios;
Ligação: Aconselhamento para exercícios
e suporte para dúvidas e dificuldades.

3

Tema: Exposição gradativa a atividades;
Tópicos: Impacto da DLC nas atividades
diárias, definição, objetivo e estratégias
da exposição gradativa.

Treinamento em grupo: Exercícios da semana 2, exposição gradativa a atividade
específica indicada e agachamento;
Exercícios domiciliares: ETG.

Mensagem: Lembrete e incentivo para
importância da atividade física;
Ligação: Aconselhamento para exercícios
e suporte para dúvidas e dificuldades.

4

Treinamento em grupo: Exercícios da seTema: Importância do planejamento;
Tópicos: O que é e porque planejar, estra- mana 3, abdução de membros inferiores;
tégias para organização das atividades e Exercícios domiciliares: ETG.
exercícios, equilíbrio atividade e repouso,
respeito ao limite e ritmo adequado, definição de metas e plano de ação.

Mensagem: Lembrete e incentivo para
traçar metas e alcançar objetivos;
Ligação: Aconselhamento para exercícios
e suporte para dúvidas e dificuldades.

5

Tema: O que aprendemos até aqui?
Treinamento em grupo: exercícios da se- Mensagem: Incentivo e exemplo de muTópicos: Revisão de benefícios do exercí- mana 4 e exercícios do perdigueiro;
danças de hábitos simples para exercitarcio e prejuízos da inatividade, reforço ao Exercícios domiciliares: ETG.
-se mais;
planejamento e importância de progredir
Ligação: Aconselhamento para exercícios
os exercícios.
e suporte para dúvidas e dificuldades

6

Tema: Testando o aprendizado;
Tópicos: Todos os temas abordados anteriormente

Treinamento em grupo: Progressão dos
exercícios da semana 5;
Exercícios domiciliares: ETG.

Mensagem: Incentivo aos exercícios e monitoramento destes para alcançar objetivos;
Ligação: Aconselhamento para exercícios e
suporte para dúvidas e dificuldades.

DL = dor lombar; DLC = dor lombar crônica; ETG = exercícios treinados no grupo. Fonte: os autores.
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Tabela 2. Detalhes de desfechos e medidas
Desfechos

Instrumentos/medidas

Retenção

Percentual de indivíduos reavaliados a partir do número de alocados em cada grupo.

T2

Percentual de indivíduos com frequência superior a 75% dos atendimentos presenciais, considerando os
alocados no programa.

T2

Adesão aos exercí- A adesão ao exercício é definida pelo quanto o paciente executa os exercícios prescritos por um profissional.
cios domiciliares
A percepção de adesão ao exercício em domicílio foi avaliada com a questão: “Quanto você considera que
executou dos exercícios prescritos para casa?” Escala 1-5 pontos, em que 1: “Não realizei os exercícios”; 2:
“Realizei a minoria das vezes”; 3: “Realizei moderadamente”; 4: “Realizei a maioria das vezes”; 5: “Realizei
sempre conforme a prescrição do fisioterapeuta”.

T2

Dificuldade de en- A dificuldade foi avaliada com a questão: “Quanta dificuldade você teve para entender alguma informação/
tender a intervenção conteúdo no momento de treinamento?”. Escala 1-5 pontos, em que 1: “Nenhuma dificuldade; 5: “Extrema
dificuldade”30.

T2

Dificuldade de en- A dificuldade foi avaliada por meio de duas questões: “Quanta dificuldade você teve para entender os exertendimento e execu- cícios?” e “Quanta dificuldade você teve para executar os exercícios em casa?”. Escala 1-5 pontos, em que
ção dos exercícios
1: “Nenhuma dificuldade; 5: “Extrema dificuldade”30.

T2

Credibilidade

Participantes avaliaram o grau de credibilidade com a pergunta: “Quanta credibilidade tem a intervenção
proposta?”. Escala 1-5 pontos, em que 1: “Nenhuma credibilidade”; 5: “Extrema credibilidade”30.

T2

Satisfação

Participantes avaliaram o grau de satisfação com a pergunta “O quão satisfeito você está com o tratamento
fisioterapêutico?”. Escala 1-5 pontos, em que 1: “Muito insatisfeito”; 5: “Muito satisfeito”30.

T2

Eventos Adversos

Registro do relato espontâneo dos pacientes aos terapeutas durante a intervenção.

Intensidade de dor

Escala Numérica de Dor END (0-10 pontos, em que zero = sem dor; 10 = pior dor imaginável no momento
da avaliação)31.

T1, T2

Incapacidade

Questionário Roland Morris de incapacidade relacionada à DL (QRM) – Escala de 0-24 pontos, em que,
quanto maior a pontuação, maior a incapacidade32.

T1 ,T2

Autoeficácia

Escala de Autoeficácia para Dor Crônica (EADC) - Dividido em três subescalas: autoeficácia (AE) para o manejo da dor, AE para a função física e AE para o enfrentamento dos sintomas. Cada pergunta tem opções de
respostas que varia numa pontuação de 10 a 100 dentro de uma escala do tipo Likert. A pontuação total do
questionário pode variar de 30 a 300 pontos, quanto maior a pontuação melhor a AE do indivíduo33.

T1

Cinesiofobia

Escala de Cinesiofobia de Tampa – Composto por 17 afirmações com quatro opções de resposta cada, Se
concorda totalmente, concorda parcialmente, discorda totalmente ou discorda parcialmente. Sua pontuação
varia entre 17 e 68 pontos34.

T1

Nível de atividade Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Composto por oito questões sobre dias e tempo na úlfísica
tima semana gasto em atividades moderadas, vigorosas e a caminhada. O tempo sentado em um dia normal
da semana e no final de semana é verificado. O resultado de cada atividade é dado em Equivalentes Metabólicos da Tarefa (MET) e os indivíduos são classificados como insuficientemente ativos, moderadamente
ativos ou muito ativos. O resultado do tempo de permanência sentado é dado em minutos. Essa variável não
repercute no resultado do nível de atividade física do indivíduo35.

T1

Mobilidade de tron- Teste de dedo ao solo Finger to Floor Test (FFT). Quantifica a mobilidade de tronco de um indivíduo numa fleco
xão de tronco anterior através de uma fita métrica, medindo a distância em cm entre o dedo ao solo. Quanto
maior o resultado em cm, menor é a mobilidade36.

T1

START Back Screening Tool (SBST). Avaliar o risco de mau prognóstico de recuperação da DL, composto por
9 questões: questões de 1 a 4 relacionadas a dor e incapacidade, e as questões 5 a 9 relacionadas a fatores
psicossociais. A pontuação varia de zero a 9 e classifica o indivíduo em alto, médio ou baixo risco de mau
prognóstico de recuperação37.

T1

Adesão
mento

ao

trata-

Prognóstico de recuperação

Tempo

T3

T1 = Antes da randomização, T2 = 1 semana após o término do tratamento, T3 = durante o tratamento.

por instrumentos traduzidos e validados para população brasileira e
configuram os desfechos secundários.
Tamanho da amostra
O tamanho da amostra requerido para este estudo foi de 51 participantes, sendo 34 no grupo intervenção e 17 no controle (lista de
espera) para detecção mínima da diferença de 2 pontos entre grupos
na END40 assumindo um desvio padrão de 2,1 pontos, considerando uma taxa de perda de 20%.
Randomização e cegamento
A aleatorização dos participantes foi realizada em blocos na proporção 2:1 para intervenção e lista de espera. A proporção 2:1 foi
adotada para garantir atendimento a mais pessoas do serviço e para
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permitir as análises secundárias a respeito da adesão ao programa. A
randomização e alocação foram realizadas por um pesquisador não
envolvido na intervenção com blocos aplicados à lista de participantes através do software Excel.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC) (3.232.102/2019). Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) antes da coleta de dados.
Análise estatística
A descrição das características dos participantes e dos desfechos primários e secundários foi dada por meio de medidas descritivas (média,
desvio padrão e percentagem). Para fins descritivos, foram apresentadas as diferenças entre grupos no período imediato após a intervenção.

Programa de exercícios físicos e educação em dor para adultos com dor
lombar crônica na Atenção Primária brasileira: estudo de viabilidade

Para caracterizar as diferenças entre os grupos que aderiram e não
aderiram à intervenção e aos exercícios foi utilizado o teste t de Student para variáveis numéricas (idade, intensidade de dor, incapacidade, cinesiofobia, autoeficácia, nível de atividade física, SBST e
TFP) e, para variáveis categóricas (nível de instrução, renda, prática
de exercício físico e uso de fármacos para a dor), o teste do Qui-quadrado de Pearson. As análises foram processadas no programa
Statistical Package for Social Sciences, 22.0® (SPSS Inc., Chicago, IL,
USA), considerando valor de alpha de 0,05. Todas as análises foram
realizadas por intenção de tratar.
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participantes triados para elegibilidade. Destes, 60 foram excluídos
do estudo segundo critérios de exclusão, disponibilidade e recusa em
participar. Foram randomizados para o estudo 71 indivíduos com
DLC. Após a randomização, dois indivíduos foram excluídos por
uma falha na triagem dos critérios de elegibilidade. Desta forma,
45 foram alocados no Grupo Intervenção e 24 no Grupo Controle.
Cinco participantes não compareceram à intervenção. Assim, o estudo foi iniciado com 40 indivíduos no Grupo Intervenção e 24 no
Grupo Controle. Finalizaram o estudo, com as medidas finais, 24
indivíduos no Grupo Intervenção e 14 indivíduos no Grupo Controle (Figura 1).

RESULTADOS

Características dos participantes
A maioria dos participantes foi do sexo feminino, solteiro, com escolaridade até ensino médio completo, fisicamente sedentário e com

No total, 443 indivíduos foram recrutados no período do estudo.
Destes, 267 foram convidados para a pesquisa, sendo 131 potenciais

Recrutados
(n=443)

Recrutamento

Excluídos (n=176)
• Não foi possível o contato (n=176)
Triagem

Convidados para
estudo (n=267)

Avaliados para
elegibilidade (n=131)

Inscrição

Randomizados
(n=71)

Excluídos (n=136)
• Não compareceram na avaliação (n=97)
• Não se enquadraram nos
critérios de inclusão (n=39)
Excluídos (n=60)
• Apresentam critérios de exclusão (n=3)
• Sem disponibilidade/incompatibilidade
de horário (n=50)
• Não tinham interesse (n= 3)
• Não foi possível contato (n=4)

Alocação
Alocados para
intervenção (n=45)

Alocado para grupo
controle (n=24)
Acompanhamento
Descontinuidade da lista
de espera (n=1)
Recusou permanecer na
lista de espera (n=1)

Descontinuidade da intervenção (n=19)
Outro problema de saúde (n=3)
Viajou (n= 1)
Falta de tempo (n=6)
Incompatibilidade de horário (n=1)
Perda de contato (n=2)
Dificuldade de acesso (n=1)
Não iniciaram a intervenção (n=5)
Perda de seguimento (n=2)
Mudou cidade (n=1)
Piora da dor (n=1)
Avaliados para os objetivos (n=24)
Excluídos da análise (n=0)
Analisados (n=24)

Análise

Avaliados para objetivos (n= 14)
Excluídos da análise (n=0)
Analisados (n=14)

Figura 1. Fluxo da pesquisa.
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renda familiar inferior a dois salários-mínimos. Detalhes das características dos participantes antes da randomização e intervenção são
apresentados na tabela 3.
Desfechos primários
Retenção de participantes no estudo
A triagem inicial incluiu 131 potenciais participantes para elegibilidade. Destes, 71 indivíduos participaram do estudo. A
retenção dos participantes nos grupos intervenção e controle
foi, respectivamente, de 53,33% (24/45) e 58,3% (14/24). A
taxa de retenção do estudo foi considerada baixa para ambos
os grupos.
Adesão ao tratamento
A adesão ao protocolo de treinamento foi de 57,8% (26/45), considerando alocados e concluintes do protocolo. Dos 40 indivíduos
que começaram a intervenção, 26 finalizaram o tratamento e 24
completaram as medidas de desfecho. Segundo os participantes
não aderentes ao programa de atendimento, o principal motivo da
desistência foi a incompatibilidade de horário. Não foi possível o
seguimento de dois participantes, mesmo após repetidas tentativas
de agendamentos.
Adesão aos exercícios terapêuticos
Dos 26 pacientes que aderiram à intervenção, 24 foram reavaliados. Destes, 20,8% (5/24) realizaram os exercícios a minoria das
vezes e 79,2% (19/24) realizaram os exercícios a maioria das vezes
ou sempre, de acordo com a autopercepção.
Nível de compreensão do tratamento
Uma taxa de 87,5% dos participantes que receberam a intervenção relatou nenhuma ou pouca dificuldade de entender alguma
informação ou conteúdo no momento do treinamento. O mesmo percentual também relatou nenhuma ou pouca dificuldade de
entender os exercícios. Com relação à dificuldade de executar os
exercícios propostos em domicílio, 75% dos participantes mencionaram nenhuma ou pouca dificuldade e 25% mencionaram
moderada dificuldade.
Credibilidade e satisfação da intervenção
A maioria dos participantes seguidos no follow-up (95,8%) consideraram que a intervenção tem extrema ou muita credibilidade.
Na avaliação da satisfação, 100% destes relataram muita satisfação
com a intervenção.
Eventos adversos
Foram relatados eventos adversos esperados, como ocorrência de
cansaço ou dor muscular e/ou articular após a execução dos exercícios. Estes eventos transitórios foram manejados com redução
da carga e/ou amplitude de movimento e adaptação do posicionamento do exercício. Durante a intervenção, todos os participantes
do grupo intervenção relataram ocorrência de dor ou cansaço em
articulações periféricas ou na coluna lombar. Episódios de aumento da dor de forma limitante foram observados somente em quatro casos, principalmente durante a caminhada presencial, sendo
o sintoma transitório.
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Tabela 3. Características iniciais dos participantes do estudo. Fortaleza (CE), Brasil, (2018-2019).
Variáveisa

Grupo
Intervenção
(n=45)

Sexo (n, %)
Feminino
30 (66,67)
Masculino
15 (33, 33)
Média de idade (±DP), em anos
43,49 (±14,91)
Estado civil (n, %)
Solteiro
24 (53,33)
Casado
15 (33,33)
Escolaridade (n, %)
Até ensino fundamental completo
12 (26,67)
Até ensino médio completo
17 (37,78)
Até superior completo
13 (28,89)
Pós-graduação
3 (6,66)
Renda familiar (n, %)
Até 1 salário
17 (37,78)
De 1 a 2 salários-mínimos
19 (42,22)
Mais que 2 salários
9 (20,00)
Comorbidades (n, %)
Nenhuma
10 (22,2)
Até duas
23 (51,11)
Mais de duas
12 (26,67)
Utilização de fármaco analgésico (n, %)
Sim
21 (46,67)
Não
24 (53,33)
Praticante de exercício físico (n, %)
Sim
17 (37,78)
Não
28 (62,22)
Intensidade da dor (±DP), 0-10 4,51 (±2,87)
pontos
Incapacidade na DL (±DP), 0-24 14,20 (±5,38)
pontos
Nível de atividade física (n, %)
Baixo
15 (33,3)
Moderado
22 (48,8)
Alto
7 (15,5)
IPAQ total/MET
1826,13
(±2078,41)
IPAQ sentado por semana/min
299,27
(±172,16)
IPAQ sentado fim de semana/min
323,36
(±175,52)
Cinesiofobia (±DP) (17-68)
45,82 (±7,76)
Autoeficácia
Autoeficácia total (±DP) (30-300) 185,52 (±47,99)
Autoeficácia para controle da 61,24 (±19,45)
dor (±DP) (10-100)
Autoeficácia para funcionalida- 64,69 (±22,49)
de (±DP) (10-100)
Autoeficácia para lidar com ou- 58,32 (±16,10)
tros sintomas (±DP) (10-100)
Prognóstico de recuperação (SBST)
SBST total (±DP) (0-9)
5,33 (±2,17)
SBST psicossocial (±DP) (0-5)
2,75 (±1,50)
Mobilidade de tronco, em cm (±DP) 21,28 (15,38)

Grupo
Controle
(n=24)
17 (70,83)
7 (29,17)
47,66 (±17,72)
9 (37,50)
10 (41,67)
7 (29,17)
6 (25,00)
10 (41,66)
1 (4,17)
7 (29,17)
13 (54,17)
3 (12,50)
6 (25,00)
11 (45,83)
6 (25,00)
14 (58,33)
10 (41,67)
10 (41,6)
14 (58,33)
4,91 (±2,98)
14 (±5,64)

7(29,2)
10(41,6)
7 (29,2)
2149,37
(±2403,67)
339,79
(±171,57)
302,5
(±178,88)
41,08 (±5,89)
192,24 (±40,29)
66,25 (±17,17)
66,23 (±16,71)
59,76 (±16,24)

5,04 (±2,19)
2,75 (±1,45)
23,77 (±12,56)

a
Variáveis categóricas estão expressas em número e percentuais. Variáveis
contínuas estão expressas em média e desvio padrão (DP). MET = equivalente
metabólico da tarefa; Min = minutos; SBST = Start Back Screening Tool; IPAQ Questionário internacional de atividade física.
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Desfechos secundários
Comparação do perfil dos participantes quanto à adesão
Os participantes alocados para intervenção apresentaram algumas
características distintas na linha de base quando foi analisada a adesão ou não após seis semanas. O tempo sentado na semana apresentou diferença entre os grupos que aderiram e não aderiram (p=0,03,
IC= -239,565 a -12,606), sendo significativamente maior no grupo
que aderiu à intervenção. Além disso, entre as variáveis categóricas,
encontrou-se diferenças entre os grupos para o nível de instrução (p=
0,02), o grupo que aderiu apresentou maior escolaridade do que o
grupo que não aderiu (Tabela 4).
Comparando o perfil dos participantes que aderiram e não aderiram ao exercício, identificou-se que intensidade de dor e prognóstico de recuperação (SBST total e SBST psicossocial) apresentaram
diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p= 0,032;
IC= 0,264 – 5,315), (p=0,024; IC= 0,349 – 4,577), (p=0,022; IC=
0,254 – 3,009), respectivamente. O grupo que não aderiu ao exercício possuía uma intensidade de dor maior e um prognóstico de
recuperação menos favorável do que o grupo que aderiu.
Diferenças clínicas observadas entre intervenção e lista de espera
Devido à perda amostral, análises de comparação não foram realizadas. Os dados apresentados após a intervenção se referem aos participantes que permaneceram na pesquisa no período de follow-up.
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A diferença das médias dos grupos para os desfechos intensidade
de dor e incapacidade servem apenas para demonstrar tendências e
devem ser interpretadas com cautela.
Tabela 4. Desfechos secundários após seis semanas.
Desfechos

Grupo Intervenção
(n=24)

Grupo Controle
(n=14)

Intensidade da dor
(0-10) (±DP)

1,39 (±1,61)

4,28 (±3,07)

Incapacidade (0-24)
(±DP)

3,96 (±5,51)

12,50 (±4,94)

DP = desvio padrão

DISCUSSÃO
O programa de exercícios e educação em dor para pacientes com
DLC mostrou viabilidade em seis dos oito critérios investigados, a
saber: adesão aos exercícios em domicílio, dificuldade de entender
a intervenção, credibilidade, satisfação e eventos adversos. Esses
achados sugerem viabilidade de implementação da educação em dor
e dos exercícios físicos nesta população, suportado por tecnologia
móvel de baixo custo em cenários da atenção primária brasileira.
Entretanto, modificações prévias precisam ser implementadas para
melhorar taxas de adesão e retenção.

Tabela 4. Descrição do perfil dos participantes que aderiram e não aderiram à intervenção e ao exercício prescrito. Fortaleza (CE), Brasil,
(2018-2019)
Variáveis
Idade

GAi (n=26)

GNAi (n=19)

GAe (n=19)

GNAe (n=5)

43,88 (±15,1)

43,32 (±15,11)

44,32 (±16,197)

39,60 (±13,428)

Sexo feminino (n, %)

16 (61,5%)

14(73,7%)

11(57,9%)

3(60%)

Prática de exercício físico – (NÃO) (n, %)

16 (61,5%)

11(57,9%)

11(57,9%)

3(60%)

3 (12%)*

8(42,1%)

19(100%)

5(100%)

Renda familiar > 1 salário (n, %)

17 (65,3%)

11(57,9%)

3(15,7%)

2(40%)

Uso de fármaco (SIM) (n, %)

12 (46,1%)

11(57,9%)

6(31,5%)

4(80%)

Dor (0-10) (±DP)

3,88 (±2,56)

5,26 (±2,97)

3,21 (±2,573)*

6,00 (±1,581)

Incapacidade (0-24) (±DP)

14,35 (±5,60)

14,00 (±5,20)

13,63 (±5,44)

15,40 (±6,22)

Cinesiofobia (17-68) (±DP)

46,23 (±7,66)

45,26 (±8,06)

45,37 (±8,11)

46,40 (±5,41)

Autoeficácia total (30-300) (±DP)

185,44 (±48,96)

185,63 (±45,22)

191,90 (±52,944)

158,98 (±35,312)

Autoeficácia para controle da dor (10-100) (±DP)

60,46 (±20,25)

62,31 (±18,80)

61,053 (±22,064)

57,600 (±16,211)

Autoeficácia para funcionalidade (10-100) (±DP)

66,36 (±21,34)

62,41 (±23,79)

69,532 (±21,251)

53,334 (±23,359)

58,65 (±17,62)

57,87 (±13,71)

61,315 (±18,173)

48,250 (±16,830)

1283,80 (±1189,71)

Baixa escolaridade (até primeiro grau) (n, %)

Autoeficácia

Autoeficácia para lidar com outros sintomas
(10-100) (±DP)
Nível de atividade física (IPAQ)
IPAQ total/MET(±DP)

1457,44 (±1642,64)

2330,67 (±2471,21)

1514,44 (±1844,74)

IPAQ sentado por semana/min (±DP)

374,58* (±202,16)

248,49 (±162,07)

393,11 (±222,66)

366,00 (±116,96)

IPAQ sentado fim de semana/min(±DP)

380,35 (±211,81)

297,65 (±162,59)

397,32 (±225,48)

336,00 (±156,46)

5,46 (±2,19)

5,16 (±2,19)

4,74 (±2,15)*

7,20 (±1,30)

Prognóstico de recuperação (SBST)
SBST total (0-9) (±DP)
SBST psicossocial (0-5) (±DP)

2,85 (±1,48)

2,63 (±1,57)

2,37 (±1,38)*

4,00 (±1,00)

Mobilidade de tronco em cm (±DP)

24,06 (17,03)

19,21 (14,36)

21,71 (±15,89)

33,40 (±23,23)

GAi = Grupo aderente à intervenção; GNAi = Grupo não aderente à intervenção; GAe = Grupo aderente ao exercício; GNAe = Grupo não aderente ao exercício; n: número de participantes; IPAQ = Questionário internacional de atividade física; MET = Equivalente metabólico da tarefa; Min = minutos; SBST = Start Back Screening Tool.
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Viabilidade
Registrou-se uma taxa de adesão de 57,8% dos participantes neste programa, percentual inferior ao limite esperado, mesmo com o
emprego de uma estratégia motivacional para reforçar o comparecimento aos atendimentos. Outras intervenções fisioterapêuticas baseadas em tratamentos ativos para DLC apresentam taxas de adesão
que variam entre 60% e 80%38,41 e reforçam o desafio da adesão
nos programas para o manejo da DLC. De modo contrário, a taxa
de adesão ao exercício foi considerada adequada. Uma revisão sistemática apontou que o uso de estratégias motivacionais visando
mudança de comportamento pode favorecer a adesão aos exercícios
domiciliares de indivíduos com DLC42.
Registrou-se uma taxa de retenção aquém dos valores preconizados.
Embora o critério tenha sido mais flexível (80%), a recomendação
geral é que estudos clínicos apresentem retenção de 85% dos participantes. Sendo este ponto avaliado nas escalas de qualidade metodológica de ensaios clínicos como Physiotherapy Evidence Database
Scale (Escala PEDro)39, observou-se a necessidade de entender quais
aspectos do contexto ou do protocolo da pesquisa interferiram nesta
taxa. A literatura já aponta esta dificuldade, no entanto, pouco se
sabe sobre estratégias para aprimorar esta taxa de participação, especialmente em países como o Brasil, em que não se admite incentivo
monetário para participação em pesquisa43.
Apesar da problemática da adesão e retenção, registrou-se viabilidade
satisfatória do entendimento dos componentes da intervenção, credibilidade e satisfação. No critério de entendimento da intervenção,
avaliou-se principalmente que a compreensão do conteúdo educativo foi positiva. Um estudo baseado em neuroeducação encontrou
que a maioria dos participantes (75%) considerou o componente
educativo fácil44. Vale destacar que a linguagem usada no programa
foi adaptada e clara para o nível de escolaridade da população.
Perfil de adesão
No presente estudo, o nível de instrução do indivíduo com DLC
tem relação com a adesão à intervenção proposta, isto indica que,
quanto maior escolaridade, maior a probabilidade de adesão. Uma
meta-análise mostrou que existe associação positiva entre adesão e
educação, na qual pessoas com maior nível educacional apresentam
maior adesão a tratamentos, relação observada principalmente em
condições crônicas45. Outro aspecto observado foi a diferença entre os grupos, como o tempo de permanência sentado, em que a
rotina menos ativa pré-intervenção predominou no grupo aderente. Diferente do observado neste estudo, a literatura tem mostrado
que indivíduos ativos fisicamente na linha de base possuem maiores
chances de aderir a intervenções com exercício físico20. Esse achado
faz pensar que indivíduos menos ativos se identificaram mais com
a proposta da intervenção em grupo de caráter biopsicossocial, em
que um dos principais objetivos é estimular a mudança dos hábitos
de vida e incentivar a prática regular de exercício físico.
O grupo de participantes que autorrelatou mínima adesão aos exercícios domiciliares apresentou intensidade de dor e o risco de mau
prognóstico de recuperação maior que o grupo que aderiu. Embora
se tenha encontrado uma intensidade de dor maior no grupo que
relata mínima adesão, não está bem estabelecido ainda na literatura
se a intensidade da dor basal realmente influencia a adesão de indivíduos a intervenções com exercício físico, com resultados conflitantes
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nas evidências20,46. Sabe-se que fatores psicossociais, como catastrofização da dor, sintomas depressivos e falsas crenças sobre a condição
podem influenciar no mau prognóstico e na adesão aos exercícios46.
Observou-se que nem todos os pacientes que aderiram à intervenção foram aderentes à prática de exercício domiciliar. Com base nos
presentes resultados e com o que se tem na literatura, acredita-se que
a insegurança relacionada à falta de supervisão durante o exercício
domiciliar, bem como a não conciliação com rotina, influenciaram
a não realização do exercício em casa42,47.
Impacto clínico potencial
Os resultados deste estudo em curto prazo para o grupo envolvido
no programa multifacetado nos desfechos de dor e incapacidade sugerem potencial de mudanças relevantes nestes desfechos. Embora
a literatura mostre que programas desta natureza sejam benéficos
àqueles com esta condição de saúde18, existe limitação dos dados
quando investigados em cenários como o da presente análise. A literatura aponta que contextos socioeconômicos desfavoráveis estão
associados a piores desfechos em DLC48. Assim, os resultados preliminares acrescentam força aos resultados de viabilidade. No entanto, deve-se lembrar que os resultados deste estudo não permitem a
detecção de diferenças entre os grupos.
Limitações e pontos fortes do estudo
Algumas limitações deste estudo de viabilidade devem ser elencadas.
A principal limitação foi relacionada à perda amostral. Um possível
fator contribuinte foi o fato de, neste estudo, os usuários não serem
alocados de imediato após avaliação. A respeito dos participantes do
Grupo Controle, eles podem ter faltado ao follow-up por não receberem intervenção durante o período de programa proposto. A
respeito dos desfechos dor e incapacidade, estes achados devem ser
interpretados com limitações considerando o tamanho da amostra.
Além disso, por insuficiente qualidade dos dados, alguns desfechos
previstos no protocolo, como taxa de recrutamento, percepção de
recuperação, aceitação do suporte de tecnologia não foram reportados, ocorrendo um desvio do protocolo.
O presente estudo foi o primeiro a investigar a viabilidade de uma
intervenção multifacetada, suportada por tecnologia móvel, em um
contexto socioeconômico limitado para DLC. O protocolo considerou as últimas recomendações de linha de atenção primária para
DLC5. O programa mostrou potencial aplicabilidade na atenção
primária por ser uma estratégia que não demanda investimento em
tecnologias duras ou de grande custo financeiro para a unidade de
atenção primária em saúde. A literatura aponta que programas no
formato de grupo favorecem o uso em contexto comunitário, visto que apresentam eficácia similar a programas individuais e custos
potencialmente menores com saúde49. As abordagens descritas neste
estudo também estão de acordo com as práticas recomendadas no
35º Caderno de Atenção Básica, intitulado “Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica”, no entanto, o documento não
traz especificações para dor crônica50.
Este estudo antecipa algumas possibilidades e desafios para implementar na Atenção Primária brasileira estratégias descritas na literatura internacional ou testadas apenas no âmbito ambulatorial. O presente
estudo também possibilitou identificar o perfil daqueles com maior
tendência a aderir e a não aderir à intervenção, o que pode favorecer a
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indicação deste e de outros possíveis formatos de protocolos. Além disso, observou-se tendência a resultados clínicos positivos para o grupo
intervenção, mostrando o potencial de implementação.
Recomendações
Os presentes resultados apontam para melhorias a serem feitas no
protocolo de estudo previamente a sua implementação ampliada.
Para aumentar as taxas de adesão ao protocolo serão ofertadas aos
participantes chances de fazer a reposição de suas ausências, mais
horários de atendimentos e mais pontos de acesso na rede. Para que
o protocolo tenha maior número de participantes engajados, torna-se necessário o estreitamento ainda maior do grupo com o fluxo de
serviços ofertados na rede de cuidado da unidade básica de saúde,
assim como flexibilidade na maneira de coletar os dados ao longo
dos follow-up.
Como parte dos participantes desistiu do protocolo por motivos de
disponibilidade ou por faltas superiores a 30% do protocolo, grupos
desta natureza devem monitorar os participantes não apenas presencialmente, mas também por telefone, via ligações ou aplicativo
de mensagens para acompanhamento dos desfechos principais do
estudo. As equipes envolvidas deverão continuar recebendo monitoramento ao longo das semanas de protocolo para garantir que não
haja fatores associados à natureza da intervenção associados ao seu
abandono. Futuros estudos devem focar na implementação em larga
escala de intervenções com eficácia comprovada no sistema de saúde
e auxiliar as pessoas com DLC a se engajarem nestas propostas de
intervenção.
CONCLUSÃO
A viabilidade do protocolo apresentou-se adequada para entendimento dos componentes, entretanto, a adesão ao protocolo e o seguimento dos participantes foram baixas. O perfil dos indivíduos
aderentes à intervenção inclui maior instrução e mais tempo sentado em sua rotina. Características como maior intensidade de dor
e influência de fatores psicossociais influenciaram a não adesão aos
exercícios domiciliares. Os resultados preliminares indicam benefícios do programa para indivíduos com DLC e sugerem a ampliação
da implementação, desde que haja modificações prévias para o aprimoramento de ações desta natureza em contextos semelhantes ao
deste estudo.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor nas costas é uma das
principais causas de incapacidade em todo o mundo, resultando
em maiores taxas de absenteísmo no trabalho e anos vividos com
incapacidade. Este estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de dor nas costas e seus fatores associados em usuários de
Unidades Básicas de Saúde (UBS).
MÉTODOS: Foi realizado um estudo transversal de base comunitária em UBS localizadas em Pelotas, Brasil. Foram entrevistados 15 indivíduos de cada UBS, com idade igual ou superior a
18 anos (n=540). A dor nas costas foi definida como dor em uma
a três áreas das costas (pescoço, dorsal e lombar). Características
demográficas, econômicas, comportamentais, nutricionais (índice de massa corporal) e de saúde foram avaliadas como covariáveis. A regressão de Poisson foi utilizada para estimar a razão de
prevalência e os intervalos de confiança de 95%.
RESULTADOS: A prevalência de dor nas costas em usuários de
UBS foi de 20% (IC95% 16,8 - 23,6). Autopercepção de saúde
regular (RP 2,66 IC95% 1,00 - 7,09) e ruim (RP 3,65 IC95%
1,31 - 10,16), doença musculoesquelética (RP 2,71 IC95% 1,84
- 3,98) e tabagismo atual (RP 1,71 IC95% 1,18 - 2,47) foram
associados à dor nas costas.
CONCLUSÃO: A dor nas costas é um problema comum em
usuários de UBS. Pacientes com doença musculoesquelética,
fumantes atuais e com autopercepção de saúde ruim são mais
propensos a sentir dor nas costas.
Descritores: Dor crônica, Dor nas costas, Sistema Único de Saúde.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Back pain is one of the
main causes of disability worldwide, resulting in higher rates of
work absenteeism and years lived with disability. This study aimed to evaluate back pain prevalence and its associated factors in
Primary Health Units (PHU) users.
METHODS: A community-based cross-sectional study was
conducted at PHU located in Pelotas, Brazil. Fifteen individuals
of each PHU, aged 18 years or more, were interviewed (n=540).
Back pain was defined as pain in one to three back areas (neck,
dorsal and lumbar). Demographic, economic, behavioral, nutritional status (body mass index) and health characteristics were
assessed as covariates. Poisson regression was used to estimate the
prevalence ratio and 95% confidence intervals.
RESULTS: Prevalence of back pain in PHU users was 20%
(95%CI 16.8 - 23.6). Fair (PR 2.66 95%CI 1.00 - 7.09) and
poor (PR 3.65 95%CI 1.31 - 10.16) self-perceived health, musculoskeletal disease (RP 2.71 95%CI 1.84 - 3.98) and current
smoking (PR 1.71 95%CI 1.18 - 2.47) were associated with
back pain.
CONCLUSION: Back pain is a common problem in PHU
users in Brazil. Patients with musculoskeletal disease, who are
current smokers and have a poor self-perceived health, are more
likely to experience back pain.
Keywords: Back pain, Chronic pain, Unified Health System.
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INTRODUÇÃO
A dor nas costas é uma das principais causas de incapacidade em
todo o mundo e resulta em taxas maiores de absenteísmo no trabalho e anos vividos com incapacidade1. Na América do Sul, a dor
lombar (DL) e no pescoço têm uma prevalência de 8,0% e 5,6%,
respectivamente2. Além disso, a prevalência da dor crônica nas costas, definida como dor na região cervical, torácica ou lombar, é de
17,7%3.
A etiologia da DL inclui dor miofascial, dor nas facetas articulares,
dor discogênica, estenose espinhal e pode ser agravada por fatores
psicológicos e relacionados a doenças4. Aproximadamente 80% dos
pacientes que vivenciam DL procuram um profissional de saúde
para manejar sua dor. O clínico geral é o profissional de saúde mais
procurado pelos pacientes com DL5,6.
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi fundado com base em uma
nova formulação política e organizacional, visando reorganizar as
ações e serviços de saúde estabelecidos na Constituição de 19887.
Este sistema surge como uma estratégia descentralizada de atenção
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e saúde, utilizando o atendimento primário como principal porta
de entrada para os usuários8,9. Além disso, a comunicação com
toda a rede de saúde do SUS se dá através das Unidades Básicas de
Saúde (UBS)10.
As UBS estão estrategicamente localizadas perto da casa, da escola
e do trabalho das pessoas. São compostas por equipes multidisciplinares que desempenham um papel importante na prestação de
cuidados primários de qualidade aos usuários do sistema público de
saúde brasileiro10. Procedimentos simples e baratos são realizados
nas UBS, onde os funcionários são capazes de resolver a maioria dos
problemas de saúde comuns da comunidade.
Entretanto, sua organização, aplicabilidade e desenvolvimento exigem estudos complexos e profundo conhecimento sobre a realidade
da população11. Os usuários que buscam cuidados em UBS são, em
geral, indivíduos de um nível social menos privilegiado e também
podem estar em vulnerabilidade, assim, precisam de equidade no
atendimento12. Como as UBS são a opção de saúde mais próxima
da comunidade, este estudo visou 1) avaliar a prevalência de dor nas
costas (cervical, torácica e lombar) em usuários de UBS e 2) avaliar
quais fatores estavam associados com a prevalência de dor nas costas
nesta população.
MÉTODOS
Um estudo transversal comunitário foi realizado nas UBS localizadas na cidade de Pelotas, RS, Brasil. A estrutura do manuscrito está
de acordo com as exigências da STROBE13. De acordo com o Censo
Demográfico 2010 (IBGE), Pelotas é uma cidade com aproximadamente 327.778 habitantes. No total, existem 38 UBS localizadas
na área urbana da cidade. Duas UBS para populações específicas
(prisioneiros e crianças) foram excluídas. De acordo com a prevalência mundial de dor crônica (ou seja, 35,5%)14, foi calculado um
tamanho de amostra de 540 participantes, com 80% de poder e
95% de nível de confiança. Em cada UBS (ou seja, 36 na parte
urbana de Pelotas), 15 indivíduos, com 18 ou mais anos de idade,
foram entrevistados (n=540). Os entrevistados foram convidados a
participar do estudo independentemente do motivo pelo qual procuraram cuidados na UBS.
Depois que o Departamento Municipal de Saúde autorizou o estudo, as UBS foram contatadas. Entrevistas com o chefe das UBS
foram agendadas com o objetivo de não perturbar o funcionamento
normal da unidade. A coleta de dados foi realizada entre março e
junho de 2018 e as entrevistas foram realizadas individualmente.
O primeiro sujeito localizado no lado direito da sala, a partir da porta de entrada, foi a primeira pessoa a ser convidada a participar do
estudo. Depois, o próximo sujeito localizado no lado esquerdo do
primeiro participante foi o próximo e assim por diante, até que fosse atingido o número predeterminado de 15 participantes15,16. Não
participaram do estudo indivíduos que acompanhavam pacientes,
que não eram usuários da UBS e pessoas incapazes de se expressar
devido a alguma deficiência de saúde.
A dor nas costas foi definida como dor em uma a três áreas das
costas (pescoço, dorsal e lombar). Os participantes foram questionados sobre a experiência de dor por meio da pergunta: “Você
sentiu alguma dor esta semana”? Se os participantes respondessem
positivamente, foi mostrada uma imagem do corpo humano em

138

posição supina e os participantes foram então solicitados a apontar
o local da dor na imagem. Os participantes que apontaram uma
ou mais áreas das costas na imagem foram considerados como vivenciando dor nas costas.
Covariáveis
Foram avaliadas as características demográficas (idade e sexo), econômicas (salário), comportamentais (tabagismo, consumo de álcool,
nível de atividade física e assistir TV), nutricionais (índice de massa
corporal) e de saúde (autopercepção de saúde, depressão, doenças
musculoesqueléticas e tratamentos farmacológicos). A idade foi dividida em três categorias: 18-39, 40-59, 60 anos ou mais. O nível
econômico foi determinado pelo número de salários-mínimos autodeclarado e classificado em menos de um salário, um a dois salários e
mais de três (um salário-mínimo era de R$ 954,00). O diagnóstico
médico de depressão e distúrbios musculoesqueléticos foi avaliado
pelo questionário de uma pesquisa nacional brasileira17. A autopercepção de saúde foi classificada em excelente/muito boa, boa, regular
e ruim. Os participantes foram questionados sobre o consumo de álcool e tiveram três opções de resposta: “não”; “sim, às vezes”; e “sim,
todos os dias”. Para fins de análise, os participantes que relataram
consumo de álcool às vezes ou todos os dias foram classificados por
“sim”. O número de fármacos usados continuamente foi classificado
em nenhum, um ou dois e três ou mais.
O índice de massa corporal foi calculado a partir da altura e peso relatados pelo próprio paciente, seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde (normal <25 kg/m2, sobrepeso 25-29,9 kg/m2
e obeso ≥30 kg/m2). O tabagismo foi categorizado em nunca fumou,
ex-fumante e atualmente fumante (um ou mais cigarros por dia por
mais de um mês). A atividade física no tempo livre foi avaliada através do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão
longa. Um ponto de corte de 150 minutos por semana foi usado para
classificar os pacientes como ativos (150 min/semana ou mais) ou insuficientemente ativos (abaixo de 150 min/semana)18. O tempo de
televisão foi calculado considerando três ou mais horas por dia.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas (número de protocolo: 2.496.718).
Análise estatística
O software EpiData 3.1 foi usado para estruturar o conjunto de
dados. As análises descritivas da amostra, de acordo com o relatório
de dor nas costas, foram apresentadas como frequências relativas e
absolutas. A razão de prevalência e o intervalo de confiança de 95%
entre as dores nas costas e as variáveis independentes foram estimados com análises brutas e ajustadas, usando a regressão de Poisson.
Um valor de p<0,2 foi considerado com o objetivo de controlar as
potenciais variáveis de confusão. As análises foram realizadas utilizando o software estatístico Stata (StataCorp. 2012, Stata Statistical
Software: Edição 12, Versão 12.1, StataCorp LP, College Station,
TX, USA) com o nível de significância definido em 0,05.
RESULTADOS
No total, foram analisados dados de 540 usuários em 36 UBS de
Pelotas. A prevalência de dor nas costas foi de 20,0% (IC95% 16,8;
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23,6). Maiores frequências de dor nas costas foram observadas nos
participantes do sexo feminino, com 40-59 anos de idade, fumantes,
com saúde regular e ruim, que relataram distúrbio musculoesquelético e depressão e relataram uso contínuo de fármacos (Tabela 1).
A análise bruta entre dor nas costas e covariáveis está exibida na tabela 1. Os adultos de meia idade eram 71% (IC95% 1,11; 2,65)
mais propensos a relatar DL. Com relação às características de saúde,
aqueles que perceberam sua saúde como regular ou ruim (RP 3,88;
IC95% 1,46; 10,32; RP 6,75 IC95% 2,51; 18,19, respectivamente), que relataram depressão (RP 1,85; IC95% 1,31; 2,56) e doen-
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ça musculoesquelética (RP 3,41 IC95% 2,43; 4,78) tinham maior
probabilidade de apresentar dor nas costas. O tabagismo (RP 1,73
IC95% 1,15; 2,60) e uso de um ou mais fármacos (RP 1,83 IC95%
1,16; 2,89; RP 1,98 IC95% 1,27 - 3,10, para 1-2 e ≥ 3, respectivamente) também estavam associados a dores nas costas.
A tabela 2 mostra as análises ajustadas entre dor nas costas e covariáveis. Nenhuma associação foi observada com sexo, idade, renda,
depressão, consumo de álcool, IMC, assistir TV e atividade física no
tempo livre. Diagnóstico de saúde autopercebida como regular (RP
2,66 IC95% 1,00 - 7,09) e ruim (RP 3,65 IC95% 1,31 – 10,16),

Tabela 1. Características descritivas e análises brutas de dores nas costas de usuários de UBS do Brasil, 2018 (n=540)
Variáveis
Sexo
Masculino
Feminino
Idade (anos)
18-39
40-59
60-90
Renda
< 1 salário-mínimo
1-2 salários-mínimos
> 3 salários-mínimos
Autopercepção de saúde
Excelente/muito boa
Boa
Regular
Ruim
Depressão
Não
Sim
Doença musculoesquelética
Não
Sim
Tabagismo
Nunca fumou
Ex-fumante
Fumante
Consumo de álcool
Não
Sim
Atividade física no tempo livre
0-149 minutos
≥ 150 minutos
Assistir televisão
< 3 horas
≥ 3 horas
Índice de massa corporal
Normal
Sobrepeso
Obesidade
Uso de fármacos
Nenhum
1-2
≥3

Amostra total
n

Dor lombar
%

RP

IC 95%

147
393

15,7
21,6

1,0
1,38

–
(0,91 – 2,10)

179
213
147

14,0
23,9
21,8

1,0
1,71
1,56

–
(1,11 – 2,65)
(0,97 – 2,51)

205
274
60

21,0
20,4
15,0

1,0
0,97
0,72

–
(0,68 – 1,39)
(0,37 – 1,38)

63
199
215
63

6,4
12,1
24,7
42,9

1,0
1,90
3,88
6,75

–
(0,68 – 5,27)
(1,46 – 10,32)
(2,51 – 18,19)

388
151

16,2
29,8

1,0
1,84

–
(1,31 – 2,56)

374
166

11,5
39,2

1,0
3,41

–
(2,43 – 4,78)

276
155
109

15,9
21,9
27,5

1,0
1,38
1,73

–
(0,92 – 2,06)
(1,15 – 2,60)

359
181

20,3
19,3

1,0
0,95

–
(0,66 – 1,37)

432
106

21,2
15,1

1,0
0,71

–
(0,44 – 1,16)

339
195

18,9
22,6

1,0
1,20

–
(0,85 – 1,68)

174
186
154

20,1
22,6
17,5

1,0
1,12
0,87

–
(0,75 – 1,67)
(0,55 – 1,37)

197
172
171

12,7
23,3
25,2

1,0
1,83
1,98

–
(1,16 – 2,89)
(1,27 – 3,10)

Valor de p
0,131

0,051

0,401

<0,001

<0,001

<0,001

0,007

0,785

0,172

0,306

0,577

0,002

RP = Razão de prevalência; IC = Intervalo de confiança de 95%.
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doença musculoesquelética (RP 2,71 IC95% 1,84 - 3,98) e tabagismo atual (RP 1,71 IC95% 1,18 - 2,47) permaneceram associados
com dor nas costas. (Tabela 2).
Tabela 2. Análise ajustada de dores nas costas de acordo com as
variáveis de exposição de usuários de UBS do Brasil, 2018 (n=540)
Variáveis

RP

IC 95%

Masculino

1,0

–

Feminino

0,95

(0,63 – 1,42)

18-39

1,0

–

40-59

0,92

(0,58 – 1,46)

60-90

0,78

(0,47 – 1,29)

< 1 salário-mínimo

1,0

–

1-2 salários-mínimos

0,95

(0,67 – 1,35)

> 3 salários-mínimos

0,91

(0,47 – 1,78)

Excelente/muito boa

1,0

–

Boa

1,76

(0,65 – 4,73)

Regular

2,66

(1,00 – 7,09)

Ruim

3,65

(1,31 – 10,16)

Não

1,0

–

Sim

1,18

(0,84 – 1,66)

Não

1,0

–

Sim

2,71

(1,84 – 3,98)

Nunca fumou

1,0

–

Ex-fumante

1,23

(0,84 – 1,82)

Fumante

1,71

(1,18 – 2,47)

Não

1,0

–

Sim

1,03

(0,72 – 1,48)

0-149 minutos

1,0

–

≥ 150 minutos

0,85

(0,53 – 1,36)

< 3 horas

1,0

–

≥ 3 horas

1,22

(0,89 – 1,68)

Normal

1,0

–

Sobrepeso

1,21

(0,83 – 1,75)

Obesidade

0,83

(0,54 – 1,27)

Nenhum

1,0

–

1-2

1,30

(0,80 – 2,12)

≥3

0,96

(0,53 – 1,72)

Sexo

Idade (anos)

Renda

Autopercepção de saúde

Depressão

Doença musculoesquelética

Tabagismo

Consumo de álcool

Atividade física no tempo livre

Assistir televisão

Índice de massa corporal

Uso de fármacos

RP = Razão de prevalência; IC = Intervalo de confiança de 95%.
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DISCUSSÃO
Um em cada cinco usuários das UBS relatou dor nas costas. Ter
uma autopercepção de saúde ruim, uma doença musculoesquelética e o tabagismo estavam associados com maior prevalência de
dores nas costas nos usuários. Outras características sociodemográficas, de saúde e comportamento não foram associadas a dores nas
costas nesta população.
A prevalência de dor nas costas em usuários das UBS está na faixa
de estudos de prevalência geral da população mundial. Especificamente, estudos sobre dor nas costas relatam prevalência de 13,9%
no México19, 22,6% na Polônia, 28,8% na Alemanha20 e 31,5%
na Austrália21. Um estudo populacional realizado em Pelotas, sul
do Brasil, encontrou uma prevalência de um ano de 63,1% de
dores nas costas, sendo as DL as mais prevalentes, seguidas pelas
dores torácicas e no pescoço, respectivamente22.
O processo de variação da amostra, assim como a caracterização
diferente e o estabelecimento do local da dor poderia dificultar
a comparação dos dados com outros estudos e poderia também
explicar a alta prevalência entre eles. Além disso, deve-se observar
que os usuários das UBS são uma população específica, que inclui
pessoas de baixo status econômico e que usam exclusivamente o
sistema de saúde pública no Brasil. Esta particularidade populacional poderia explicar a diferença entre a prevalência de dor nas
costas em um estudo populacional e em um estudo baseado em
UBS realizado na mesma cidade.
A DL é a razão de 2,3% das consultas de clínica geral23. Os pacientes procuram cuidados na UBS por muitas razões (por exemplo,
tomar fármacos de controle, visita de rotina do médico, cuidados
dentários, encaminhamento de especialistas, diagnóstico de atividades em grupo e tratamento de condições crônicas como diabetes, tuberculose e hipertensão). Além disso, o Brasil tem uma
prevalência de automedicação de 35%, o que poderia levar os indivíduos a tomar analgésicos e anti-inflamatórios não esteroides sem
consultar primeiro um médico clínico geral. Estes fatores também
poderiam ter influência na prevalência da dor nas costas encontrada neste estudo.
Quanto pior a percepção que o paciente tem de sua saúde, maior
a frequência de comorbidades, sendo a dor crônica na coluna vertebral a condição crônica mais relatada24. A DL teve um efeito
negativo na funcionalidade, apresentando implicações negativas
na qualidade de vida, e um impacto maior sobre este parâmetro do
que a dor no joelho25,27. Além disso, a qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes com DL pode se tornar tão baixa quanto
em outros pacientes com condições crônicas, tais como insuficiência renal28. Embora a percepção da saúde tenha sido medida por
um questionário geral, este estudo indica uma associação entre a
saúde regular/ruim e as dores nas costas.
A dor nas costas pode estar relacionada a condições específicas da
coluna vertebral, como distúrbios inflamatórios ou mecânicos, assim como outras condições (por exemplo, doença inflamatória ou
infecciosa, tumor ou doença metabólica). Além disso, poderia ser
considerada não específica, ou seja, sem um diagnóstico específico29,30. Pacientes com distúrbios musculoesqueléticos geralmente
procuram tratamento de clínicos gerais, bem como fármacos para
aliviar a intensidade da dor, o que poderia explicar as atuais desco-

Prevalência de dor nas costas e fatores associados
em usuários do Sistema Único de Saúde

bertas sobre a associação de dor nas costas e doença musculoesquelética. Além disso, é importante ressaltar que as UBS são as instalações de saúde mais fáceis e mais próximas para buscar cuidados.
A associação entre o tabagismo e a dor nas costas foi bem estabelecida na literatura. Dados de um estudo de meta-análise indicam maiores chances de dor nas costas em ex-fumantes (OR 1,27) e aqueles
que sempre foram fumantes (OR 1,26), em comparação com quem
nunca fumou31. Ademais, um estudo com adultos americanos observou que a prevalência de dor nas costas em fumantes é maior
quando comparada a ex-fumantes e aqueles que nunca fumaram.
Além disso, a prevalência de dor nas costas em ex-fumantes é maior
do que naqueles que nunca fumaram32. Entretanto, no presente estudo, apenas a categoria de fumantes foi associada à dor nas costas.
Mesmo que existem evidências sobre o efeito protetor da atividade
física no tempo livre sobre as dores nas costas33, o presente estudo
não mostrou uma associação entre estas variáveis. De todo modo,
as pessoas que sentem dor podem ter menos probabilidade de se
envolverem em atividades físicas por tentar evitar o agravamento
de sua dor16. Isto pode explicar a falta de associação encontrada
neste estudo. De todo modo, estudos futuros em usuários de UBS
devem se concentrar na atividade física e dor nas costas.
As limitações deste estudo devem ser mencionadas. Primeiro, diferentes tipos de UBS (padrão, Saúde da Família, ou mistas) oferecem diferentes tratamentos de saúde. Ações e recursos são mais
adequados no Programa Saúde da Família, pois são direcionados a
ações programáticas, atividades domésticas e maior envolvimento
com a comunidade. Por outro lado, nas UBS padrão, o tratamento depende da iniciativa do paciente de buscar cuidados, o que
poderia interferir em sua condição de dor33. Em segundo lugar, a
dor foi avaliada apenas na última semana, o que não permite fazer
inferências sobre a cronicidade da dor. No entanto, este é o primeiro estudo de conhecimento dos autores para avaliar a prevalência
de dor nas costas na população de usuários de UBS. Além disso,
o estudo avaliou uma amostra representativa de usuários de UBS,
fornecendo informações sobre uma amostra bem representada de
tal população.
CONCLUSÃO
A dor nas costas é um problema comum entre os usuários de UBS
e está associada à doença musculoesquelética, ao tabagismo e a
uma percepção ruim da saúde. Estudos adicionais são necessários
para elucidar resultados de dor nesta população, tais como intensidade da dor, duração e incapacidade.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A mamografia é um exame
de imagens das mamas, obtidas por meio de radiografia com
realização da compressão do tecido mamário. A dor é um fator
constantemente relatado pelas pacientes submetidas ao procedimento e, por esse motivo, evidencia-se a necessidade de estabelecer estratégias alternativas não farmacológicas que reduzam a
sensação dolorosa. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão integrativa sobre os métodos não farmacológicos utilizados
para o alívio da dor durante o exame mamográfico.
CONTEÚDO: A busca foi realizada no mês de abril de 2021 em
quatro bases de dados (Pubmed, Medline, Scopus e CINAHL)
utilizando os descritores “dor”, “manejo da dor”, “mamografia”,
“musicoterapia” e “terapias complementares”. Após a leitura e
análise final, quatro artigos atenderam aos critérios preestabelecidos, abordando o manejo não farmacológico da dor durante a
mamografia. Os estudos evidenciaram diferentes métodos para
redução da dor, como a utilização de almofada e a alteração no
protocolo de compressão, bem como a intervenção com música.
CONCLUSÃO: Evidências sobre o manejo não farmacológico
da dor relacionada à mamografia ainda são escassas. Entre as estratégias encontradas, o protocolo personalizado de compressão
e o uso de almofadas compressíveis apresentaram eficácia analgésica, enquanto o uso da música não resultou em redução significativa da dor procedimental. No entanto, por se tratar de uma
revisão integrativa, destaca-se a necessidade da realização de sínteses de evidências com maior rigor metodológico para estimar o
tamanho do efeito analgésico dessas intervenções.
Descritores: Dor, Mamografia, Manejo da dor, Terapias complementares.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Mammography is an
examination of images of the breasts, obtained through radiography with compression of the breast tissue. Pain is a factor constantly reported by patients undergoing the procedure and, for this
reason, there is a need to establish alternative non-pharmacological
strategies that reduce the sensation of pain. The aim of this study
was to carry out an integrative review on non-pharmacological
methods used for pain relief during mammography examination.
CONTENTS: The search was carried out in April 2021 in four
databases (Pubmed, Medline, Scopus and CINAHL) using the
descriptors “pain”, “pain management”, “mammography”, “music therapy” and “complementary therapies “. After reading and
final analysis, four articles met the pre-established criteria, addressing the non-pharmacological management of pain during
mammography. The studies showed different methods to reduce
pain, such as the use of pads and changes in the compression
protocol, as well as the intervention with music.
CONCLUSION: Evidence on the non-pharmacological management of mammography-related pain is still scarce. Among the
strategies found, the customized compression protocol and the
use of compressible pads showed analgesic efficacy, while the use
of music did not result in a significant reduction in procedural
pain. However, as this is an integrative review, there is a need to
carry out evidence syntheses with greater methodological rigor
to estimate the size of the analgesic effect of these interventions.
Keywords: Complementary therapies Mammography, Pain,
Pain management.
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A mamografia é o procedimento mais eficaz e de baixo custo para
identificação precoce de alterações na mama1. Entre essas, destaca-se
o câncer de mama, cuja ocorrência em mulheres é a principal causa
de mortalidade por câncer no mundo, assim como no Brasil, em que
são estimados 66.280 novos casos para o período de 2020–20222,3.
A compressão realizada pelo mamógrafo causa redução da espessura
da mama com a finalidade de separar as estruturas sobrepostas e
minimizar a radiação absorvida4. Apesar da sua importância para
identificação dessas alterações no tecido mamário, existem relatos
na literatura de que a receptividade à mamografia é negativamente
influenciada pela dor procedimental, desestimulando o retorno das
pacientes, o que resulta em prejuízos à detecção precoce e em piores
prognósticos5.
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CONTEÚDO
Trata-se de uma revisão integrativa para identificação de estudos
acerca do manejo não farmacológico da dor durante a mamografia.
Deste modo, adotou-se o referencial metodológico de Whittemore
e Knafl, composto por cinco etapas: identificação do problema, realização das buscas, avaliação dos dados, análise e apresentação dos
resultados11. Inicialmente, foi definida a questão norteadora da pesquisa: quais os métodos não farmacológicos utilizados para o alívio
da dor em mulheres durante o exame mamográfico?
As buscas foram realizadas durante o mês de abril de 2021 a partir
das bases de dados Pubmed, CINAHL, Scopus e Medline, acessadas através plataforma EBSCO utilizando os descritores controlados
DeCS/Mesh em português, inglês e espanhol: mamografia (mammography, mamografía), manejo da dor (pain management, manejo
del dolor), dor (pain, dolor), terapias complementares (complementary therapies, terapias complementarias) e musicoterapia (music therapy, musicoterapia) unidos pelos operadores booleanos AND e OR.
Foram incluídos estudos primários originais; publicados entre 2011
e 2021; com texto completo disponível nos idiomas inglês, português e/ou espanhol; que investigassem o manejo não farmacológico
da dor relacionada à mamografia em mulheres. Excluíram-se os estudos que utilizaram modelo animal, revisões (sistemáticas, integrativas, narrativas e de escopo), editoriais, cartas ao editor, comentários
e relatos de experiência. Os manuscritos em duplicidade foram computados apenas uma vez.
A etapa seguinte foi a realização da triagem dos artigos conforme os
títulos e resumos. Os estudos considerados relevantes foram lidos e
selecionados segundo os critérios de elegibilidade (Figura 1).
A extração dos dados e catalogação dos estudos incluídos na amostra final foi realizada em uma planilha eletrônica padronizada de
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Triagem
Elegibilidade

A dor é definida como “uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão
tecidual real ou potencial”6. Além disso, sabe-se que a dor é subjetiva e, portanto, complexa de se mensurar de forma precisa. Dessa
forma, durante a mamografia a sensação de medo e ansiedade pode
influenciar de modos diferentes a experiência de cada mulher submetida ao procedimento5.
Duas revisões prévias relataram a utilização de diferentes intervenções,
entre farmacológicas e não farmacológicas, para avaliar a intensidade
da dor antes e após o procedimento de mamografia. Nesses estudos foi
constatado que a informação verbal e escrita antes do procedimento,
além do controle da compressão pela paciente, obteve resultados positivos, mostrando assim a relevância das orientações prévias7,8.
Com a finalidade de proporcionar maior conforto durante alguns
procedimentos dolorosos, tem-se utilizado técnicas integrativas, a
exemplo da música e aromaterapia, que mostraram boa resposta no
alívio da dor aguda procedimental e na aceitação dos procedimentos
quando associadas às práticas comuns9,10. Todavia, a falta de conhecimento sobre a aplicabilidade desses métodos deve ser citada como
uma importante lacuna9.
Portanto, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão integrativa
da literatura sobre a utilização de estratégias não farmacológicas no
manejo da dor durante o exame mamográfico com a finalidade de
contribuir para o conhecimento sobre o assunto.

Identificação

Santos KO, Franco CL, Ribeiro CJ, Nunes MS e Oliveira MC

Inclusão
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Pubmed (n = 24)
Medline (n = 218)
Scopus (n = 9)
CINAHL (n = 123)
TOTAL (n = 374)
Exclusão de textos
incompletos e
duplicados (n = 4)
Registro após a exclusão
de textos incompletos
e duplicados (n = 370)
Exclusão após
leitura do título e do
resumo (n = 365)
Artigos para análise do
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Figura 1. Fluxograma de identificação e seleção de artigos

acordo com o título, autor, revista, ano de publicação, país de
origem e categorizado por nível de evidência científica através da
ferramenta da Oxford Center for Evidence-Based Medicine 2011
(OCEBM), que classifica os estudos em cinco níveis (1 a 5) segundo a questão de pesquisa e desenho do estudo. A inconsistência
entre os estudos, imprecisão, incompatibilidade entre o tipo de
questão e o desenho, ou se o tamanho absoluto do efeito é muito
pequeno, podem resultar na diminuição do nível de evidência. No
entanto, sendo observado um grande tamanho de efeito, o nível
pode ser elevado12.
Em seguida, foi realizada uma síntese qualitativa dos dados, a partir
da qual as características dos estudos selecionados na análise final
foram apresentadas na tabela 1.
A amostra final foi composta por quatro artigos provenientes de pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Países Baixos, China e Alemanha, publicados entre 2014 e 2017 no idioma inglês. Desses, dois
foram classificados como 3B (estudo de caso-controle) e dois classificados na categoria 2B (estudo de coorte ou ensaio clínico de menor
qualidade), segundo os níveis de evidência da OCEBM.
Os artigos selecionados para a revisão foram classificados como estudos de menor qualidade científica, evidenciando a necessidade de
realização de trabalhos com maior rigor científico, a exemplo dos
ensaios clínicos randomizados com amostras amplas e maior poder
estatístico, aprovando o uso de diferentes métodos não farmacológicos para o alívio da dor durante o exame de mamografia.
Os principais resultados dos estudos foram apresentados na tabela 2.
Dois estudos trataram da compressão personalizada, que consiste
em adequar a pressão exercida na mama de acordo com a área de
contato, ou seja, o seu tamanho14,16. Esse é um importante fator a
ser avaliado, uma vez que em muitos locais a força de compressão é
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Tabela 1. Descrição dos estudos incluídos na revisão.
Autores

País de
Origem

Desenho e Nível de
Evidência

Tamanho
amostral

Objetivos

Zavotsky
et al.13

Estados
Unidos

Estudo prospectivo
quase-experimental
2B

100 mulheres

Examinar a relação entre mamografia de rastreamento e intervenção musical.

de Groot
et al.14

Países
Baixos

Estudo
Observacional
3B

117 mulheres

Obter conhecimento sobre estratégias existentes e potenciais de prevenção da dor em mamografia, registrando simultaneamente a dor e a mecânica da mama ao longo de todo o ciclo de compressão da mama.

Chan, Lo e
Cheung15

China

Estudo de Coorte
2B

100 mulheres

Avaliar a eficácia de uma almofada radiotransparente (MammoPad; Hologic
Inc, Bedfor [MA], US) durante a mamografia de rastreamento para reduzir a
dor em pacientes chinesas e a possibilidade de redução da dose glandular.

Ferder e
Grunert16

Alemanha

Estudo observacional
prospectivo
3B

199 mulheres

Determinar como a presença de dor durante a compressão mamográfica
pode ser reduzida. Com isso, os autores avaliaram a sua relação com a
força de compressão, área de superfície da mama comprimida, densidade
mamária (ACR) e operações anteriores.

ACR = American College of Radiology

Tabela 2. Resultados dos estudos avaliados.
Autores

Resultados

Zavotsky et
al.13

Os escores médios de dor não ajustados (X) foram menores para o grupo de musicoterapia (X = 4,38 ± 2,58) em comparação
com o grupo de controle (X = 4,44 ± 2,93), que não recebeu nenhuma música. Foi realizado um cálculo estatístico para avaliar
a relação entre o escore de ansiedade e o escore de dor. Uma relação significativa, moderada e positiva foi encontrada entre
as avaliações de ansiedade e dor dos participantes (r = 0,54; p <0,01). Esses resultados apoiam uma associação entre ansiedade e dor nesta população que podem influenciar na percepção de dor em ambos os grupos.

De Groot et
al.14

As compressões mamárias consistiam em uma fase de deformação para achatamento e uma fase de pinçamento para imobilização. A fase de fixação durou 12,8 ± 3,6 segundos (média ± desvio padrão), 1,7 vez mais do que a fase de deformação,
de 7,5 ± 2,6 segundos. Durante a fase de pinçamento, a intensidade média de dor aumentou de 4,75 para 5,88 (24%) na EN
de 0 a 10, e a proporção de mulheres que atingiu dor intensa (EN ≥ 7) aumentou de 23% para 50%. A dor moderada (EN ≥ 4)
foi relatada até quatro dias após a mamografia. A análise multivariada mostrou que a memória da dor da mamografia anterior
e a dor na mama antes da compressão são preditores significativos de dor. Mulheres com seios menores sentiram mais dor.

Chan, Lo e
Cheung15

Das 100 pacientes, 66,3% das mulheres relataram redução de, pelo menos, 10% no nível de desconforto com o uso do MammoPad. Não foram encontradas diferenças estatísticas para idade, tamanho das mamas e nível de desconforto. A média de
dor foi de 5,7 ± 2,5 sem o MammoPad vs 4,2 ± 1,8 com a utilização do dispositivo.

Ferder e
Grunert16

A espessura da mama comprimida foi de 65,2% da mama não comprimida a uma força de 10 daN (57,8% a 15 daN). Quando
a força foi aumentada de 10 daN para 15 daN, a dose glandular média (AGD) diminuiu 17%. A tolerância à compressão foi associada ao tamanho da mama. Mais de 50% das mamografias com compressão menor que 9 daN foram associadas a maior
nível de dor. Na projeção oblíqua, 60% das mulheres especificaram a axila como a área de dor máxima.

EN = Escala Numérica; AGD = Average Glandular Dose.

a mesma em todos os procedimentos, independentemente do tamanho e densidade do seio examinado.
Ao comparar o protocolo de compressão padrão com o personalizado, os autores constataram que os escores de dor foram reduzidos.
O tempo de compressão resultou no aumento de 23% para 50% do
número de mulheres que apresentaram dor intensa na fase de pinçamento ou imobilização da compressão, mostrando que a compressão prolongada também interfere na percepção da dor14.
Além disso, outro estudo abordou o fato de que 60% das mulheres
referiram dor em axila e não no local de compressão16. Esses estudos apontaram a personalização do protocolo de compressão como
melhor método para o alívio da dor durante a mamografia, pois em
ambos foi evidenciado o relato de dor mais intensa para mulheres
com mamas menos volumosas, problema que solucionaram com a
personalização da compressão.
A utilização da almofada radiotransparente e compressível (MammoPad, Hologic Inc, Bedford MA, EUA) foi testada em um dos
estudos. A utilização desse dispositivo como suporte para as mamas
durante a compressão apresentou bons resultados para redução da

dor, bem como para a qualidade da imagem, sendo que 92% delas
eram semelhantes à do grupo que não utilizou o dispositivo. Todavia, diferentemente dos demais estudos, este não apresentou relação
entre a incidência de dor e o tamanho da mama15.
O uso das terapias integrativas e complementares foi um dos assuntos menos investigados. Apenas um dos estudos avaliou a eficácia
da intervenção musical no manejo da dor durante a mamografia.
Apesar de inicialmente ter sido obtida menor intensidade de dor
para o grupo que recebeu musicoterapia, a música não reduziu a
dor após o ajuste da utilização de analgésicos e condições clínicas
das pacientes. Apesar disso, identificou-se uma relação significativa
entre dor e ansiedade, alertando para a necessidade de estudos mais
específicos acerca das práticas integrativas e percepção da dor durante a mamografia13.
CONCLUSÃO
A análise dos resultados desta revisão revelou algumas estratégias
não farmacológicas para o manejo da dor durante a mamografia,
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tais como personalização do protocolo de compressão, uso de almofada compressível radiotransparente e da música. Tanto a personalização da compressão quanto a utilização de almofada compressível mostraram resultados satisfatórios para a redução da dor
procedimental nos estudos originais. Em contrapartida, a música
não foi eficaz para a analgesia. Os resultados dessa revisão mostram
que existe escassez de evidências científicas robustas que possam
embasar o manejo não farmacológico da dor durante a mamografia, destacando a necessidade de estudos adicionais e com maior
rigor metodológico.
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Conforme redefinição, a dor
aguda é uma experiência somática, com percepção individual de
ameaça física ou existencial, compreendendo componentes afetivos, cognitivos e comportamentais. Em pacientes críticos, a dor
representa um sintoma frequente e mal controlado, ocasionando
piores desfechos. O objetivo deste estudo foi explorar a temática
da dor aguda nos pacientes críticos adultos, com enfoque em
alguns aspectos de fisiopatologia, além de atualizações em relação
a diagnóstico, terapêutica multimodal e discussão de seu controle
como um marcador de boa prática assistencial.
CONTEÚDO: Foi realizada estratégia de busca com os descritores previamente definidos nos portais Pubmed e Cochrane, no
período de 2011 a 2021, sem filtro de restrição para idioma. A
dor aguda representa uma resposta fisiológica a um estímulo nociceptivo, tendo alta relevância por sua capacidade de ativar vias
complexas (inflamatórias, hormonais e imunes), com repercussões
sistêmicas. A avaliação da dor é frequentemente realizada através
de escalas reconhecidas, porém com validação limitada em pacientes com trauma cranioencefálico, queimados e portadores de delirium e/ou demência acentuados. Os estudos considerando esses
pacientes apontam para o uso de novas tecnologias na tentativa de
objetivar esse diagnóstico, como a pupilometria à beira leito e o
uso de plataformas capazes de integrar medidas multiparamétricas.
Em relação à terapêutica, o conceito de analgosedação, objetivando priorização de analgesia nos pacientes críticos, apresenta abordagem capaz de melhorar desfechos clínicos. Além disso, há preferência da terapêutica multimodal como boa prática médica através
da associação de diferentes fármacos com diversos mecanismos de
bloqueio nociceptivo como estratégia para alcançar controle álgico
e facilitar a redução do consumo de opioides.
CONCLUSÃO: Por seus efeitos sistêmicos e sua prevalência, a
dor aguda ainda é problemática relevante nas unidades de terapia
intensiva. Novos métodos diagnósticos estão sendo comerciali-
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zados com a proposta de objetivar essa avaliação em pacientes
complexos. A abordagem da dor aguda deve priorizar o emprego
de técnicas multimodais, que apresentam respostas clínicas mais
consistentes, além de redução no consumo de opioides. A existência de equipes multidisciplinares especializadas no controle da
dor no ambiente hospitalar é capaz de auxiliar em casos difíceis e
ajudar nas auditorias de qualidade.
Descritores: Analgesia, Cuidados críticos, Dor aguda, Manejo
da dor, Qualidade da assistência à saúde.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: According to the redefinition, acute pain is a somatic experience, with individual
perception of physical or existential threat, comprising affective,
cognitive and behavioral components. In critically ill patients,
pain is a frequent and poorly controlled symptom, causing worse
outcomes. The objective of this study was to explore the topic
of acute pain in critically ill adult patients, focusing on some
aspects of pathophysiology, in addition to updates regarding
diagnosis, multimodal therapy and discussion of its control as a
marker of good care practice.
CONTENTS: A search strategy was performed with the descriptors
previously defined in the Pubmed and Cochrane portals, in the period from 2011 to 2021, without a language restriction filter. Acute
pain represents a physiological response to a nociceptive stimulus,
with high relevance due to its ability to activate complex pathways
(inflammatory, hormonal and immune), with systemic repercussions. Pain assessment is often performed using recognized scales,
but with limited validation in patients with traumatic brain injury,
burns and patients with severe delirium and/or dementia. Studies
considering these patients point to the use of new technologies in an
attempt to target this diagnosis, such as bedside pupillometry and
the use of platforms capable of integrating multiparametric measurements. Regarding therapy, the concept of analgosedation, aiming
at prioritizing analgesia in critically ill patients, presents an approach
capable of improving clinical outcomes. In addition, there is a preference for multimodal therapy as a good medical practice through
the association of different drugs with different mechanisms of nociceptive blockade as a strategy to achieve pain control and facilitate
the reduction of opioid consumption.
CONCLUSION: Due to its systemic effects and prevalence,
acute pain is still a relevant problem in intensive care units. New
diagnostic methods are being marketed with the aim of targeting
this evaluation in complex patients. The approach to acute pain
should prioritize the use of multimodal techniques, which present more consistent clinical responses, in addition to reducing
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the consumption of opioids. The existence of multidisciplinary
teams specialized in pain control in the hospital environment is
able to assist in difficult cases and help in quality audits.
Keywords: Acute pain, Critical care, Analgesia, Opioids analgesics, Pain management, Quality of health care.
INTRODUÇÃO
Em pacientes críticos internados em unidade de terapia intensiva
(UTI), a dor representa um sintoma frequente, adquirindo relevância na prática clínica diária a partir da década de 19911. Em 1995, a
Sociedade Americana da Dor instituiu o sintoma como 5° sinal vital
e, desde então, a necessidade de avaliação da dor e de seu melhor
manuseio se tornou uma medida de qualidade da prática médica2.
Além disso, apesar da percepção atual de magnitude, a dor ainda é
mal controlada em grande parte das UTI em todo o mundo3.
Em redefinição conceitual, a sensação dolorosa aguda deve ser interpretada como uma experiência individual somática com percepção
de ameaça à integridade física ou existencial capaz de envolver os
componentes afetivos, cognitivos e comportamentais4. Nesse contexto, o consenso atualizado sobre o manejo da dor aguda sugere
avaliação e reavaliação sistemáticas, com tratamento focado em personalização e uso de terapêutica multimodal otimizada5.
O objetivo deste estudo foi explorar a temática da dor aguda nos pacientes críticos adultos, abordando alguns aspectos de fisiopatologia,
porém com enfoque nas atualizações em relação a diagnóstico, terapêutica multimodal e discussão de seu controle como um marcador
de boa prática assistencial.

Córtex

CONTEÚDO
Foi realizada estratégia de busca com os descritores “dor aguda”,
“cuidados intensivos”, “manejo da dor”, “opioides” e “qualidade
assistencial” nos portais Pubmed e Cochrane. As referências dos
artigos incluídos também foram pesquisadas quando consideradas
relevantes. Foram selecionados artigos no período de 2011 a 2021,
com enfoque em pesquisas observacionais e ensaios clínicos sobre o
assunto, sendo aceitos artigos mais antigos se relacionados à temática
de fisiopatologia ou publicações-chave no tema descrito (exemplo:
avaliação de dor com escalas). Também foram incluídos consensos
e revisões sobre o tema “dor aguda” quando publicados a partir de
2018. Não foram utilizados filtros de restrição a idioma.
DISCUSSÃO
A dor aguda representa uma resposta fisiológica a um estímulo nociceptivo, sendo percebida nas terminações periféricas e interpretada
no sistema nervoso central. Além das vias neurais, a dor ativa vias
inflamatórias e o sistema imune. As conexões centrais com o hipotálamo promovem a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal,
ocorrendo secreção hormonal de cortisol, hormônio antidiurético,
angiotensina II e glucagon, que promovem a resposta metabólica
ao estresse, com hiperglicemia, retenção de água e sódio e aumento do consumo proteico e lipídico. Não é surpreendente, portanto,
imaginar as consequências sistêmicas da resposta à dor aguda, haja
vista a ativação de vias tão complexas e intrinsecamente relacionadas6 (Figura 1).
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Figura 1. Fisiopatologia da dor
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A prevalência exata da dor nas UTI é difícil de avaliar, dada a variabilidade dos estudos, porém, uma revisão sistemática apontou que
aproximadamente 50% dos pacientes críticos referem dor e mais de
35% experimentam dor intensa em algum momento durante sua
permanência hospitalar7. A UTI é claramente um ambiente de múltiplos potenciais para dor e, embora avanços tenham ocorrido nos
últimos anos, sua abordagem ainda é um desafio, especialmente em
pacientes do sexo feminino, em ventilação mecânica, críticos crônicos, jovens com baixa resiliência, doenças psiquiátricas (depressão,
ansiedade, bulimia e abuso de álcool) e usuários prévios de benzodiazepínicos8,9.
Além disso, existe na literatura crescente evidência associando o mau
controle da dor a piores desfechos clínicos10. A dor mal controlada
na UTI já está sabidamente associada a tempo maior de ventilação
mecânica, internação e delirium11-13. Em revisão sistemática publicada em 2015, pacientes críticos avaliados para dor tiveram analisados desfechos relativos ao tempo de UTI, complicações, eventos
adversos, duração da ventilação mecânica e mortalidade14. Apesar
de diferenças metodológicas, o estudo confirma que a avaliação sistemática da dor parece ter impacto favorável em curto prazo. Em
longo prazo, é sabido que os pacientes também podem evoluir com
dor crônica e síndrome do estresse pós-traumático15. Se a dor é responsável por esses piores desfechos, em contrapartida, seu adequado
controle com o uso de analgesia peridural, por exemplo, pode reduzir eventos cardiovasculares, tromboembolismo pulmonar e promover recuperação mais rápida das funções orgânicas em pacientes
críticos selecionados16.

perfil de pacientes, principalmente os comatosos ou profundamente
sedados, apontam para o uso do índice bispectral e o uso de pupilometria na tentativa de objetivar essa avaliação23. Em estudo com 100
pacientes de pós-operatório (PO) imediato, foi encontrada alta correlação (0,88 p<0,001) entre a intensidade de dor medida por meio da
ENV de dor e o reflexo pupilar aferido com pupilômetro à beira leito
como guia para a titulação de morfina por via intravenosa24.
Recentemente, foi publicado o uso de uma nova monitorização da
analgesia (Analgesia Nociception Index), utilizando eletrodos de eletrocardiograma integrados a um modelo computacional de interpretação de dados, incluindo as funções subcorticais, os reflexos de
receptores brônquicos, o núcleo do nervo vago e os estímulos do
nó sinoatrial25. Estudos têm sido publicados na tentativa de validar essa nova modalidade para reduzir o consumo de opioides no
PO26. Utilizando tecnologia semelhante, foi desenvolvido um monitor que integra os dados de variabilidade cardíaca à temperatura,
pletismografia e resposta de condutância da pele numa plataforma
multiparamétrica (Nociception Level Index), via dispositivo colocado
em um quirodácilo. Através de algoritmos avançados de inteligência
artificial, a nocicepção é apresentada numa escala de zero a 100, variando de nenhuma dor até dor intensa. Sua validação também vem
sendo realizada em pacientes no perioperatório27, com perfis mais
graves. Ainda utilizando inteligência artificial, uma publicação recente descreveu a idealização de algoritmos especializados em análise
de imagens de expressão facial, configurando uma potencial ferramenta na detecção e análise à beira leito da dor e sua intensidade28
em pacientes incapazes de expressar sua dor.

Avaliação da dor na unidade de terapia intensiva – das escalas
conhecidas às novas tecnologias
O uso de escalas de dor na UTI advém de um processo de implementação heterogêneo, com validação e treinamento de escalas em
perfis diferentes de pacientes. Como a experiência sensorial da dor é
absolutamente pessoal, a própria percepção do profissional de saúde
normalmente é falha, tendendo a subestimar a dor, enquanto os cuidadores e/ou familiares desses pacientes tendem a superestimá-la17.
Em estudo multicêntrico, prospectivo e observacional, foi relatado
que mais de 50% das UTI analisadas apresentavam instrumentos de
aferição de dor e protocolos de analgesia, mas a aplicação de ambos
chegava a ser inferior a 30% das coortes18.
Apesar de nenhuma escala isoladamente ser sensível o bastante
para avaliar corretamente a dor, a recomendação é de que pacientes
capazes de reportar sua dor verbalmente devem ser avaliados pela
escala numérica verbal (ENV zero – 10)19. O maior desafio reside
nos pacientes críticos com dificuldades de autoexpressão. Na literatura, já se sabe que as flutuações isoladas dos sinais vitais são pouco
preditivas para a avaliação da dor e devem ser encaradas como um
evento adverso associado à dor intensa20. Nesses casos, a escala comportamental de dor (Behavior Pain Scale)21 e a Critical-Care Pain
Observational Tool (CPOT)22 são ambas validadas, possuindo propriedades psicométricas robustas e reprodutibilidades similares nos
estudos publicados, tanto para pacientes clínicos, quanto cirúrgicos
e politraumatizados.
É importante considerar que a avaliação da dor em pacientes com
trauma cranioencefálico, queimados, pacientes com delirium e/ou demência acentuados é ainda um desafio. Os estudos considerando esse

Dor na unidade de terapia intensiva e o uso (excessivo) de opioides
Os opioides são os fármacos mais utilizados no manejo da dor nos
pacientes críticos, apesar do conhecimento atual de seus efeitos adversos, como tolerância, dependência e síndrome de abstinência. A
tolerância parece ser um problema ainda maior em pacientes queimados, com ventilação mecânica prolongada e pediátricos29. Seu uso
adquiriu dimensões tão significativas que se tornou uma questão de
saúde pública nos EUA. Em 2017, analisando o impacto dessa situação nas UTI do país, foi observado que o número de mortes
por abuso de opioides aumentou substancialmente nos últimos anos
dentro das UTI30.
Os opioides ainda apresentam indicação formal para o controle da
dor moderada à intensa5, sendo que a escolha do fármaco e a dose
devem ser titulados de acordo com o perfil do paciente. Além da
indução de íleo metabólico e hipotensão, o uso de opioides pode
estar relacionado a delirium e imunossupressão29,31. Nos pacientes
críticos, atenção particular deve ser dada aos que apresentam alteração do volume de distribuição corporal, polifarmácia e alterações
renais e hepáticas.
O uso prolongado de opioides ocasiona estímulo persistente aos
neuro receptores, promovendo dessensibilização e sinalização de
vias pró-nociceptivas29, resultando em escalonamento de doses por
tolerância. Além disso, o uso de opioides, em associação a estados
inflamatórios, infecções e estresse, promove neuroinflamação pela
ativação de receptores gliais no sistema nervoso central32, fator relacionado à indução de hiperalgesia. Conforme a literatura, esses eventos parecem ainda piores nos pacientes críticos quando comparados
a outros pacientes.
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Em função dessas evidências atuais, há um esforço acadêmico no uso
estratégico de medidas analgésicas que poupam opioides. Quando
necessário e imprescindível, os opioides devem ser utilizados nas menores doses possíveis e em curto período, com ajustes diários, e em
associação ao uso de outros fármacos analgésicos. O remifentanil,
por exemplo, deve ser evitado pela potente indução de hiperalgesia.
Em pacientes críticos com histórico do uso abusivo de opioides e
tolerância, pode ser necessária a rotação de opioides para subverter a
dessensibilização dos receptores ou metabólitos ativos (por exemplo,
o uso de metadona). Em pacientes com hiperalgesia, o uso de opioides pode ocasionar piora da dor, sendo necessário o uso de terapia
multimodal, com ativação de outros receptores nociceptivos para
controle álgico29.
Abordagem da dor aguda e terapêutica multimodal
Nos últimos anos, surgiu o conceito de analgosedação, objetivando
analgesia em vez de sedação nos pacientes críticos agudos, permitindo sedação mínima ou ausente, inclusive durante ventilação mecânica, com melhores desfechos, tais como menor tempo de internação
na UTI33. Esse processo também promoveu racionalização nos efeitos negativos dos sedativos, principalmente de benzodiazepínicos.
O conceito mais amplo atual de boa prática é de cuidado centrado no paciente34,35, permitindo conforto com analgesia adequada,

o mínimo de sedativos e o máximo de humanização (além de políticas abertas de visitação e protocolos de mobilização). O racional
é personalizar o nível de conforto (dor total)36, tentando avaliar o
componente doloroso não de maneira numérica e isolada, mas englobando os componentes psicossocial e afetivo dos pacientes através
de análise qualitativa e de funcionalidade.
A analgesia multimodal, que se caracteriza pelo controle álgico através
da associação de diferentes fármacos com diversos mecanismos de bloqueio nociceptivo, deve ser valorizada por ser altamente eficiente no
tratamento da dor, quando comparada ao uso de apenas um analgésico em alta dose, além de facilitar a estratégia poupadora de opioide,
inclusive em pacientes de trauma37,38. A terapêutica multimodal inclui
o uso combinado de analgésicos comuns (dipirona e paracetamol) e
doses controladas de anti-inflamatórios não esteroides (AINES), além
do uso adjuvante de demais fármacos, como os agonistas alfa-adrenérgicos (dexmedetomidina), assim como a cetamina e a lidocaína,
em combinações personalizadas a depender do perfil do paciente e da
necessidade analgésica apresentada39,40 (Tabela 1).
A dexmedetomidina é um agente alfa2-agonista central altamente
seletivo de meia-vida curta que promove efeito sedativo sem depressão do sistema nervoso central e com potencial analgésico via modulação do corno posterior da medula espinhal, sendo atualmente
um fármaco com bom perfil de titulação em pacientes críticos41.

Tabela 1. Opções farmacológicas para manejo da dor aguda.
Principais fármacos/mecanismos de ação

Indicações/vantagens

Efeitos adversos/considerações

Opioides29

Papel importante na dor aguda grave

Depressão respiratória, prurido, íleo metabólico,
retenção urinária

Agonistas dos receptores de opioides acoplados a proteína G, promovendo abertura
dos canais de K e inibição dos canais de
cálcio voltagem dependente

Uso deve ser racionalizado pelos efeitos adversos e,
principalmente, pela indução de dependência e HIO

Anti-inflamatórios não esteroides40

Bom controle álgico, reduzindo inflamação

Inibidores da ciclo-oxigenase

Doses baixas e por tempo limitado (< 48 h) Múltiplos regimes e doses utilizadas nos estudos,
são bem toleradas na maioria dos pacientes a maioria dos dados contra o uso é controversa

Gabapentinóides40,56

Anticonvulsivantes com efeito na dor neu- Sedação, distúrbios visuais e vertigem
ropática ou evolução para dor crônica
Cuidado especial em idosos e renais

Agonista dos canais de cálcio – voltagem-dependente
Lidocaína47

Múltiplos regimes nos estudos envolvendo pós-operatório e dor aguda, com dados controversos
Efeito analgésico multimodal, com ação na
HIO, em infusão contínua em baixa dose
(± bolus)

Infusão contínua deve ser evitada por >24h
Evitar em extremos de peso (< 40kg ou > 120kg)
Não utilizar dose endovenosa concomitante ao uso
ou tempo de ação de outros anestésicos locais
Risco de toxicidade em sistema nervoso central e
cardiovascular, principalmente em vigência de disfunções hepática e renal

Bom controle de delirium/efeito sedativo,
sem depressão respiratória

Hipotensão e bradicardia, principalmente associados a dose e em pacientes frágeis

Mecanismo multimodal; efeito principal no
bloqueio dos canais de sódio
Dexmedetomedina41

Alfa-2-agonista central

Sangramentos, disfunção renal e síndrome coronariana aguda

Efeito analgésico em estudos perioperatórios e auxílio na HIO

Efeito analgésico e no controle da HIO
Sintomas dissociativos, alucinações
Infusão contínua em baixa dose (± bolus)
Bloqueio dos receptores N-methyl-D-as- pode ser utilizada como adjunto em pe- Efeitos cardiovasculares e aumento pressão intrapartate
rioperatório, queimados e pacientes em craniana
ventilação mecânica
Cetamina43

HIO = hiperalgesia induzida por opioides
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Especialmente em pacientes cirúrgicos, diversas publicações apontam para controle álgico durante adjuvância, com boa tolerabilidade
(deve-se atentar para hipotensão e bradicardia, em especial). Em cirurgias laparoscópicas, o uso do fármaco reduz a dor intensa pós-cirúrgica, a necessidade analgésica e o tempo para uso de analgesia de
resgate42. Há também referência na literatura do uso adjuvante da
dexmedetomidina na modalidade de analgesia controlada pelo paciente (ACP) e como fármaco adjunto nos bloqueios regionais, propiciando bom controle álgico em pacientes de abordagem livre de
opioides do protocolo de recuperação cirúrgica otimizada (ERAS)41.
A cetamina é um fármaco que induz sedação e analgesia mediada
pela inibição dos receptores N-methyl-D-aspartate (NMDA) e ativação de receptores opioides do tipo µ. Pode provocar taquicardia e
hipertensão, com mínimo efeito depressor central, porém atenção
deve ser dada aos seus efeitos dissociativos descritos na literatura43.
O último consenso de manejo da dor (2018) recomenda o uso da
cetamina como fármaco adjuvante ao uso de opioides para o manejo
da dor PO em pacientes críticos5. Além disso, vem aumentando as
publicações sobre o uso adjuvante de doses subanestésicas (~0,1mg/
kg/h) no manejo da ventilação mecânica44 e seu uso no controle de
hiperanalgesia induzida por opioides43. Em revisão sistemática recente no âmbito cirúrgico, o uso da cetamina foi bem tolerada e reduziu
de forma significativa o consumo de opioides e outros analgésicos
em pacientes de PO geral, incluindo procedimentos ortopédicos45.
A lidocaína é um fármaco antiarrítmico e com efeito anestésico de
mecanismo multimodal, sendo atualmente utilizada em administração intravenosa para controle da dor PO, além do uso em pacientes oncológicos e com HIO ou dor neuropática. Em concentrações
terapêuticas, promove bloqueio dos canais de sódio, supressão de
potenciais de ação em fibras neuronais lesadas e efeito anti-inflamatório; porém, em doses maiores, pode promover bloqueio em uma
grande gama de receptores, podendo acarretar alto risco cardiovascular e neurotoxicidade. A correlação entre níveis plasmáticos adequados e sinais e sintomas de toxicidade não parece ser linear46.
Conforme descrito em consenso internacional recente sobre eficácia
e segurança no uso analgésico PO, deve-se utilizar até 1,5 mg/kg/h
em infusão contínua por, no máximo, 24 h, sob monitorização e
reavaliação, não concomitante ao uso em bloqueios regionais47. A
revisão sistemática mais recente, com inclusão de diversos tipos de
cirurgias abertas e laparoscópicas (4525 pacientes em 68 estudos),
concluiu, devido à heterogeneidade dos estudos, que não houve significante efeito no uso da lidocaína em reduzir o consumo de opioides e nos escores de dor no uso acima de 24h48.
Nas últimas décadas, ocorreu grande avanço nas técnicas intervencionistas para manejo da dor. Os bloqueios atuais, guiados por ultrassonografia, parecem seguros, mesmo em pacientes críticos com
coagulopatia49. Há benefício em analgesia, redução do consumo
de opioides e de dor crônica pós-operatória através de modulação
adrenérgica, inflamatória e imune, inclusive em pacientes de maior
morbidade e cirurgias oncológicas, perfis bastante presentes nas UTI
modernas50,51. Nas cirurgias ortopédicas de quadril e joelho, já é bem
estabelecido o papel da anestesia de neuroeixo em relação à anestesia geral na redução de piores desfechos, incluindo mortalidade52.
Especialmente em pacientes de cirurgias torácicas e abdominais
complexas, o uso dos bloqueios regionais combinados à anestesia
peridural são enfatizados na literatura para o melhor controle da dor
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PO5,50. Além disso, há emergência de bloqueios em planos fasciais,
com boas evidências em manejo da dor aguda e menos efeitos adversos (retenção urinária e hipotensão), principalmente em abordagens
toraco-abdominais53,54, favorecendo satisfação, reabilitação precoce e
menor tempo de internação. Apesar dos avanços atuais, ainda existe
um amplo campo de pesquisas em andamento no assunto, principalmente em técnicas de aplicação e manejo de infusões diretamente
em feridas mais complexas, uso de anestésicos de meia-vida mais
prolongada (16 h x 72 h) e uso de fármacos intravenosos e perineurais adjuntas para potencialização dos efeitos analgésicos55.
O uso de opioides em sistemas de ACP parece ser eficaz para controle da dor e melhora da satisfação dos pacientes57. As bombas modernas permitem liberação do fármaco pelo próprio paciente em doses
programadas pela equipe de saúde e com limite de administração
por dose e intervalos de tempo, a fim de evitar acúmulo e toxicidade.
Além do uso de opioides, os sistemas atuais permitem a infusão de
outros analgésicos (como AINES, anestésicos e dexmedetomidina)
em uso peridural, subcutâneo e transdérmico58.
Outros métodos de controle de dor não invasivos e de fácil manejo
têm sido publicados, tais como tabletes sublinguais, adesivos e sistemas transdérmicos (fentanil, lidocaína e, mais recentemente, dexmedetomidina), porém com evidências ainda escassas em relação a
emprego e eficácia na dor aguda55,58,59.
Há recomendação também para ampliação do uso de terapias não
farmacológicas e seguimento psicoterapêutico no manejo da dor,
principalmente nos pacientes oncológicos, tais como musicoterapia,
acupuntura e crioterapia5. A familiaridade com essas terapias deve
englobar toda a equipe multiprofissional e cada proposta terapêutica
deve se adequar individualmente a cada paciente tratado. É imprescindível que as reavaliações sejam frequentes e as terapias reajustadas
a qualquer momento, objetivando o balanço entre conforto e efeitos
adversos.
Cabe ainda ressaltar que o emprego crescente de serviços especializados em dor dentro do ambiente crítico parece melhorar a satisfação e
a qualidade do cuidado60, principalmente em pacientes com manejo
mais difícil, tais como aqueles com dor crônica agudizada, com dor
aguda de difícil manejo após traumas extensos, em pacientes com
tolerância/dependência a opioides e em subpopulações de maior
risco (idosos, sedados, graves). Essas equipes (multidisciplinares)
também auxiliam nos registros, no gerenciamento de protocolos, na
educação continuada sobre tratamentos, nos efeitos adversos encontrados e na auditoria de dados.
Sobre o futuro
O estudo translacional para terapias promissoras no controle da dor
na UTI pode representar um avanço futuro61. Dentre os fármacos
mais promissores, os agonistas dos receptores nicotínicos da acetilcolina parecem reduzir a ativação glial, modulando a resposta imune
inflamatória e promovendo efeito central nos mecanismos de dor e
hiperalgesia62.
Ainda existem assuntos a serem explorados, por exemplo: quais fatores associados a sexo, idade, etnia e comportamentos afetam a percepção dolorosa e a farmacogenômica dos diversos fármacos nesse
contexto, qual a melhor medida objetiva de dor em pacientes que
não conseguem se comunicar63, como biomarcadores séricos de dor
poderiam auxiliar nesse processo64, quais as melhores combinações
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e doses de fármacos analgésicos adjuntos aos opioides e quais outros
desfechos negativos em órgãos-alvo a dor aguda pode ocasionar.
Além disso, há carência de ensaios clínicos randomizados no assunto, em grande parte por questões éticas. Novos estudos podem auxiliar no maior entendimento em relação à avaliação de intensidade
da dor, eficiência de sedativos e analgésicos, eventos adversos e complicações associadas aos analgésicos, desfechos negativos e, inclusive,
sobre a associação entre dor e inflamação, através da dosagem sérica
de neuropeptídios circulantes e marcadores bioquímicos.
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CONCLUSÃO

20.
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21.

Por seus efeitos sistêmicos e sua prevalência, a dor aguda ainda é
problemática relevante nas UTI. Novos métodos diagnósticos estão
sendo comercializados com a proposta de objetivar essa avaliação
em pacientes complexos. A abordagem da dor aguda deve priorizar
o emprego de técnicas multimodais, que apresentam respostas clínicas mais consistentes, além de redução no consumo de opioides. A
existência de equipes multidisciplinares especializadas no controle
da dor no ambiente hospitalar é capaz de auxiliar em casos difíceis e
ajudar nas auditorias de qualidade.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Estima-se que até 40% dos
pacientes com migrânea apresentam, pelo menos, um episódio
de depressão maior ao longo da vida. Por outro lado, pacientes
com depressão apresentam duas vezes mais chance de ter migrânea quando comparados à população sem transtorno de humor.
A comorbidade dos dois quadros aumenta a frequência das crises
de dor e a incapacidade do indivíduo. Uma terapêutica que pudesse agir nos transtornos, quando simultâneos, ofereceria vantagens, por uma ação mais ampla e eficaz, a exemplo da toxina
botulínica (TXB). Por faltar ainda uma clara definição sobre o
tema, o objetivo deste estudo foi revisar como se comporta o
tratamento concomitante das duas morbidades com a TXB.
CONTEÚDO: Foi realizada revisão de artigos indexados nas bases
de dados Pubmed/Medline, LILACS, Scielo nos idiomas inglês,
português e espanhol. Dos oito artigos selecionados, a maioria dos
indivíduos foram mulheres de 40 a 50 anos. O tamanho das amostras variou de 30 a 715 pacientes. A predominância foi de estudos
prospectivos. Todos os estudos encontraram redução significativa
da dor. Seis trabalhos encontraram diminuição significativa da depressão. A frequência dos efeitos adversos variou de 4,1% a 30%,
sendo ptose palpebral e dor de cabeça os mais frequentes.
CONCLUSÃO: A TXB parece ser útil para tratamento da cefaleia crônica e depressão. Houve uma tendência a relacionar a
melhora da depressão com a diminuição da dor. A ação específica
da toxina no tratamento da depressão foi inconclusiva. Novos
estudos, com alto rigor metodológico, assim como revisões sistemáticas, deve ser realizados para alcançar maior aprofundamento
do assunto, a fim de determinar a real eficácia da TXB no alívio
da cefaleia e depressão concomitantes.
Descritores: Depressão, Toxina botulínica tipo A, Transtornos
de enxaqueca

BACKGROUND AND OBJECTIVES: It is estimated that up
to 40% of patients with migraine have at least one episode of
major depression during their lifetime. On the other hand, patients with depression are twice as likely to suffer from migraine
when compared to the population without the mood disorder.
The comorbidity of both conditions increases the frequency of
pain crises and the individual’s disability. A therapy that could
act on the disorders, when simultaneous, would offer advantages
through a broader and more effective action, such as botulinum
toxin (BTX). Due to the lack of a clear definition on the subject,
the objective of this study was to review how the concomitant
treatment with BTX of the two morbidities behaves.
CONTENTS: A review of articles in English, Portuguese, and
Spanish indexed in Pubmed/Medline, LILACS and Scielo databases was carried out. Of the eight articles selected, most individuals were women aged 40 to 50 years. The sample size ranged
from 30 to 715 subjects. The predominance was of prospective
studies. All studies found a significant reduction in pain. Six studies found a significant decrease in depression. The frequency of
adverse effects ranged from 4.1% to 30%, with eyelid ptosis and
headache being the most frequent.
CONCLUSION: BTX seems to be useful for the treatment of
chronic headache and depression. There was a tendency to relate the improvement in depression with the decrease in pain.
The specific action of the toxin in the treatment of depression
was inconclusive. New studies, with high methodological rigor,
as well as systematic reviews, should be carried out to reach a
greater depth of comprehension of the subject and to determine
the real efficacy of BTX in relieving concomitant headache and
depression.
Keywords: Depression, Botulinum toxins type A, Disorder
headache.
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O termo cefaleia reúne todos as dores de cabeça existentes. Estima-se
que mais de 90% da população apresente algum tipo de cefaleia ao
longo da vida1. Pode se manifestar como dor crônica, interferindo
substancialmente na qualidade de vida e capacidade de trabalho2.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)3, as cefaleias figuram entre as 10 condições mais incapacitantes para os dois sexos,
embora esteja entre as cinco piores para as mulheres, mesmo porque
são elas as mais frequentemente afetadas pelo transtorno1.
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As cefaleias primárias são entendidas como a doença em si, sem uma
causa subjacente clara, como um tumor, infecção ou trauma4. Dentre as cefaleias primárias, as mais prevalentes são migrânea e a cefaleia
do tipo tensional. No Brasil, a ocorrência de migrânea fica em torno
de 15,8%, já a cefaleia do tipo tensional pode chegar a 22,9%. No
entanto, a migrânea causa um forte impacto na qualidade de vida do
indivíduo, o que o motiva a maior busca por tratamento1.
A associação entre dor crônica e transtornos mentais, especialmente
a depressão, tem sido relatada na literatura5,6. Em algumas revisões, a
ocorrência concomitante entre dor e depressão chega a oscilar entre
30% e 60%7,8. Em artigo analisou 1.000 pacientes de um determinado plano de saúde, aqueles com, pelo menos, uma condição de
dor, tinham mais depressão e ansiedade do que indivíduos sem dor9.
Em pacientes internados, tal ligação torna-se ainda mais evidente10.
No caso das dores de cabeça, sua relação forte com depressão é também afirmada por outros autores. A concomitância dos dois quadros
provoca aumento da frequência de crises de dor, como também maior
incapacitação do paciente. Essa conexão parece ser bidirecional. Estima-se que até 40% dos pacientes com migrânea apresentam, pelo
menos, um episódio de depressão maior ao longo da vida. Além disso,
pacientes migranosos têm o risco três vezes maior que a população geral de desenvolver depressão. Por outro lado, pacientes com depressão
apresentam duas vezes mais chance de desenvolver migrânea quando
comparados à população sem o transtorno de humor1,11-15.
O objetivo deste estudo foi expor, com algum detalhamento, a fisiopatologia da associação entre enxaqueca com depressão maior como
exemplo e a título de ilustração de como se entende a ligação das
cefaleias com os transtornos psiquiátricos de humor. Assim será feito
porque os mecanismos de como se dão a comorbidade da enxaqueca
com a depressão maior estão mais claros.
O quadro chamado de depressão maior (cuja prevalência na população pode chegar a 17% ao longo da vida)16 se constitui, segundo
o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)17,
pelos seguintes critérios expostos na tabela 1.
Tabela 1. Critérios diagnósticos de episódio depressivo maior
Pelo menos 5 sintomas, presentes por pelo menos 2 semanas, na
maioria dos dias:
Um sintoma deve obrigatoriamente ser:
Humor depressivo;
Marcada diminuição do interesse ou prazer na maioria das atividades ou todas elas.
Outros sintomas:
Emagrecimento sem relação com dietas, ganho de peso significativo ou alterações do apetite;
Hipersônia ou insônia;
Agitação ou depressão psicomotora;
Fadiga ou sensação de perda de energia;
Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada;
Indecisão ou dificuldade para se concentrar ou raciocinar;
Pensamentos de morte recorrentes ou ideação suicida (com ou
sem planejamento).
Sintomas que causam impacto significativo nas diversas esferas,
tais como social ou ocupacional.
Sintomas que não são decorrentes do uso de alguma substância/
fármaco ou de outra doença.
Sintomas não explicados por desordem esquizoafetiva ou psicótica, além de não haver episódio hipomaníaco ou maníaco.
Fonte: DSM-517.
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A migrânea, com frequência, é acompanhada por fotofobia e/ou vômitos; é bastante intensa, unilateral e pulsátil. Sua crise pode durar
até 72h se não tratada adequadamente18.
Vários elementos estão envolvidos em seu surgimento, assim como
na sua cronificação, quais sejam genéticos, hormonais, inflamatórios, ambientais, alimentares, sono, psicológicos e psiquiátricos1,19,20.
Todos esses elementos, de alguma maneira, fazem intersecção com
os mecanismos geradores de depressão.
Pelo ângulo da genética, pesquisas também reafirmam a forte ligação
entre depressão maior e migrânea. Estudo recente mostrou maior
associação (ao analisar todo o genoma) da migrânea com transtornos
psiquiátricos, se comparados aos demais transtornos neurológicos21.
Tanto a migrânea como a depressão possuem cerca de 20% de sua
variabilidade atribuída a genes compartilhados, é o que sugere um
estudo com gêmeos22,23. Além disso, um polimorfismo no gene relacionado ao transportador de serotonina foi associado à migrânea,
assim como à depressão24. A alteração por metilação do DNA do
fator de liberação da corticotropina no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) aponta para uma hipersensibilidade à dor causada
por estresse25. O estresse psicossocial, por sua vez, é apontado como
um importante fator de influência tanto para a depressão como para
enxaqueca26,27.
Sabe-se que a reação ao estresse, a princípio, é uma resposta saudável do organismo. Situações amedrontadoras e que se mostram
como desafio exigem ação mobilizadora do ser humano. A reação
ao estresse pode proporcionar um comportamento mais ativo, vigoroso e produtivo. No entanto, em excesso e/ou quando se prolonga,
pode acarretar prejuízos28,29. Nos momentos de ameaça, o sistema
nervoso autônomo simpático e o eixo HHA são ativados, o que gera
liberação de catecolaminas (principalmente adrenalina) e secreção
de cortisol pela adrenal.
Quando a situação estressante cessa, há retorno dessas substâncias
ao seu ponto inicial. Mas se perdurar, os hormônios do estresse levam a uma sobrecarga do organismo com consequências cardiovasculares, alteração da densidade óssea, perda de peso, amenorreia e
alteração na regulação das futuras respostas ao estresse, ansiedade,
depressão30. A modificação na responsividade do eixo HHA resulta
em um desajuste na secreção do cortisol, influenciando nas reações
inflamatórias. Entre outras consequências, há aumento de citocinas,
propiciando facilitação para desenvolvimento de doenças autoimunes e inflamatórias26 que podem cursar com dor.
A atividade do eixo HHA aumentada também pode induzir mudanças funcionais nos neurônios e consequente morte neuronal, acompanhada de alterações estruturais no córtex cerebral, como atrofia ou
diminuição de seu volume. Tal situação pode ter consequências no
comportamento, incluindo rebaixamento do humor. Uma parcela
significativa de pacientes deprimidos apresenta evidente atividade
aumentada do eixo HHA: 20% a 40% daqueles atendidos em ambulatórios e 40% a 60% dos internados16.
De fato, pela visão neurofuncional, estruturas cerebrais são apontadas como agindo em comum na dor e na depressão. O córtex cingulado anterior, o tálamo, a amígdala, a substância cinzenta periaquedutal, além de regiões que, a princípio, não estariam relacionadas
ao processamento da dor, como giro para-hipocampal e fusiforme,
córtex retrosplenal, córtex cingulado posterior e estriado, parecem
envolvidos ora na experiência da dor propriamente; ora em seus
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componentes emocionais, contribuindo para sua cronificação; ora,
ainda, no próprio aparecimento do transtorno depressivo31,32.
Além disso, é preciso citar que algumas dessas estruturas, como
a substância cinzenta periaquedutal, somadas ao hipotálamo, núcleos da rafe e locus coeruleus, compõem um sistema de modulação
central da dor, do qual a serotonina e a noradrenalina são os principais neurotransmissores. Esse sistema pode inibir ou amplificar os
sinais nociceptivos da periferia. A desregulação de tais neurotransmissores têm sido usada para explicar a depressão e pode contribuir para surgimento de sintomas dolorosos/migranosos concomitantes ao transtorno mental33-35.
Por outro lado, fatores inflamatórios já descritos devem ser lembrados na etiologia da migrânea e da depressão. Não apenas a lesão
tecidual e/ou uma infecção podem liberar citocinas pró-inflamatórias. A desregulação crônica do cortisol, por exemplo, também
pode induzi-las (como já visto). Essas citocinas podem ultrapassar
a barreira hematoencefálica e atuar no encéfalo36. Observações do
aparecimento de sintomas depressivos em pacientes que tratam
com citocinas, como interferon, mostrou a ligação entre inflamação e depressão. A dor é uma forma de resposta tissular que promove reações comportamentais de defesa. No entanto, quando a
dor se torna crônica, não se relacionando com a lesão ao tecido
propriamente, se transforma em um problema. Da mesma forma,
quando sintomas depressivos se mantêm, apesar da ausência de
causa clara ou luto, são considerados patológicos25.
Um aspecto ainda muito controverso sobre a relação da migrânea com sintomas psiquiátricos/psicológicos é a possibilidade de
existirem características específicas de personalidade daqueles que
sofrem com migrânea. Um dos trabalhos mais antigos nessa linha37
discorre sobre a “personalidade migranosa”, que se comporia por
traços de rigidez, compulsividade, perfeccionismo, ambição, competitividade, ressentimento crônico e centralização de tarefas por
impossibilidade de delegá-las.
Atualmente, estudos sugerem que pacientes com migrânea
apresentariam traços do transtorno da personalidade evitativa
DSM517. Seriam pessoas excessivamente preocupadas, temerosas, inseguras, com alta sensibilidade ao estresse e, por conseguinte, propensas a desenvolver ansiedade e depressão. Ainda há,
porém, dúvidas se tais traços seriam responsáveis pela associação
entre migrânea e depressão1.
Seja por quaisquer dos elementos citados ou por outro motivo, o fato é que a comorbidade entre os dois quadros, cefaleia
(em particular a migrânea) e depressão é frequente. Dessa forma, uma estratégia terapêutica que pudesse agir em ambos os
transtornos, quando ocorrem simultaneamente, ofereceria vantagens através de uma ação mais ampla e eficaz, a exemplo da
toxina botulínica (TXB).
A TXB é um agente produzido a partir da fermentação do Clostridium botulinum, uma bactéria anaeróbica gram-positiva em forma
de esporo, comum no solo e em ambientes marinhos38. Na sua
composição, são identificados oito sorotipos imunologicamente
distintos. Destes, sete são neurotoxinas (A, B, C1, D, E, F, G)39.
Sua ação consiste em inibir a liberação da acetilcolina na fenda
sináptica e a TXB-A é a mais estudada e aplicada na clínica.
Para exercer seu efeito, a TXB, uma vez possuindo uma alta afinidade pelas sinapses colinérgicas, penetra no neurônio motor
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que inerva os músculos esqueléticos. Dentro do citoplasma, se
liga especificamente ao complexo proteico SNARE. Semelhante
a enzimas, a toxina promove uma clivagem nas ligações peptídicas
das proteínas SNARE39. Em consequência, não se dá a ancoragem
da vesícula sináptica na superfície interna da membrana celular,
bloqueando a fusão vesicular, condição necessária para a liberação
de acetilcolina. A partir de então, ocorre uma paralisia flácida nas
fibras musculares atingidas (denervação química)40.
A ação da TXB aparece em dois a cinco dias em média e pode
perdurar por até seis meses (mais comumente, cerca de quatro meses). A restauração da fisiologia normalmente acontece por dois
mecanismos conhecidos. O primeiro ocorre através da formação
de novos brotos axonais com a formação de novas placas terminais
menores, acarretando a reinervação temporária. O segundo advém
da regeneração das proteínas do complexo SNARE, permitindo o
retorno do acoplamento das vesículas de acetilcolina na face interna da membrana neuronal41.
A contribuição da TXB no tratamento das cefaleias resulta (embora sem confirmação definitiva) do relaxamento da musculatura atingida pela substância. Também é apontada diminuição da
pressão sobre as raízes do nervo trigêmeo42. E, mais recentemente,
há evidência de que a toxina atue na liberação de substâncias e
neurotransmissores envolvidos na inflamação e na nocicepção43.
No caso da depressão, igualmente, a TXB contribui para melhora
dos sintomas disfóricos44,45. Tal ação se baseia no efeito chamado
feedback facial. A hipótese propõe uma ligação bidirecional entre os
centros reguladores das emoções no cérebro e os músculos faciais46.
Parece natural concluir que as nossas expressões faciais sejam influenciadas por nosso estado emocional, porém o inverso não é tão
fácil de ser aceito. No entanto, pesquisadores47-49 detectaram que,
independentemente do motivo, exprimir uma face mais sisuda ou
mais sorridente afeta nossas emoções. No primeiro caso, franzir
a testa, contraindo os músculos corrugadores na região glabelar
pode levar a uma visão mais negativista. Do contrário, no segundo
caso, contrair os músculos zigomáticos para dar um sorriso proporcionaria mais alegria e otimismo. Portanto, em linhas gerais,
evidências se somam na afirmação de um efeito significativo dos
músculos faciais no humor.
Estudo50 sugere uma hipótese de como essa influência se daria,
sobretudo para a depressão. O mesmo mecanismo, segundo os
autores, explicaria a ação antidepressiva da TXB. A atividade dos
músculos na região das sobrancelhas agiria na propriocepção do
ramo óptico do nervo trigêmeo. A partir daí, através do núcleo
trigêmeo mesencefálico, haveria ativação do córtex pré-frontal
ventromedial e do locus coeruleus e, deste último, para a amígdala (estruturas importantes na regulação emocional)51. Na medida
em que se administra TXB na testa na região glabelar, paralisando
o músculo corrugador, o sinal proprioceptivo enviado pelo ramo
óptico do nervo trigêmeo até o cérebro seria alterado. Em decorrência, haveria a mudança do humor.
O objetivo deste estudo foi observar se a melhora dos sintomas
depressivos possibilitaria o alívio da dor. Por outro lado, pela relação bidirecional entre cefaleia e depressão, observar se a melhora
da dor teria um efeito nos sintomas psiquiátricos. Alguns estudos
avaliam o tratamento com a TXB em pacientes com ambos os
quadros, mas não há uma clara definição sobre o tema.
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CONTEÚDO
Foi realizada uma revisão de artigos indexados nas bases de dados
Pubmed/Medline, LILACS, Scielo nos idiomas inglês, português e
espanhol. Para a busca, foram utilizadas as seguintes palavras-chave:
Tabela 2. Estudos selecionados para inclusão na revisão
Autores

Sexo
feminino
(%)

Idade (em anos)
Média ± desvio
padrão

Depressão
(% na amostra e
gravidade)

Boudreau et al.53

87,5

42,4 (19-66)

4,17 (moderada)

Zhang et al.

76,67

42,97 (±12,86)

36 (moderada a
grave)

87,9

39,3 (±10,2)

7,9 (sem citação
sobre gravidade)

84

45,21 (±10,12)

-

54

Aydinlar et al.55
Guerzoni56

92

45,6 (±10,8)

-

Blumenfeld et al.58

84,8

43,0 (±11,3)

74,5 (leve a
moderada)
11,4 (moderada,
pois os graves
foram excluídos)

Maasumi et al.59

86,1

45,1 (±13,2)

-

73

34,73 (±6,40)

-

Kollewe et al.

57

Demiryurek et al.60
- Dados não disponíveis.
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botulinun toxin, headache, depression, migraine e seus correlatos em
português e espanhol.
O período de pesquisa se concentrou entre março e junho de 2020.
Não houve restrição em relação à data de publicação dos artigos. Na
busca encontraram-se, inicialmente, 1893 trabalhos. Destes, foram
selecionados oito artigos, pois discutiam a ação da TXB nas duas
morbidades: a depressão e a cefaleia.
Os oito estudos selecionados foram analisados segundo os dados:
número da amostra; sexo predominante; média de idade; porcentagem de doença depressiva na linha de base; tipo de estudo; método
de avaliação tanto da cefaleia como da depressão; uso de fármaco via
oral para o tratamento da cefaleia e da depressão concomitante ao
uso da TXB; efeitos adversos da TXB; resultados obtidos com o uso
da toxina tanto na depressão como na cefaleia; e período de follow-up. Essas informações estão expostas nas tabelas 2, 3 e 4.
Todos os estudos selecionados permitiram uso de fármaco por via
oral (antidepressivos) para tratamento da depressão em concomitância ao uso da toxina.
Os critérios de inclusão e exclusão foram heterogêneos entre os estudos, permitindo, assim, que na composição das amostras ocorressem
vários tipos de cefaleia. Porém, todos trabalharam com pacientes com
cefaleia primária crônica, segundo os critérios da Headache Classification Committee of the International Headache Society (ICHD-3)52.
Outras variáveis foram avaliadas nos estudos, tais como sono,
ansiedade, estresse e repercussões da dor na qualidade de vida e
no trabalho.

Tabela 3. Tipo de estudo, tamanho da amostra, avaliação de desfecho, fármacos por via oral concomitante, período de seguimento
Autores

Tipo de estudo

Tamanho
da amostra

Instrumento para
avaliação de dor

Instrumento
para avaliação
de depressão

Fármaco por via oral
concomitante
para cefaleia

Período
de seguimento

Boudreau53

Prospectivo

32

EAV
HIT-6MIDAS

PHQ-9
BDI-II

Por no máximo 10 dias
por mês

24 semanas

Zhang54

Prospectivo

30

EAV*
Nº de dias/meses com cefaleia.
Duração em horas da
crise de enxaqueca.

HAM-D

Sem uso de fármaco
profilático, apenas
abortivo

72 semanas

Aydinlar55

Prospectivo

190

MIDAS

DASS-21†

Uso de fármaco
profilático e abortivo

48 semanas

Guerzoni56

Retrospectivo

90

SF-36
EAV
HIT-6

ZUNG-D †

Uso de fármaco
profilático e abortivo

3 anos

Kollewe57

Prospectivo

27

SF-36
MSQ

BDI

Uso de fármaco
profilático e abortivo

60 semanas

Blumenfe58

Prospectivo

715

Diário de dor*

PHQ-9

Uso de fármaco
profilático e abortivo

108 semanas

Maasumi 59

Retrospectivo

359

HIT-6

PHQ-9

Não há menção se
houve ou não uso de
fármaco por via oral

1 ano

Prospectivo

60

EAV
MIDAS

BDI

Uso de fármaco
profilático e abortivo

12 semanas

Demiryurek60

EAV = Escala Analógica Visual; HIT-6 = Teste de impacto de dor de cabeça de seis itens; PHQ-9 = Questionário de Saúde do Paciente com 9 itens; BDI = Inventario
de Depressão de Beck; DASS 21 = Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse de 21 itens; ZUNG-D = Escala de Depressão de Autoavaliação de Zung; MIDAS =
Questionário de Avaliação de Incapacidade para Enxaqueca; SF-36 = Questionário Curto de Pesquisa de Saúde; HAM-D = Escala de avaliação de depressão de
Hamilton; MSQ = Questionário sobre qualidade de vida específica da enxaqueca.
*: Há a citação de que foi aplicado teste, mas não ficam claros os resultados. †: sem significância estatística.
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Tabela 4. Eventos adversos informados nos estudos
Região/sistema

Eventos

% em relação
ao total de
ensaios
avaliados (8)

Geral

Síncope

12,5

Sintomas parecidos com gripe

12,5

Desmaio durante a injeção

12,5

Rigidez de testa

12,5

Ptose palpebral

75

Face

Assimetria na posição das sobrancelhas

12,5

Paresia facial

12,5

Ocular

Diplopia

12,5

Local

Dor no local da injeção

Pescoço

12,5

Eritema

12,5

Edema

12,5

Comichão

12,5

Hematoma

12,5

Pescoço baixo

12,5

Rigidez no pescoço

12,5

Dor no pescoço

Orofaringe

25

Desconforto

25

Peso no pescoço

12,5

Sensibilidade no pescoço

12,5

Fraqueza muscular no pescoço

12,5

Atonia mastigatória

12,5

Disfagia

25

Dor de garganta

12,5

Gastrointestinal

Náusea

12,5

Nervoso

Dor de cabeça

62,5

Enxaqueca

12,5

Fraqueza

37,5

Mialgia

12,5

Rigidez

25

Muscular

Outros

Sensibilidade nos ombros

12,5

Aperto na pele

12,5

Dor (sem uma especificação)

12,5

DISCUSSÃO
Por se constituir uma proposta de tratamento inovadora e pouco usual,
era de se esperar um número reduzido de artigos que abordassem o
tema. No conjunto dos oito trabalhos selecionados, sete usaram como
modelo de aplicação para as injeções de TXB o estudo PREEMPT61,
padronizando os experimentos. O modelo preconiza a aplicação de
155 UI de TXB em 31 regiões da cabeça e do pescoço, podendo haver, conforme o caso, uma dose adicional de 45 UI, tomando outros
pontos, seguindo uma estratégia chamada de “siga a dor”.
Apenas um estudo54 não seguiu o modelo já mencionado. Neste
caso, as aplicações foram feitas usando 5 a 10 UI da TXB em cada
região, a saber, frontal, temporal, glabelar, epicraniana, aponeurose
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e occipital. A dose total variou de 40 a 120 UI. Portanto, uma dose
aquém das usadas nos demais estudos. No entanto, obteve resposta
favorável para diminuição da dor de cabeça e melhora dos sintomas
do humor. Esse estudo salienta a possibilidade de uma dose menor
de TXB para o tratamento das dores de cabeça, assim como da depressão.
Resultados positivos para a melhora da dor apareceram igualmente
nos outros sete estudos. Entretanto, alguns autores55,56 não detectaram melhora da depressão, os quais usaram escalas menos comuns
para avaliação dos sintomas de humor, tais como escala DASS-2155
e ZUNG-D56, diferentemente dos demais estudos.
Em um destes estudos55, os autores especulam que a melhora da
depressão pode estar mais relacionada à melhora do sono do que à
melhora da dor propriamente dita. Neste estudo, o sono também
não melhorou, apesar da diminuição da dor, permitindo que os autores postulassem sobre a possibilidade de uma maior influência do
sono na melhora ou piora da depressão.
Autor56 lembra que o tratamento da depressão através da TXB ainda
é polêmico e controverso. Justifica sua posição ao argumentar sobre
autores que obtiveram resultados positivos e outros não. Ainda é
uma técnica relativamente recente, em desenvolvimento e com potencial futuro para pesquisa, levando muitas vezes a achados contraditórios nos estudos.
No presente estudo, a controvérsia descrita também surgiu. Estudo59
avaliou 359 pacientes através da escala HIT-6 para dor de cabeça e
a escala PHQ-9 para os outros aspectos de saúde (incluindo os sintomas de humor). Permitiu-se uso de antidepressivos aos pacientes.
A escala HIT-6 detectou melhora de 30,1% para intensidade de dor
e PHQ-9 mostrou 38% de melhora para outros aspectos de saúde.
Chamou a atenção que, daqueles que não apresentaram redução de
dor na escala HIT-6 (cerca de 70%), 9,6% melhoraram na PHQ-9.
Ou seja, aproximadamente 10% dos pacientes da amostra melhoraram da saúde geral e do humor, apesar da dor não ter diminuído.
Todavia, após as devidas correções estatísticas, o estudo apontou que
pacientes com redução de dor têm 5,9 vezes mais chances de melhora significativa da depressão. Os autores concluíram, então, que a
melhora da depressão em pacientes com enxaqueca crônica tratados
com TXB foi relacionada com a melhora da dor.
Um estudo58 incluiu 715 pessoas com doença depressiva de leve a
moderada, observando melhora dos sintomas depressivos, mesmo
naqueles pacientes com pequena redução da frequência dos dias de
dor de cabeça, sugerindo efeito positivo nos sintomas de humor independentemente dos efeitos analgésicos da toxina.
Nos demais estudos, a melhora de dor e da depressão ocorreu concomitantemente, sem haver condições (a partir da análise dos resultados) de afirmar que a melhora da depressão fosse independente
daquela da dor, por uma ação da TXB antidepressiva específica.
Estudos acontecem no momento que focam o efeito da TXB na
depressão resistente62,63. Tais trabalhos poderão trazer maiores esclarecimentos sobre o assunto.
Todos os estudos referiram a presença de, pelo menos, algum tipo de
efeito adverso. Sua frequência variou de 4,1%59 a 30%53. Todos os
trabalhos salientaram a segurança do tratamento. Os efeitos adversos
surgiram sem gravidade e tenderam a desaparecer com o passar do
tempo. Apesar desse fato, autores58 apontaram que 3,5% dos pacientes avaliados abandonaram o estudo devido a algum efeito adverso.

A comorbidade entre cefaleia crônica e depressão tratada
com toxina botulínica: revisão da literatura

As limitações foram o número restrito de estudos (oito apenas) o que
restringe a possibilidade de conclusões mais robustas com o intuito
de uma ampliação à prática clínica em geral. Os estudos analisados usaram amostras com variados critérios de inclusão e exclusão,
agrupando pacientes com características diferentes, dificultando a
comparação. Em particular, salienta-se a dificuldade de comparar os
vários tipos de dor de cabeça nas diferentes amostras, além de variada gravidade de sintomas em relação à cefaleia e à depressão. O uso
de fármaco concomitante ao tratamento com a TXB também deve
ser lembrado, pois essa prática pode influenciar no resultado, já que,
a princípio, soma seus efeitos aos da toxina avaliada.
Apenas um estudo53 limitou o uso de fármaco analgésico. Nenhum
estudo usou grupo controle e placebo, expondo, assim, um viés metodológico extremamente importante. Esse viés impede que sejam
elucidadas as dúvidas sobre o fenômeno da melhora espontânea e/
ou ocasionada pela ação de algum outro elemento que não do fármaco específico (a toxina, no caso). No entanto, para esse trabalho,
por se tratar de uma revisão integrativa, não houve a preocupação de
se aprofundar na análise da qualidade de evidências.
Por outro lado, houve quase unanimidade na forma de uso da
toxina, ou seja, como já descrito, sete estudos usaram o protocolo
PREEMPT como modelo de aplicação da toxina, contribuindo
para a análise comparativa. Por fim, existe a limitação do idioma,
pois a pesquisa se concentrou nos artigos em inglês, português e
espanhol.
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CONCLUSÃO
A TXB parece ser útil para o tratamento da cefaleia crônica e depressão. Porém, houve uma tendência a relacionar a melhora da
depressão com a diminuição da dor. A ação específica da toxina no
tratamento da depressão foi inconclusiva. Devido ao aparente potencial positivo, novos estudos do tipo ensaio clínico com alto rigor
metodológico e revisões sistemáticas devem ser realizados para maior
aprofundamento, a fim de determinar a real eficácia no tratamento
da TXB na comorbidade entre cefaleia e depressão. Este estudo espera, dentro de suas limitações, ter contribuído para a elucidação
do tema.
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A estimulação elétrica neuromuscular (EENM) é um dos recursos que podem ser utilizados
no tratamento de pacientes com dor lombar crônica. É possível
que questões relacionadas aos parâmetros de estimulação possam
afetar os resultados obtidos com o uso dessas correntes. Portanto,
o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos da EENM em
aspectos da função muscular da região lombopélvica em indivíduos com dor lombar crônica.
CONTEÚDO: Trata-se de uma revisão sistemática que utilizou
10 bases de dados para a busca por meio da combinação abrangente de descritores que atendessem a pergunta da investigação.
Os critérios de seleção com base na estratégia PICOT foram:
população - indivíduos com dor lombar crônica (específica e/
ou não específica); intervenção - EENM; desfechos – alterações
musculares de paravertebrais e/ou abdominais (potência e resistência muscular). A seleção dos artigos foi feita por dois revisores independentes que elaboraram as ferramentas para extração
dos dados. Ao todo, quatro artigos foram incluídos nesta revisão.
Em três deles, houve aumento significativo de força e resistência
muscular, assim como da área de secção transversa muscular no
grupo que recebeu EENM, em relação ao controle.
CONCLUSÃO: A EENM apresentou efeitos positivos na otimização dos aspectos da função muscular em indivíduos com dor
lombar crônica. Porém, os métodos empregados são muito heterogêneos, o que impossibilitou a realização da análise quantitativa.
Descritores: Dor lombar, Musculoesquelético, Terapia por estimulação elétrica.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Neuromuscular electrical stimulation (NMES) is one of the resources that can be
used in the treatment of patients with chronic low back pain. It
is possible that issues related to the stimulation parameters may
affect the results obtained with the use of these currents. Therefore, the aim of this review was to investigate the effects of NMES
on aspects of lumbopelvic muscle function in individuals with
chronic low back pain.
CONTENTS: The study is a systematic review that used 10 databases for the search through a comprehensive combination of
descriptors that met the research question. The selection criteria based on the PICOT strategy were population - individuals
with chronic low back pain (specific and/or non-specific); intervention - NMES; outcomes - paravertebral and/or abdominal
muscle changes (muscle power and endurance). The articles were
selected by two independent reviewers, who developed the tools
for data extraction. Four articles were included in this review. In
three of them, there was a significant increase in muscle strength and endurance, as well as muscle cross-sectional area in the
group that received NMES compared to the control group.
CONCLUSION: NMES showed positive effects in optimizing
aspects of muscle function in individuals with chronic low back
pain. However, the methods employed are very heterogeneous,
which made it impossible to perform a quantitative analysis.
Keywords: Electric stimulation therapy, Low back pain, Skeletal
muscle.
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INTRODUÇÃO
A dor lombar crônica (DLC) caracteriza-se por perda funcional, dor
ou desconforto localizados na região abaixo da última costela e acima da crista ilíaca na região lombossacral que possui duração a partir
de três meses1,2. Na área urbana de São Paulo, observou-se prevalência de indivíduos com dor lombar (DL) de 48,1%3 e a prevalência
de dor crônica no Brasil foi apontada em 45,59%, variando entre
23,02% a 76,17%4. A DLC é considerada uma das maiores causas de limitações e afastamentos de atividades laborais, tornando-a
não apenas uma doença de grande relevância clínica, mas também
econômica5. Como é uma condição multifatorial, em mais de 85%
dos casos a DLC não possui causa específica1,6 e seu tratamento é comumente multidisciplinar, envolvendo uma combinação de terapias
como farmacoterapia e fisioterapia, sendo também indicados exercícios físicos para ganho de potência e resistência dos músculos do

161

BrJP. São Paulo, 2022 abr-jun;5(2):161-7

Linzmeyer A, Coracini CA, Bertolini GR e Carvalho AR

tronco, exercícios aeróbicos e aquáticos para ganho de mobilidade e
controle de movimentos, entre outros7,8.
Atualmente, há evidências da ocorrência de infiltração de gordura e
atrofia uni ou bilateral dos multífidos em indivíduos com DLC, o
mecanismo que levaria a isso pode estar relacionado a um cenário
de inibição muscular artrogênica e sua ocorrência parece ser proporcional à duração dos sintomas, porém de difícil reversão9. Também
se observou diminuição da ativação dos multífidos e transverso do
abdômen na DLC, disfunção que determina perda do suporte da
coluna lombar, aumento do estresse e carga nas articulações e nos
ligamentos localizados na região lombar10. Revisões sistemáticas sugerem que intervenções que promovem cocontração dos músculos
transverso do abdômen e multífido são eficazes tanto na melhora da
função quanto no alívio dos sintomas relacionados à DLC, o que
pode ser um fenômeno mecânico local ou por vias centrais de analgesia11,12. Estudos dão suporte ao uso de treinamento de resistência
e estabilização muscular para a redução dos níveis de dor nesses pacientes7,13.
Uma das formas de treinamento muscular que promove aumento
da força é a estimulação elétrica neuromuscular (EENM), que consiste na aplicação externa de uma corrente elétrica que excita o nervo
e provoca contração involuntária muscular2. A EENM é frequentemente utilizada em casos de lesões do sistema osteomuscular ou
pós-cirúrgicos, podendo também ser uma importante ferramenta
no tratamento de pacientes com DLC. Porém, por ser uma corrente
que pode ser desconfortável, muitas vezes é ajustada de acordo com
a tolerância do paciente, o que não necessariamente reflete a intensidade necessária para se produzir contração e, consequentemente,
ganhos musculares14.
Em um treinamento tradicional por exercícios, a carga externa (definida como a sobrecarga imposta pela relação entre intensidade e o
volume do estímulo) é um parâmetro determinante para gerar adaptação muscular15. Levando em conta as características funcionais e
histomorfológicas dos músculos estabilizadores lombopélvicos relacionadas à resistência de força, os parâmetros dosimétricos deveriam
respeitar o princípio da especificidade de treinamento para induzir
benefícios musculares. Apesar de não apresentar vantagem no ganho
de força se comparada ao exercício voluntário16, a EENM é útil em
fases iniciais de reabilitação ou em indivíduos com grande incapacidade motora17,18. Assim, faz-se importante analisar na literatura os
efeitos do uso da EENM em pacientes com DLC com sua padronização a fim de garantir seus efeitos sobre a força muscular. Portanto,
o objetivo deste estudo foi investigar os parâmetros da EENM na
otimização dos aspectos da função muscular da região lombopélvica
em portadores de DLC.
CONTEÚDO
Trata-se de uma revisão sistemática embasada no estatuto PRISMA
que utilizou as seguintes bases de dados: Pubmed, CINAHL, Cochrane, Embase, Scopus, Web of Science, Livivo, LILACS, PsycINFO e Google Scholar. A busca eletrônica ocorreu entre junho e julho
de 2021 e fez uso dos seguintes descritores: “Dor lombar crônica”,
“Estimulação elétrica neuromuscular”, “Estabilização do core”
e “Força muscular”, acrescidos dos operadores booleanos (“E” e
“OU”), também foram usados os mesmos termos em inglês e espa-
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nhol. Foram buscados os termos nos títulos e resumos dos artigos.
Estudos publicados em inglês, português e espanhol foram considerados, sem restrição em relação ao ano de publicação.
Para formular os critérios de seleção, foi utilizada a estratégia PICO.
Portanto, para serem incluídos nesta revisão, os estudos deveriam: ter
utilizado como amostras indivíduos com DLC (a partir de 3 meses,
independentemente de ser específica ou não) de qualquer idade ou
sexo; usado EENM como intervenção; avaliado desfechos musculares
de função de paravertebrais e/ou abdominais, tanto potência quanto
resistência; e apresentado comparação com algum tipo de grupo controle (sem terapia ou placebo) ou terapia alternativa. Foram excluídos:
estudos que avaliaram DL aguda, estudos experimentais, transversais,
sem grupo controle, observacionais, capítulos de livros, registros de
ensaio clínicos randomizados e estudos que não avaliassem desfechos
musculares ou que fornecessem dados incompletos.
Para a seleção de estudos e coleta dos resultados, inicialmente se utilizou um software gerenciador de referência (EndNote Web®, Thomson Reuters) que permitiu a exclusão inicial das referências duplicadas. Em seguida, elas foram importadas para o Rayyan QCRI®
(Qatar Computing Research Institute), que foi utilizado para verificar novamente a duplicidade de referências e realizar o processo de
análise dos estudos. Dois revisores independentes realizaram uma
leitura com caráter exploratório de todos os títulos e resumos, permitindo assim observar se eles atendiam aos critérios da pesquisa.
Na etapa seguinte, os artigos selecionados foram lidos na íntegra e
novamente classificados. Divergências entre os revisores foram resolvidas por um terceiro revisor. Por fim, os estudos incluídos tiveram
os registros das informações extraídos em tabelas elaboradas pelos
próprios pesquisadores com a finalidade de ordenar e sumarizar as
informações encontradas. Os dados coletados foram: país; características e quantitativo da amostra; intervenções; grupo(s) comparativo(s); variável relacionada à força (resistência ou potência); dosimetria relativa à corrente; número de sessões, séries e contrações;
desfechos musculares analisados; e resultados.
Para calcular a carga externa através da EENM, foram adaptados
os cálculos de controle de carga utilizados no treino de musculação.
Para isso, utilizou-se a terminologia já proposta15,19, em que o volume da carga (VC) é o produto da intensidade multiplicado pelo
número de repetições (a intensidade da EENM aqui substituiria a
massa de resistência); o total de repetições (TR) é o produto do número de séries multiplicado pelo número de repetições (repetições
= número de contrações); e a intensidade da estimulação (IE) seria
calculada pelo resultado do volume da carga dividido pelo número
de repetições. A densidade da estimulação (DE) foi obtida pelo resultado do volume dividido pela duração da estimulação.
VC = intensidade * número de repetições
TR = número de séries * número de repetições
IE = VC / número de repetições
DE = VC / duração da estimulação
Para analisar o risco de viés, foi utilizado o instrumento ROB2®, no
qual cinco dimensões foram analisadas (processo de aleatorização,
desvios das intervenções previstas, dados de resultados ausentes, medidas dos resultados e seleção de resultados relatados), sendo que a
pontuação no sistema é gerada em: baixo risco, alguns riscos e alto
risco, desta forma, são apresentadas de forma automática para as dimensões e como resultado geral.
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RESULTADOS
Após a realização das estratégias de busca definitiva em todas as bases de dados, 375 registros foram encontrados e 255 permaneceram
após remoção das duplicatas. Seguindo essa etapa, 245 estudos foram removidos após leitura do título e resumo, 10 artigos foram
analisados na íntegra e quatro foram incluídos na presente revisão.
Todo o processo de busca e seleção dos estudos foi apresentado por
meio de um fluxograma (Figura 1).
Dos estudos incluídos, um utilizou especificamente a corrente Aussie, um utilizou a corrente russa e dois não especificaram a corrente. Três estudos foram realizados no Brasil e um nos Estados Unidos,
e o ano de publicação variou entre 2011 e 2020. Todos foram redigidos em inglês. Em relação ao tamanho amostral, o número de
participantes variou por grupo de 13 a 30, com idades entre 18 e 60
anos. Dados extraídos dos artigos incluídos foram descritos detalhadamente na tabela 1.
Força muscular
Ao verificar os dados relativos à força muscular, um estudo não encontrou diferença significativa quando feitas as comparações intra
ou intergrupos após 12 sessões de EENM para os músculos paravertebrais20. Já outro estudo mostrou aumento da resistência de tronco após 12 sessões de corrente russa aplicada nos paravertebrais2.
Em um terceiro estudo, houve diferença significativa na resistência
muscular para o grupo de eletroestimulação comparando com a
avaliação inicial, mas um grupo que associou a EENM com os exer-

Identificação

PubMed
(n = 34)

EMBASE
(n = 115)

Cochrane
(n = 35)

cícios de core mostrou resultados superiores21. Por fim, outro estudo
encontrou maior força de tronco no grupo tratado com corrente
Aussie aplicada nos paravertebrais imediatamente após tratamento e
após um mês de seguimento22.
Espessura muscular
Em estudo com aplicação de corrente russa em 12 sessões, não houve diferença significativa da área de secção transversa dos multífidos
através de imagens de ultrassom2. Em contrapartida, utilizando a
corrente Aussie, observou-se aumento da área de secção transversa
após 12 sessões e com um mês de seguimento22. De forma semelhante, houve aumento da área de secção transversa do abdômen e
oblíquo interno durante elevação anterior da perna reta e na área de
secção transversa do multífido relaxado após 70 sessões de EENM
em abdômen e paravertebrais23.
Dosimetria
Os parâmetros de tempo de rampa e tempo total da estimulação
variaram amplamente nos estudos. Quanto ao tempo On/Off a dose
variou de 14 s/50 s20, 12 s/12 s2, 5 s/3 s23, 12 s/20 s21 e 10 s/10 s22.
O tempo total de sessão foi de 15 minutos23, 20 minutos2,20,22 e 25
minutos21, ao longo de 12 sessões de tratamento. Mais detalhes são
apresentados na tabela 2.
Cálculos da carga externa
Dos quatro estudos analisados, nenhum deles apresentou dados
suficientes para cálculo do volume de carga, já que para isso seriam

LILACS
(n = 10)

Scopus
(n = 44)

PsycINFO
(n = 2)

Cinahl
(n = 2)

Registros identificados por meio da pesquisa nas bases de dados (n= 375)

Literatura cinzenta:
Google Scholar (n = 100)
LIVIVO (n = 11)

Web of Science (n=22)

Incluídos

Elegibilidade

Triagem

Duplicados removidos (n = 120)

Após exclusão dos registros duplicados (n = 255)
Registros excluídos pelo título/resumo (n = 245)
Artigos na íntegra avaliados para elegibilidade (n = 10)
Artigos completos excluídos (n = 5):
1. Não utilizou corrente de média frequência (n = 2)
2. Não avaliou desfechos musculares (n = 2)
3. Estudo transversal (n = 1)
Estudos incluídos na revisão (n = 5)

Figura 1. Fluxograma da pesquisa na literatura e os critérios de seleção.
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24
mulheres
sedentárias;
Idade entre 18
e 30 anos;
DLC inespecífica; sintomas
há pelo menos
12 semanas.

30
mulheres
sedentárias;
Idade entre 18
e 35 anos;
DLC inespecífica ≥ 4 na EAV.

24
mulheres
sedentárias;
Idade entre 18
e 30 anos;
DLC inespecífica; com sintomas há pelo
menos 12 semanas.

Brasil

Brasil

Brasil

Batistella
et al.2

Dimer da
Luz et
al.21

Pelegrini
et al.22

Corrente Aussie:
- Aplicada sobre os músculos paravertebrais lombares bilateralmente por meio de 2 canais contendo 4 eletrodos (utilizando gel hidrossolúvel como meio acoplador).

EENM não especificada de 2500 Hz:
- A EENM foi aplicada de forma síncrona com os exercícios
do CORE (a isometria do exercício foi realizada durante o
tempo On da corrente, e o descanso quando a corrente estava em tempo Off);
- Os eletrodos foram posicionados na região que abrange
glúteos máximo e médio, reto do abdômen e transverso do
abdômen bilateralmente.
Protocolo de exercícios para fortalecimento do CORE:
- Realizado sob supervisão dos pesquisadores;
- Composto por posturas estáticas sustentadas em isometria;
- Em cada sessão os participantes realizavam 4 séries (posturas) de 10 repetições sustentadas por 10 seg cada, com intervalo de 20 seg entre as repetições e 60 seg entre as séries;
- Duração total do protocolo: 25 min;
- Frequência: 3x/semana por 4 semanas, totalizando 12 sessões.

- Grupo Corrente Aussie (GCA): submetida ao
tratamento com corrente
Aussie, n=12.

- Grupo Controle (GC):
sem intervenção, n=12

- Grupo CORE (GC): submetido ao protocolo de
fortalecimento do CORE,
n=10.
- Grupo Eletroestimulação (GE): submetido ao
tratamento com Estimulação elétrica neuromuscular, n=10.
- Grupo Eletroestimulação + CORE (GCE):
submetido ao tratamento
com EENM sincronizado
com contração voluntária
durante os exercícios de
fortalecimento de CORE,
n=10.

- Grupo Controle (GC):
sem intervenção, n=12.
- Grupo Corrente Russa (GCR): submetida ao
tratamento com corrente
Russa, n=12.

Teste de resistência
muscular (trunk endurance test).
Área de secção
transversa
dos músculos
multífidos
(ultrassom).

Força de estabilização dos músculos
do CORE (média
em seg.): teste de
resistência estática
do tronco, teste de
Sorenson, ponte lateral e instabilidade
em prono.

Não relatado.

Não relatado.

Teste de resistência
muscular (trunk endurance test).

Força
muscular
dos paravertebrais
lombares (dinamômetro).

Desfechos musculares

Não relatado.

Não relatado.

- Grupo Exercício (GEX):
realizou um protocolo de
exercícios de estabilização, n=156.
- Grupo Exercício + Eletroestimulação (GEENM):
submetida ao protocolo
de exercícios e EENM,
n=15.

EENM não especificada:
- Aplicada sobre os músculos paravertebrais lombares bilateralmente por meio de 2 eletrodos autoadesivos;
Protocolo de exercícios de estabilização:
- Realizado sob supervisão de um fisioterapeuta;
- Composto por 13 exercícios de fortalecimento abdominal
subdivididos em: 5 exercícios de fortalecimento sem sustentação de peso, 5 exercícios com sustentação de peso e 3
exercícios na posição quatro apoios;
- Foram realizadas de 20 a 30 repetições de cada exercício,
com os tempos de sustentação variando entre 4 e 10 seg;
- Duração total do protocolo: 20 min;
- Frequência: 2 vezes por semana, por 6 semanas, totalizando 12 sessões.

Corrente Russa:
- Aplicada sobre os músculos paravertebrais lombares bilateralmente por meio de 2 canais contendo 4 eletrodos (utilizando gel hidrossolúvel como meio acoplador).

Manifestações
de força

Comparações

Intervenções

- Pré tratamento (AV 1)
- Após 12 sessões (AV 2).
- Após 1 mês
do término do
tratamento (AV
3).

- Pré tratamento (AV 1) .
- Após 12 sessões (AV 2).
- Após 6 meses
do término do
tratamento (AV
3).

- Pré tratamento (AV 1).
- Após 12 sessões (AV 2).
- Após 1 mês
do término do
tratamento (AV
3).

- Pré-tratamento (AV 1).
- Após 12 sessões (AV 2).

Avaliações

AV = avaliação; DLC = Dor Lombar Crônica; min = minutos; seg = segundos; IMC = índice de massa corporal; EAV = Escala Analógica Visual; EENM = estimulação elétrica neuromuscular.

30 indivíduos
de ambos os
sexos;
idade
entre 18 e 60
anos; DLC ≥ 3
meses; IMC ≤
34; Intensidade de dor ≥ 3;
Questionário
de Incapacidade de Ovwestry Modificado
≥ 20.

EUA

Alrwaily
et al.20

Amostra

País

Autores

Tabela 1. Síntese dos estudos incluídos

Aumento da secção
transversa entre GCA
versus GC na AV2 e
AV3.

Aumento da resistência muscular entre
GCA versus GC na
AV2 e AV3.

Aumento significativo entre AV 2 e AV 3
versus AV 1 no GCE
em todos os testes;
aumento significativo
entre AV 2 versus AV
1 no GE no teste de
Sorenson; e diferença significativa entre
GCE versus GC e GE
em todos os testes.

Aumento da resistência muscular entre AV
1 e AV 2 no GCR; aumento entre GCR versus GC na AV 3.
Sem diferença significativa entre grupos e
entre avaliações (em
todos os momentos).

Sem diferença significativa entre grupos e
entre avaliações.

Resultados
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Tabela 2. Dosimetria da EENM nos estudos incluídos
Autores

Corrente

Tempo de rampa em segundos

Intensidade

Tempo
total

N° de sessões

N° de
séries

N° de
contrações
(TR)

On

S

Su

D

Off

Alrwaily et
al.20

EENM não
especificada

14

4

6

4

50

Níveis mais altos tolerados
pelos pacientes

20 min

2 x/semana
6 semanas
Total: 12

1

19

Batistella
et al.2

Corrente
Russa

12

2

8

2

12

Níveis mais altos tolerados
pelos pacientes, aumentando conforme acomodação

20 min

3 x /semana
4 semanas
Total: 12

1

60

Dimer da
Luz et
al.21

EENM não
especificada
de 2500 Hz

12

1

10

1

20

Níveis mais altos tolerados
pelos pacientes, sem causar
desconforto

25 min

3 x /semana
4 semanas
Total: 12

1

50

Pelegrini
et al.22

Corrente
Aussie

10

1

8

1

10

Níveis mais altos tolerados
pelos pacientes, aumentando conforme acomodação

20 min

3 x/semana
4 semanas
Total: 12

1

60

D = descida; EENM = Estimulação elétrica neuromuscular; Hz = Hertz; Min = minutos; Nº = número; S = subida; Su = sustentação; TR = total de repetições.

ID do
Estudo

Experimental

Comparador

Resultado

Peso

Alrwaily
et al.20

Exercício +
EENM

Exercício

Dinamometria

1

Batistella
et al.2

Russa

Controle

Teste
funcional

1

Dimer da
Luz et
al.21

EENM

Exercício

Teste
funcional

1

Pelegrini
et al.22

Grupo Aussie

Teste
funcional

1

Controle

D1

D2

D3

D4

D5

Geral

D1

Processo de aleatorização

D2

Desvios das intervenções
previstas

Alguns riscos

D3

Dados de resultados ausentes

Alto risco

D4

Medida do resultado

D5

Seleção do resultado relatado

Baixo risco

Figura 2. Representação dos achados de risco de viés, analisados via ROB2, de acordo com o estudo e dimensão.

necessários dados de intensidade da EENM. Como consequência, não foi possível chegar a um resultado quanto à intensidade e
densidade de estimulação. Apenas foi possível identificar resultado
quanto ao total de repetições, que equivale ao número de séries
multiplicado pelo total de contrações (Tabela 2). Dos estudos
incluídos foi possível analisar o risco de viés com o instrumento
ROB2®24. Observou-se que dois estudos20,21 apresentaram alguns
pontos que deveriam ser analisados com cautela (devido a alguns
problemas observados no risco de viés) e dois2,22generating social
and economic repercussions, the most relevant symptoms being
pain and functional disability. Conservative treatment is often based on stabilizing spinal muscles with exercises: the Russian current (RC com baixo risco de viés (Figura 2).
DISCUSSÃO
Entre os ensaios clínicos incluídos, a maioria obteve melhora da força e aumento da área de secção transversa dos músculos multífidos,
transverso do abdômen e oblíquo interno em pacientes com DLC
tratados com EENM. Outros artigos que também fizeram uso da
EENM aplicados sobre tais músculos em sujeitos sedentários sem
doenças25,26 corroboram os achados de melhora nos aspectos da função muscular.
Nesta revisão, foi realizada uma tentativa de relacionar os dados obtidos pelo cálculo da carga externa com as manifestações de força.

Porém, isso não foi possível devido a divergências entre os métodos
e unidades de medida das avaliações dos ensaios clínicos encontrados. Ademais, nenhum dos artigos trouxe dados sobre a média de
intensidade obtida, o que também auxiliou na impossibilidade dos
cálculos. Se os parâmetros de carga não são especificados nos estudos, não é possível saber se as cargas que estão sendo entregues são
ou não adequadas para promover adaptação nos aspectos de função
muscular.
Em um estudo que explorou os efeitos da intensidade da EENM nos
músculos multífidos, observou-se que, com 37mA de intensidade,
houve aumento da área de secção transversa do músculo27. Todavia,
menos de 50% dos participantes autosselecionaram essa amplitude.
Deste modo, guiar a intensidade apenas nos níveis tolerados pelos
pacientes pode resultar em níveis subterapêuticos de EENM, visto que altas intensidades podem aumentar a espessura do multífido
além dos efeitos causados somente com exercícios. Este pode ter sido
o motivo pelo qual um estudo não obteve diferença significativa ao
associar o uso da corrente com exercícios de estabilização20.
Um dos grupos musculares que atuam sobre a estabilização lombopélvica é o dos multífidos, que atuam principalmente na coluna lombar28. Em indivíduos com DLC, estão frequentemente
com a anatomia e função alterados29. Existem estudos que abordam o fortalecimento e estabilização articular com a utilização de
EENM23,30,31, porém a literatura ainda é pobre com relação ao uso
da EENM na estabilização lombopélvica22. Considerando que a
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EENM gera uma contração muscular para ganho de força, utilizá-la de acordo com os princípios de treinamento de força tende a
gerar melhores resultados.
Dos estudos incluídos, apenas dois2,22 especificaram qual corrente
foi utilizada – Russa e Aussie, respectivamente. Autores32 realizaram
um estudo comparando os efeitos da corrente Russa (média frequência) com correntes de baixa frequência, e concluíram que não
houve diferença significativa quanto ao torque muscular, porém, o
desconforto com a corrente Russa foi menor e o nível de amplitude
de corrente tolerada aumentou. Já a corrente Aussie, que tem característica de corrente base de média frequência mas é modulada em
baixa frequência, é considerada a mais confortável e efetiva dentre as
diferentes formas de EENM. Todavia, mesmo essa corrente sendo
uma boa opção de recurso para tratamento da DLC, seu uso para
esse fim ainda é escasso na literatura33.
Com base nisso, mostra-se um desafio desenvolver protocolos da
EENM para pacientes com DLC com base na literatura publicada,
visto que não há consistência nos parâmetros a serem utilizados. Há
grande divergência na escolha dos parâmetros físicos empregados
nos ensaios relacionados à escolha da frequência, tempo de rampa,
intensidade da corrente e metodologia da utilização da EENM, influenciando diretamente nos resultados obtidos.
O número restrito de estudos incluídos nesta revisão e a heterogeneidade dos métodos e parâmetros empregados são apontados como
limitações deste estudo, além de um possível viés de idioma de publicação, visto que apenas publicações em português, inglês e espanhol foram consideradas.
Sugere-se que novos ensaios clínicos randomizados realizados de
forma padronizada sejam estimulados, visando auxiliar o melhor
entendimento dos parâmetros e da eficácia da EENM, já que uma
conclusão quanto aos parâmetros ideais para atingir benefícios musculares ainda não foi atingida. Porém, salienta-se que, pelos baixos
riscos de vieses observados, é possível identificar que metodologicamente os estudos podem ser considerados viáveis para que clínicos
façam uso de tal recurso em indivíduos com DLC.
CONCLUSÃO
Com base nos estudos analisados, a EENM tem efeitos positivos
na otimização dos aspectos da função muscular em indivíduos com
DLC. Entretanto, há necessidade da realização de novos ensaios clínicos que deixem claros os métodos e parâmetros utilizados, visto
que importantes informações ainda são escassas na literatura.
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Bloqueio do plano dos músculos eretores da espinha no manejo de dor
pós-abordagens cirúrgicas torácicas por complicações da COVID-19.
Relato de casos
Erector spinae plane block on pain management after thoracic surgical approaches due to
COVID-19 complications. Case reports
Leonardo de Freitas Nascimento1, Felipe Chiodini Machado1, Adriana Madeleine Dominguez Gaibor1, Lucas Snioka Zuretti1,
Hazem Adel Ashmawi1
DOI 10.5935/2595-0118.20220026-pt

RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O bloqueio do plano dos
músculos eretores da espinha é um bloqueio do plano interfascial usado como ferramenta para manejo de dor consequente
a procedimentos cirúrgicos torácicos e abdominais descrito na
literatura desde 2016 e amplamente utilizado na prática clínica. No contexto da pandemia causada pelo Sars-CoV-2, foram
observadas múltiplas complicações pulmonares decorrentes de
pneumonia viral grave e insuficiência respiratória que demandaram abordagens cirúrgicas para sua investigação e/ou tratamento.
O objetivo deste estudo foi apresentar uma série de três casos de
pacientes acometidos pela COVID-19 que tiveram complicações
pulmonares pela infecção ou exacerbação de doença pulmonar
prévia causada pelo novo coronavírus, nos quais o recurso do
bloqueio do plano fascial contínuo foi utilizado para manejo de
dor pós-operatória com sucesso.
RELATO DOS CASOS: Foram apresentados três casos de pacientes acometidos pelo COVID-19 em sua forma de pneumonia viral, para os quais houve necessidade de cirurgia torácica
diagnóstica ou terapêutica, e que foram submetidos ao bloqueio
do plano dos músculos eretores da espinha para manejo da dor
perioperatória.
CONCLUSÃO: O uso de cateter com infusão contínua de anestésico local foi útil para a diminuição dos resgates analgésicos e
manutenção de boa analgesia pós-operatória sem evidência de
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efeitos adversos nos pacientes apresentados, possibilitando ainda
a aceleração da recuperação pós-operatória e um melhor desfecho para os pacientes.
Descritores: Anestesia por condução, Cirurgia torácica vídeoassistida, Dor aguda, Infecções por coronavírus, Relato de caso.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Erector spinae plane
block is an interfascial plane block used as a tool for management of pain resulting from thoracic and abdominal surgical
procedures described in the literature since 2016 and widely
used in clinical practice. In the context of the pandemic caused
by Sars-CoV-2, multiple pulmonary complications arising from
severe viral pneumonia and respiratory failure that required surgical approaches for their investigation and/or treatment were
observed. The present study’s objective was to present a series of
three cases of patients affected by COVID-19 who had pulmonary complications due to infection or exacerbation of previous
pulmonary diseases caused by the new coronavirus, in which the
continuous fascial plane block was successfully used for postoperative pain management.
CASE REPORTS: Three cases of patients with COVID-19 viral
pneumonia requiring diagnostic or therapeutic thoracic surgery
who underwent erector spinae plane block for perioperative pain
management were presented.
CONCLUSION: The use of a catheter with continuous infusion of local anesthetic was useful for reducing analgesic rescue
and maintaining good postoperative analgesia with no evidence
of adverse effects in the presented patients, also allowing acceleration of postoperative recovery and a better outcome for the
patients.
Keywords: Acute pain, Case reports, Conduction anesthesia,
Coronavirus infections, Video-assisted thoracic surgery.
INTRODUÇÃO
A analgesia para pacientes submetidos à cirurgia torácica é frequentemente objeto de discussão dada a alta incidência de dor nessa
população. Atualmente, os principais guidelines de analgesia para o
período pós-operatório de cirurgias torácicas envolve o uso de analgesia multimodal e bloqueios regionais ou do neuroeixo1.

Bloqueio do plano dos músculos eretores da espinha no manejo de dor
pós-abordagens cirúrgicas torácicas por complicações da COVID-19. Relato de casos

O bloqueio do plano dos músculos eretores da espinha (ESPb) é citado como opção de analgesia regional para controle de dor pós-operatória em diferentes técnicas de cirurgias torácicas2-4. Descrito em
2016, trata-se de infiltração de anestéscio local no plano interfascial
da musculatura eretora da espinha em topografia paravertebral com
o objetivo de bloqueio da inervação da região torácica e abdominal
alta, com possíveis componentes somático e autonômico5.
No contexto da pandemia causada pelo Sars-CoV-2, muitos pacientes desenvolveram complicações pulmonares decorrentes de pneumonia viral, sendo necessária intervenção cirúrgica em região torácica para procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Em alguns
casos, tais pacientes foram submetidos a cirurgias de alto potencial
doloroso, somando-se às complicações fisiológicas resultantes da
COVID-19.
O objetivo deste estudo foi apresentar uma série de três casos de
pacientes que desenvolveram COVID-19 em sua forma de pneumonia viral, para os quais houve necessidade de cirurgia torácica
diagnóstica ou terapêutica e que foram submetidos ao ESPb para
manejo da dor perioperatória.
RELATO DOS CASOS
O CAse REport (CARE) Checklist foi utilizado para elaboração
deste manuscrito no intuito de aumentar acurácia, transparência e
utilidade de relatos de casos6,7.
Caso 1
Paciente do sexo masculino, 73 anos, previamente hipertenso, apresentou início de sintomas gripais, evoluindo com dispneia e internação em hospital terciário por quadro de insuficiência respiratória
aguda, com necessidade de intubação orotraqueal.
Durante a internação, o paciente apresentou como complicação embolia pulmonar bilateral por trombose venosa profunda de veia poplítea direita, associada a infarto pulmonar extenso à direita. Evoluiu
com fístula broncopleural e pneumotórax à direita, com colocação
de dreno pigtail em parede anterior, que somente evoluiu satisfatoriamente após aspiração contínua, porém sem expansão pulmonar.
Foi submetido a esvaziamento do espaço pleural por toracoscopia videoassistida (VATS) direita e drenagem pleural anterior com dreno
28 french (Fr) e posterior com dreno 38 Fr. A Equipe de Controle da
Dor foi solicitada para avaliar o caso. No primeiro dia de pós-operatório, o paciente apresentava-se com dor intensa em hemitórax
direito, ventilatório-dependente, em queimação com irradiação por
todo hemitórax a partir da região axilar, com piora à respiração profunda e ao tossir.
Na prescrição, constava uso de morfina 4 mg endovenosa (EV), se
necessário, metadona 10 mg via oral uma vez por dia, paracetamol
via oral 2 g por dia e dipirona via oral 8 g por dia. Foi introduzida
pregabalina via oral 75 mg por dia e foi realizado ESPb à direita com
passagem de cateter local. Foi iniciada bomba de analgesia controlada pelo paciente (ACP), com ropivacaína a 0,2%, com infusão
contínua de 7 mL por hora (h), bolus de 5 mL, intervalo mínimo de
30 minutos e limite em 4 h de 17 mL.
O paciente evoluiu com relato de melhora significativa da dor, com
dor de zero/10 em escala numérica de avaliação (EN) em repouso e
dor 2/10 quando mobilizado no leito (sentar-se e deambular), sem
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outras queixas. Nos dias subsequentes, houve redução do consumo
de opioide e o uso do cateter foi cessado no 5º dia após sua implantação. O paciente manteve-se sem queixas álgicas até a alta hospitalar, 20 dias após a cirurgia.
Caso 2
Paciente do sexo masculino, 70 anos, hipertenso, com diagnóstico
de diabetes mellitus e doença renal crônica, tipo 2, ex-tabagista, admitido em hospital terciário com diagnóstico confirmado de COVID-19 já no 30º dia de sintomas.
Apresentava-se com quadro de dispneia aos moderados/grandes esforços, associado a tosse e evoluiu com taquidispneia, murmúrios
vesiculares abolidos à direita e uso de cateter nasal 3 L/min.
Foi realizada toracocentese de alívio com saída de 2 litros de líquido sero-hemático, com melhora dos sintomas. Houve passagem de
dreno pigtail sem drenagem efetiva e indicada decorticação, desbridamento pleural e toracocentese por VATS.
No pós-operatório imediato, o paciente apresentou dor EN 10/10,
sendo indicado ESPb à direita com passagem de cateter local e infusão de solução de ropivacaína a 0,2% em ACP com infusão de 4
mL/h; bolus de 5 mL, com intervalo de 30 minutos, limite de 4 horas de 60 mL. Foi também prescrita gabapentina 900 mg/dia, dipirona 4 g/dia intravenosa e tramadol 100 mg 6/6 horas intravenoso,
se necessário. O paciente evoluiu com dor discreta (EN:2/10) em
hemitórax direito em respiração profunda, sem dor em mobilização
e sem necessidade de uso de opioide.
Evoluiu com introdução de ciclobenzaprina 5 mg uma vez ao dia
para queixa de dor miofascial, pelo decúbito. No 8º dia de pós-operatório, foi interrompido o uso do cateter (pelo rompimento deste
no encaixe com o filtro bacteriostático) e iniciado desmame de gabapentina, sem queixas álgicas. O paciente teve alta hospitalar três
semanas após a cirurgia, apenas com uso eventual de dipirona.
Caso 3
Paciente do sexo masculino, 53 anos, hipertenso, obeso, com diagnóstico de COVID-19, com necessidade de intubação orotraqueal
no 12º dia de sintomas além do uso de bloqueador neuromuscular em infusão contínua, posicionamento em prona e óxido nítrico
(NO). Evoluiu com ventilação mecânica por tempo prolongado
sendo submetido à traqueostomia.
Desenvolveu pneumonia necrotizante, com necessidade de realização de cirurgia torácica, sendo indicada segmentectomia apical direita por VATS e toracotomia. Em seguida, foi feita drenagem fechada
com dreno de tórax 38 Fr. No intraoperatório, foi realizada a passagem de cateter em plano dos músculos eretores da espinha à direita.
O paciente foi encaminhado à unidade de terapia intensiva com
infusão contínua de solução de ropivacaína a 0,2% a uma velocidade de 6 mL/h, com orientação para bolus manual pela equipe
médica de 6 mL, caso fosse necessário. No primeiro dia de pós-operatório, houve relato da equipe de enfermagem que o cateter
havia sido perdido. Durante nova visita da equipe de dor, após
dose-teste com 10mL de lidocaína a 1% e alívio de 50% da dor,
foi constatada viabilidade do cateter e sua fixação efetiva em 13cm
na marca da pele.
Após desmame de ventilação mecânica, o paciente evoluiu consciente e orientado, sem queixas de dor durante repouso ou mobilização e
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cooperativo para reabilitação respiratória. Não houve necessidade de
uso de opioides de horário ou resgate, mantendo-se apenas o uso de
dipirona 8 g/dia intravenosa e a infusão de anestésico local através do
cateter. No 5º dia de pós-operatório, apresentou quebra do cateter
interfascial. Em seguida, o cateter e o dreno de tórax foram retirados
no mesmo dia, sem queixas de dor.
Após tratamento fisioterapêutico para recuperação motora e respiratória, o paciente evoluiu com oclusão da traqueostomia e decanulação com sucesso e teve alta hospitalar para acompanhamento ambulatorial 51 dias após o procedimento cirúrgico, sem queixas álgicas.
DISCUSSÃO
Inicialmente descrito por Forero et al.2 para o tratamento de dor
torácica de padrão neuropático, o ESPb é um bloqueio de plano
fascial. Os músculos eretores da espinha compreendem uma série
de músculos que se estendem ao longo da região cervical, torácica e
lombar. Esses músculos estão localizados no sulco lateral da coluna
vertebral e incluem o iliocostal, espinhal e dorsal longo.
Na versão deste bloqueio utilizada nos pacientes descritos, o paciente é posicionado em decúbito dorsal lateral ou em posição sentada
inclinado para frente, sendo exposta a parede torácica posterior. O
procedimento é realizado sob técnica asséptica. Um transdutor de
ultrassom linear de alta frequência é colocado em orientação longitudinal sobre a linha mediana da coluna, na altura de T4-T6, com
o objetivo de identificação do processo espinhoso da vértebra. Uma
vez identificado, desliza-se o transdutor lateralmente em direção ao
lado a ser bloqueado até ser identificado o processo transverso da
vértebra, referência anatômica do bloqueio. A agulha de bloqueio é
inserida na pele em plano com os feixes do transdutor de ultrassom
em direção ao processo transverso espinhal, orientação céfalocaudal,
até ser estabelecido contato. A agulha é então retraída em poucas
frações de milímetros, apenas para ser perdido o contato dela com a
superfície óssea, e o anestésico local de escolha é infundido no plano
fascial. É observada a formação de um bolsão interfascial entre o
processo transverso vertebral e os músculos eretores da espinha.
Estudos indicam que seu provável local de ação ocorra nos ramos
dorsais e ventrais dos nervos espinhais, além de abranger a cadeia
simpática em topografia torácica2,5. Há evidência de que, durante
o ESPb, o volume injetado distribui-se por vários dermátomos adjacentes em parede torácica anterior, lateral e posterior6. A hipótese
é de que as mudanças de pressão intratorácica em um modelo vivo
permitiriam a dispersão para o espaço paravertebral, evento não passível de ser observado em cadáveres5. Outro mecanismo potencial
descrito é a disseminação peridural do anestésico local7.
Atualmente, a aplicação do ESPb já se estendeu para além da cirurgia torácica e diversas abordagens têm sido descritas. Há relatos
que mostram sua eficácia para analgesia em procedimentos como
reconstrução mamária, cirurgias de quadril, cirurgias de revascularização miocárdica, dentre outras3,4,8,9.
A anestesia regional é fortemente recomendada para reduzir o uso
de opioides e os efeitos adversos relacionados, incluindo hipoventilação10, sedação, náuseas e vômitos11. O ESPb é tecnicamente simples
de executar, com baixa probabilidade de complicações, como lesão
traumática de nervos, pneumotórax ou formação de hematoma. A
anticoagulação pode ser uma contraindicação relativa ao ESPb, em-
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bora não haja diretrizes específicas. Os pacientes relatados estavam
em uso de anticoagulação profilática e esta não foi interrompida
para realização do procedimento.
O consenso mais recente da American Society of Regional Anesthesia
(ASRA), de 2018, não trata especificamente de bloqueios paraespinhais e anticoagulação12. Além disso, existem menos contraindicações para o bloqueio de plano fascial em comparação com as
técnicas neuroaxiais, fazendo do ESPb uma alternativa potencial aos
bloqueios de neuroeixo13. A técnica de ESPb mostra-se, nesse caso,
uma importante ferramenta de analgesia locorregional para manejo
da dor.
Os três pacientes apresentados neste relato mantiveram escores de
dor satisfatórios nos dias subsequentes à intervenção cirúrgica, com
boa tolerância à precoce introdução da rotina de fisioterapia respiratória, mesmo em uso de dreno de tórax, às vezes em mais de um
local. Esses pacientes evoluíram com baixo consumo de opioides no
seguimento, evidenciando o benefício da analgesia com o ESPb contínuo associado a adjuvantes como gabapentinóides e analgésicos
comuns. Nesse grupo específico de pacientes, que são os acometidos
pela COVID-19 com múltiplas comorbidades, é ainda mais importante o benefício da analgesia regional quando considerados seu status limítrofe de funções respiratória, neurológica e hemodinâmica.
No entanto, ainda existem obstáculos à utilização e manutenção da
viabilidade do cateter periférico interfascial durante os cuidados pós-operatórios. É necessário o aperfeiçoamento de técnicas de fixação
do cateter, além do treinamento das equipes envolvidas no cuidado
e manipulação do paciente. A infusão contínua por via interfascial
é uma opção de analgesia relativamente recente, sendo necessária a
familiarização de toda a equipe multidisciplinar com tal ferramenta
para se evitar perdas de cateteres ou infusões por vias não habituais.
O pouco contato das equipes assistenciais fora do centro cirúrgico com os cuidados do cateter e a compreensão da importância da
manutenção da viabilidade destes ainda são obstáculos a serem superados.
O ESPb contínuo (passagem de cateter interfascial) mostra-se, portanto, importante aliado no manejo da dor operatória, principalmente em pacientes com importante acometimento respiratório
submetidos a procedimentos cirúrgicos torácicos, resultando em
melhor desfecho e recuperação precoce destes. Deve-se fomentar
a divulgação da técnica e o estímulo da sua reprodução e aprendizado por parte de médicos anestesiologistas em formação ou já
em prática, de modo a ampliar o leque de atuação e de boas práticas no manejo intra e pós-operatório de pacientes. Estudos futuros
podem auxiliar a comprovar o benefício e otimização de desfechos
encontrados nestes relatos, ampliando a prática de ESPb contínuo
para outras variedades de procedimentos, assim como evidenciar a
aplicabilidade em outras localidades, como transição toraco-lombar
ou região lombar.
CONCLUSÃO
O ESPb é uma técnica que impacta substancialmente o manejo da
dor em pacientes submetidos à cirurgia torácica, inclusive no cenário
apresentado de pacientes submetidos a tais procedimentos cirúrgicos por complicações decorrentes da COVID-19. O uso de cateter
com infusão contínua de anestésico local foi útil para a diminuição

Bloqueio do plano dos músculos eretores da espinha no manejo de dor
pós-abordagens cirúrgicas torácicas por complicações da COVID-19. Relato de casos

dos resgates analgésicos e manutenção de boa analgesia pós-operatória sem evidência de efeitos adversos nos pacientes apresentados. O
pouco contato das equipes assistenciais fora do centro cirúrgico com
os cuidados do cateter e a compreensão da importância da manutenção da viabilidade destes ainda são obstáculos a serem superados.
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Psicoterapia no tratamento da dor orofacial crônica refratária. Relato
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RESUMO

ABSTRACT

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A intervenção psicoterapêutica é uma ferramenta importante para melhorar a qualidade de
vida de pacientes com dor orofacial crônica, especialmente aqueles que se tornam refratários aos tratamentos. Assim, o objetivo
deste estudo foi apresentar, na forma de narrativa, três casos de
pacientes com dor facial refratária ao longo do processo de intervenção psicoterapêutica e os resultados obtidos.
RELATO DOS CASOS: Observou-se o comportamento, a percepção da dor e sintomas ansiosos e depressivos. Os pacientes
estavam sob tratamento na Equipe de Dor Orofacial e os instrumentos utilizados no início e no final da intervenção foram a
escala visual analógica, os Inventários de Beck para Ansiedade e
Depressão, o Inventário de Dor de Wisconsin, o Questionário de
Dor McGill e a Escala de Catastrofização de Dor. Os pacientes
foram atendidos semanalmente em sessões de 50 minutos. Cada
narrativa foi analisada qualitativamente e a comparação entre as
avaliações (antes e depois do tratamento) foi incluída em um
contexto de abordagem fenomenológica.
CONCLUSÃO: Conflitos familiares emocionais e medo das crises de dor foram os aspectos mais importantes descritos pelos
pacientes. O caso 1 apresentou um perfil menos cooperador, embora todos tenham apresentado melhora em algum âmbito avaliado. A proposta psicoterapêutica os auxiliou no enfrentamento
do sofrimento por conta de seus problemas e da dor. Houve um
impacto notável na vida dos pacientes como em sua cooperação
com os tratamentos, uma vez que aprender a lidar com seu sofrimento os conduziu a uma postura mais proativa através do entendimento de seus papéis no tratamento da condição dolorosa.
Descritores: Comportamento da dor, Dor crônica, Dor orofacial neuropática, Neuralgia do trigêmeo.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Psychological intervention can contribute to repairing the quality of life and
altering behavior while dealing with chronic orofacial pain,
especially those that can become refractory to treatments.
Thus, the objective of this study was to present the narratives of three patients with refractory chronic neuropathic pain
during the process of psychotherapeutic intervention and the
follow-up results.
CASE REPORTS: Pain behavior, pain perception and depressive and anxious symptoms were assessed. Patients were under
treatment at the Orofacial Pain Clinic and the instruments used
in the beginning and end of psychotherapy were the visual analog scale, Beck Inventories (anxiety and depression), Wisconsin
Pain Inventory, McGill Pain Questionnaire and Pain Catastrophizing Scale. They attended weekly 50-minute sessions. Each
narrative was qualitatively analyzed and the comparison between
the evaluations made before and after psychotherapy was included in the context of a phenomenological approach.
CONCLUSION: Emotional familiar conflicts and fear of pain
crises were the most important aspects described by these patients. Case 1 presented the less cooperative profile and secondary gains. Despite of that, all cases presented improvement and
psychotherapy helped to cope with their problems and pain.
There was a remarkable impact on the life of patients as well
as on their cooperation with pain treatments while helping the
patients to build a proactive attitude and to understand their role
in their condition.
Keywords: Chronic pain, Neuropathic orofacial pain. Pain
behavior, Psychotherapy, Trigeminal neuralgia.
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INTRODUÇÃO
De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor,
a dor é caracterizada por “uma experiência sensitiva e emocional
desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial”. Como fenômeno biopsicossocial
complexo, ela se torna crônica quando sua duração ultrapassa de
três a seis meses. A experiência sensitiva e emocional resulta em
sofrimento e desencadeia comportamentos de dor, que também
podem se tornar crônicos1. Estes comportamentos dependem de
traços de personalidade, ansiedade e depressão ou diagnósticos e
estratégias dos pacientes para lidar com a dor. A dor é subjetiva e
individualizada, e sua duração e história natural podem interferir
nas características clínicas.

Psicoterapia no tratamento da dor orofacial
crônica refratária. Relato de casos

A dor crônica é prevalente, e 30% a 40% dos indivíduos com dor
vão cinco vezes mais para a sala de emergência do que outros pacientes2-4. É uma causa importante para o absenteísmo e tem um
impacto intenso na vida. A dor orofacial afeta de 10% a 30% da
população e seu impacto psicológico é notável devido à importância psicológica e social do rosto, além das funções vitais desta área
do corpo, como comer, respirar e falar5,6. A maioria dos pacientes
apresenta distorções de percepção do rosto7. Além disso, um subgrupo de dor orofacial, o neuropático, é responsável por 4-18% dos
casos, e seu tratamento frequentemente resulta em alívio parcial dos
sintomas8. A dor neuropática está associada a disfunção ou lesão do
sistema nervoso9.
Os tipos mais comuns de dor neuropática orofacial são a neuralgia
do trigêmeo, a síndrome da boca ardente e a dor neuropática pós-traumática; outras síndromes de dor facial crônica que têm avaliação complexa são a dor facial idiopática persistente e a odontalgia atípica8. A neuralgia do trigêmeo é considerada uma das piores
condições de dor e o intenso sofrimento pode até levar ao suicídio.
Em geral, é idiopática, porém cerca de 5% dos pacientes apresentam
uma causa primária (por exemplo, meningioma, schwannoma, esclerose múltipla)10,11.
A síndrome da boca ardente é caracterizada pela dor ardente contínua na cavidade oral sem causa primária. Estes pacientes frequentemente apresentam comorbidades emocionais e graves deficiências
em atividades diárias12. A dor facial persistente idiopática e odontologia atípica consistem em dor constante, obtusa e intensa com
fisiopatologia pouco clara8.
Os pacientes de dor neuropática frequentemente sofrem de sequelas de procedimentos cirúrgicos, incluindo complicações de
procedimentos invasivos para tratamento da dor. Há várias comorbidades psiquiátricas nestes pacientes, incluindo depressão,
distimia, fobia social, ansiedade generalizada e a preocupação
com a dor é um dos principais fatores associados em pacientes com dor orofacial13. Esta condição clínica complexa requer
uma avaliação médica e psicológica especial. A dor crônica
pode ser associada a uma autodescrição subjetiva negativa, reforçada por palavras que os pacientes ouviram anteriormente
em suas vidas14,15.
Ferramentas psicoeducativas fazem parte da estratégia para lidar
com a dor e preceitos filosóficos são a base das técnicas de intervenção para aliviar ou eliminar o sofrimento. As modalidades de
tratamento incluem psicanálise, terapia cognitiva comportamental, biofeedback e hipnose. A exposição gradual à dor e a dessensibilização sistematizada ajudam o paciente a se libertar do medo
da dor e retornar à vida normal, ambos constituindo mecanismos
positivos de enfrentamento. O enfrentamento negativo da dor crônica está associado a ganhos secundários e/ou evitação de diversas
atividades que faziam parte da vida diária normal do paciente16.
Reforços positivos e negativos ou punições precisam ser identificados e abordados.
Há evidências na literatura de que os pacientes com dor crônica
podem se beneficiar da psicoterapia17; no entanto, há uma falta de
estudos sobre dor orofacial ou neuropática. Assim, o objetivo desta
pesquisa foi apresentar as narrativas de três pacientes com dor neuropática crônica refratária durante o processo de intervenção psicoterapêutica e os resultados do acompanhamento.
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RELATO DOS CASOS
Todos os pacientes foram informados sobre os objetivos deste estudo e assinaram o consentimento informado. O comitê de ética
local da Universidade de São Paulo (1.172.960) aprovou este estudo. Este manuscrito foi escrito com base nas Diretrizes do CAse
REport (CARE)18.
Informações dos pacientes
Principais preocupações e sintomas do paciente.
Estão aqui registradas as narrativas de três pacientes da Clínica de
Dor Orofacial de um hospital geral. Eles eram uma mulher com
síndrome da boca ardente, um homem com neuralgia trigeminal
idiopática e uma mulher com neuralgia trigeminal secundária e esclerose múltipla. Todos eles eram alfabetizados e tinham tido dores
orofaciais por mais de 6 meses.
Não houve queixas de dor generalizada ou dor em outras partes do
corpo. Eles estavam sob tratamento para a dor, que não foi alterado
durante o período de psicoterapia e a avaliação deste estudo. O tratamento consistia em antidepressivos e tratamentos físicos (pacotes
de calor e exercícios).
Linha do tempo
Os pacientes foram avaliados individualmente e participaram de
sessões semanais individuais de 50 minutos com um psicólogo treinado, com supervisão de um psicólogo com experiência robusta em
dor orofacial. A duração do tratamento foi determinada individualmente, e os casos foram discutidos entre os pesquisadores após as
sessões para estabelecer a avaliação, que incluiu psicanálise, abordagens psicológicas familiares e sistêmicas.
Avaliação diagnóstica
No início e no final da psicoterapia, os pacientes foram avaliados
com:
1. Escala analógica visual para determinar a intensidade da dor.
Consiste em uma escala de zero a 10: zero representa ausência de
dor e 10 representa a pior dor possível.
2. Inventário de Beck para Depressão19 validado para a língua portuguesa para determinar os sintomas depressivos. Consiste em 21
questões que podem ser pontuadas de zero a 3. De acordo com a
pontuação final, o paciente pode ser classificado como tendo depressão ausente ou mínima (zero-13), leve (14-19), moderada (20-28)
ou grave (29-63).
3. Inventário de Beck para Ansiedade19 validado para a língua portuguesa para determinar os sintomas de ansiedade. Consiste em 21
perguntas que podem ser pontuadas de zero a 3. De acordo com a
pontuação final, a ansiedade do paciente pode ser classificada como
ausente ou mínima (zero-13), leve (14-19), moderada (20-28) ou
intensa (29-63).
4. Inventário de Dor de Wisconsin20 validado para a língua portuguesa para determinar as limitações da dor.
5. Questionário de Dor McGill (abreviado)21 validado para a língua
portuguesa para determinar os descritores de dor. Consiste em 15
itens divididos em 3 domínios (sensitivo, avaliativo e afetivo).
6. Escala de Catastrofização da Dor22 validada para a língua portuguesa para determinar pensamentos, percepções ou sentimentos
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associados à dor. Consiste em 13 itens com pontuação numérica de
zero a 4 para cada um deles.
Descobertas clínicas, intervenção terapêutica, acompanhamento e resultados
Os resultados clínicos estão apresentados individualmente para cada
caso, incluindo sintomas relevantes do passado, assim como intervenções e seus resultados. Da mesma forma, constam os tipos de
intervenções terapêuticas e administração, além de mudanças nas
intervenções terapêuticas com explicações.
Além disso, são apresentados nesta seção os resultados avaliados pelo
médico e pelo paciente, diagnósticos importantes de acompanhamento e outros resultados de testes.
Análise de dados
Cada narrativa foi analisada qualitativamente e a comparação entre as avaliações feitas antes e depois da psicoterapia foi incluída no
contexto de uma abordagem fenomenológica. Cada paciente apresentou demandas específicas, apresentadas neste estudo. Partes da
narrativa exata dos pacientes foram transcritas.
Caso 1
Mulher, 55 anos de idade, foi diagnosticada com síndrome da boca
ardente na Clínica de Dor Orofacial após ter dores por mais de 20
anos. A dor começou após uma cirurgia de implante dentário. A
ardência era moderada durante o dia e piorava durante a noite. A
síndrome da boca ardente é uma dor neuropática orofacial, mais
comum em mulheres após a menopausa, e causa intenso sofrimento
e comprometimento emocional22. Apesar de não ter relatado suas
crenças sobre a origem de sua dor, ela descreveu o medo do invisível
como algo com alto impacto em sua percepção de vida.
Quando a dor iniciou, ela já tinha depressão e um episódio de hospitalização devido a uma tentativa de suicídio por ingestão de uma
quantidade excessiva de fármaco (90 comprimidos de clonazepam).
“Engoli 90 comprimidos de clonazepam e não adiantou, não penso
mais em me matar porque não sou digna”. Ela tentou o suicídio para
se libertar do trabalho porque não suportava as pessoas de lá. Esse
episódio aconteceu após 11 anos de licenças de saúde que a mantiveram afastada do trabalho esporadicamente, até que finalmente ela
teve que voltar; em seguida, ela se aposentou por invalidez. Recentemente ela foi diagnosticada com transtorno bipolar.
A paciente estudou ciências sociais e trabalhou por pouco tempo em
um hospital. “Eu parei de trabalhar porque não acreditava no que estava fazendo”. Depois disso, ela trabalhou no setor público em uma
posição de confiança. Ela também havia sido secretária e policial.
É solteira e vive com seus pais. Sua rotina diária é acordar às 3h da
manhã, continuar deitada na cama até as 6h da manhã, passear com
o cão, ir às compras no mercado e na farmácia e voltar. Ela almoça às
11h da manhã e frequentemente leva seus pais a consultas médicas
à tarde. Ela se deita para dormir às 6h da tarde. Ela tem interesses
limitados que incluem sair para comer na padaria. Ela não gosta de
atividades físicas porque a dor se agrava.
Relações amorosas
A paciente evitou falar sobre suas relações afetivas, especialmente
as relações amorosas. “Eu não choro mais, chorei muito na mi-
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nha vida, chorei muito pelos homens”. Entre os relacionamentos,
houve uma decepção com um namorado da faculdade e um homem alcoólatra com quem ela viveu: “eu queria estar lá porque
não queria voltar para minha casa (casa dos pais)”. Depois disso,
ela ficou apaixonada por um médico com quem havia trabalhado
como secretária, mas se desapontou. Atualmente, ela não está em
nenhum relacionamento amoroso porque “depois dessa ardência
eu não quero beijar, me dá nojo”.
Ela contraiu o vírus herpes papiloma de seu último namorado. Desde que foi diagnosticada, ela não o tratou. Ela acha que deveria tratá-lo agora para evitar o câncer.
Família e amigos
Esta paciente relatou um relacionamento terrível com seu pai. “Ele
é um fanático religioso, sempre dizendo que eu não sou uma pessoa
de Deus e que estou possuída”. Ela não responde a estas provocações
porque teme ser machucada. Ela considera sua mãe uma boa pessoa
embora a mãe seja muito submissa a seu pai. “Tudo o que ele diz, ela
aceita. Ela está do lado dele”. Sua mãe tem uma doença cardíaca, o
que a preocupa. Ela tem medo da morte de sua mãe porque sentirá
falta dela e não será capaz de lidar com isso. Ela se preocupa por
ter que cuidar de seus pais. “Serei eu quem terá que cuidar, trocar
fraldas, levar ao médico, não sei se consigo fazer isso”. “Eu farei isso
porque serei obrigada, se houvesse outra pessoa, eu acharia melhor”.
Ela é a filha mais velha, e não pode contar com sua irmã ou irmão.
“Minha irmã vive em outro estado e meu irmão não se importa”.
Eles também não a ajudam financeiramente com os pais. Outros
parentes estão distantes. Não há amigos.
Ela tem uma vida social restrita. “Eu tentei sair e conversar com
pessoas, estou sempre chorando, é útil. Eu gosto de ficar no meu
quarto”. Embora a psicóloga tenha dito que as atividades ajudam a
administrar a dor, ela não quer fazer nenhuma. “Eu venho aqui para
tratar minha dor”. Não quero falar com os outros porque minha
boca arde, e não quero ouvir os outros reclamando. Eu só quero
acabar com esta dor”.
Ela tem um cão para ajudá-la a não sentir medo de ficar sozinha.
“Tenho medo de espíritos”.
Autodescrição
Ela se descreve como uma mulher que mal sorri ou ri. Ela fala alto e
tem mau humor, sente-se mal por estar acima do peso, mas não faz
nada para mudá-lo. Ela não cuida de si mesma devido à preguiça.
Prefere deitar-se na cama. Seu cabelo é branco e não quer gastar dinheiro com isso. Ela prefere gastar o dinheiro com remédios. Antes
de se aposentar, ela gostava de ir às compras e era compulsiva com
isso. “Eu comprei muitas coisas, eu adorava comprar roupas”. Ela
toma laxantes todos os dias. “Eu preciso ir ao banheiro todos os
dias, senão fico doente”. Ela não gosta de tomar banho todos os
dias. Ela acha que o melhor seria morar no hospital. “Você tem que
aproveitar enquanto é jovem, eu não vejo o mundo através de óculos
cor-de-rosa”.
Repertório comportamental
O repertório comportamental é limitado com poucos reforços. Os
únicos positivos são ir para a padaria e para a terapia. No entanto,
ir à padaria nem sempre é possível, pois é caro para ela. O principal
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reforço negativo é o pai por quem ela tem medo de ser castigada. A
dor é a razão pela qual ela não sai, não viaja, não muda a rotina. Ela é
muito resistente a sugestões tais como novas atividades, autocuidado
ou contato social.

ralgia trigeminal. As pontuações para intensidade da dor, depressão,
ansiedade, Wisconsin, McGill e catastrofização diminuíram (Tabela
1). O aceitamento da condição e criação de um plano de ação para o
caso de a dor retornar foi o conteúdo desenvolvido.

Resultados da psicoterapia e alívio da dor
Após seis semanas de psicoterapia e dor intensa (intensidade da dor =
10), sua intensidade de dor passou a ser 9. Ela começou a fazer piadas,
a usar maquiagem e a sorrir. As pontuações iniciais e finais podem ser
observadas na tabela 1. As pontuações de depressão não mudaram,
mas houve uma diferença notável nas de ansiedade e catastrofização.
Um aumento nos índices de sensitividade e avaliativos McGill está
possivelmente associado à atenção dada às questões de dor durante a
terapia, e foi associado ao aumento na pontuação de catastrofização.
As pontuações do Wisconsin para humor, capacidade de caminhar,
trabalho, relacionamentos pessoais, sono e diversão melhoraram.

Caso 3
Uma mulher casada de 36 anos de idade que tem crises de neuralgia
trigeminal há 10 meses. No diagnóstico, ela também preencheu os
critérios para esclerose múltipla, que caracterizavam a neuralgia trigeminal secundária. A esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa autoimune que pode apresentar desmielinização na zona de
entrada da raiz do trigêmeo, como acontece neste caso23. O estresse
emocional e as variações climáticas podem desencadear crises e essa
paciente apresentou vários problemas familiares a serem avaliados.
Sua rotina é acordar cedo e trabalhar em um serviço público pela
manhã, preparar o almoço para três crianças e seu marido, e à tarde
ajudar seu marido no trabalho. Ele é um motorista de ônibus escolar.
À noite, ela faz algumas tarefas domésticas.

Caso 2
Um homem de 63 anos, aposentado, vivencia uma neuralgia trigeminal idiopática há 23 anos. Ele a havia tratado e, durante os primeiros 8 anos, a dor foi controlada, embora houvesse vários efeitos
adversos. “Você está lá e não está, você fica lento”. A neuralgia trigeminal é uma dor paroxística excruciante, geralmente desencadeada
por um leve toque. Ele foi submetido a quatro neurocirurgias. A
última foi há 4 meses e agora a dor foi aliviada. Sua rotina é acordar,
fazer tarefas domésticos, fazer trabalhos de carpintaria e ajudar a comunidade em que vive.
Nos estágios iniciais de sua dor, uma crise intensa foi associada a
pensamentos suicidas, dos quais ele falava nervosamente. “Eu não
desejo aquela dor a ninguém; se eu pudesse, teria tirado minha vida”.
Ele estava no banheiro e ficou de pé com as mãos encostadas na
parede por horas. “Eu não podia me mover; qualquer movimento
causava dor”. Ele queria cometer suicídio, mas não conseguiu escrever um bilhete para explicar o motivo.
Após a primeira cirurgia, ele ficou deprimido porque seu rosto ficou
dormente. “Uma pessoa que tem este tipo de dor perde 50% de sua
vida (...) eu me sinto mutilado”.
Família, relacionamentos e autodescrição
A infância foi complicada e cheia de problemas familiares, com a
necessidade de trabalhar desde que era criança. Ele aprendeu vários
trabalhos e agora se dedica à sua família e comunidade. Ele vive com
sua esposa e tem um bom relacionamento com seus filhos. Ele se
descreveu como sendo sensível e cheio de esperança. No entanto,
“pessoas que vivem perto da minha casa são negativas”.

Relações familiares
Seu filho mais velho tem 15 anos de idade. Ele é de um casamento
anterior. Sua filha tem 10 anos de idade e o filho mais novo tem
6 anos. Ela reclamou das dificuldades no relacionamento entre seu
atual marido e o filho mais velho “embora eles se conheçam há
muito tempo”. “Eu me separei do meu primeiro marido quando
ele tinha um ano de idade, eles estão sempre discutindo”. Ela acha
que seu marido é muito exigente, especialmente com o mais velho.
“Eu sempre sinto meu rosto ardendo quando eles brigam. Acontece
sempre quando os dois estão em casa”.
Este filho teve problemas com drogas na escola ao mesmo tempo
em que o pai biológico começou a ter um relacionamento com ele.
Depois disso, seu pai desapareceu. Ele mudou de escola e repetiu um
ano. O marido atual fala muito alto, o que é uma das razões para as
discussões. A paciente acha que seu casamento é ótimo e há raras
discussões sobre o relacionamento. As discussões são sobre o filho.
“Ele (marido) sente falta de minha atenção, mas eu não gosto de
demonstrar meu amor. Eu também tenho essa mesma dificuldade
com meu filho mais velho”. Ela gostaria de ter uma relação mais
próxima com ambos, especialmente com o marido. O filho mais
velho é preguiçoso com as tarefas domésticas, e ela as faz para evitar
as discussões. Uma vez, uma discussão se transformou em uma crise
de dor. “Eu fui para a cama e chorei; meu marido não acredita nos
meus sintomas”.

Enfrentamento
O paciente tem muitos planos e quer iniciar cursos de informática
e xadrez. Ele quer conhecer novas pessoas nesses cursos. Seus sentimentos sobre a dor possivelmente ocorrer novamente são contraditórios: embora ele espere que a dor não volte, ao mesmo tempo teme
que isso aconteça.

Autodescrição
Aos 14 anos de idade, seu pai morreu e ela se tornou independente.
Ela trabalhou desde muito jovem e teve seu primeiro filho com apenas 21 anos de idade. As discordâncias foram a causa da separação
e do divórcio. “Eu era sensível e aceitava o que os outros me diziam
para fazer”. Ela chorava quando seu marido gritava com ela e era
muito insegura e tímida. “Depois desse diagnóstico, não sou mais
tão submissa”.

Resultados da psicoterapia e alívio da dor
Ouvir sobre a crise foi a ferramenta de avaliação neste caso. Evitar
a expectativa de novas crises é o desafio para os pacientes com neu-

Resultados da psicoterapia e alívio da dor
Ouvir as reclamações e trabalhar a comunicação familiar foram as
estratégias neste caso. Também foi criado um diário de dor para des-
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Tabela 1. Pontuações iniciais e finais para intensidade da dor, depressão, ansiedade, subitens de Wisconsin, índices de McGill e catastrofização
Caso 1

Caso 2

Caso 3

Inicial

Final

Inicial

Final

Inicial

Intensidade da dor (EAV)

10

10

2

0

8

8

Pontuação de depressão (Beck)

15

16

3

2

17

20

Pontuação de ansiedade (Beck)

33

20

4

2

13

14

Limitações (Wisconsin) Geral

9,5

10

2

1

6

8

Humor

10

8

3

0

8

9

Capacidade para andar

8

4

0

0

0

0

Trabalho

8

7

2

1

8

9

Relações pessoais

10

8

2

1

0

5

Sono

9,5

5

0

0

8

9

Aproveitamento da vida
Índices McGill

9,5

9

3

2

0

3

Sensitividade

1

3

1

1

3

8

Afetividade

5

5

1

0

4

5

Avaliação

1

2

1

0

2

2

43

12

4

28

Escala de catastrofização

29

Número de sessões

cobrir a relação entre as crises e outras questões24. Ela claramente
precisava de ajuda para mudar o repertório. Seu comportamento foi
proativo e receptivo às sugestões. A assertividade foi avaliada e ajudou a reduzir crises de dor e conflitos. Houve uma melhora em suas
relações com o marido e o filho mais velho. “Quando eles começam
a discutir eu saio, quando eu volto, eles pararam, isso funciona”. Ela
negocia com o marido quais tarefas o filho mais velho deve realizar
para que se torne menos exigente com ele.
O aumento da pontuação mostrado na tabela 1 reflete o diagnóstico
de esclerose múltipla, que aconteceu após a avaliação inicial. A esclerose múltipla é uma doença progressiva com várias morbidades e
graves deficiências.
DISCUSSÃO
Estas narrativas de sofrimento relacionado a dor mostram a complexa integração de múltiplos fatores na expressão e enfrentamento
da dor. Estes diagnósticos são comuns na clínica da dor, mas suas
expressões são singulares. Comportamentos gerais e características
psicológicas gerais podem ser encontrados em estudos epidemiológicos, mas somente sua investigação em indivíduos permite determinar nuances e pequenas diferenças que são cruciais para o sucesso do
tratamento. A investigação fenomenológica é necessária para compreender as tendências psicológicas de comportamento relatadas em
estudos de amostra na literatura.
Existem diferentes e únicas histórias de vida e diferentes atitudes
diante do mesmo sintoma, como a dor facial neuropática. A singularidade e a especificidade de todos são essenciais na escolha da
intervenção terapêutica, embora o objetivo comum de todos seja o
alívio da dor. A abordagem inclui a gestão de conflitos familiares e
interpessoais, reduzindo déficits no repertório para lidar com a dor
e resolver problemas14,26. Para algumas pessoas, a dor crônica parece
ser mais estável do que a ausência de pais ou relacionamentos frágeis.
A dor faz parte deles25.

176

Final

8

3

33
4

Além disso, ganhos secundários, como observados no caso 1, podem
ser caracterizados pela resistência em cooperar com a intervenção
terapêutica e valorização excessiva do atendimento hospitalar, e podem ser associados ao aumento da pontuação de catastrofização. A
persistência do sintoma parece ganhar uma função operacional, o
que também tem sido observado em pacientes com fadiga crônica14.
Os reforços positivos poderiam tirar o indivíduo da condição de intenso sofrimento, o que não é o caso enquanto os ganhos secundários estão em jogo.
Esses casos representam o desafio para a terapia: encontrar alternativas de reforço social que desempenhem um papel para o alívio da
dor. Entretanto, os contextos das histórias de vida podem interromper e complicar a avaliação. A inércia da inatividade é outra questão
importante devido à tendência de manter a dor viva na rotina7,14.
Psicoeducação e sugestões graduais são o caminho, mas este deve
ser individualizado. Por outro lado, é natural que se evite qualquer
elemento que possa potencialmente aumentar a dor. Este tipo de
crença aumenta a resistência para encontrar mecanismos de enfrentamento da dor e para voltar à vida, com um alto custo para as relações pessoais e familiares.
Embora o sofrimento estivesse presente em todos os casos, estas são
três pessoas distintas. O caso 1 tem um alto nível de resistência e
ganhos secundários; o caso 2 tem melhores estratégias para lidar com
a dor e apoio familiar e social; e o caso 3 demonstra uma paciente cooperativa, com vários problemas familiares, mas cuja atitude
proativa contribui para a melhora. O perfil resiliente nos casos 2 e
3 é, sem dúvida, muito positivo para a abordagem psicoterapêutica.
Entretanto, a paciente 1 precisa de estratégias criativas.
Este estudo qualitativo não produz análises estatísticas. Entretanto,
as evidências epidemiológicas que confirmam os aspectos psicológicos da dor crônica são abundantes na literatura. Este estudo complementa as descobertas anteriores com a evidência de que, apesar
das questões comuns, existem particularidades que farão a diferença
final na reabilitação da vida dos pacientes.
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CONCLUSÃO

9.

Este estudo mostrou que a psicoterapia resultou em um impacto
notável na vida dos pacientes, assim como na cooperação com tratamentos de dor, mesmo em um paciente menos resiliente. Ao avaliar
os perfis individuais e as particularidades de cada caso, é possível
ajudar os pacientes a ter uma atitude proativa e a compreender seu
papel na sua condição.
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Análise fenotípica de gêmeas monozigóticas discordantes para disfunção
temporomandibular dolorosa. Relato de caso
Phenotypic analysis of discordant monozygotic twins for pain-related temporomandibular joint
disorder. Case report
Lais Valencise Magri1,2,3, Melissa de Oliveira Melchior1,4, Graziela Valle da-Silva4, Edilaine Cristina Silva Gherardi-Donato4,
Christie Ramos Andrade Leite-Panissi3
DOI 10.5935/2595-0118.20220021-pt

RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O desenho da pesquisa com
gêmeos monozigóticos discordantes para a doença surgiu como
uma ferramenta poderosa para a detecção de fatores de risco
fenotípicos. O objetivo deste estudo foi relatar um caso clínico de gêmeas monozigóticas discordantes para disfunção temporomandibular (DTM) dolorosa a partir de análise fenotípica
cognitivo-comportamental-emocional entre elas, por meio de
comparação de variáveis clínicas de dor, histórico de exposição a
procedimentos dolorosos na primeira infância e enfrentamento
de dor (autoeficácia e lócus de controle).
RELATO DO CASO: A gêmea-DTM apresentou diagnóstico de
DTM dolorosa (dor miofascial com referência) e articular (deslocamento do disco com redução) segundo os critérios do Critérios
de Diagnóstico para Distúrbios Temporomandibulares. A gêmea-controle não apresentou DTM, contudo apresentou manifestação
clínica de outras dores crônicas. A gêmea-DTM apresentou limiar
de dor à pressão reduzido, hiperalgesia em regiões trigeminais/extra-trigeminais quando comparados à gêmea-controle, que na primeira infância foi mais exposta a procedimentos dolorosos devido a
problemas cardíacos congênitos. Ambas apresentaram sensibilização
central de acordo com o Inventário de Sensibilização Central, embora a gêmea-DTM apresentou mais pensamentos catastróficos sobre
a dor. A gêmea-DTM apresentou lócus de controle interno.
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CONCLUSÃO: Ambas as gêmeas apresentaram fenótipo de dor
crônica, apesar do fato de serem discordantes para a DTM. Dentre as avaliações, as que mais diferiram entre o par foram o baixo
limiar de dor à pressão e hiperalgesia local presentes na gêmea
com DTM. O lócus de controle interno associado à maior sensibilidade indicou melhor enfrentamento da experiência dolorosa
para a gêmea-DTM. Uma possível explicação para esta manifestação clínica está pautada na hipótese de que experiências dolorosas na primeira infância vivenciadas por ela tenham moldado
um fenótipo de maior sensibilidade com melhor enfrentamento
e resiliência frente à condição dolorosa.
Descritores: Dor crônica, Dor facial, Gêmeos monozigóticos,
Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular, Sensibilização do sistema nervoso central.
ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The design of research
with monozygotic twins discordant for the disease has emerged
as a powerful tool for the detection of phenotypic risk factors.
The aim of this study is to report a clinical case of monozygotic twins discordant for pain-related temporomandibular joint
disorder (TMD) from a cognitive-behavioral-emotional phenotypic analysis, from the comparison of clinical variables of
pain, history of exposure to painful procedures in early childhood, and coping with pain.
CASE REPORT: TMD-Twin presented a diagnosis of painful
(myofascial pain with referral) and joint (disk displacement with
reduction) TMD according to the criteria of the DC/TMD. Control-Twin did not show TMD, however she presented other chronic
pains. TMD-Twin showed reduced pressure pain threshold, hyperalgesia in trigeminal and extra-trigeminal regions compared to the
Control-Twin. TMD-Twin was more exposed to painful procedures
and emotional events due to congenital heart problems. Both had
central sensitization based on the Central Sensitization Inventory,
although TMD-Twin had more catastrophic thoughts about pain.
TMD-Twin presented an internal locus of control.
CONCLUSION: Both monozygotic twins presented a chronic
pain phenotype, although they were discordant with the TMD-related pain. The main differences were the lower pressure pain threshold and higher hyperalgesia locally presented by
TMD-Twin. The internal locus of control indicates greater pain
sensitivity, with better coping of the painful experience for the
TMD-Twin. One possible explanation for this clinical condition
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can be that painful experiences in early childhood have shaped a
phenotype of greater sensitivity with better coping and resilience
to the painful condition.
Keywords: Central nervous system sensitization, Chronic pain, Facial pain, Monozygotic twin, Temporomandibular joint disorders.
INTRODUÇÃO
A desordem temporomandibular (DTM) pode ser compreendida
como uma síndrome de dor musculoesquelética orofacial, que afeta
principalmente as mulheres. É caracterizada por sinais e sintomas
orofaciais, geralmente fáceis de administrar e/ou que se autorresolvem. Entretanto, uma parcela da população desenvolve um desequilíbrio no sistema endógeno de modulação da dor, resultando
em um manejo desafiador. Nestes casos, a associação de alterações
multissistêmicas, mudanças de comportamento, estado emocional e
interações sociais são frequentemente observadas1-3. Assim, os sintomas da DTM devem ser entendidos como uma resposta individual
complexa e específica, com sinais e sintomas individualizados, que
podem ser amplificados ou atenuados, dependendo da composição
genética e de fatores epigenéticos4-7.
Estudos sobre gêmeos têm desempenhado um papel essencial em
estimar a fração hereditária de centenas de características fenotípicas e condições patológicas. O projeto de pesquisa com gêmeos
monozigóticos (MZ) discordantes para a doença surgiu como uma
poderosa ferramenta para a detecção de fatores de risco fenotípicos,
pois permite a redução de uma gama de fatores de confusão desconhecidos tipicamente encontrados em estudos populacionais, especialmente em pesquisas relacionadas à epigenética8. Gêmeos MZ
compartilham um genótipo comum, ao mesmo tempo que, em sua
maioria, não são idênticos. Vários tipos de discordância fenotípica
podem ser observados, tais como diferenças na suscetibilidade a
doenças e uma ampla gama de características antropomórficas. Há
várias explicações possíveis para estas observações, mas uma delas é a
existência de diferenças epigenéticas9,10.
Considerando a complexidade dos fatores envolvidos na manifestação da DTM, o objetivo deste estudo foi relatar um caso clínico
de gêmeas MZ discordantes para a dor relacionada à DTM a partir
de sua análise fenotípica cognitivo-comportamental-emocional, a
comparação das variáveis clínicas da dor, e o histórico de exposição a
procedimentos dolorosos na primeira infância e o enfrentamento da
dor (autoeficácia e lócus de controle).
RELATO DO CASO
Este relato de caso é parte de uma pesquisa aprovada pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Ribeirão Preto (Universidade de São Paulo) sob o protocolo CAAE
98129918.6.0000.5407. A diretriz CaRe (Case Report) foi usada
para preparar este manuscrito e garantir a precisão, transparência e
utilidade dos relatos de caso11.
Informações das pacientes
Gêmeas 1 e 2, 20 anos, monozigóticas idênticas, estudantes universitárias, solteiras, vivendo na mesma família desde o nascimento até
o momento atual.
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Principais questões/sintomas e achados clínicos
A gêmea 1 apresentou diagnóstico de DTM dolorosa (dor miofascial com referência) articular (deslocamento do disco com redução)
de acordo com os Critérios de Diagnóstico para Distúrbios Temporomandibulares (DC/TMD - versão para português brasileiro)12.
Além disso, ela relatou um histórico de otite recorrente e dificuldades no desenvolvimento da fala, apesar de não ter sofrido nenhuma
lesão na região da articulação temporomandibular (ATM) durante
o parto.
A gêmea 2 não apresentou a DTM de acordo com o mesmo protocolo de avaliação clínica, mas relatou uma condição dolorosa por
aproximadamente 10 anos, incluindo os seios paranasais, as têmporas próximas aos olhos, a região frontal da cabeça e os músculos do
trapézio. Ela também relatou ter a síndrome das pernas inquietas e
o ovário policístico.
Linha do tempo
A gêmea 1 (gêmea-DTM) relatou ter um problema cardíaco congênito e, devido a isso, foi submetida a três cirurgias cardíacas durante a primeira infância. Além disso, ela tinha um baixo peso ao
nascer e foi mantida na incubadora por dois meses. Tais condições
de saúde a expuseram a mais procedimentos dolorosos (cirurgias,
suturas, acesso venoso, injeções, entre outros) e eventos emocionais
marcantes (incubadora, hospitalização, entre outros) do que a gêmea
2 (gêmea-controle).
Avaliação diagnóstica e métodos
As gêmeas foram avaliadas de acordo com:
• Lista de Verificação de Comportamentos Orais - versão para português brasileiro1,13: a soma das pontuações para ambas foi alta, totalizando 29 para a gêmea com dor relacionada à DTM e 32 para
a gêmea-controle (Tabela 1). De acordo com as pontuações totais,
ambas as gêmeas apresentaram um possível bruxismo de vigília.
• Limiar de Dor à Pressão (PPT): seus valores em áreas do trigêmeo
(temporais anteriores, masseter e ATM) e de áreas extra-trigeminais
(trapézio, epicôndilo lateral e joelho) foram comparados bilateralmente (compressão digital IDDK algometer™, Kratos, Cotia, São Paulo,
Brasil). A gêmea-DTM apresentou menor PPT para todas as áreas
avaliadas em comparação com a gêmea-controle, ou seja, maior sensibilidade à dor nas áreas trigeminais e extra-trigeminais (Figura 1).
• A presença de hiperalgesia também foi analisada com o mesmo algômetro. Foi aplicada uma compressão constante (5 segundos) de 1,5
kg/f em cada ponto trigeminal e 2 kg/f em cada ponto extra-trigeminal. Uma pontuação representando a intensidade percebida da dor
sentida foi solicitada (escala analógica visual - zero a 10). A gêmea-DTM relatou maior intensidade de dor durante o exame, especialmente nas áreas do trigêmeo e no trapézio, região comparada à gêmea-controle, indicando um maior nível de hiperalgesia14 (Figura 2).
• Inventário Breve de Dor (IBD - Versão Reduzida, em português15):
as pontuações estão representadas pela média dos valores atribuídos
em cada dimensão de percepção (Tabela 2).
• Escala de Locus de Controle da Dor - Forma C (PLOC-C, versão
portuguesa16): observou-se que a gêmea-DTM tinha um locus de
controle maior interno e em outras pessoas (parentes, amigos) do
que a gêmea-controle, sendo o lócus de controle de ambas as iguais
em outros profissionais de saúde e ao acaso (Tabela 2).
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Tabela 1. Lista de Verificação de Comportamentos Orais: pontuações para cada item e soma total para as gêmeas
Pontuações

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

DTM

4

0

0

3

0

0

0

3

0

0

4

0

4

0

0

0

4

4

0

3

0

29

Controle

3

3

0

1

4

3

1

2

0

4

4

2

2

0

2

0

4

1

2

2

1

32

Temporal

Masseter

ATM

Trapézio

Total

Joelho

Itens – Lista de Verificação de Comportamentos Orais

Total

DTM = Disfunção Temporomandibular

8

2,5

7

2

6
5

1,5

4
1

3
2

0,5

1

Direita

Esquerda

ATM

Masseter

Temporal

Joelho

Esquerda
Hiperalgesia

PPT
Gêmea-DTM

Epicôndilo lateral

Epicôndilo lateral

ATM

Masseter

Temporal

Joelho

Epicôndilo lateral

Trapézio

ATM

Masseter

Temporal

Joelho

Epicôndilo lateral

Trapézio

Direita

Trapézio

0

0

Gêmea-DTM

Gêmea-controle

Gêmea-controle

Figura 1. Limiar de dor à pressão para as áreas trigeminais e extra-trigeminais na comparação entre as gêmeas

Figura 2. Avaliação de hiperalgesia para as áreas trigeminais e extra-trigeminais na comparação entre as gêmeas

Tabela 2. Caracterização cognitivo-comportamental-emocional de cada
irmã gêmea investigada de acordo com os protocolos de avaliação

• Questionário Central de Sensibilização (Inventário de Sensibilização Central do Português Brasileiro - BP-CSI)17: a gêmea-DTM
teve uma pontuação de 45 e a gêmea-controle de 52 (Tabela 2). O
número de locais dolorosos nas regiões trigeminais foi contado, marcado com um “X” em um mapa da dor do complexo cranioencefálico. A gêmea-DTM marcou 6 pontos, e a gêmea-controle marcou 7
pontos, diferindo sua localização (Tabela 2).
• Escala de Catastrofização da Dor (PCS)18: a gêmea-DTM teve níveis de catastrofização mais altos, considerados como um fator de
alto risco para dor crônica e ruminação, bem como impotência, do
que a gêmea-controle (Tabela 2).
• Escala de Consciência da Atenção Plena (MAAS) - versão brasileira19: observou-se que o traço de atenção plena era maior na gêmea-DTM (Tabela 2).

Instrumentos

gêmea-DTM

gêmea-controle
32

OBC*

Pontuação total de comportamentos orofaciais

29

IBD†

Percepção sensorial

1,5

3

6

2,43

Total

7,5

5,43

A (pontuação total)

45

52

B (número de diagnósticos)

3

5

Mapas
da dor

Número de áreas dolorosas na
região cranioencefálica

6

7

PLOC-C§

Locus de controle interno

13

9

Locus de controle ao acaso

10

10

Outras pessoas - locus de
controle

7

5

Outros profissionais - locus de
controle

9

9

Ruminação

10

7

Magnificação

5

6

Impotência

13

7

Total

28

20

Nível de atenção plena

47

26

Percepção interferencial
BP-CSI

‡

PCS||

MAAS¶

*OBC = Lista de Verificação de Comportamentos Orais; †IBD= Inventário Breve
da Dor; ‡BP-CSI = Inventário de Sensibilização Central; §PLOC-C = Escala de
Locus de Controle da Dor - Forma C; ||PCS = Escala de Catastrofização da Dor;
¶
MAAS = Escala de Consciência da Atenção Plena.
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Desafios diagnósticos e diagnósticos (incluindo outros diagnósticos considerados)
No início, o instrumento DC/TMD permitiu a confirmação da
DTM em uma das gêmeas e no controle não. A expectativa inicial era de que a controle não apresentasse nenhuma condição
dolorosa ou fenótipo de dor. Entretanto, apesar da ausência do
diagnóstico de DTM, a gêmea-controle apresentava dor crônica
de cefaleia primária. Isto foi um desafio para entender como diferentes diagnósticos de dor crônica poderiam se manifestar fenotipicamente em cada uma das gêmeas, considerando que ambas
têm o mesmo genótipo.
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DISCUSSÃO
Gêmeos idênticos (monozigóticos) sempre intrigaram pesquisadores, já que eles têm o mesmo genótipo ao nascer e desenvolvem
fenótipos diferentes ao longo de suas vidas, tornando-se indivíduos
completamente diferentes. Na última década, vários estudos com
gêmeos monozigóticos discordantes foram publicados, pois com
esta metodologia é possível estabelecer um desenho de estudo de
caso-controle no qual uma série de variáveis são controladas, pois
são compartilhadas entre os irmãos: material genético, ambiente
social (se criados pela mesma família), idade, sexo, entre muitos
outros20-22.
A gêmea-DTM teve maior sensibilidade à dor (menor PPT) e hiperalgesia nas áreas trigeminais e extra-trigeminais quando comparada à gêmea-controle, indicando um quadro de dor crônica
generalizada3. Estas descobertas apontam para o fato de que a experiência nociceptiva vai além dos componentes genéticos herdados e é modulada por uma série de variáveis biopsicossociais, tais
como atenção, avaliação com atribuição de significado cognitivo
e emocional de sensações percebidas, o papel da doença em relação às normas e expectativas sociais e ao comportamento, muitas
vezes mal-adaptativo2. O PPT e hiperalgesia reduzidos também
foram identificados em regiões não afetadas por DTM dolorosas,
indicando uma falta de modulação e controle da dor descendente.
Além disso, os resultados do questionário CSI para ambas sugerem uma sensibilização central do sistema de dor, o que justifica a
presença de dor referida à palpação encontrada na gêmea-DTM.
Além disso, a gêmea-DTM apresentou pontuação total do IBD
e de percepção de dor interferências com valores mais altos que a
gêmea-controle, mas com um nível inferior de percepção sensorial
da dor, representando uma interpretação cognitiva da experiência de dor talvez indicando uma maior resiliência adquirida por
experiências dolorosas anteriores. Talvez, neste caso, a diferença
tenha sido os vários procedimentos dolorosos na primeira infância
aos quais a gêmea-DTM foi submetida. Nesse caso, é interessante
notar que a intensidade sensorial da dor foi invertida para a percepção de interferência na vida das gêmeas. A gêmea-controle, que
tinha maior percepção sensorial, apresentou menor percepção de
interferência, e a gêmea-DTM, com menor percepção sensorial,
apresentou uma maior percepção de interferência da dor nas atividades diárias, corroborando o conceito de multidimensionalidade
da experiência dolorosa.
Observou-se que a gêmea-DTM teve mais pensamentos catastróficos relacionados à ruminação e impotência, com pontuações
que sugerem um alto risco de cronicidade dolorosa. O fator de
ruminação parece estar relacionado à atenção excessiva da paciente ao evento doloroso e o fator de impotência relacionado a uma
autoavaliação da incapacidade de lidar com este valor de ameaça.
A magnificação, por outro lado, com uma pontuação elevada para
a gêmea-controle de acordo com o 75º percentil previamente estabelecido, diz respeito à magnitude da importância atribuída aos
possíveis riscos de agravamento da condição, reiterando a ideia de
que ela é também uma paciente com dor crônica, embora isto não
se manifeste no sistema estomatognático23,24.
O lócus de controle da dor foi semelhante entre as gêmeas, diferindo principalmente na dimensão do lócus de controle interno,
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maior para a gêmea-DTM. Isto demonstra maior responsabilidade
interna para lidar com a dor do que a gêmea-controle. Talvez o
traço mais pronunciado de atenção plena possa contribuir para
um enfrentamento mais autônomo e otimista no gerenciamento
do próprio corpo, enquanto também pode levar a pensamentos
fixados sobre o estado doloroso e sua expectativa de melhora ou
agravamento, relacionados com a catastrofização da dor. É possível
que o aumento ou a diminuição da dor também esteja relacionado
à atenção, dependendo de para onde o foco é direcionado. Neste caso, a intervenção baseada na atenção plena contribuiria com
treinamento em não julgamento e equanimidade da atenção para
diferentes sensações corporais, por exemplo25,26.
Conhecer os níveis do traço de atenção plena em pessoas com
DTM dolorosa pode elucidar, pelo menos em parte, o nível de
consciência sobre pensamentos e comportamentos e processos
internos resultantes da presença da dor. Além disso, também
traz uma perspectiva positiva para o manejo das DTM crônicas dolorosas, contemplando o modelo biopsicossocial, com
resultados neurofisiológicos e epigenéticos18,19. Um nível mais
alto do traço de atenção plena foi observado na gêmea-DTM,
na qual o fator de ruminação parece estar relacionado à excessiva atenção da paciente ao evento doloroso e o fator de impotência relacionado a uma autoavaliação da incapacidade de lidar
com o valor de ameaça, ambos apresentados por ela também18,27.
A partir de uma visão mais ampla, esta desregulação multissistêmica do organismo leva a seu desequilíbrio interno, ou seja, à doença,
na qual a percepção da dor, acompanhada da atribuição de significado cognitivo e emocional, é a principal motivação para busca
de ajuda profissional27. Por outro lado, esta ajuda profissional tem
seu papel bem executado quando o olhar se volta para o controle
da dor e para aliviar o sofrimento daqueles que a procuram, para
aliviar os sintomas primários e prevenir as consequências da dor
não resolvida, já que um atraso no tratamento pode deprimir o
sistema imunológico28,29.
Os pontos fortes deste caso estão relacionados à possibilidade de
aplicar instrumentos específicos para analisar um modelo cognitivo-comportamental-emocional ligado a condições de dor crônica.
Mas houve limitações relacionadas à ausência de análises genéticas
e epigenéticas, que poderiam esclarecer características específicas
no DNA de cada gêmea.
CONCLUSÃO
Este relato de caso mostrou que, embora as gêmeas sejam discordantes para a DTM dolorosa, a gêmea-controle também tem um
fenótipo de dor crônica, baseado na análise cognitivo-comportamental-emocional. Entre as avaliações realizadas, a maior diferença
entre o par foi o limiar de dor à pressão e hiperalgesia das regiões
trigeminal e extra-trigeminal, e o lócus de controle interno, o que
indica uma maior sensibilidade à dor, com um melhor enfrentamento da experiência dolorosa para a gêmea-DTM. A análise genética e epigenética poderia destacar outras particularidades destas
manifestações. Este estudo pressupõe que a exposição a experiências dolorosas na primeira infância tornou a gêmea-DTM mais
sensibilizada e moldou sua capacidade de enfrentamento da experiência de dor relacionada à DTM.
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INSTRUÇÕES AOS AUTORES

ESCOPO E INFORMAÇÕES DO PERIÓDICO
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conhecimento interessados no estudo e no tratamento da dor, sejam membros ou
não da SBED.
Os autores são totalmente responsáveis pelos artigos. A periodicidade é trimestral
e, desde maio de 2020, os artigos também têm sido publicados na modalidade de
publicação avançada ou Ahead of Print (AOP). Todos os trabalhos submetidos são
revisados por pares e a revista cumpre os Uniform Requirements of Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (URM - International Committee of Medical Journal
Editors - ICMJE).
Os artigos recebidos são enviados a três ou cinco revisores, que são solicitados a informar se aceitam ou não a revisão dentro de 3 dias. Após aceitar a revisão do artigo, a
avaliação deve ser devolvida em até 15 dias. Os artigos que requerem ajustes são devolvidos aos autores. Após a resposta dos autores, os artigos são reavaliados pelos mesmos revisores que fizeram a primeira avaliação ou por revisores escolhidos pelo Editor.
O BrJP aceita a submissão de artigos com, no máximo, 4000 palavras (excluindo
página de título, resumo, referências, tabelas, figuras e legendas). Permite-se um total
de seis ilustrações (tabelas e/ou figuras).
Artigos sem resposta dos autores após seis meses serão rejeitados, mas podem ser
reapresentados para consideração de publicação. Haverá tantas revisões quanto necessário, sendo a decisão de aprovação final tomada pelo Editor. Os autores devem
garantir que nenhum dos materiais viole qualquer direito autoral existente ou um
direito de terceiros.
O BRJP segue as Declarações de Política Editorial do Council of Science Editors
(CSE). Informações adicionais sobre aspectos éticos e má conduta podem ser encontradas no site (http://www.dor.org.br) e no sistema de submissão online. O processo
de avaliação é muito rigoroso e o anonimato entre autores e revisores é protegido. A
revista não cobra os autores da submissão dos artigos. Os manuscritos submetidos
estão sujeitos à avaliação por meio de ferramentas para detectar plágio, duplicação
ou fraude, e sempre que essas situações forem identificadas, o Editor entrará em contato com os autores e suas instituições. Se tais situações forem detectadas, os autores
devem estar preparados para uma recusa imediata do manuscrito. Se o Editor não
estiver ciente desta situação antes da publicação, a seguinte edição trará uma isenção
de responsabilidade. Os autores terão acesso aberto através do portal https://sbed.org.
br/publicacoes-publicacoes-bjp.
BRAZILIAN JOURNAL OF PAIN web site pode ser acessado em https://brjp.org.br/.
INTRODUÇÃO
Condições para submissão
Autores: (1) asseguram que o manuscrito é um estudo original que não foi publicado anteriormente; (2) asseguram que o manuscrito não está em consideração por
nenhuma outra editora; (3) aceitam total responsabilidade pela exatidão de todo o
conteúdo, incluindo achados, citações, citações e referências contidas no manuscrito; (4) liberam e atribuem todos os direitos de publicação do manuscrito ao SBED
e a editora; (5) divulgam na seção de reconhecimento e na página título quaisquer
conflitos de interesse relacionados à pesquisa ou ao manuscrito; (6) divulgam na
página de título qualquer apresentação prévia da pesquisa, manuscrito ou resumo;
(7) * asseguram que a autoria foi concedida apenas àqueles indivíduos que contri© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

buíram substancialmente para a pesquisa ou manuscrito; (8) divulgam na seção
de métodos do manuscrito que qualquer investigação envolvendo seres humanos
ou o uso de dados de pacientes para fins de pesquisa foi aprovada pelo comitê de
ética em pesquisa da instituição em que a pesquisa foi conduzida de acordo com
a Declaração da Associação Médica Mundial (www.wma.net) e que qualquer consentimento informado de indivíduos humanos foi obtido conforme necessário; (9)
divulgam na seção de métodos do manuscrito que qualquer investigação envolvendo animais para fins de pesquisa foi aprovada pelo comitê de atenção animal sobre
ética em pesquisa na instituição; (10) anexam documentos que mostram todas as
permissões relevantes para publicar citações, textos, tabelas ou ilustrações de fontes
com direitos autorais; (11) divulgam nas referências do manuscrito e/ou notas de
rodapé de tabela/figura a citação completa e permissão do proprietário de direitos
autorais, conforme necessário.
Manuscritos que reportam dados de novas substâncias químicas não serão considerados a menos que a estrutura e a caracterização farmacológica, incluindo seletividade
e formulação relevante, sejam relatados ou descritos diretamente em uma publicação
anterior revisada por pares.
*Papel dos autores: O BrJP respeita os Critérios de Autoria, conforme definido pelo
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Visite http://www.
icmje.org/index.html para revisar os critérios e determinar se os contribuintes devem
ser listados como autores ou listados nos reconhecimentos. Não é aceitável atribuir
autoria àqueles que não cumprem os requisitos estabelecidos pelo ICMJE. Da mesma forma, é inaceitável excluir indivíduos que atendem aos requisitos de autoria.
Espera-se que cada pessoa listada como autora tenha participado da elaboração do
manuscrito de forma significativa. Embora o BrJP endosse os requisitos de autoria
do ICMJE, o Conselho Editorial não está em condições de julgar questões de autoria
contestadas. Estes devem ser resolvidos pelos autores ou pela instituição responsável
pela pesquisa. Caso sejam necessárias orientações adicionais, os autores devem consultar as diretrizes da Comissão de Ética em Publicação para disputas de autoria em
https://bit.ly/3Ef2MJw.
CHECKLIST PARA SUBMISSÃO
Todos os manuscritos devem ser submetidos de forma online no endereço https://
www.gnpapers.com.br/brjp/default.asp.
Questões podem ser direcionadas para a secretaria pelo endereço brjp-contato@dor.
org.br.
De forma antecipatória, você está convidado a usar esta lista para realizar uma verificação inicial e revisão final de sua submissão antes de enviá-la ao BrJP para apreciação.
Verifique a seção relevante nestas instruções aos autores para obter mais detalhes.
Certifique-se de que os seguintes itens estão presentes em seus arquivos antes de enviar seu manuscrito:
Página do título
• Título
• Título abreviado
• Descritores
• Destaques (3 a 5 pontos principais sobre o artigo)
• Nome completo dos autores, suas afiliações (departamento, instituição, cidade/estado/país, endereço de e-mail) e ORCID
• Autor correspondente com detalhes de contato: nome do autor e endereço de e-mail
• Declaração de conflito de interesse
• Contagem de palavras
Manuscrito
• Resumo
• Texto principal (seguindo guideline recomendado de acordo com o tipo de estudo)

• Informações éticas (número de aprovação, nome do Comitê de Ética, demais informações pertinentes)
• Referências (seguindo normas do BrJP, de forma padronizada)
• Figuras (com legendas, em escala de cinza e devidamente citadas no texto)
• Tabelas (com título, legendas e/ou notas de rodapé e devidamente citadas no texto)
• Fonte de suporte
• Reconhecimento/agradecimento (a pessoas, instituições e/ou agências de fomento)
• Arquivos suplementares (quando aplicável)
Demais verificações sugeridas:
• Manuscrito foi revisado quanto a questões de ortografia e de correção gramatical
• Conforme indicado na seção “tipo de estudos”, os autores deverão apresentar uma
lista de verificação do checklist/guideline utilizado para elaboração do manuscrito,
ao final do artigo.
• Todas as referências listadas são realmente citadas no texto, e vice-versa
• Permissão de uso de ilustrações foi obtida para uso de material protegido por direitos autorais de outras fontes (incluindo a internet) ou os autores assumem responsabilidade por elaboração de ilustrações próprias
• Autores fornecem declaração de conflito de interesses, mesmo que não tenham
interesses concorrentes para declarar
• As políticas de revistas detalhadas neste guia foram revisadas
• Sugestões de revisores e detalhes de contato fornecidos (e-mail), com base nos requisitos da revista
CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
Direitos dos Autores
Os autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista BrJP e a SBED o direito
de primeira publicação, sendo o trabalho simultaneamente licenciado sob CC BY,
o que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do
trabalho e publicação inicial nesta revista. Após a aceitação de um artigo, os autores
serão solicitados a preencher um Acordo de Publicação de Revistas para atribuir à
Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED) os direitos autorais do manuscrito
e quaisquer tabelas, ilustrações ou outros materiais submetidos à publicação como
parte do manuscrito em todas as formas e mídias (agora conhecidas ou posteriormente desenvolvidas), em todo o mundo, em todos os idiomas, para o termo completo
de direitos autorais, a partir de quando o artigo é aceito para publicação. Um e-mail
será enviado ao autor correspondente confirmando o recebimento do manuscrito
juntamente com um formulário Acordo de Publicação ou um link para a versão on-line deste contrato.
Autoria e mudança de autoria
Todos os autores devem ter feito contribuições substanciais para todos os seguintes:
1. a concepção e o desenho do estudo, ou aquisição de dados, ou análise e interpretação dos dados;
2. elaborar o artigo ou revisá-lo criticamente para conteúdo intelectual importante;
3. aprovação final da versão a ser submetida.
Para reconhecer contribuições individuais de autores, reduzindo disputas de autoria
e facilitando a colaboração, os autores são obrigados a mencionar a contribuição de
cada autor na página de título baseada na declaração de autoria conforme Contributor
Roles Taxonomy (CRediT). As principais atividades correspondem à Conceituação,
Metodologia; Software; Validação; Análise formal; Investigação; Recursos; Análise de
Dados; Redação - Rascunho Original; Redação - Revisão & Edição; Visualização;
Supervisão; Administração de projetos; Aquisição de financiamento, cuja definição
pode ser verificada em https://www.elsevier.com/authors/policies-and-guidelines/
credit-author-statement.
Espera-se que os autores considerem cuidadosamente a lista e a ordem dos autores antes de submeter seu manuscrito e forneçam a lista definitiva de autores no momento
da submissão original. Qualquer adição, exclusão ou rearranjo dos nomes autorais na
lista de autoria deve ser feito somente antes da publicação do manuscrito e somente
se aprovado pelo Editor da revista. Para solicitar tal alteração, o Editor deve receber
o seguinte do autor correspondente: a) motivo da alteração na lista de autores e (b)
confirmação por escrito (e-mail, carta) de todos os autores de que concordam com a
adição, remoção ou rearranjo. No caso de adição ou remoção de autores, isso inclui a
confirmação do autor sendo adicionado ou removido. As solicitações que não forem
enviadas pelo autor correspondente serão encaminhadas pela secretaria da revista ao
autor correspondente, que deverá seguir o procedimento conforme descrito anteriormente. Note que: (1) os administradores de revista informarão aos Editores sobre

tais solicitações e (2) a publicação do manuscrito aceito em uma edição online será
suspensa até que a autoria seja acordada.
Declaração de conflito de interesse
Todos os autores devem divulgar quaisquer relações financeiras e pessoais com outras
pessoas ou organizações que possam influenciar inapropriadamente (viés) seu trabalho. Exemplos de potenciais interesses concorrentes incluem emprego, consultoria,
propriedade de ações, honoraria, testemunho de especialistas pagos, pedidos/registros
de patentes e subvenções ou outros financiamentos.
Os autores devem divulgar quaisquer interesses em dois lugares:
1. Uma declaração de interesse sumária no arquivo da página de título. Se não há
interesse em declarar, então, deve mencionar: “Declarações de interesse: nenhuma”.
Esta declaração será publicada, em última instância, se o artigo for aceito.
2. Divulgações detalhadas como parte de um formulário separado de Declaração de
Conflito de Interesse, que faz parte dos registros oficiais da revista. É importante
que interesses potenciais sejam declarados em ambos os lugares e que as informações
correspondam entre si.
Verificação de originalidade e validade do manuscrito
A apresentação de um artigo implica que o trabalho descrito não foi publicado anteriormente (exceto sob a forma de resumo, palestra publicada ou tese acadêmica), que não
está em consideração para publicação em outros lugares, que sua publicação é aprovada
por todos os autores e tacitamente ou explicitamente pelas autoridades responsáveis
onde o trabalho foi realizado, e que, se aceito, não será publicado em outros lugares da
mesma forma, em inglês ou em qualquer outro idioma, incluindo eletronicamente sem
o consentimento por escrito do titular dos direitos autorais. Para verificar a originalidade, seu artigo pode ser verificado pelo serviço de detecção de originalidade Crossref
Similarity Check em https://www.crossref.org/services/similarity-check/. Embora os
editores façam todos os esforços para garantir a validade dos manuscritos publicados, a
responsabilidade final recai sobre os autores, não com a BrJP, seus editores ou revisores.
Origem de financiamento
Os autores são solicitados a identificar agências ou instituições que forneceram apoio
financeiro para a condução da pesquisa e/ou preparação do artigo e para descrever
brevemente o papel dos patrocinadores, se houver, no desenho do estudo; na coleta,
análise e interpretação dos dados; na redação do relatório; e na decisão de submeter o
artigo para publicação. Se a fonte de financiamento não teve esse envolvimento, então
isso deve ser declarado.
Copyright
O contrato de transferência de direitos autorais e os formulários de Conflito de Interesse do ICMJE devem ser preenchidos e enviados pelo autor correspondente na
apresentação original. Os coautores são obrigados a preencher ambos os formulários
na fase de revisão. Todos os autores são obrigados a informar sobre o registro de ensaio
clínico e um Formulário de Conflito de Interesse do ICMJE. Uma vez que tenhamos
recebido todos os formulários de todos os autores, sua revisão será atribuída aos editores. Se você tiver questões sobre este processo, por gentileza, entre em contato com
a secretaria pelo endereço brjp@dor.org.br.
Permissões
Autores devem submeter permissão por escrito do proprietário de direitos autorais
(geralmente o editor) para usar citações diretas, tabelas ou ilustrações que apareceram
em forma de direitos autorais em outros lugares, juntamente com detalhes completos
sobre a fonte.
Consentimento informado e anonimato do paciente
Estudos sobre pacientes ou voluntários exigem aprovação do comitê de ética e consentimento informado, que devem ser documentados no artigo. Consentimentos,
permissões e liberações apropriados devem ser obtidos quando um autor desejar
incluir detalhes do caso ou outras informações pessoais ou imagens de pacientes e
quaisquer outros indivíduos. Os consentimentos escritos devem ser retidos pelo autor, mas as cópias não devem ser fornecidas à revista. Somente se especificamente
solicitado pela revista em circunstâncias excepcionais (por exemplo, se surgir uma
questão legal), o autor deve fornecer cópias dos consentimentos ou provas de que tais
consentimentos foram obtidos.
A menos que os autores tenham permissão por escrito do paciente (ou, quando aplicável, dos parentes mais próximos), os dados pessoais de qualquer paciente incluído

em qualquer parte do artigo e em quaisquer materiais complementares (incluindo
todas as ilustrações) devem ser removidos antes da submissão.
É responsabilidade do autor garantir que o anonimato do paciente seja cuidadosamente protegido. Para fotografias, o autor deve obter permissão por escrito e assinado
do paciente se o paciente for reconhecível, via documento específico que autoriza
uso de imagem para fins de pesquisa e/ou ensino, também retidos pelos autores. O
autor deve declarar em seu manuscrito que o consentimento informado foi solicitado
e concedido.
Também se faz importante fazer menção textual à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 (https://bit.
ly/35r177b), ampliam, juridicamente, a proteção ao sujeito de pesquisa.
Ética com animais de laboratório
Todos os estudos com animais devem cumprir as diretrizes do ARRIVE (ver seção
‘tipo de estudos’) e devem ser realizados de acordo com a Lei de Animais (Procedimentos Científicos) do Reino Unido (1986), Diretiva da UE 2010/63/UE para experimentos em animais, Guia Nacional dos Institutos de Saúde para o Cuidado e Uso
de Animais de Laboratório (NIH Publicações nº 8023), a Lei Federal nº 11.794/08
(Lei Arouca), Diretriz brasileira de prática para o cuidado e utilização de animais para
fins científicos e de ensino (DBPA). Os autores devem indicar claramente no artigo
que tais diretrizes foram consideradas e seguidas. O sexo dos animais deve ser indicado e, quando e se for o caso, a possível interferência do sexo nos resultados do estudo.
Uso de linguagem inclusiva
A linguagem inclusiva reconhece a diversidade, transmite respeito a todas as pessoas,
é sensível às diferenças e promove igualdade de oportunidades. O conteúdo: 1. não
deve fazer suposições sobre crenças ou compromissos de qualquer leitor; 2. não deve
conter nada que possa implicar que um indivíduo seja superior ao outro por idade,
sexo, cor, etnia, cultura, orientação sexual, deficiência ou condição de saúde; 3. deve
usar linguagem inclusiva em toda a extensão do documento. Os autores devem garantir que a escrita esteja livre de preconceitos, estereótipos, gírias, referência à cultura
dominante e/ou suposições culturais. Aconselhamos buscar a neutralidade de gênero
usando substantivos plurais (“médicos, pacientes/clientes”) como padrão/sempre que
possível para evitar usar “ele, ela”, ou “ele/ela”.
Recomendamos evitar o uso de descritores que se referem a atributos pessoais como
idade, sexo, cor, etnia, cultura, orientação sexual, deficiência ou condição de saúde,
a menos que sejam relevantes e válidos. Essas diretrizes são feitas como um ponto de
referência para ajudar a identificar a linguagem apropriada, mas não são exaustivas
ou definitivas.
SUBMISSÃO DE ARTIGOS
Os artigos devem ser enviados online através da plataforma https://www.gnpapers.
com.br/brjp/default.asp, incluindo o documento de Cessão de Direitos Autorais,
disponível na pasta de publicações do portal https://sbed.org.br/publicacoes-publicacoes-bjp, devidamente assinado pelo(s) autor(s).
Uma Carta de Submissão deve ser enviada juntamente com os arquivos do manuscrito, contendo informações sobre originalidade, conflito de interesses, fontes patrocinadoras, indicação de potenciais revisores, bem como a confirmação de que o artigo
não está sob avaliação de outra revista e não foi publicado anteriormente. Esta carta
também deve confirmar que o artigo, se aceito, terá direito a publicação exclusiva no
BrJP, e que respeita aspectos éticos, no caso de estudos envolvendo animais ou seres
humanos.
Os artigos podem ser enviados em português ou inglês. A publicação impressa será
em português e a publicação eletrônica em português e inglês. Os autores têm a responsabilidade de declarar conflito de interesses no próprio manuscrito, bem como
reconhecer o apoio financeiro quando apropriado. O BrJP considera a publicação
duplicada ou fragmentada da mesma pesquisa uma infração ética e é cuidadosa no
uso de mecanismos para encontrar semelhanças de texto e detectar plágio.
PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO
BrJP aceita submissão online de manuscritos através do GNPapers. O site contém
instruções e avisos de como usar o sistema, guia da criação e arte eletrônica e suporte
de documentação.
Todos os manuscritos devem ser submetidos online via GNPapers, por meio do endereço https://www.gnpapers.com.br/brjp/default.asp.
Se você já fez submissão anterior no BrJP, você já tem uma conta no sistema e pode
usar suas mesmas credenciais de login ou clicar em “Enviar nome de usuário/senha”,

caso você não lembre de suas credenciais para tê-las enviadas por e-mail. Se você
nunca submeteu manuscrito ao BrJP, consulte as instruções para usuários iniciantes.
Revisão editorial
A Editora-Chefe do BrJP, Josimari M. DeSantana, e os editores associados fazem uma
revisão inicial de todas as submissões.
Se você tiver problemas com o Editorial Manager ou tiver qualquer dúvida, por gentileza, contate a secretaria por e-mail brjp-contato@dor.org.br.
PREPARANDO A SUBMISSÃO
Revisão duplamente cega
Este periódico usa revisão duplamente cega, o que significa que as identidades dos
autores são ocultas dos revisores, e vice-versa.
Para facilitar isso, inclua uma página de título separadamente do manuscrito cego.
Página de título (com detalhes dos autores).
Na página de título, os autores devem incluir todos os detalhes de autoria, informações ORCID (ver https://orcid.org/register se você ainda não está registrado),
detalhes do autor correspondente. Por favor, indique claramente os nomes e sobrenomes de cada autor e verifique se todos os nomes estão escritos com precisão.
Apresentar os endereços de afiliação dos autores (onde o trabalho real foi feito)
abaixo dos nomes. Indique todas as afiliações com numerais arábicos sobrescritos
imediatamente após o nome do autor e em frente ao endereço apropriado. Forneça
o endereço postal completo de cada afiliação, incluindo o nome do país e o endereço de e-mail de cada autor.
Autor correspondente. Indique claramente quem lidará com a correspondência em
todas as etapas da análise e publicação, e também após a publicação. Essa responsabilidade inclui responder a quaisquer consultas futuras sobre o manuscrito. Certifique-se
de que o endereço de e-mail seja dado e que os detalhes de contato sejam mantidos
atualizados pelo autor correspondente. Assim, é necessário informar da seguinte forma: “Correspondência para: ‘nome do autor’ e ‘endereço de e-mail’.
Contato. Se um autor se mudou desde que o trabalho descrito no artigo foi feito, ou
estava visitando na época, um ‘Endereço presente’ (ou ‘Endereço permanente’) pode
ser indicado como uma nota de rodapé para o nome desse autor. O endereço em que
o autor realmente fez a obra deve ser mantido como o principal endereço de afiliação.
Letras sobrescritas são usadas para tais notas de rodapé.
ORCID. ORCID (Open Researcher and Contributor ID em português ID Aberto
de Pesquisador e Contribuidor) é um código alfanumérico não proprietário para
identificação exclusiva de cientistas e seus colaboradores, fornecendo identidade
persistente para os seres humanos, semelhante ao que é criado para as entidades
de conteúdo relacionadas nas redes digitais pela identificadores digitais de objeto
(DOIs). Seu número ORCID deve obrigatoriamente ser informado na página de
título. Caso ainda não tenha o seu ORCID, o cadastro pode ser realizado em https://orcid.org/register.
Descritores. Imediatamente após o resumo, forneça no máximo seis palavras-chave,
usando a ortografia americana e evitando termos gerais e plurais e múltiplos conceitos
(evite, por exemplo, ‘e’, ‘de’). Evite uso de abreviaturas: somente abreviaturas firmemente estabelecidas no campo podem ser elegíveis. Esses descritores serão usados para
fins de indexação. De preferência, os descritores devem ser selecionados no Banco de
Dados MeSH em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.
Destaques. Os destaques são obrigatórios para este periódico, pois ajudam a aumentar a capacidade de descoberta de um artigo através de mecanismos de busca, consistindo em uma lista de pontos principais que capturam os novos resultados de sua
pesquisa, bem como novos métodos que foram usados durante o estudo (conforme
for pertinente). Os destaques devem ser enviados no arquivo da página de título logo
após o autor correspondente. Por favor, use ‘Destaques’ e inclua 3 a 5 pontos principais (máximo de 85 caracteres, incluindo espaços, por cada ponto apresentado).
ESTRUTURA PRINCIPAL DE ARTIGOS ORIGINAIS
Manuscrito cego (nenhum detalhe dos autores): principal parte do artigo (incluindo
referências, figuras, tabelas e quaisquer reconhecimentos) não deve incluir nenhuma
informação de identificação, como nomes de autores ou afiliações.
Resumo. Os resumos devem trazer as principais informações do manuscrito. Como
o próprio artigo, os resumos devem incluir todos os elementos do IMRaC: Introdução, Métodos, Resultados e Conclusão. Inicialmente, na introdução, os autores
devem fornecer uma visão geral ampla de todo o estudo, escrever a hipótese ou a
questão da pesquisa que ele tenta resolver e porque o leitor deve se interessar. Duas a
três frases podem ser suficientes para destacar a ideia principal, seguida do objetivo.

Em seguida, a seção de métodos deve informar o tipo de estudo, o procedimento de
coleta de dados, incluindo descrições de variáveis, instrumentos, software ou participantes/grupos de participantes. Também devem ser apresentadas a linha do tempo
e métodos analíticos. Os principais resultados devem ser apresentados, comparando
grupos quando necessários e apresentando valores entre parênteses. A seção de discussão explica a conclusão final e suas ramificações. A seção de discussão muitas vezes vai
além do escopo do próprio projeto, incluindo as implicações da pesquisa ou o que ela
adiciona ao seu campo como um todo.
Introdução. Nesta seção, autores devem sucintamente descrever o escopo e o conhecimento prévio baseado em evidência (estado da arte) para o delineamento da pesquisa, tendo como base referências bibliográficas relacionadas ao tema, preferencialmente mais recentes conforme possível. Adicionalmente, a lacuna de conhecimento
ou o problema em questão deve ser apresentado. Ao final, deve incluir o objetivo da
pesquisa de forma clara e a relevância do assunto estudado.
Métodos. Informações específicas sobre métodos podem ser vistas na seção “Tipos de
Artigo” uma vez que cada tipo de manuscrito requer itens distintos. Devemos reforçar
que as diretrizes do relatório devem ser utilizadas para qualquer tipo de artigo.
Resultados. Devem ser descritos de forma objetiva, elucidados por figuras e tabelas
quando necessário. Incluir análises realizadas e seus resultados.
Discussão. Nesta seção, os autores devem discutir seus resultados e três fases diferentes para cada conjunto de achados devem ser consideradas: interpretação dos resultados, uso de publicação anterior para confirmar ou refutar achados e considerações
dos autores a cada tópico discutido. Informações anteriores devem ser devidamente
citadas. A discussão pode ser dividida opcionalmente em subcapítulos. Limitações
do estudo, implicações clínicas (sempre quando adequadas), informações sobre a importância/relevância e perspectivas para pesquisas futuras são requeridos de forma
obrigatória.
Conclusão. Conclusões devem ser concisas e diretamente responder aos objetivos do
estudo. Nenhum comentário extra é necessário.
Agradecimentos. Os agradecimentos devem ser apresentados em uma seção separada no final do artigo antes das referências, não se incluem, portanto, na página
do título, como uma nota de rodapé. Liste aqui os indivíduos que prestaram ajuda
durante a pesquisa (por exemplo, fornecendo ajuda linguística, assistência de escrita
ou leitura de prova do artigo, etc.).
Fontes de financiamento. Liste as fontes de financiamento desta maneira padrão
para facilitar a conformidade com os requisitos do financiador:
Financiamento. Este trabalho foi apoiado pelo xxxxxxxxxxx [número de projeto
xxxx, yyyy]; yyyyyyyyyy [número de projeto yyyyyyyyyy].
Não é necessário incluir descrições detalhadas sobre o programa ou tipo de subsídios e
prêmios. Quando o financiamento é de uma bolsa de bloco ou outros recursos disponíveis para uma universidade, faculdade ou outra instituição de pesquisa, apresentar o
nome do instituto ou organização que forneceu o financiamento.
Se nenhum financiamento foi fornecido para a pesquisa, por favor, inclua a seguinte
frase:
Esta pesquisa não recebeu nenhuma subvenção específica de agências de fomento nos
setores público, comercial ou sem fins lucrativos.
Referências. Referências devem seguir estilo Vancouver (http://www.icmje.org).
Figuras e Tabelas. Devem ser enviadas em arquivo separado do manuscrito principal. Deve ser inserida a quebra de página entre cada ilustração. Deve ser enviado
em formato que permite edição (figuras em Excel e tabelas em Word, por exemplo).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Resumo. Ao preencher o processo de submissão do seu manuscrito, os autores deverão inserir o texto em português e em inglês em um campo específico na plataforma,
logo seguido pelos descritores (de 3 a 6, quais devem estar incluídos no Descritores
em Saúde (DeCs) ou MeSH Database.
Estilo. O padrão do estilo do manuscrito seguindo o American Medical Association
Manual of Style (10th edition). Stedman’s Medical Dictionary (27th edition) and
Merriam Webster’s Collegiate Dictionary (10th edition) deve ser usado como referência padrão.
Mantenha o layout do texto o mais simples possível. A maioria dos códigos de formatação será removida e substituída no processamento do artigo. Em particular, não use
as opções do processador de texto para justificar texto ou para hifenizar palavras. No
entanto, use negrito, itálico, subscritos, sobrescritos etc.
Consulte fármacos e agentes terapêuticos por seus nomes genéricos ou químicos aceitos, e não os abrevie. Use números de código somente quando um nome genérico

ainda não estiver disponível. Nesse caso, forneça o nome químico e uma figura dando
a estrutura química do fármaco.
Capitalize os nomes comerciais dos fármacos e coloque-os entre parênteses após os
nomes genéricos. Além disso, capitalize todos os equipamentos e aparelhos utilizados
na seção de métodos. Para cumprir direito de marca, inclua o nome e a localização
(cidade e estado e país) do fabricante de qualquer equipamento mencionado no manuscrito seguido pelo símbolo de marca registrada (®). Use o sistema métrico para
expressar unidades de medida e graus Celsius para expressar temperaturas, e use unidades SI em vez de unidades convencionais.
É importante que o arquivo seja salvo no formato nativo do processador de texto
usado. O texto deve estar em formato de coluna única.
Ao preparar tabelas, se estiver usando uma grade, use apenas uma grade para cada
tabela individual e não uma grade para cada linha. Se não for utilizada uma grade, use
guias, não espaços, para alinhar colunas. Tabelas têm apenas três linhas horizontais:
uma acima e outra abaixo do cabeçalho e uma terceira na parte inferior da tabela. O
texto eletrônico deve ser preparado de forma muito semelhante a dos manuscritos
convencionais. Observe que os arquivos de origem de figuras, tabelas e gráficos de
texto serão necessários se você incorporar ou não suas figuras no texto. Para evitar
erros desnecessários, aconselha-se usar as funções de ‘verificação gramatical’ do processador de texto.
Fórmula matemática. Envie equações matemáticas como texto editável e não como
imagens. Apresentar fórmulas simples em consonância com o texto normal sempre
que possível e usar a barra (/) em vez de uma linha horizontal para pequenos termos
fracionados, por exemplo, X/Y. Em princípio, as variáveis devem ser apresentadas em
itálico. Número consecutivo de equações devem ser exibidos separadamente do texto
(se referido explicitamente no texto).
Notas de rodapé. As notas de rodapé devem ser usadas com moderação. Numera-se
consecutivamente ao longo do artigo. Muitos processadores de texto podem construir
notas de rodapé no texto, e esse recurso pode ser usado. Caso contrário, indique a
posição das notas de rodapé no texto e liste as notas de rodapé separadamente no final
do artigo. Não inclua notas de rodapé na lista de referência.
Estilo das referências. Submissões devem aderir ao estilo de referência Vancouver.
Recomenda-se que os autores organizem suas referências usando softwares tais com
Endnote, Mendeley ou Zotero.
Citar referências literárias no texto deve ser presente como um número de sobrescrito
da seguinte forma: “Dor dor dor dor dor dor4.” Para múltiplas referências no texto,
use o formato “Dor dor dor4,5.” ou “Dor dor dor dor dor dor dor4-7,10.” (com uma
vírgula e sem espaços).
‐ Todas as referências citadas no texto devem ser listadas no final do artigo. Eles devem ser numerados, espaça duplo e organizados alfabeticamente pelo sobrenome do
primeiro autor.
‐ Todos os autores devem estar listados nas referências; o uso de et al. não é aceitável.
‐ Os títulos de revistas devem ser abreviados de acordo com o Índice Médico da
Biblioteca Nacional de Medicina. Consulte o FAQ do site da NLM sobre como
encontrar periódicos Index Medicus: www.nlm.nih.gov/services/aim.html.
‐ Dados inéditos, comunicações pessoais, resumos que não podem ser recuperados
por leitores casuais (por exemplo, resumos de reunião que requerem login em um
site somente para membros) e outros materiais inacessíveis não devem ser listados
como referências. Materiais não publicados podem ser citados em parênteses dentro
do texto.
‐ URLs devem ser incluídos para todas as referências que são acessíveis publicamente
através da Internet.
Figuras. O BRJP tem diretrizes rigorosas sobre qualidade de imagem. Você deve
garantir que seus números sigam essas regras. A falha no fornecimento de arquivos no
formato especificado abaixo resultará na volta das imagens para re-formatação. Isso
pode levar a um atraso associado na revisão e publicação de seu manuscrito.
A) Criação de obras de arte digitais
Conheça os requisitos de publicação para Arte Digital: http://links.lww.com/ES/A42.
Crie, digitalize e salve sua obra de arte e compare sua figura final com a lista de verificação da linha de guias de arte digital (abaixo).
Envie cada figura para o Editor Manager em conjunto com seu texto e tabelas do
manuscrito.
B) Lista de verificação da linha de arte digital
Aqui estão os fundamentos para ter em vigor antes de submeter sua arte digital
ao BrJP:
O trabalho artístico deve ser salvo como arquivos TIFF, PDF, Word Doc, PPT
ou EPS.

O trabalho artístico é criado como o tamanho real (ou ligeiramente maior) que aparecerá no diário. (Para ter uma ideia do tamanho das imagens devem ser quando elas
imprimem, estude uma cópia do diário ao qual deseja enviar. Meça a obra de arte
tipicamente mostrada e dimensione sua imagem para combinar).
Corte qualquer espaço branco ou preto ao redor da imagem. Diagramas, desenhos,
gráficos e outras linhas de arte devem ser vetoriais ou salvos em uma resolução de pelo
menos 1200 dpi. Se a arte for criada em um programa do MS Office, converta-se em
um PDF de alta res. Se o processo de criação de PDF for unifamiliar, envie o doc do
Ms Office.
Fotografias, radiografias e outras imagens de meio-tom devem ser salvas em uma
resolução de pelo menos 300 dpi.
Fotografias e radiografias com texto devem ser salvas como postscript ou com uma
resolução de pelo menos 600 dpi.
Cada figura deve ser salva e enviada como um arquivo separado usando números sequenciais. As figuras não devem ser incorporadas no arquivo de texto do manuscrito.
Pontos gerais:
• Certifique-se de usar letras uniformes e dimensionamento de sua obra de arte original.
• Incorpore as fontes usadas se o aplicativo fornecer essa opção.
• Procure usar as seguintes fontes em suas ilustrações: Arial, Courier, Times New
Roman, Symbol ou use fontes semelhantes.
• Numerar as ilustrações de acordo com sua sequência no texto, consecutivamente
em seu manuscrito.
• Números na legenda da figura na ordem em que são discutidos.
• Use uma convenção lógica de nomeação para seus arquivos de arte.
• Forneça legendas para ilustrações separadamente.
• Dimensione as ilustrações próximas às dimensões desejadas da versão publicada.
• Envie cada ilustração após seção de referência no arquivo manuscrito.
• Certifique-se de que as imagens coloridas sejam acessíveis a todos, incluindo aquelas
com visão colorida prejudicada.
Por favor, não faça isso.
• Fornecer arquivos otimizados para uso de tela (por exemplo, GIF, BMP, PICT,
WPG); estes normalmente têm um número baixo de pixels e conjunto limitado de
cores.
• Fornecer arquivos com resolução muito baixa.
• Enviar gráficos desproporcionalmente grandes para o conteúdo.
Cor das figuras. Todas as figuras aparecerão em escala de cinza, seja no formato online ou impresso, conforme enviado pelos autores e aprovado pelo conselho editorial/
revisores.
Legenda das figuras. As legendas devem ser submetidas a todos os números. Forneça
a cada ilustração um título e uma legenda explicativa. O título deve fazer parte da
legenda; não reproduzir o título e a legenda sobre a figura em si. Elas devem ser breves
e específicas e aparecer em uma página de manuscrito separada após as referências no
mesmo arquivo. Cada legenda deve começar com uma breve declaração que identifica a figura. Cada legenda deve ser numerada consecutivamente com algarismos árabes
(ou seja, Figura 1, Figura 2, etc.), e deve começar com o número da ilustração a que se
referem. Explique todos os símbolos e abreviaturas usados na figura. Use marcadores
de escala na imagem para micrografias eletrônicas e indique o tipo de mancha usada
para tecido, se este for o caso.
Tabelas. As tabelas podem ser incluídas no documento do manuscrito em uma página de manuscrito separada após as referências no mesmo arquivo. Não carregue
imagens de tabelas. Toda matéria tabular deve ser editável (no Word). Uma imagem
de uma tabela, como uma digitalização, não é aceitável para publicação. As tabelas,
com suas legendas, devem ser inteligíveis com referência mínima ao texto. Tabelas
de dados numéricos devem ser digitadas (espaçadas duplamente) em uma página
separada, numeradas em sequência com numerais arábicos (ou seja, Tabela 1, Tabela
2, etc.), fornecidas com um título/título, e referidas no texto como Tabela 1, Tabela
2, etc. Forneça uma descrição detalhada de seu conteúdo e quaisquer notas de rodapé
abaixo do corpo da tabela.
Promoção de artigos individuais nas mídias sociais. Na fase de revisão, os autores
serão convidados a inserir uma pergunta em re-submissão a ser usada para fins de
mídia social. Por favor, componha uma pergunta para a qual o assunto, tópico ou
título do seu artigo é uma resposta. Faremos sua pergunta, anexaremos o endereço
web do seu jornal e usaremos para a promoção de mídia social da SBED. Exemplo de
pergunta composta pelo autor: Qual é a relação entre dor e medo em pacientes com
fibromialgia? A resposta é o título do artigo do autor, como neste exemplo “O medo
é um preditor para aumentar a dor em pacientes com fibromialgia”, que o Escritório
Editorial BrJP® se traduzirá em uma URL bit.ly (um endereço web encurtado) e

anexá-lo à questão. O produto final, a pergunta e o endereço da web encurtado, é a
mensagem que promoveremos nas mídias sociais, para aumentar a conscientização e
direcionar o tráfego para o conteúdo publicado. O que todo mundo vai ver nas redes
sociais: Qual é a relação entre dor e medo em pacientes com fibromialgia? http://bit.
ly/vvXvxV, por exemplo.
TIPOS DE ARTIGOS
A revista considerará apenas a publicação de trabalhos que incluam informações suficientes para permitir a replicação por outros laboratórios ou grupos. Manuscritos
que reportam dados de novas sondas químicas não serão considerados a menos que
a estrutura e a caracterização farmacológica, incluindo seletividade e formulação relevante, sejam relatados ou descritos diretamente em uma publicação anterior revisada
por pares.
O BrJP publica artigos originais de pesquisa, resenhas e breves comunicações sobre
temas relacionados a distintas áreas da dor.
Nosso Conselho Editorial está empenhado em disseminar pesquisas de alta qualidade
no campo da dor.
BRJP segue princípios de ética de publicação incluídos no código de conduta do
Committee on Publication Ethics (COPE).
O BRJP aceita a submissão de manuscritos com até 4.000 palavras (excluindo página
de título, resumo, referências, tabelas, figuras e legendas). As informações contidas
em quaisquer apêndices serão incluídas no número total de palavras permitidas para
publicação. Um total de seis (6) tabelas e/ou figuras é permitido.
Os seguintes tipos de estudo podem ser considerados para publicação, se diretamente
relacionados ao escopo das revistas. Clique no tipo de artigo para ver detalhes sobre a
formatação do manuscrito.
a) Estudos de intervenção (ensaios clínicos): estudos que investigam o efeito de uma
ou mais intervenções de tratamento em desfechos diretamente relacionados à dor.
A Organização Mundial da Saúde define um ensaio clínico como qualquer estudo
de pesquisa que aloque prospectivamente os participantes humanos a uma ou mais
intervenções relacionadas à saúde para avaliar o efeito nos resultados da saúde. Os
ensaios clínicos incluem estudos experimentais de caso único, séries de casos, ensaios
controlados não politizados e ensaios controlados randomizados.
Os ensaios controlados randomizados (ECRs) devem seguir as recomendações consolidadas de Ensaios de Relatórios (CONSORT), que estão disponíveis em http://
www.consort-statement.org/. Na apresentação do manuscrito, os autores devem
fornecer a lista de verificação do CONSORT acompanhada de um diagrama de fluxo que ilustra o progresso dos pacientes através do ensaio, incluindo recrutamento,
matrícula, randomização, retirada e conclusão, e uma descrição detalhada do procedimento de randomização.
Lista de verificação CONSORT (CONSORT Checklist) e fluxograma (CONSORT
Flow Diagram), disponível em http://www.consort-statement.org/consort-statement/flow-diagram, devem ser concluídos e submetidos ao final do manuscrito no
mesmo arquivo. Além disso, o CONSORT-Abstract deve ser utilizado para que os
autores forneçam uma lista mínima de itens essenciais na seção resumo. CONSORT-A pode ser encontrado e deve ser submetido ao final do manuscrito no mesmo
arquivo. Para os ECRs, o título deve considerar informações contidas na estratégia
PICOT (P: população; I: intervenção: C: comparação; O: resultado; T: tempo).
Os ensaios clínicos devem fornecer registro que satisfaça os requisitos do International
Committee od Medical Journal Editors (ICMJE), por exemplo, https://bit.ly/3qmqn6S e/ou https://bit.ly/3FjCQwk. A lista completa de todos os registros de ensaios
clínicos pode ser encontrada em: http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/
index.html. Sugerimos que todos os autores registrem ensaios clínicos prospectivamente através de sites como https://bit.ly/334SY7X ou https://bit.ly/3FlrY0L. Nota:
Aceitamos estudos de caso único e série de casos (ou seja, ensaios clínicos sem grupo
de comparação) em baixa proporção se forem realmente interessantes na área de dor.
Template for Intervention Description and Replication (TIDieR) checklist também
deve ser usado para promover uma descrição completa de intervenções farmacológicas e não farmacológicas, na tentativa de que médicos e pacientes possam implementar intervenções confiáveis que se mostram úteis, e outros pesquisadores podem
replicar ou construir em descobertas de pesquisa. O guia TIDieR fornece, para cada
item, uma explicação, elaboração e exemplos de bons relatórios e pode ser encontrado
no endereço https://bit.ly/3qldvOa. TIDieR checklist deve ser submetido ao final do
manuscrito no mesmo arquivo.
O tamanho da amostra deve ser apresentado com todos os detalhes em todos os
manuscritos que são ensaios clínicos. P valor e intervalo de confiança também serão
necessários.

De acordo com a recomendação da International Committee of Medical Journal Editors, BrJP não considerará resultados postados no mesmo registro de ensaio clínico,
no qual o registro primário reside para ser publicação prévia se os resultados publicados forem apresentados na forma de um breve resumo (menos de 500 palavras)
abstrato ou tabela. No entanto, a divulgação de resultados em outras circunstâncias
(por exemplo, as reuniões dos investidores) é desencorajada e pode comprometer a
consideração do manuscrito.
b) Estudos observacionais: estudos que investigam a relação entre variáveis de interesse relacionadas à dor. Estudos observacionais incluem estudos transversais ou longitudinais transversais, estudos de coorte e estudos de caso-controle. Todos os estudos
observacionais devem ser relatados seguindo a recomendação de Strengthening the
Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement (https://
bit.ly/3HT09OY). STROBE checklist deve ser submetido ao final do manuscrito
no mesmo arquivo.
c) Estudos qualitativos: estudos que focam na compreensão de necessidades, motivações, percepções, opiniões, experiências e comportamento humano. O objeto
de um estudo qualitativo é guiado pela análise aprofundada de um tema, incluindo
opiniões, atitudes, motivações e padrões comportamentais sem quantificação. Todos
os estudos qualitativos devem ser relatados seguindo a recomendação de Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ) (https://bit.ly/3qkmM9j).
COREQ checklist deve ser submetido ao final do manuscrito no mesmo arquivo.
d) Revisões sistemáticas: estudos que analisam e/ou sintetizam a literatura sobre um
tema relacionado ao escopo da dor. Revisões sistemáticas que incluem meta-análise terão prioridade sobre outras revisões sistemáticas. Aqueles que tiverem um número insuficiente de artigos ou artigos com baixa qualidade na seção de métodos e não incluírem
uma discussão/conclusão assertiva e válida sobre o tema serão avaliados com cautela.
Os autores devem seguir o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-Analyses (PRISMA) checklist para apresentar uma revisão sistemática. Esta lista
de verificação está disponível em https://bit.ly/3HWrgsD e deve ser preenchida e
submetida com o manuscrito. A lista de verificação prisma deve ser submetida ao final
do manuscrito no mesmo arquivo.
A análise de risco de viés deve ser executada, de acordo com a escolha dos autores, por
meio das ferramentas de Análise de Risco da Colaboração Cochrane RoB2 (https://
bit.ly/31PpnOW) ou Escala PeDro (https://bit.ly/3zR7FY0).
GRADE é uma abordagem sistemática para classificar a certeza das evidências em
revisões sistemáticas e outras sínteses de evidências e deve ser utilizada em revisões
sistemáticas. A lista de verificação abrange os principais determinantes para cada um
dos cinco fatores (risco de viés, inconsistência, evidência indireta, imprecisão, viés de
publicação) que podem levar a uma redução da qualidade no sistema. Checar informações sobre GRADE em https://bit.ly/3qkwwjV.
e) Estudos sobre tradução e adaptação transcultural de questionários ou ferramentas de avaliação: estudos que visam traduzir e/ou adaptar transculturalmente
questionários de outros países a um idioma diferente do da versão original dos instrumentos de avaliação existentes. Os autores devem utilizar a lista de verificação
(no apêndice) para formatar esse tipo de papel e aderir às demais recomendações do
BrJP. As respostas à lista de verificação devem ser submetidas ao manuscrito no final
do manuscrito no mesmo arquivo. No momento da submissão, os autores também
devem incluir a permissão por escrito dos autores do manuscrito original que cujo
instrumento foi traduzido e/ou transculturalmente adaptado. Para formatar o artigo,
devem ser consideradas as recomendações do COnsensus-based Standards for the
selection of health Measurement Instruments (COSMIN) disponíveis em https://
faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/cosmin_checklist_manual_v9.pdf.
f) Estudos metodológicos: estudos relacionados ao desenvolvimento e/ou avaliação
de propriedades clinimétricas e características dos instrumentos de avaliação. Os autores devem utilizar as Guidelines for Reporting Reliability and Agreement Studies
(GRRAS) para formatar trabalhos metodológicos, além de seguir as instruções do
BrJP, que podem ser encontradas em https://bit.ly/3KODxBE.
g) Protocolos de ensaios clínicos: A BrJP saúda a publicação de protocolos de ensaios clínicos relacionados à dor. Nós somente aceitamos protocolos de julgamento
que são substancialmente financiados, têm aprovação ética, foram prospectivamente
registrados e de muita qualidade. Esperamos que os protocolos de ensaio clínico sejam novos e com um grande tamanho amostral. Por fim, os autores têm que fornecer
que o ensaio clínico está em seus primeiros estágios de recrutamento. Os autores
devem usar itens de protocolo padrão: Recommendations for Interventional Trials
(SPIRIT) Statement enquanto formava o manuscrito (http://www.spirit-statement.
org). O financiamento apenas com base em bolsas ou bolsas não são considerados
substancialmente financiados.

h) Estudos pré-clínicos com animais: Experimentos com animais devem estar de
acordo com a Lei Arouca (Lei federal 11.794) e os autores devem claramente indicar
no manuscrito que tal instrumento foi seguido. Autores devem usar Animal Research:
Reporting of In Vivo Experiments (ARRIVE) Statement para formatar o manuscrito
(https://bit.ly/3fxVJkN).
Todos os experimentos envolvendo animais devem ser aprovados por um Comitê
local de Cuidados com Animais e devem estar de acordo com as diretrizes do país
correspondente. Se não houver diretrizes disponíveis no país onde a pesquisa está
sendo realizada, recomendamos seguir as diretrizes descritas pelos Institutos Nacionais de Saúde, EUA. Propomos que sejam seguidas as seguintes diretrizes gerais para
estabelecer confiabilidade e robustez dos dados apresentados.
Estudos farmacológicos. Princípios farmacológicos gerais, como curvas de dose-resposta e testar um antagonista contra seu agonista, que indicam interações mediadas
por receptores e especificidade da droga proposta, são recomendados. Em alguns casos, existem doses bem estabelecidas de medicamentos farmacológicos que podem
ser usados, mas estes devem ser justificados pela literatura adequada. Os dados de
controle do veículo são necessários.
Estudos comportamentais. É essencial que os seguintes princípios sejam utilizados em
estudos comportamentais: cegamento do avaliador comportamental (preferencialmente para a condição, mas essencialmente para a droga/genótipo/manipulação ou
veículo, fenótipo, etc.) e também randomização de animais para grupos. Recomenda-se também que, quando possível, estudos comportamentais sejam realizados pelo
mesmo testador, ou a confiabilidade do interavaliador deve ser realizada e relatada
entre vários testadores. Detalhes sobre os processos de randomização e mascaramento
devem constar nos métodos.
Estudos genéticos ou uso de ferramentas de entrega de genes. Estudos sobre camundongos geneticamente modificados devem empregar ratos de controle do fundo genético correspondente como controles. Quando ferramentas virais são usadas para a
entrega de genes, virus expressando um gene funcionalmente neutro, como o GFP,
devem ser incluídos como controles. Nos experimentos RNAi, construtos mexidos/
sentido/funcionalmente neutros devem ser incluídos como controles.
Animais. Idade, sexo, espécie e fonte de animais devem ser relatados. O número de
réplicas e animais utilizados por experimento e grupo deve ser claramente descrito
nos métodos. Recomendamos o uso de animais machos e fêmeas em experimentos,
sempre que apropriados e possíveis.
São recomendados controles falsos para intervenções cirúrgicas e outras.
Formulação de drogas. Todos os medicamentos utilizados no estudo devem ser listados com o fornecedor para o qual foi comprado, dosagem, como a droga foi dissolvida, local (cidade, estado e país, rota de administração e símbolo de marca.
Estudos envolvendo dados de perfil molecular, ou seja, ‘Omics’. Os dados descritivos
das abordagens omics em modelos animais ou grupos clínicos, como transcriptômica,
genômica, proteômica, perfil de microRNA etc., devem ser acompanhados de validação secundária de conjuntos de dados, como por PCR quantitativo. Recomenda-se a
análise das implicações funcionais dos genes, proteínas ou microRNAs identificadas
através dessas abordagens.
Estatística. Deve-se tomar cuidado para que as medidas estatísticas adotadas sejam
adequadas para os conjuntos de dados analisados. Por exemplo, ao comparar vários
grupos ou pontos de tempo, a aplicação de um teste t é inadequada. Devem ser utilizados testes ANOVA e pós-hoc que permitam múltiplas comparações (por exemplo,
Bonferroni). A escolha da ANOVA unidirecional ou bidirecional depende do número de variáveis independentes que estão sendo testadas, como tratamento, tempo,
sexo ou outro.
Análises secundárias dos dados. A BRJP cumpre as diretrizes do ICMJE sobre manuscritos baseados em análises secundárias de dados. Tais manuscritos devem abordar um
aspecto novo, distinto e impactante dos dados que não poderiam ser apresentados no
manuscrito/análise primário. Um manuscrito derivado de análises secundárias deve
citar claramente as publicações primárias (bem como publicações secundárias adicionais), e afirmar que contém análises/resultados secundários. Fortemente desencorajamos divisão desnecessária de resultados em múltiplos manuscritos.
i) Estudos diagnósticos/prognósticos: estudos relacionados aos efeitos biológicos e/
ou mecanismos de ação de intervenções farmacológicas e não farmacológicas à dor.
Os autores devem usar STAndards for the Reporting of Diagnostic accuracy studies
(STARD) statement para formatar o manuscrito (https://www.equator-network.org/
reporting-guidelines/stard/).
j) Comunicações curtas: o BrJP publicará uma comunicação curta por edição (até
seis por ano) em formato semelhante ao dos artigos originais, contendo 1200 palavras
e até duas figuras, uma tabela e dez referências.

k) Masterclass: este tipo de artigo apresenta o estado da arte de qualquer tema que
seja importante para o campo da dor e oferece informações científicas que facilitam
a aplicação de quaisquer conteúdos para a prática clínica. Todos os artigos do tipo
masterclass serão convidados e os autores devem ser reconhecidos especialistas em um
campo específico de dor. No entanto, os autores podem enviar e-mails ao editor-chefe
expressando o interesse de enviar um artigo de masterclass ao BrJP.
l) Carta ao editor: uma Carta ao Editor levanta questões importantes em relação a
um artigo publicado recentemente no BrJP. Se aceita, a carta é enviada aos autores do
artigo que tiverem a oportunidade de responder. A contagem de palavras deve ser em
torno de 500‐750. O formato do arquivo deve ser o Microsoft Word e as páginas do
manuscrito devem ser numeradas.
m) Relatos de casos: um único caso ou uma série de casos relacionados à dor aguda ou crônica podem ser apresentados aqui. Apenas casos muito interessantes serão
considerados para publicação. Assim, os autores devem incluir uma justificativa para
mostrar por que esses casos são relevantes para serem publicados e o que esta publicação adicionaria à literatura na página do título. Esse tipo de publicação requer
aprovação no Comitê de Ética institucional e consentimento informado assinado
pelos participantes(s), que devem ser mencionados no texto. O máximo das palavras
é 1800. Os resultados devem ser claramente apresentados e discutidos com base na
literatura científica, citando referências. Pode-se incluir no máximo três autores. A estrutura principal deve conter: introdução, informações do paciente, achados clínicos,
linha do tempo, avaliação diagnóstica, intervenção terapêutica, acompanhamento e
desfechos, perspectiva do paciente, discussão, reconhecimentos e referências. Mais
informações sobre como escrever relatórios de casos devem seguir o CAse REport
Reporting Guideline (CARE) que podem ser encontrados em https://bit.ly/3lM1crJ.
Uma lista de verificação deve ser incluída no arquivo manuscrito após a apresentação
de figuras e tabelas, quando adequada. Figuras e tabelas podem ser incluídas.
PROVA FINAL E APROVAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO
Arquivo(s) revisado(s) será(ão) enviado(s) por e-mail ao autor correspondente ou um
link será fornecido no e-mail para que os autores possam baixar os próprios arquivos.
Para garantir um processo rápido de publicação do artigo, pedimos gentilmente aos
autores que nos forneçam suas correções de prova o mais rápido possível, conforme
indicado na correspondência.
Instruções sobre como realizar o processo de revisão e alteração do arquivo será enviado na correspondência quando do envio do proof.
Inclua respostas à Carta de Resposta aos Revisores. Por favor, use esta prova apenas
para verificar a digitação, edição, completude e correção do texto, tabelas e figuras.
Mudanças significativas no artigo como aceitas para publicação somente serão consideradas nesta fase com autorização do Editor-Chefe.
Faremos todo o possível para que seu artigo seja publicado de forma rápida e precisa. É importante garantir que todas as correções sejam enviadas de volta para nós
em uma única comunicação. Verifique cuidadosamente antes de responder, pois a

inclusão de quaisquer correções subsequentes não pode ser garantida. A revisão é de
responsabilidade exclusiva dos autores.
FLUXO EDITORIAL
De forma mais intuitiva, comunicamos aos autores as etapas sequenciais pelas quais
um artigo tramita no processo editorial desenvolvido pela BrJP, desde a submissão até
a tomada de decisão do editor-chefe (figura 1).

Figura 1. Fluxo do processo editorial do Brazilian Journal of Pain.
SUBMETA SEU ARTIGO
Por gentileza, submeta seu artigo via https://www.gnpapers.com.br/brjp/default.asp.

