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A dor é um tema cada vez mais estudado em todo o mundo. Não apenas sobre definir o que é dor, mas também os fatores que influenciam 
sua ocorrência. Sentir dor é natural? Ou é apenas “normal”? Uma coisa comum! Bem, depende de que maneira o especialista em dor ou 
estudante direciona seu olhar. Com isso, podemos dizer que o sistema nervoso é “a chave” para o tratamento da dor. Afinal, como sentir dor 
sem o sistema nervoso? Como é possível sentir qualquer sensação, seja de prazer ou não, sem ele? E, pensando dessa forma, sabe-se que tanto 
o sistema nervoso central (SSN) quanto o sistema nervoso somático (SNS) são responsáveis por interpretar, reconhecer e modular potenciais 
estímulos à dor1,2. Parece simples, certo? Mas não é!!! Então, gostaríamos de convidá-los a pensar no gerenciamento da dor como um jogo de 
xadrez. Então, nos perguntamos se há algo faltando neste jogo! Bem, nós acreditamos fortemente que sim; e esse “algo” é o sistema nervosa 
autônomo (SNA). 
Muitas pessoas subjulgam a relação íntima entre “dor e SNA” e entendemos por que isso acontece. O SNA é comumente interpretado como 
“sistema nervoso de vísceras”, especialmente quando nos referimos ao coração e intestinos. Então, é considerado um sistema nervoso primi-
tivo. Esse termo “primitivo” traz uma terminologia negativa sobre esse sistema, por sinal, extremamente complexo. Afinal, o SNC deveria ser 
especializado; nunca será considerado primitivo. E, neste ponto, chamamos a atenção para o número expressivo de receptores, vias fisiológicas 
e hormonais e terminações nervosas autônomas presentes no SNC. E não estamos falando apenas do tronco cerebral, da topografia bulbar, 
mas do telencéfalo. O cérebro!
Enfatizamos aqui que não é o fato de que estruturas autônomas estão presentes em nível supraespinal que sustenta o argumento de que o SNA 
está ligado à dor. Mas há interação entre esses sistemas que interferem na interpretação da dor como sensação e, até mesmo, uma emoção. Esse 
fato está intimamente ligado à sensibilização central3. Neurônios autonômicos presentes no hipocampo levam à manutenção da memória da 
dor. Córtex límbico e amígdala são fortemente responsáveis pela sensação de dor, e estas são áreas principalmente moduladas por vias autonô-
micas4. Vamos mais fundo! Receptores glutamatergicos, N-metil-D-aspartato (NMDA), são hiperexcitados, por exemplo, em situações que 
exigem nossa vigilância, e são eles que nos mantêm no foco da atenção. “Luta e fuga”, dois comportamentos típicos da descrição da função 
do SNA somente são permitidos porque temos alta descarga glutamatérgica.
Neste raciocínio discreto, esperamos ter conseguido chamar sua atenção para o ponto de vista em que a sensibilização central da dor também 
é modulada pelo SNA. Nós elevamos a discussão além das portas da dor aguda. Estamos falando de cronificação da dor e recomendamos que 
seja relacionado o que foi dito com o conceito de dor nociplástica5. A correlação é clara, não é? Afinal, como o sistema de modulação da dor 
pode dar errado, fazendo com que seus circuitos nervosos se desarmem de forma crônica, mas não específica? Em outras palavras, sem motivo 
real? Ou de castigo? É porque ainda somos “teimosos” em voltar nossos olhares para o SNC e o SNS? É porque podemos ver nervos, medula 
espinhal, massa cerebral, receptores, mas não neurotags? Redes neurais. 
É algo para se pensar, ou melhor, é algo para raciocinar, pesquisar, investigar e, em breve, trazer para a prática clínica. Por fim, convidamos 
os leitores, seja pesquisador, clínico, estudioso da dor, a sentar-se mais uma vez na frente deste tabuleiro de xadrez, onde tentamos entender 
as peças as serem movidas para tratar a dor do nosso paciente, e considerar as peças do SNA. Talvez o jogo se torne mais complexo devido à 
adição de todo esse novo sistema, entretanto, as chances de ganhar esse jogo crescerão fortemente.

Josimari Melo DeSantana
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As definições e conceitos estabelecidos há mais de quatro décadas sobre o fenômeno doloroso não valorizaram e até mesmo negligencia-
ram populações vulneráveis, como as crianças e adolescentes1. O acesso ao tratamento da dor é, há mais de uma década, considerado um 
direito humano fundamental2 mormente quando o objeto de preocupação é a população infantil, reconhecidamente dependente de cui-
dados de adultos3. A não implementação da prevenção e o tratamento da dor em crianças é considerada inadmissível e sinonímia de baixo 
padrão de atendimento4. No entanto, apesar do contexto teórico favorável, infelizmente, na prática, a dor na criança e no adolescente é 
ainda subtratada e não valorizada.
Na última semana de agosto deste ano de 2022, a Sociedade Brasileira Para o Estudo da Dor (SBED) foi signatária, com os demais capí-
tulos da Associação Internacional Para o Estudo da Dor (IASP – International Association for the Study of Pain) da região latino-americana, 
do documento que rapidamente se convencionou designar como a “Declaração de Lima”.
A SBED se fez representar por diversos associados no XIV Congresso Latino-Americano de Dor (FEDELAT), no XVIII Encontro Ibero-
-Americano de Dor e XIX Congresso Peruano de Dor, nos dias 22 a 24 de agosto de 2022.
A assinatura solidária da declaração não poderia ser diferente para a SBED e seu atual presidente, uma vez que o lema fundamental que 
a alicerça é o caráter irrenunciável de assumir o dever de todos quanto à garantia da atenção às crianças e jovens com dor e suas famílias.
Durante a solenidade de assinatura o presidente da SBED proferiu a frase: “Não sabemos a razão de continuar ainda ser tão difícil fazer 
garantir uma ideia tão fácil e de tão claro consenso como a defendida pela Declaração de Lima”.
A declaração pode ser resumida em 10 itens que aqui são expostos:
1. A dor deve ser conceituada como uma doença transversal e não como um mero sintoma associado a outro distúrbio, particularmente 
no caso da dor crônica.
2. A dor é uma experiência de cunho biopsicossocial e, por sua complexidade, requer atenção interdisciplinar e multiprofissional, não 
apenas médica.
3. As crianças e os jovens com dor têm o direito de ter a sua dor reconhecida e não ser estigmatizados por isso.
4. O tratamento da dor é um direito inalienável. As crianças e os jovens com dor têm o direito de receber o melhor tratamento possível 
realizado por profissionais especializados. Não facilitar o acesso ao tratamento da dor para crianças e adolescentes causa sofrimento adicio-
nal desnecessário, além de ser discriminatório e eticamente condenável.
5. Para que isso seja possível, é necessário que a dor da criança seja valorizada e que todos os agentes envolvidos na facilitação do seu tra-
tamento se sintam obrigados a realizar as ações que visam a sua viabilização.
6. Considerando o alcance dos limites legais de sua competência e autoridade, seria obrigação dos governos nacionais: (a) elaborar leis e 
planos que promovam programas educacionais voltados aos profissionais de saúde que incluam, entre outros aspectos, o manejo da dor; 
(b) facilitar o acesso dos jovens com dor ao melhor tratamento possível; (c) realizar programas de conscientização e educação da população 
sobre a dor na infância e seu tratamento; e, (d) fornecer recursos para financiar adequadamente a pesquisa sobre a dor na infância.
7. Considerando o alcance dos limites legais de sua competência e autoridade, seria obrigação das instituições de saúde viabilizar sistemas 
que promovam o acesso ao melhor tratamento possível para os jovens com dor.
8. Considerando as exigências legais e éticas do exercício profissional e os recursos disponíveis, seria obrigação dos profissionais de saúde 
administrar o melhor tratamento com base no conhecimento disponível.
9. Considerando o alcance dos limites legais de sua competência e autoridade, seria obrigação das sociedades científicas e profissionais 
garantir que seus congressos e demais eventos incluam conteúdo específico sobre dor na criança e no adolescente para facilitar a formação 
e atualização de conhecimentos de pesquisadores e clínicos dedicados ao estudo e tratamento da dor nessa população.
10. O testemunho e as opiniões das crianças e adolescentes com dor e suas famílias possuem valor extraordinário, constituindo-se em fer-
ramenta fundamental para avançar. Suas posições devem ser ouvidas e incorporadas na elaboração de leis, programas de treinamento, cam-

A SBED e a Declaração de Lima de 2022: garantia de atenção a 
crianças e adolescentes com dor e às suas famílias
SBED and the 2022 Lima Declaration: guarantee of care for children and adolescents in pain 
and their families
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panhas de conscientização, promoção de pesquisas e planejamento 
de conferências científicas. Nada do que se propõe a avançar deve 
ser feito às escondidas ou sem a colaboração de quem vivencia o 
problema em primeira pessoa.

José Oswaldo de Oliveira Júnior
https://orcid.org/0000-0003-1748-4315

Presidente da SBED (2022/23)
E-mail: jo.oliveirajr@yahoo.com.br
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Diante do contexto da 
pandemia ocasionada pela COVID-19, os indivíduos com dor 
crônica, como na fibromialgia, experimentaram o impacto do 
isolamento social. Assim, considerando a escassez de estudos que 
contemplem avaliações iniciais de mulheres com fibromialgia an-
tes do período de pandemia e que as comparem com o momento 
de contexto pandêmico, objetivou-se analisar as possíveis reper-
cussões da pandemia decorrentes da COVID-19 em sintomas 
psicológicos, qualidade de vida e dor. 
MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa observacional descriti-
va, longitudinal, com abordagem exploratória e quantitativa. A 
amostra foi composta por 15 mulheres com fibromialgia a pelo 
menos três meses, com idades entre 43 e 55 anos e com nível de 
dor acima de quatro na Escala Analógica Visual (EAV). Foram 
utilizados o Questionário Sociodemográfico e Clínico, o Inven-
tário Beck de Ansiedade (IBA), o Inventário Beck de Depressão 
(IBD) e o Health Assessment Questionnaire (HAQ).
RESULTADOS: Em média, a intensidade da dor durante o iso-
lamento social (8,40±1,50) e o nível de ansiedade (29,80±13,97) 
foram maiores do que antes da pandemia (6,06±1,62, p=0,001) 
e (22,33±9,69, p=0,006), respectivamente. Ou seja, as partici-
pantes mostraram maiores níveis de ansiedade e dor durante o 
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DESTAQUES
• Indivíduos com fibromialgia experimentaram o impacto do isolamento social. 
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período de isolamento social. A média dos sintomas depressivos 
e qualidade de vida diferiram minimamente, não demostrando 
significância estatística, com p=0,94 e p=0,46, respectivamente. 
CONCLUSÃO: A pandemia da COVID-19 pode ter contribuí-
do para o aumento das queixas de dor e ansiedade durante o 
período pandêmico. Entretanto, outras variáveis não controladas 
podem ter influenciado nesse resultado, como resiliência e supor-
te familiar, por exemplo.
Descritores: COVID-19, Fibromialgia, Infecções por coronaví-
rus, Isolamento social, Saúde mental.

ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: In the context of the 
pandemic caused by COVID-19, individuals with chronic pain, 
as in fibromyalgia, experienced the impact of social isolation. 
Thus, considering the scarcity of studies that contemplate initial 
assessments of women with fibromyalgia before the pandemic 
period and that compare them with the pandemic context mo-
ment, the objective was to analyze the possible repercussions of 
the pandemic resulting from COVID-19 on the psychological 
symptoms, quality of life and pain.
METHODS: A descriptive, cross-sectional, observational resear-
ch with an exploratory and quantitative approach. The sample 
was composed of 15 women with fibromyalgia for at least three 
months, aged between 43 and 55 years and with pain level above 
four on the Visual Analog Scale (VAS). The Sociodemographic 
and Clinical Questionnaire, the Beck Anxiety Inventory (BAI), 
the Beck Depression Inventory (BDI), and the Health Assess-
ment Questionnaire (HAQ) were used.
RESULTS: On average, pain intensity during social isolation 
(8,40±1,50) and anxiety level (29,80±13,97) were higher than 
before the pandemic (6,06±1,62, p=0,001) and (22,33±9,69, 
p=0,006), respectively. In other words, the participants showed 
higher levels of anxiety and pain during the period of social iso-
lation. Mean depressive symptoms and quality of life differed 
minimally, showing no statistical significance, with p=0.94 and 
p=0.46, respectively. 
CONCLUSION: The COVID-19 pandemic may have contri-
buted to the increase in pain and anxiety levels during the pan-
demic period. However, other uncontrolled variables may have 
influenced this result, such as resilience and family support, for 
example.
Keywords: Coronavirus infection, COVID-19, Fibromyalgia, 
Mental health, Social isolation.
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INTRODUÇÃO 

Desde dezembro de 2019, o surto de doença ocasionada por um 
novo coronavírus (COVID-19) se tornou uma pandemia que afe-
tou todos os continentes1. Dessa maneira, diante do contexto atual, 
as recomendações de saúde pública e medidas governamentais im-
puseram bloqueios e restrições. Embora essas restrições ajudem a 
diminuir a taxa de infecção, tais limitações resultam em possíveis 
efeitos negativos, reduzindo a participação nas Atividades de Vida 
Diária (AVD), atividade física, viagens e acesso a muitas formas de 
exercício, assim como impactos prolongados na mente humana, 
saúde mental e na interação social2.
A pandemia da COVID-19 trouxe consigo uma infinidade de pro-
blemas e, nesse sentido, indivíduos com dor crônica também expe-
rimentaram esse impacto, no qual houve aumento da inatividade 
devido ao confinamento, resultando no descondicionamento físico, 
tendo influência nos pacientes que dependem dos programas de 
exercícios como parte de seu regime de controle da dor3. A exacerba-
ção de problemas de saúde mental, incluindo ansiedade, depressão, 
transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de dependência 
de álcool, também se tornaram preocupações significativas na popu-
lação em geral. 
Nesse contexto, destacam-se os indivíduos com fibromialgia (FM), 
os quais são acometidos por dor musculoesquelética crônica genera-
lizada acompanhada por problemas de sono, alterações de humor, 
disfunção cognitiva, distúrbios do sistema nervoso autônomo, fa-
diga e qualidade de vida (QV) prejudicada4. Associa-se, ainda, a 
persistência desses sintomas por grandes períodos e quadro clínico 
incapacitante, destacando a FM como uma condição de manejo clí-
nico desafiador5.
Assim, diante da emergência sanitária instalada, os efeitos do iso-
lamento social e demais circunstâncias pandêmicas nos sintomas 
preexistentes em indivíduos com FM tornam-se relevantes para a 
observação do curso da doença em meio ao contexto instalado pela 
pandemia. 
Na abordagem biopsicossocial da dor, a integração dinâmica e mul-
tidimensional entre fatores fisiológicos, psicológicos e sociais, que se 
influenciam mutualmente, fomenta a discussão da possível influên-
cia do isolamento social nos sintomas dolorosos6. Considerando a 
escassez de estudos que contemplem avaliações iniciais de indivíduos 
com FM antes do período de pandemia e que os comparem com 
o momento de contexto pandêmico, a abordagem trazida no pre-
sente estudo torna-se pertinente para a compreensão da população 
estudada. Assim, objetivou-se analisar as repercussões pandêmicas 
decorrentes da COVID-19 em sintomas psicológicos, QV e dor de 
mulheres com FM.

MÉTODOS

O Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemio-
logy (STROBE Checklist) foi utilizado para elaboração do presen-
te estudo. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPB, sob o CAAE: 
64247317.6.0000.5188, e seguiram-se todas as recomendações 
éticas, conforme rege a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 
de Saúde. 

Trata-se de uma pesquisa observacional descritiva, longitudinal, 
com abordagem exploratória e quantitativa, sendo os dados iniciais 
provenientes da primeira etapa de um protocolo de ensaio clínico 
randomizado7. 
Mulheres com FM foram acompanhadas durante o desenvol-
vimento de um ensaio clínico randomizado6, no qual foram 
avaliadas previamente, e os dados desta primeira avaliação ser-
viram como informações acerca do seu estado de saúde antes 
do período de pandemia. A partir da necessidade de analisar o 
contexto de saúde dessas mulheres durante a pandemia e com-
pará-los ao momento anterior ao período pandêmico, foram 
coletados dados no ano de 2020, os quais serviram como parâ-
metro de reavaliação. Diante da impossibilidade de manuten-
ção das pesquisas no formato presencial e, dado o isolamento 
social e o contexto da pandemia, a avaliação final foi realizada 
de maneira virtual, no período de agosto a setembro de 2020. 
Os questionários foram aplicados por avaliadores treinados, os 
quais auxiliaram os participantes da pesquisa durante o preen-
chimento. 
Os critérios de inclusão foram: (1) possuir diagnóstico de FM, de 
acordo com os critérios do American College of Rheumatology; (2) 
ter sido diagnosticada há, pelo menos, três meses; (3) ser do sexo 
feminino; (4) estar na faixa etária entre 35 e 60 anos de idade; (5) 
apresentar nível de dor acima de quatro na Escala Analógica Visual 
(EAV); e (6) assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido (TCLE). Os critérios de exclusão foram: (1) déficit cogni-
tivo, com escore inferior a 24 no Miniexame do Estado Mental 
(MEEM); (2) analfabetas; (3) implantes metálicos localizados na 
cabeça, implantes cocleares e marca-passo cardíaco; (4) gestantes; e 
(5) histórico de convulsão. 
As variáveis do estudo foram as medidas de níveis de dor, ansiedade, 
depressão e QV.

Fontes de dados/mensuração
Foram utilizados o Questionário Sociodemográfico e Clínico, para 
caracterizar a amostra, a EAV para avaliar o nível de dor no mo-
mento da avaliação8, o Inventário Beck de Ansiedade (IBA) para 
medir a gravidade dos sintomas de ansiedade9,10, o Inventário Beck 
de Depressão (IBD), utilizado para quantificar os sintomas de de-
pressão atual10,11 e o Health Assessment Questionnaire (HAQ) para 
avaliar a QV através do estado de saúde geral12.

Viés 
Os métodos de avaliação inicial e final diferiram, dada a instalação 
das medidas de isolamento social. Sendo assim, as reavaliações foram 
adaptadas e realizadas no formato remoto. Com o intuito de ame-
nizar possíveis vieses de mensuração e inter-avaliadores, a equipe de 
pesquisadores recebeu treinamento para padronização da aplicação 
dos instrumentos de avaliação, os quais foram adaptados ao formato 
remoto e online.

Tamanho do estudo
A amostra foi por conveniência, de caráter não probabilístico, to-
talizando 15 mulheres com FM, com idades entre 43 e 55 anos de 
idade, que previamente foram avaliadas para participarem de uma 
intervenção clínica7 na cidade de João Pessoa, PB. 
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Análise estatística
Foi realizada por meio do software IBM SPSS versão 24®. Primei-
ramente, foram feitas as análises descritivas, além do teste de nor-
malidade de Shapiro-Wilk. Após verificação da normalidade dos 
dados, foram realizadas as estatísticas inferenciais, com o teste-t para 
amostras pareadas e tamanho do efeito, através do teste d de Cohen.

RESULTADOS

Verificou-se que a maioria da amostra possuía ensino médio com-
pleto (93,3%, n=14) e renda mensal igual ou maior que um salário-
-mínimo (80%, n=12). Observou-se que a média de idade das par-
ticipantes foi de 48,53±3,60 anos e a duração média geral do tempo 
de diagnóstico da FM foi de 46,07±44,55 meses. Cerca de 93,3% 
da amostra relatou uso de fármaco (n=14) e apenas uma participante 
relatou ser etilista e tabagista. 
A intensidade média de dor foi de 6,06±1,62 de 10, definida como 
moderada na escala EAV8. Os escores de ansiedade e depressão fo-
ram de 22,33±9,69 e 19,86±10,80, respectivamente, representando 
graus de ansiedade e depressão moderados10,11. O escore médio da 
QV foi de 22,6±9,94. Em relação à avaliação subjetiva dos sintomas 
percebidos, 87% (n=13) da amostra relatou piora na qualidade do 
sono e piora dos sintomas dolorosos durante o período de isolamen-
to social. No contexto da atividade física, 60% (n=9) das participan-
tes interromperam a prática devido à pandemia da COVID-19. No 
domínio terapêutico, 40% (n=6) interrompeu o tratamento fisiote-
rapêutico e 20% (n=3) suspendeu a psicoterapia.
Na amostra, 93,3% (n=14) não apresentou diagnóstico de CO-
VID-19. Ou seja, apenas uma participante foi diagnosticada com a 
doença e não necessitou de internação hospitalar, mas referiu ainda 
apresentar sequela respiratória pós-COVID-19. No contexto fa-
miliar, 13% (n=2) da amostra alegou ter convivido com familiares 
diagnosticados com a COVID-19. 
Ao realizar o teste de Shapiro-Wilk, verificou-se que os dados rela-
cionados às variáveis de dor (p=0,45), ansiedade (p=0,46), depressão 
(p=0,10) e QV (p=0,63) seguem distribuição normal. Sendo assim, 
foi realizado o teste t de medidas dependentes para comparação das 
médias antes e durante o isolamento social. O resumo da compa-
ração das médias entre os dois períodos analisados está disposto na 
Tabela 1.
Na média, as participantes mostraram maiores níveis de ansiedade 
e intensidade de dor, refletindo em piora dos sintomas ansiosos e 
dolorosos durante o período de isolamento social, sendo que essa 
diferença foi estatisticamente significativa. A média dos sintomas 
depressivos e qualidade de vida diferiram minimamente, não mos-
trando significância estatística. 

DISCUSSÃO

No presente estudo, foi investigado o contexto advindo da pande-
mia da COVID-19 e seu potencial relação com sintomas dolorosos 
e psicológicos em mulheres com FM. Embora a dor seja o sintoma 
de maior expressão nessa população, esta comumente apresenta sin-
tomas de depressão e ansiedade associados13. Supõe-se que as reações 
emocionais favoreçam a exacerbação dos sintomas físicos na FM14. 
Assim, a avaliação dessas comorbidades no período pandêmico tem 
papel importante no entendimento dos impactos nos respectivos 
domínios da doença.
Na pandemia da COVID-19, referindo-se à população em geral, 
uma revisão sistemática com metanálise destacou aumento de desor-
dens mentais advindas do isolamento social14. Essa mesma pesquisa 
apresentou estudos que apontam que doenças crônicas estão associa-
das com maiores níveis de estresse psicológico nesse contexto15. Des-
se modo, foi mostrado que o isolamento social pode ser dramático 
para os pacientes com dor crônica, refletindo em prejuízo nas suas 
condições clínicas16. 
A partir da análise feita nesse estudo, foi observado aumento dos 
níveis de ansiedade das mulheres com FM durante o período de 
isolamento. Nesse sentido, vale destacar os diversos aspectos que 
contribuem para a exacerbação do quadro, potencializados pelo 
afastamento social. Em um ensaio clínico, foi sugerida relação entre 
pior qualidade de sono e alto nível de ansiedade17,18. Assim, a piora 
subjetiva relatada por 87% das participantes em relação ao sono du-
rante a quarentena pode estar relacionada ao aumento dos sintomas 
de ansiedade nesse período. Ademais, uma enorme quantidade de 
informações catastróficas a respeito do atual cenário pandêmico foi 
compartilhada todos os dias na internet, televisão e outros meios de 
comunicação, podendo se configurar como gatilho para desencadear 
medo, nervosismo, exacerbar o quadro de sono não reparador já evi-
denciado na FM e, por consequência, quadros de ansiedade. 
Além disso, outro fator a ser destacado é a prática de atividade físi-
ca. O exercício físico regular tem sido relacionado à normalização 
da sinalização neuroimune no sistema nervoso central, prevenindo 
e revertendo condições de hiperalgesia19. Clinicamente, a literatura 
aponta o potencial terapêutico do exercício físico nos sintomas de 
ansiedade19 e na FM21. Assim, diante do contexto das restrições sa-
nitárias, mais de metade das participantes interrompeu a prática de 
atividade física durante meses, perdendo os benefícios terapêuticos, 
o que pode ter impactado negativamente o quadro clínico dessas 
mulheres. 
O aumento nas médias do IBD, relacionado aos níveis de depressão 
na população, se mostrou mínimo e não significativo do ponto de 

Tabela 1. Comparação das médias das variáveis no período de isolamento e na pré-pandemia

Variáveis Pré-pandemia
Média (DP)

Isolamento social
Média (DP)

Valor de p D de Cohen

Ansiedade 22,33 (9,69) 29,80 (13,97) p=0,006* -0,296

Depressão 19,86 (10,80) 20,20 (11,42) p=0,94 -0,012

Qualidade de vida 1,59 (0,61) 1,63 (0,61) p=0,46 -0,103

Dor 6,06 (1,62) 8,40 (1,50) p=0,001* -0,599
DP = desvio padrão; Valor de significância do teste t dependente *p<0,05.
Fonte: dados da pesquisa, 2021.
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vista estatístico. Em contrapartida, foi observado em uma revisão 
sistemática com metanálise que pacientes com COVID e condições 
clínicas preexistentes (câncer, desordens psiquiátricas e diabetes) 
apresentaram maior prevalência de sintomas depressivos compara-
dos à população geral durante o isolamento social22. No entanto, 
diante das particularidades clínicas da FM, notou-se a relevância de 
uma análise específica e voltada para a condição. 
Em pesquisa realizada pela Sociedade Espanhola de Dor (SED), 
com 340 participantes, observou-se que 91,4% das participantes 
confirmaram que o confinamento afetou negativamente seu estado 
emocional e 63% apontaram uma piora do sono na comparação 
com o momento de antes da pandemia. Da mesma maneira, 59,4% 
das pessoas com dor crônica perceberam que o confinamento agra-
vou o seu quadro doloroso devido ao sedentarismo causado pela 
pandemia de COVID-19, tendo em vista que apenas 49% das par-
ticipantes responderam que mantiveram os exercícios físicos diários 
recomendados por médicos e fisioterapeutas23.
Neste ínterim, 87% das participantes do presente estudo apresen-
taram aumento do seu quadro doloroso, com escores de moderado 
a grave na EAV. Fatores como solidão atrelada ao distanciamento 
social e maior nível de preocupação e incerteza na prestação de cui-
dados à saúde têm sido relacionados com esse quadro na pandemia 
da COVID-1923. Nesse contexto, a dor é caracterizada como um 
fator estressor e suas dimensões sensoriais e emocionais estão inti-
mamente correlacionadas, e há diversos fatores psicológicos, sociais 
e neurobiológicos que condicionam esse ciclo doloroso24.
Um estudo alemão25 observou que pacientes com polineuropatia 
dolorosa que experimentaram uma mudança na vida social como 
consequência das regulamentações aumentaram as classificações de 
dor, relataram menos QV e mostraram mais pensamentos catastro-
fizantes. Assim, destaca-se o contexto social em que o indivíduo está 
inserido, priorizando, ainda, o impacto negativo das mudanças so-
ciais provocadas pela crise da COVID-19 e seu potencial efeito nos 
indivíduos que vivem com condições dolorosas crônicas26. 
A QV da amostra, pela análise estatística, se mostrou inalterada. 
Embora as participantes tenham sofrido algum impacto negativo 
com o isolamento social, continuaram ativas no contexto da execu-
ção de suas AVD, como os afazeres domésticos.  
Em consonância, foi observado que a QV, duas semanas após o 
início do isolamento social, não foi afetada em uma população 
com polineuropatia dolorosa (com e sem mudança social)26. To-
davia, os autores justificam esse resultado com a hipótese de que 
a coleta de dados em datas posteriores poderia revelar mudanças 
mais substanciais, visto que a coleta foi feita nas semanas iniciais 
do confinamento.
Embora o presente estudo tenha trazido dados referentes ao pe-
ríodo posterior ao início do confinamento, como sugerido no 
estudo alemão25, os resultados não diferiram. Em vista disso, for-
mulou-se a hipótese de que os resultados foram consequência do 
fato de que o período de coleta dos dados se deu durante uma 
relativa redução do isolamento social. Assim, as participantes es-
tavam começando a retomar as suas atividades laborais, de tal 
modo que o impacto negativo na QV poderia ter sido minimi-
zado, justificando os resultados apresentados. No entanto, em-
bora as medidas restritivas estivessem sendo mais flexibilizadas, 
as participantes relataram que se sentiam apreensivas em relação 

ao contágio pelo vírus e permaneciam reclusas em casa a maior 
parte do dia. 
Em contraste, um estudo que objetivou avaliar o impacto da an-
gústia relacionada à COVID-19 em pacientes com dor crônica em 
comparação a indivíduos saudáveis observou que o confinamento 
causou mudanças de moderadas a extremas nos hábitos fora de 
casa, trabalho e gestão doméstica em metade dos participantes da 
pesquisa e impactou negativamente a QV, tanto dos pacientes com 
enxaqueca crônica como de indivíduos saudáveis26. Corroborando 
os resultados acima, vários estudos27-30 evidenciaram o impacto ne-
gativo na QV, hábitos, comportamento e saúde mental em pacientes 
com doenças crônicas e na população geral27-30. 
O presente trabalho apresentou limitações. Diante das medidas de 
proteção contra a disseminação do SARS-CoV-2 estabelecidas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), a diferença entre o modo 
de avaliação e reavaliação das participantes durante a coleta dos da-
dos pode ter interferido nos achados, acontecendo de forma presen-
cial e virtual, respectivamente. Além disso, outras variáveis que po-
deriam influenciar o resultado da presente pesquisa, como resiliência 
e suporte familiar, não foram avaliadas. Sugere-se o desenvolvimento 
de outros estudos longitudinais para observar os presentes aconteci-
mentos nas mudanças sociais cronológicas ao longo da pandemia, 
refletindo acerca de outras possíveis variáveis intervenientes. Outro 
fator relevante se refere ao período de coleta dos dados, no qual algu-
mas das participantes já estavam retornando às suas atividades labo-
rais. Entretanto, esse retorno estava acontecendo de forma gradual, 
em formato remoto e os fatores circunstanciais da pandemia ainda 
estavam fortemente presentes. 
Os dados apresentados refletem a realidade dos indivíduos com 
FM da presente amostra, observando o aumento dos sintomas 
de ansiedade e dor e suas possíveis relações com o contexto pan-
dêmico. Para perspectivas futuras, sugere-se a análise das particu-
laridades clínicas na FM à luz do modelo biopsicossocial de dor, 
uma vez que a dor crônica está estritamente associada ao desen-
volvimento da dor social e dor física. A dor social, nesse contexto 
específico, pode ser potencializada pelo medo de infecção pelo 
vírus, perda de alguém próximo, do emprego e ansiedade decor-
rente do novo cenário social. 

CONCLUSÃO

Portanto, a partir dos resultados encontrados, observou-se diferenças 
entre os níveis de intensidade de dor e ansiedade entre o período an-
tecedente e durante a pandemia da COVID-19. Ou seja, a pande-
mia da COVID-19 pode ter repercutido negativamente na dor e na 
ansiedade, tornando-as mais pronunciadas do que antes do período 
pandêmico. Assim, este período pode ter sido um possível agravante 
do quadro clínico de indivíduos com sintomas preexistentes da FM. 
Entretanto, outras variáveis não controladas podem ter influenciado 
nesse resultado, como resiliência e suporte familiar. Apesar das re-
flexões propostas, a evidência científica necessária para mensurar a 
contribuição da pandemia nas particularidades do quadro clínico da 
FM ainda é escassa. Espera-se que, a partir das análises exploratórias 
do presente trabalho, novos estudos possam investigar os acometi-
mentos do período pandêmico em populações com dor crônica e as 
respectivas implicações nas suas condições clínicas.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Dores musculoesqueléticas 
estão entre as condições mais incapacitantes, agravando quadros 
de multimorbidade. Dificuldades no tratamento da dor e multi-
morbidade ressaltam a importância do estudo dessas populações. 
O objetivo deste estudo foi determinar a frequência de dor mus-
culoesquelética e multimorbidade, principais queixas em pacien-
tes admitidos em serviço de fisioterapia. 
MÉTODOS: Este é um estudo observacional de corte trans-
versal. Pacientes com 50 anos ou mais foram avaliados através 
do Inventário Breve de Dor, Questionário de Incapacidade de 
Roland Morris para dor em geral, formulário de dados sociode-
mográficos e clínicos e teste timed-up-and-go. Foram realizadas 
análises descritivas através da distribuição de números absolutos 
e proporções para as variáveis categóricas.
RESULTADOS: A amostra foi composta por 62 pacientes com 
2 ou mais regiões dolorosas, 88,7% mulheres com mediana 
de idade de 67 anos [IQR 62-72], 81% com índice de massa 
corpórea acima da normalidade, 71% hipertensos e 97% com 
multimorbidade. A mediana de regiões dolorosas foi de 7 [IQR 
4-8], sendo as mais prevalentes lombar e joelhos (87%); 66% 
dos pacientes descrevem dor intensa e mediana da duração da 
dor de 7,5 anos [IQR 3-15]. O alto número de regiões dolorosas 
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Destaques
• Quase todos os pacientes apresentaram multimorbidade e relataram uma mediana de 7 
regiões dolorosas
• O alto número de regiões dolorosas teve alta interferência na vida das pessoas
• Dois terços dos pacientes relataram dor intensa e duração mediana de 7,5 anos.
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teve maior interferência (p<0,05) na vida dos indivíduos e foi 
associado ao sexo feminino (p=0,04) e a ocorrência de queda no 
último ano (p<0,003). 
CONCLUSÃO: A população descrita é majoritariamente com-
posta por mulheres hipertensas, com sobrepeso, multimorbidade, 
dor crônica e alto número de regiões dolorosas, interferindo nos 
componentes de afetividade e atividades da vida. Faz-se necessário 
contínuo estudo da dor musculoesquelética crônica, difusa e mul-
timorbidade, buscando melhores intervenções para estes pacientes. 
Descritores: Dor crônica, Dor musculoesquelética, Multimorbidade.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Musculoskeletal pain 
is among the most disabling conditions, aggravating multi-
morbidity scenarios. Difficulties in the treatment of pain and 
multimorbidity highlight the importance of the study of these 
populations. The objective of this study was to determine the 
frequency of musculoskeletal pain and multimorbidity, the main 
complaints in patients admitted to physiotherapy services. 
METHODS: This is a cross-sectional observational study. Patients 
50 years or older were evaluated using the Brief Pain Inventory, 
Roland Morris Disability Questionnaire for general pain, socio-
demographic and clinical data form, and timed-up-and-go test. 
Descriptive analyses were performed through the distribution of 
absolute numbers and proportions for categorical variables. 
RESULTS: The sample consisted of 62 patients with 2 or more 
painful regions, 88.7% women with a median age of 67 years 
[IQR 62-72], 81% with body mass index above normal, 71% 
hypertensive and 97% with multimorbidity. The median of 
painful regions was 7 [IQR 4-8], the most prevalent being low 
back and knees (87%); 66% of patients describe severe pain, and 
median pain duration of 7.5 years [IQR 3-15]. The high number 
of painful regions had greater interference (p<0.05) in the lives 
of individuals and was associated with females (p=0.04) and the 
occurrence of a fall in the last year (p<0.003). 
CONCLUSION: The described population is mostly composed 
of hypertensive, overweight women with multimorbidity, chro-
nic pain and a high number of painful regions, interfering in 
activities and in the affective components of life. A continuous 
study of chronic, diffuse musculoskeletal pain and multimorbi-
dity is necessary, seeking better interventions for these patients.
Keywords: Chronic pain, Multimorbidity, Musculoskeletal pain. 

DOI 10.5935/2595-0118.20220034-pt

ARTIGO ORIGINAL



Dor musculoesquelética, multimorbidade e fatores associados em indivíduos 
acompanhados por serviço de fisioterapia: estudo observacional de corte transversal

BrJP. São Paulo, 2022 jul-set;5(3):200-5

201

INTRODUÇÃO

Virtualmente, todo adulto já vivenciou um ou mais episódios 
breves de dor musculoesquelética (DME) associada com lesão ou 
overuse1. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) in-
dicam que 20% a 33% da população mundial vive com DME, 
variando de acordo com idade e diagnóstico2. Em se tratando de 
afecções relacionadas ao trabalho, as afecções musculoesqueléticas 
representam 61%3. Todavia, relatos da literatura trazem maior va-
riação desta estatística, observando que a DME afeta entre 13,5% 
e 47% da população geral, sendo que a prevalência de dor crônica 
(DC) difusa varia entre 11,4% e 24%4. 
Em estudo de base populacional realizado em 2017, foi observado 
que a prevalência de DC no Brasil era de 39% e no Nordeste de 
30%5. Já em recente revisão sistemática, foi observada prevalência 
nacional de DC de 45,6%, sendo 41,7% no Nordeste e 41,4% no 
estado da Bahia6. Apesar dos avanços recentes no entendimento 
dos mecanismos da dor trazerem a possibilidade de novos trata-
mentos, o manejo da DC permanece de forma geral insatisfató-
rio7. A presença de dor, além de gerar estresses físicos e emocionais 
e perdas para os pacientes e seus cuidadores, é razão de fardo eco-
nômico para a sociedade8.
As doenças musculoesqueléticas abrangem cerca de 150 agravos di-
ferentes, sendo que, destes, a osteoartrose de quadril e joelho, artrite 
reumatoide, dor lombar/dorsal e cervical e gota representam cerca 
de 75% do total9 e todos apresentam dor e suas consequências limi-
tantes como um fator comum10. A carga (ou impacto) global da dor 
relacionada a condições musculoesqueléticas está em segundo lugar 
entre as mais incapacitantes, perdendo apenas para transtornos men-
tais, segundo o estudo Global Burden of Disease (GBD)2. As DME 
têm caráter incapacitante importante, principalmente quando se 
trata de indivíduos idosos, levando a baixos níveis de atividade física, 
diminuição da mobilidade, depressão, comprometimento cogniti-
vo, quedas e piora da qualidade do sono11.
Apesar das evidências de que há uma significativa carga de doenças 
musculoesqueléticas associada à dor, as estimativas atuais provavel-
mente subestimam tanto a prevalência quanto a carga10. A maioria 
das afecções musculoesqueléticas dolorosas aumenta com a idade e, 
uma vez que ocorre aumento de doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT) e da multimorbidade e redução do nível de atividade física 
relacionado com a DME, a carga global da dor também aumenta-
rá substancialmente10. A multimorbidade pode ser definida como a 
coexistência de duas ou mais afecções crônicas sem que uma delas 
seja considerada a principal10,12. A classificação de multimorbidade 
nos estudos, todavia, pode ser muito variada, já que diferentes au-
tores consideram diferentes doenças. As variadas doenças muscu-
loesqueléticas, por exemplo, são consideradas como doença única 
por diversos autores13,14. Mais recentemente, diante do importante 
impacto de doenças musculoesqueléticas na saúde, alguns estudos 
já consideram condições como lombalgia e osteoartrose de outras 
articulações, por exemplo, de forma independente15.
A crescente carga de doenças não-fatais, lesões e comprometimen-
tos representam um desafio para sistemas de saúde e economias9. 
Faz-se necessário abordar a DC como um importante componente 
da saúde na multimorbidade e no estresse crônico, almejando uma 
melhora global da saúde7. É evidente a necessidade de uma maior 

compreensão dos fatores envolvidos na evolução e prognóstico da 
DME no contexto da multimorbidade, possibilitando assim uma 
melhor avaliação ao traçar estratégias terapêuticas. 
O objetivo deste estudo foi determinar a frequência de DME e 
de multimorbidade, principais sintomas e limitações em pacientes 
admitidos no serviço de fisioterapia.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo observacional de corte transversal no ser-
viço de fisioterapia do no Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR) 
da Fundação José Silveira (FJS), entre agosto de 2019 e janeiro de 
2020. O IBR atende, pelo Sistema Único de Saúde, pacientes com 
indicação de reabilitação referidos por instituições da Bahia, Brasil, 
sendo uma referência de excelência em atendimento no estado.
Participaram do estudo todos os adultos com mais de 50 anos 
admitidos por queixa de DME por mais de 3 meses, excluindo 
aqueles com dor de origem traumática, em período pós-operató-
rio inferior a 3 meses e aqueles portadores de deficiência cognitiva 
ou sensorial. Foram avaliados dados sociodemográficos e clínicos, 
além do peso e altura aferidos. Foi aplicado o Questionário de 
Incapacidade de Roland Morris (QIRM) para dor em geral para 
identificar o impacto da dor em 24 aspectos da vida diária, dentre 
eles sono, humor e tarefas domésticas. Este questionário foi desen-
volvido e validado originalmente em pacientes com lombalgia16 
e foi posteriormente modificado e validado na língua portuguesa 
para utilização desta ferramenta na avaliação de pacientes com dor 
em geral17.
Na sequência, foi aplicado o Inventário Breve de Dor (IBD) para 
caracterizar as regiões do corpo afetadas, a intensidade da dor e o 
grau de interferência da dor na vida do indivíduo, avaliando as 
dimensões “atividade” e “afetividade”18,19. Este questionário foi de-
senvolvido para captar dois aspectos da dor, sendo estes gravidade e 
interferência, e é recomendado para estudos em pacientes com dor 
crônica20, sendo validado para utilização na população brasileira 
em 201119.
Para classificação de multimorbidade, avaliou-se apenas 4 condições: 
a presença de diabetes mellitus (DM), hipertensão arterial sistêmica 
(HAS), lombalgia e osteoartrose em outras regiões15. A multimorbi-
dade foi definida como a coexistência de 2 ou mais condições crô-
nicas de saúde sem que uma seja a principal12. A lista de doenças 
que são consideradas nos diversos estudos que classificam a multi-
morbidade é bastante variada. A maioria dos autores considera gran-
des grupos de doenças e, dessa forma, doenças musculoesqueléticas 
múltiplas são computadas como condição única. Mais recentemente 
têm sido apresentadas classificações que segmentam as doenças mus-
culoesqueléticas variadas, que consideram lombalgia e osteoartrose 
em outras articulações como condições independentes15. Desta for-
ma, optou-se por utilizar esta classificação segmentada, diante das 
características da população de estudo e das evidências do importan-
te impacto destas múltiplas condições na vida dos pacientes.
Para a avaliação da mobilidade funcional, foi aplicado o teste ti-
med-up-and-go (TUG), que quantifica o tempo de caminhada em 
ritmo seguro e confortável. O paciente inicia o teste a partir da 
posição sentada em uma cadeira de metal sem braços, com as cos-
tas apoiadas no encosto, levanta-se, caminha por uma distância 



BrJP. São Paulo, 2022 jul-set;5(3):200-5 Ferreira AF, Escarcina JE, Luz DT, Souza RB e Martins Netto E

202

de três metros, vira 180o e retorna à posição inicial21. O teste foi 
realizado duas vezes em cada voluntário e a média dos dois tempos 
foi anotada. Diversos estudos vêm sendo conduzidos utilizando o 
teste TUG para determinar o ponto de corte preditor de risco de 
queda em diferentes populações e doenças22-24.
Esta pesquisa foi avaliada pelo comitê de Ética em Pesquisa em se-
res humanos da Maternidade Climério de Oliveira da Universidade 
Federal da Bahia e aprovada em 15 de junho de 2019 sob parecer 
Nº 3.394.021, CAAE 15185019.4.0000.5543. O manuscrito foi 
relatado seguindo as recomendações do The Strengthening the Repor-
ting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement25.

Análise estatística
Estes dados foram organizados em tabelas e descritos utilizando 
estatística descritiva e de resumo. Foram avaliadas as associações 
entre escalas através do teste de Mann-Whitney. Foi definido um 
nível de significância de 5% e poder de 80% para o uso dos testes 
estatísticos. Os dados foram analisados no pacote estatístico Statis-
tic Package for Social Science SPSS® versão 27.0.
 
RESULTADOS 

Participaram do estudo 62 pacientes, sendo 89% (n=55) mulheres 
com idade mediana de 67 anos (IQR: 62-72), 57% (n=38) desem-
pregados e 26% (n=16) moram sozinhos. A mediana do índice de 
massa corpórea (IMC) foi de 28,4 (IQR: 26,3-32,2), estando 81% 
(n=50) com sobrepeso ou obesidade e 37% (n=23) obesos. 29% 
(n=18) eram portadores de DM e 71% (n=44) de HAS. Cerca de 
96,8% (n=60) dos pacientes foram classificados como portadores 
de multimorbidade15.
Os participantes relataram mediana de 7,5 anos (IQR: 3-15) vi-
vidos com DME. Todos os pacientes tinham, no mínimo, um 
mês de admissão e relataram ter feito fisioterapia previamente em 
outros locais, sendo que 90,32% estavam recebendo intervenção 
fisioterapêutica há mais de seis meses. Sobre as regiões dolorosas, a 
escala do IBD evidenciou que os participantes tinham mediana de 
7 (IQR: 4-8) regiões dolorosas, relatando até 13 regiões dolorosas. 
A intensidade da pior dor experimentada nas últimas 24h teve 
mediana de 8 de um máximo de 10 [IQR: 7-9], sendo que 66% 
(n=41) dos indivíduos pontuou esta dor como intensa (8 a 10/10). 
Já a mediana da dor no momento da avaliação foi de 5/10 (IQR: 
0-6), sendo que 19% (n=12) dos pacientes estavam sem dor no 
momento da avaliação. Foram relatadas como região doloro-
sa com maior frequência os joelhos (87%, n=54) (ambos (68%, 
n=42) ou um deles (19%, n=12)), e região lombar (87%, n=54). 
As principais regiões relatadas como local da pior dor foram joe-
lhos (40,3%, n=25) e a região lombar (38,7%, n=24) sendo que, 
em geral, esta foi percebida nos membros inferiores (52%, n=32). 
69% (n=43) dos pacientes relataram uso contínuo de fármacos 
para dor no momento da entrevista. 29% (n=18) dos participantes 
relatou ocorrência de queda no último ano (Tabela 1). Dentre os 
caidores apenas 77% eram idosos, e a mediana do tempo de reali-
zação do teste TUG, que avalia mobilidade funcional, foi de 14,13 
segundos [IQR 12,3-15,9] (Tabela 2).
Na avaliação da interferência da dor em aspectos da vida do indi-
víduo através do domínio interferência do IBD (IBDi), a mediana 

de interferência geral foi de 5,7 (IQR 3,7-7,1), na dimensão “ati-
vidade” a mediana foi 6,3 (IQR: 4,3-7,8) e na dimensão “afeti-
vidade” a mediana foi 4,5 (IQR: 2,0-7,0). Na avaliação do nível 
de incapacidade através do QIRM, a mediana da pontuação foi 
de 16 (IQR 11-20) (Tabela 2). O escore do QIRM não mostrou 
associação com as variáveis estudadas. Contudo, escores significan-
temente maiores foram obtidos naquelas pessoas com dor lombar 
(17 vs. 6; p=0,024) quando foi realizada a comparação com a dor 
cervical. Diferenças maiores, porém não significativas, foram ob-
servadas no quadril (11 vs. 6; p=0,233), joelho (15 vs. 6; p=0,079) 
e tornozelo e pé (20 vs. 6; p=0,094) na comparação com a dor 
cervical (Tabela 3).

Tabela 1. Características clínicas e demográficas de pacientes com 
50 anos ou mais em tratamento fisioterápico para dor musculoesque-
lética em centro de referência da cidade de Salvador

Variáveis

Idade (anos) – med (IQR) 67 [62-72]

Sexo feminino – n (%) 55 (88,7%)

IMC estratificado – n (%)

   Normal 12 (19,4%)

   Sobrepeso 27 (43,5%)

   Obesidade 23 (37,1%)

Diabetes mellitus – n (%) 18 (29%)

Hipertensão – n (%) 44 (71%)

Mora sozinho – n (%) 16 (25,8%)

Não trabalha – n (%) 38 (57,1%)

Renda – med (IQR) 1898 (999-2.600)

   Até 1.000 – n (%) 22 (35,5%)

   1.001 a 2.000 – n (%) 20 (32,3%)

   > 2.000 – n (%) 20 (32,3%)

Número de regiões dolorosas – med (IQR) 7 (4-8)

Regiões dolorosas mais frequentemente relatadas - n (%)

   Joelhos 54 (87%)

   Lombar 54 (87%)

   Ombros 34 (54,8%)

   Tornozelos e pés 27 (43,5%)

   Cervical 26 (41,9%)

   Quadris 21 (33,9%)

Principal região dolorosa – n (%)

   Joelhos 25 (40,3%)

   Lombar 24 (38,7%)

   Cervical 6 (9,7%)

   Quadril 5 (8,1%)

   Tornozelo e pé 2 (3,2%)

Intensidade da pior dor nas últimas 24h – 
med (IQR)

8 (7-9)

Anos vividos com dor musculoesquelética – 
med (IQR)

7,5 (3-15)

Uso contínuo de analgésicos – n (%) 43 (69,4%)

Presença de multimorbidade – n (%) 60 (96,8%)

Ocorrência de quedas no último ano – n (%) 18 (29%)
IMC = Índice de massa corpórea; med = mediana; IQR = intervalo interquartil.
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Tabela 2. Escores dos questionários e escala funcional de pacientes 
com 50 anos ou mais em tratamento fisioterápico para dor muscu-
loesquelética

Instrumentos de medida Mediana 
(intervalo interquartil)

Questionário de Incapacidade de Roland 
Morris para dor em geral

16 (11-20)

Inventário Breve de Dor - Interferência na 
dimensão “atividade”

6,3 (4,3-7,8)

Inventário Breve de Dor - Interferência na 
dimensão “afetividade”

4,5 (2-7)

Inventário Breve de Dor - Interferência 
(escore geral)

5,7 (3,7-7,1)

Teste Timed-up-and go 14,13 (12,3-15,9)

Tabela 3. Medianas dos escores de Incapacidade de Roland Morris 
para dor em geral (QIRM) e Inventário Breve de Dor (IBDi) segundo 
dor principal e comparação das regiões dolorosas com a dor cervical 
de pacientes com 50 anos ou mais em tratamento fisioterápico para 
dor musculoesquelética

QIRM IBDi

Dores 
principais

M (II) Valor 
de p*

M (II) Valor 
de p*

Cervical 6 (4-15) 4,36 (2,57-6,14)

Quadril 11 (10-18) 0,233 4,57 (4,43-5,29) 0,715

Joelhos 15 (10-21) 0,079 6,21 (3,36-7,57) 0,391

Lombar 17 (15-19) 0,024* 5,29 (3,57-7,79) 0,452

Tornozelo e pé 20 (17-23) 0,094 6,29 (6,14-6,43) 0,241

* Comparação das medianas (M) e intervalo interquartil (II) dos valores do Ques-
tionário de Incapacidade de Roland Morris para dor em geral (QIRM) e do domí-
nio interferência do Inventário Breve de Dor (IBDi) para a região relatada com a 
principal dor e comparadas com a dor cervical. * p<0,05.

DISCUSSÃO
 
A DME crônica de origem não traumática em múltiplas regiões do 
corpo foi muito frequente nos adultos maiores de 50 anos. A dor 
crônica é considerada um fenômeno mal adaptativo26 e mais do 
que uma comorbidade, sendo considerada atualmente uma con-
dição de saúde por si só7. Como identificado no presente estudo, 
a literatura associa o sexo feminino com a dor crônica, além de 
outros fatores sociodemográficos, como a idade avançada, baixa 
condição socioeconômica, situação laboral, fatores ocupacionais e 
histórico de abuso ou violência7. O relato da intensidade da dor 
nas 24h prévias à entrevista foi alarmante (8 - 10/10) sendo apon-
tado como o motivo do uso contínuo de analgésicos por 69,4% 
dos participantes. Contudo, no momento da avaliação, identifi-
cou-se intensidades da dor mais baixas (5/10) e 19% dos pacientes 
relataram estar sem dor. É provável que essa diferença esteja asso-
ciada com o horário, pois outros estudos identificaram que a dor 
piora pela noite ao deitar-se pela fadiga27. 
Outros fatores que podem influenciar a percepção da dor são con-
textuais, como o paciente estar no local da reabilitação e estar rece-
bendo atenção e sendo cuidado, ou até mesmo por ter saído de casa 
e, em diversos casos, ser o único momento de distração e interação 
social4,28. Este achado ressalta também a importância de avaliar com 
cautela a história do paciente com DC para traçar corretamente o 

plano terapêutico, de forma que ausência de dor no momento da 
avaliação não seja um fator determinante.
É preocupante o número de regiões dolorosas apontado pelos pa-
cientes (de até 13), pois sabe-se que, em indivíduos com variadas 
condições dolorosas, a ansiedade, depressão e pensamentos catastró-
ficos se associam com DC e pior prognóstico7. Em estudo retrospec-
tivo com informações de mais de 100 milhões de pacientes dos Es-
tados Unidos foi observado que a média de diagnósticos de dor por 
paciente foi de 2,7 (DP: 1,3)29. Esta diferença possivelmente se deve 
a características populacionais e socioeconômicas, como o caráter de 
multimorbidade presente nesse grupo (96,8%), considerando ape-
nas as condições lombalgia, osteoartrose, hipertensão e DM. A HAS 
foi a comorbidade mais frequente entre os participantes (71%). Ou-
tros estudos apontam que a prevalência de multimorbidade chega a 
ser de até 100%30 em populações semelhantes, estando associada à 
redução da funcionalidade e alta mortalidade13.
Uma das dores mais frequentemente relatadas (87% da amostra) 
foi a dor lombar, semelhante ao relatado em outros estudos com 
prevalências de até 75%31. A dor lombar é um problema de saúde 
pública entre adultos em “idade laboral” do mundo inteiro e tem 
sua prevalência e incidência aumentadas com o envelhecimento9. 
A dor lombar foi a principal causa de “anos vividos com incapaci-
dade” (YLD) em 126 dos 195 países e territórios estudados, uma 
situação preocupante, dada sua relação com perda da capacidade 
funcional e capacidade laboral9. No Brasil, a dor lombar é a prin-
cipal causa de YLD, segundo estimativas do estudo GBD32. No 
Canadá, a dor lombar está entre as cinco principais queixas em 
serviço de emergência33. 
Estima-se que a prevalência de dor lombar na população geral é de 
até 20%, com maior frequência no sexo masculino34. Em indivíduos 
com mais de 65 anos, a prevalência foi próxima a 65%35. Algumas 
caraterísticas como o envelhecimento, alta intensidade de atividade 
física, alta carga na coluna, abaixar-se e torcer a coluna, já foram des-
critas como fatores de risco para desenvolver dor lombar crônica34.
A osteoartrose (OA) em mais de uma articulação esteve presente 
em 98,4% dos participantes, sendo mais afetada a articulação do 
joelho (87%). OA é a alteração articular crônica mais comum e a 
principal causa de dor articular, perda de função e incapacidade em 
adultos26. Em geral, é a segunda afecção musculoesquelética mais 
prevalente9, afetando 34% de indivíduos acima de 65 anos26 e até 
80% da população acima de 75 anos, principalmente nos joelhos36. 
A alta carga física no trabalho se mostrou o principal fator de risco 
ocupacional para desenvolver OA em diversas regiões anatômicas36. 
Outros fatores para a OA incluem ajoelhar-se, subir escadas regular-
mente, curvar-se e realizar movimentos repetitivos37. Foi observado 
que pacientes eventualmente reduzem sua participação em ativida-
des como tentativa de evitar desencadear episódios de dor26. O tipo 
de dor da OA caracterizada como intensa teve maior impacto na 
qualidade de vida do paciente com OA do que a dor constante, po-
rém de menor intensidade26.
A avaliação do grau de interferência da DC na realização de ativida-
de e em aspectos afetivos da vida foi semelhante (6 e 5/10). Relacio-
nado a este achado, a literatura descreve que muitos pacientes com 
DC apresentam sintomas depressivos clinicamente significantes, as-
sim como baixos escores autorrelatados de qualidade de vida38.
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Segundo a avaliação do QIRM, a principal dor na região lombar foi 
a mais incapacitante. Estes achados também são respaldados pela li-
teratura, pois a lombalgia é uma das principais causa de anos vividos 
com incapacidade, relacionada com redução da capacidade funcio-
nal e laboral9. Estão documentados, também, os efeitos negativos da 
dor no humor, na participação social e em atividades recreativas, e 
no sono26, o que corrobora os presentes achados de níveis de inca-
pacidade (mediana 16/24 no QIRM) e grau de interferência da dor 
em atividades da vida dos pacientes.
O presente estudo apontou que 71% dos indivíduos tiveram tem-
po de teste TUG acima do ponto de corte de risco de queda para 
idosos (12,47 segundos), e 35,5% acima do ponto de corte para 
idoso frágil (15 segundos), segundo a literatura nacional24. Segun-
do recente revisão sistemática e metanálise, a presença de dores 
em locais diversos do corpo confere um fator de risco para futuras 
quedas em idosos residentes na comunidade (não institucionaliza-
dos)39, alertando para a necessidade de conscientização para este 
risco e da implementação de estratégias de prevenção. Ressalta-se 
que 29% dos pacientes que se avaliou já relataram ocorrência de 
queda no último ano, porém apenas 77% destes são idosos, o que 
nos leva a concluir que a condição de saúde destes indivíduos cai-
dores não idosos está deteriorando precocemente. 
Há relatos na literatura de que o IMC impacta no desempenho 
de testes funcionais40, porém não se observou esta associação nesta 
amostra. A implementação de programas de exercícios para indi-
víduos com multimorbidade é de extrema importância devido aos 
amplos benefícios do exercício na saúde, e são relatados bons resul-
tados, porém, exige maiores cuidados41.
Segundo dados da literatura, indivíduos que vivem em áreas com 
maior privação econômica tem maiores chances de apresentarem 
multimorbidade, e a presença de desordem da saúde mental está 
fortemente associada aos maiores números de condições físicas de 
saúde13. O predomínio de mulheres nesta amostra também corrobo-
ra achados da literatura que observaram que mulheres tendem a rela-
tar DME em múltiplos locais mais do que homens38. Há relatos de 
associação entre o número de condições de saúde e a ocorrência de 
quedas42, e nesse sentido observou-se associação entre o número de 
regiões dolorosas e a ocorrência de queda no último ano (p<0,003). 
Pacientes portadores de multimorbidade tem maiores chances de faze-
rem uso de múltiplos fármacos, o que é comum na população idosa, e 
que pode ter como consequência eventos adversos43, como o aumento 
do risco de quedas44. O contexto de multimorbidade dificulta o ma-
nejo clínico do paciente pois o fármaco para uma condição de saúde 
pode ser prejudicial para a outra condição de saúde, significando que 
seguir as guidelines para cada condição pode não ser a melhor estraté-
gia terapêutica43, representando um desafio para um sistema de saúde 
organizado para doenças individuais, e não para multimorbidade13.
Este estudo chama atenção para a associação da DC e a multimor-
bidade. Em indivíduos com mais de 65 anos, há alta prevalência de 
multimorbidade e 94% destes pacientes têm mais do que duas con-
dições de saúde14. A baixa prevalência de combinações específicas 
de multimorbidade e a alta prevalência de problemas psiquiátricos e 
sociais associados somados à complexidade geral da multimorbidade 
representam a dificuldade para realização de estudos controlados e 
prospectivos14, o que representou uma limitação também no deli-
neamento deste estudo. Além da potencial limitação deste estudo 

relativa à heterogeneidade no contexto da multimorbidade, há tam-
bém o fato de que nem todos os participantes apresentavam duração 
de tratamento fisioterapêutico similar, o que poderia condicionar os 
presentes achados.
Contudo, a cronicidade dos sintomas foi um fator comum e reforça-
do pelo relato de que mais de 90% dos indivíduos estavam há mais 
de seis meses sob tratamento fisioterapêutico e com sintomas per-
sistentes, justificando a inclusão para análises finais. Estes pacientes 
com multimorbidade são ainda mais afetados por serem assistidos 
por um sistema de saúde complexo e fragmentado, estruturado para 
tratar doenças e não pessoas45. Uma revisão sistemática aponta a di-
ficuldade para obter melhora de desfechos clínicos nessa população, 
mas focar em dificuldades funcionais na multimorbidade poderia 
ser mais efetivo46. 
Além disso, as condições de vida de cada indivíduo determinam 
como este lida com sua condição de saúde47. O coping ou enfren-
tamento pode ser definido como os esforços cognitivos e práticas 
comportamentais desenvolvidas pelo indivíduo em situações con-
sideradas estressantes. Em indivíduos com DC (não relacionada ao 
câncer), o enfrentamento pode ser influenciado por fatores bioló-
gicos, psicológicos e socioculturais47, que podem ser barreiras ou 
facilitadores48. A literatura aponta que, em pacientes com DC, há 
relatos de insatisfação com o tratamento atual por dois terços dos 
acometidos e a persistência da DC por anos7, ressaltando a impor-
tância fundamental da busca de estratégias terapêuticas analgésicas 
mais eficientes e implementação de intervenções terapêuticas longi-
tudinais e contínuas.
Foram descritos os achados de uma população com DC e multimor-
bidade composta majoritariamente por mulheres hipertensas, com 
sobrepeso e alto número de regiões dolorosas, quadro que interfere 
na afetividade e atividade da vida destes indivíduos. 

CONCLUSÃO

Faz-se necessário o contínuo esforço para estudo, identificação e 
compreensão dos múltiplos fatores envolvidos na DME crônica e 
difusa e multimorbidade para que seja possível ofertar melhores in-
tervenções para estes pacientes. O foco na abordagem à complexi-
dade da multimorbidade, incluindo o manejo da intensidade da dor 
mais importante, a melhora da capacidade funcional e utilização de 
estratégias para minimizar riscos de quedas, é fundamental.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A fotobiomodulação (FBM) 
é uma importante ferramenta terapêutica para modulação dos 
processos inflamatórios. Neste estudo, investigou-se o efeito an-
ti-inflamatório e analgésico de duas energias e dois comprimen-
tos de onda diferentes (660 nm e 830 nm) através do modelo de 
edema de pata induzido por carragenina em camundongos.
MÉTODOS: Trinta e seis camundongos Swiss machos (n=6 ani-
mais/grupo) foram divididos em seis grupos: Grupo 1 (controle 
salino), Grupo 2 (carragenina), Grupo 3 (carragenina + laser 660 
nm, 5,88 J), Grupo 4 (carragenina + laser 660 nm, 2,94 J), Gru-
po 5 (carragenina + laser 830 nm, 5,88 J) e Grupo 6 (carragenina 
+ laser 830 nm, 2,94 J). A FBM foi aplicada 1h após a injeção 
de carragenina que induziu o edema de pata e a hiperalgesia tér-
mica, os quais foram medidos por meio de um pletismômetro 
e pelo flicker test em banho-maria a 38ºC (±0,5ºC), respectiva-
mente. As patas esquerdas injetadas com carragenina apresenta-
ram edema local que persistiu por até 6h após sua administração. 
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DESTAQUES
• O presente estudo demonstrou que a PBM foi eficaz minimizando a dor e o edema no 
processo inflamatório agudo em um modelo experimental. 
• O comprimento de onda 830 nm (energia de 5,88 J) foi mais eficaz na melhora do edema 
no processo inflamatório agudo em um modelo experimental.
• Na análise da dor, a energia de 2,94 J foi mais eficaz independente do comprimento de 
onda utilizado no processo inflamatório agudo em um modelo experimental.
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Todos os animais foram avaliados antes, 1, 2, 3, 4, e 6 horas após 
a injeção de carragenina.
RESULTADOS: A FBM, principalmente o comprimento de 
onda 830 nm com 2,94 J de energia, reduziu o edema de pata in-
duzido pela carragenina. Além disso, o comprimento de onda 660 
nm (5,88 J / 2,94 J) e o 830 nm (2,94 J) inibiram a hiperalgesia 
térmica induzida pela carragenina após 4h da injeção na pata. 
CONCLUSÃO: Evidenciou-se que a FBM 830 nm (2,94 J) 
produziu efeito anti-inflamatório mais pronunciado, enquanto 
o laser de 660 nm (5,88 J / 2,94 J) de energia foi mais eficaz 
para reduzir a resposta de hiperalgesia induzida pela injeção de 
carragenina.
Descritores: Dor, Terapia a Laser de baixa intensidade, Edema, 
Hiperalgesia, Inflamação, Carragenina. 

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Photobiomodula-
tion (PBM) is an important therapeutic tool for inflammatory 
process modulation. In this study, the anti-inflammatory and 
analgesic effect of two different energies and two different wa-
velengths (660 nm and 830 nm) were investigate and compared 
through the model of carrageenan-induced paw edema in mice.
METHODS: Male Swiss mice, 36 animals (n=6 animals/group) 
were divided into six groups: Group 1 (saline-control), Group 
2 (carrageenan), Group 3 (carrageenan + laser 660 nm, 5.88 J), 
Group 4 (carrageenan + laser 660 nm, 2.94 J), Group 5 (carra-
geenan + laser 830 nm, 5.88 J), and Group 6 (carrageenan + laser 
830 nm, 2.94 J). PBM was applied 1h after the carrageenan in-
jection which induced paw edema and hyperalgesia, which were 
measured by means of a plethysmometer and by flicker test using 
a water bath at 38ºC (±0.5ºC), respectively. Left paws of mice 
injected with carrageenan exhibited local edema that persisted 
for up to 6h after its administration. All animals were evaluated 
before, 1, 2, 3, 4, and 6 h after the injection of carrageenan.
RESULTS: PBM, specially the 830 nm wavelength with 2.94 J 
of energy, reduced the paw edema induced by carrageenan. In 
addition, the 660 nm wavelengths (5.88 J / 2.94 J) and 830 nm 
(2.94 J) inhibited thermal hyperalgesia induced by carrageenan 
after 4 h of paw injection.
CONCLUSION: There was evidence that the PBM 830 nm 
(2.94 J) produced a more pronounced anti-inflammatory ef-
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fect, while the 660 nm (5.88 J / 2.94 J) energy laser was more 
effective to inhibit the hyperalgesia response induced by the 
carrageenan injection.
Keywords: Edema, Hyperalgesia, Inflammation, Low level laser 
therapy, Pain.

INTRODUÇÃO 

A inflamação é um fenômeno fisiológico inicial desencadeado 
durante a perda da homeostase devido a lesões e infecções. Este 
fenômeno se inicia pela resposta imune inata que reconhece as 
células danificadas e patogênicas. O reconhecimento de micro-
-organismos patogênicos é essencial para iniciar respostas imu-
nes, tais como processos inflamatórios mediados por receptores 
de reconhecimento de padrões (RRP), que identificam estrutu-
ras moleculares que são amplamente compartilhadas por agentes 
patogênicos, conhecidos como padrões moleculares associados a 
patógenos (PMAP)1-3. 
A indução do processo inflamatório produz edema em patas de 
camundongos. Na inflamação, há uma perda de equilíbrio entre a 
pressão hidrostática e osmótica, com saída de proteínas dos vasos 
sanguíneos e aumento da pressão osmótica extracelular causando a 
saída de fluidos dos vasos para o interstício, contribuindo, assim, 
para a formação de edema4. Assim, há uma variedade de estímulos 
para induzir a migração de células polimorfonucleares e consequen-
tes processos inflamatórios agudos nas patas de camundongos, como 
a carragenina, que é usada para induzir inflamação em animais; estes 
estímulos atuam como uma substância algogênica nas patas de ani-
mais, causando uma resposta inflamatória com consequente migra-
ção celular e hiperalgesia3-7. 
A injeção de carragenina provoca o processo inflamatório e con-
sequente formação de edema, aumentando o volume do tecido e 
exacerbando a sensibilidade ao estímulo térmico e mecânico8-11. Há 
diferentes mediadores envolvidos na inflamação, tais como hista-
mina, serotonina (5-HT) e bradicinina (BK), que são os primeiros 
mediadores detectáveis durante a fase inicial da inflamação da pata 
induzida pela carragenina. As prostaglandinas (PG), produzidas 
através da ciclo-oxigenase (COX), estão envolvidas no aumento da 
permeabilidade vascular, e são detectáveis principalmente durante a 
fase final do processo inflamatório. Além disso, a inflamação local e/
ou sistêmica está associada à regulação ascendente de citocinas pró-
-inflamatórias, tais como TNF, IL-1 e IL-612-15. 
Em estudos experimentais, o uso de carragenina estabelece um mo-
delo animal simples para avaliação de dor e edema no local da in-
flamação aguda, com lesão ou dano leve ao tecido inflamado. Este 
modelo experimental fornece variações de diferentes recursos tera-
pêuticos e farmacológicos, com o objetivo de minimizar o processo 
inflamatório6,7,13-18.
Recursos eletrofísicos, como a terapia de fotobiomodulação 
(TFBM), estão sendo amplamente utilizados na pesquisa de diferen-
tes modelos experimentais, como tendões, nervo periférico, tecido 
cutâneo, ossos e músculos19-24. Além disso, eles são aplicados para o 
tratamento de processos inflamatórios agudos e consequente resolu-
ção do edema agudo5,6,25-30. Os efeitos protetores da FBM estão asso-
ciados a diferentes ações, tais como: i) aumento da microcirculação 
local e estimulação da angiogênese; ii) vasodilatação; iii) regulação 

para baixo dos mediadores pró-inflamatórios, como PGE2; iv) mo-
dulação das células imunes inatas e adaptativas; v) efeitos antioxi-
dantes; e vi) cicatrização e reparo tecidual31. 
Os autores32-34 descrevem que a modulação da dor e edema pode ser 
baseada nos mecanismos de ação da FBM no processo inflamatório, 
diminuindo a condução nervosa (impulsos aferentes) e a ação sobre 
citocinas pró-inflamatórias, resultando em melhora da dor e edema 
causado pelo processo inflamatório.
O estudo35 utilizou a TFBM para a redução de TNF-α na lesão pul-
monar aguda. Os autores observaram que o laser reduziu a expressão 
de TNF-α. No manuscrito de revisão bibliográfica realizado em ou-
tro estudo36, o laser modula o processo inflamatório de forma dose-
-dependente. Os autores5,6 realizaram duas pesquisas comparando 
lasers de 660 nm e 684 nm no processo inflamatório induzido pela 
injeção de carragenina em patas de camundongos, demostrando a 
melhora do edema e a redução dos níveis de citocinas. 
A maioria dos artigos usa FBM visível para o tratamento do processo 
inflamatório agudo5,25,37-41, e poucos artigos usam FBM infraverme-
lha e próxima ao infravermelho42-44. A FBM de 808 nm em mo-
delos experimentais de processo inflamatório agudo na articulação 
temporomandibular de ratos foi descrita em uma pesquisa recente43, 
que observou a capacidade de modular o processo inflamatório, re-
duzindo os níveis pró-inflamatórios de citocinas. Os autores45 de-
monstraram a ação da FBM no mRNA em um modelo de edema 
de pata em ratos e a pesquisa realizada pelo estudo42 utilizou FBM 
de 830 nm no edema agudo da pata de ratos. Os autores observaram 
um efeito modulador da FBM no processo inflamatório dos animais 
avaliados. Em outro estudo24, os autores descreveram a ação da FBM 
no edema e na dor em um modelo de síndrome de dor complexa do 
tipo 1. Os autores observaram uma melhora nas variáveis avaliadas 
no estudo.
O uso de FBM para modular o processo inflamatório agudo foi es-
tudado, com maior uso do comprimento de onda visível, mas ainda 
há muitas questões que precisam ser resolvidas, tais como: investigar 
diferentes doses para fornecer resultados melhores neste modelo de 
pesquisa e realizar mais estudos com comprimentos de onda quase 
infravermelhos e infravermelhos32. Dessa maneira, o presente estudo 
foi concebido para investigar e comparar o efeito de dois compri-
mentos de onda diferentes e duas energias da TFBM durante o pro-
cesso inflamatório agudo em patas de camundongos. 

MÉTODOS 

Trinta e seis camundongos Swiss machos (30-40 g) foram utilizados 
nos experimentos pré-clínicos. Os camundongos foram obtidos na 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis, 
e mantidos no Campus de Araranguá durante os protocolos experi-
mentais. Os camundongos foram mantidos em grupos de quatro a 
seis animais por gaiola, mantidos sob temperatura (22 ± 2°C) e umi-
dade (60%-80%) controladas, com um ciclo de 12h de luz/escuro 
(luzes acesas às 7h00 da manhã) e tiveram livre acesso a alimento 
(Puro Trato®, Santo Augusto, Rio Grande do Sul, Brasil) e água. 
Todos os procedimentos utilizados no presente estudo seguiram os 
“Princípios do cuidado animal de laboratório” (publicação NIH 
nº 85-23) e foram aprovados pelo Comitê de Ética Animal da 
UFSC (CEUA-UFSC, protocolo nº PP00956). A lista de verifica-
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ção ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments) 
foi utilizada.
O tamanho do grupo foi calculado com base em experimentos ante-
riores realizados no laboratório, assim, foi utilizada uma amostra de 
conveniência com 36 animais, um número que consistia no mínimo 
necessário para a obtenção de dados consistentes.
As intervenções foram realizadas pelo pesquisador 1 e as avaliações 
foram realizadas pelo pesquisador 2, cegos para o grupo, ambos 
treinados antes do início da coleta de dados. A análise e o proces-
samento de dados foram realizados pelo pesquisador 3, também de 
maneira cega. 

Grupos experimentais 
O estudo foi realizado com 36 camundongos divididos aleatoriamen-
te em seis grupos por meio de um sorteio por envelope selado, com 6 
animais em cada, denominados como Grupo 1: controle salino; Gru-
po 2: carragenina; Grupo 3: carragenina + laser 660 nm, com 5,88 
J de energia; Grupo 4: carragenina + laser 660 nm, com 2,94 J de 
energia; Grupo 5: carragenina + laser 830 nm, com 5,88 J de energia; 
e Grupo 6: carragenina + laser 830 nm, com 2,94 J de energia. 
Todos os procedimentos foram realizados na região plantar da pata 
traseira esquerda dos camundongos, e a FBM foi realizada 1 hora 
após a administração da carragenina. Todos os animais da FBM fo-
ram submetidos à técnica pontual com contato na região plantar da 
pata traseira esquerda. A escolha da dose efetiva de laser foi baseada 
em experimentos-piloto (dados não mostrados) ou em dados ante-
riores descritos na literatura5,36. Nos animais do Grupo 1 (controle), 
foi administrada somente a substância salina na região plantar da 
pata traseira esquerda.

Indução de edema 
Para induzir o processo inflamatório agudo, os animais receberam 
uma injeção de λ-carragenina (2,5%) em 50 µL de solução fisiológi-
ca a 0,09% (NaCl) nas regiões subcutâneas da superfície plantar da 
pata traseira esquerda46. 

Avaliação de edema e hiperalgesia 
Os animais foram aclimatados durante 30 min antes dos testes 
comportamentais e, para determinar os limiares basais térmicos e 
do edema, todos os grupos foram avaliados antes da indução da in-
flamação. O edema agudo na pata traseira esquerda do animal foi 
induzido por injeção intraplantar de carragenina, foi analisado por 
pletismografia e demonstra volume referente ao edema na pata tra-
seira esquerda do animal. 
O edema foi medido por pletismografia (Modelo 7150™, Ugo Ba-
sile, Varese, Itália) antes, 1, 2, 3, 4, e 6h após a injeção de carrage-
nina. Os dados foram expressos em mililitros (mL) de água. Com a 
imersão da pata do animal no pletismômetro, ocorre o movimento 
da água, assim, os milímetros de água deslocados são quantificados.
A avaliação da hiperalgesia térmica foi realizada por meio de um flic-
ker test utilizando um banho de água a 38ºC±0,5ºC e foi quantifi-
cada em segundos. No teste da hiperalgesia térmica, a quantificação 
de segundos começou com a imersão da pata do animal na água e 
terminou quando o animal moveu sua pata na tentativa de tirá-la da 
água. A coleta de dados foi realizada nos mesmos intervalos citados 
para medir o edema.

Fotobiomodulação  
O equipamento de diodo laser de arseneto de Gálio-Alumínio 
(GaAlAs, Ibramed Medical Equipment™, Amparo, São Paulo, Bra-
sil), emitindo 830 nm de comprimento de onda, foi utilizado neste 
estudo, assim como o diodo laser de Alumínio-Gálio-Índio-Fósforo 
(AlGaInP, Ibramed Medical Equipment™, Amparo, São Paulo, Bra-
sil), transmitindo 660 nm de comprimento de onda, ambos com feixe 
contínuo. A tabela 1 mostra a descrição dos parâmetros utilizados.

Tabela 1. Parâmetros de fotobiomodulação utilizados no estudo.

Parâmetros 
de laser

Energia (J) Tempo de 
irradiação (s)

Área do 
feixe (cm2)

Potência 
(mW)

Grupo 3 
(660 nm)

5.88 196 0.06 30

Grupo 4 
(660 nm)

2.94 98 0.06 30

Grupo 5 
(830 nm)

5.88 196 0.11 30

Grupo 6 
(830 nm)

2.94 98 0.11 30

J = Joule; s = segundos; cm2 = centímetros quadrados; mW = miliwatts.

A dose de 5,88 J e o uso do comprimento de onda de 660 nm 
foi baseado no estudo40. Para comparação, outro comprimento de 
onda, de 830 nm, e outra energia, de 2,94 J, foram utilizados com a 
mesma potência nas duas sondas, como descrito na tabela 1.

Análise estatística
Os dados dos grupos foram analisados usando o programa Gra-
phPad Prism 6 (GraphPad Software, Inc. La Jolla, CA, EUA). Antes 
da análise de cada grupo, a normalidade na distribuição dos dados 
foi observada usando o teste Shapiro-Wilk. Os resultados são repre-
sentativos de um ou dois experimentos independentes. Uma com-
paração estatística dos dados foi realizada pela ANOVA de uma e 
duas vias, seguida pelo teste Post-Hoc de Bonferroni, dependendo 
do protocolo experimental. Os valores de p<0,05 e 0,001 foram 
considerados significativos.

RESULTADOS 

Efeito da fotobiomodulação no edema de patas induzido pela 
carragenina 
O edema de patas induzido pela carragenina foi comparado com 
o grupo de controle salino. As patas esquerdas de camundongos 
injetados com carragenina exibiram edema local (Figura 1a), que 
persistiu por até 6 h após sua administração. A aplicação de FBM, 
particularmente o laser de 830 nm com 2,94 J de energia, reduziu o 
edema das patas induzido pela carragenina (Figura 1a), com inibição 
de 60,1% em Σ 1 - 6 h (F (5,28) = 60,98), após a injeção de carra-
genina, quando comparado ao grupo controle, com base na área sob 
a curva (AUC) (Figura 1b). Entretanto, o tratamento com laser de 
660 nm e 830 nm (5,88 J de energia) não conseguiu inibir o edema 
induzido pela injeção de carragenina (Figura 1).
Os animais foram tratados com laser de 660 nm (5,88 J ou 2,94 J de 
energia) ou 830 nm (5,88 J ou 2,94 J de energia), 1h após a injeção 
de carragenina (2,5%, 50 µL, i.pl.) (a). Área sob a curva entre Σ 1 - 6 
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Figura 1. Efeito da fotobiomodulação no edema de pata induzido pela carragenina em camundongos
I.pl. = intrapleural; TLBP = terapia laser de baixa potência; pl. = pleural; * = p<0,0001 versus o grupo salino, exceto quando comparado com o Grupo 6; # = p<0,050 versus 
os grupos salino e G6. (ANOVA bidirecional seguida de teste Post-Hoc de Bonferroni).
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Figura 2. Efeito da fotobiomodulação na hiperalgesia térmica induzi-
da pela carragenina em camundongos
I.pl. = intrapleural; TLBP = terapia laser de baixa potência; pl. = pleural; * = p<0,050 
versus o grupo controle; # = p<0,050; # # = p<0,002 versus o grupo carragenina; ** 
= p<0,0002 versus o grupo FBM de 830 nm (5,88 J) (ANOVA unidirecional seguido 
de teste Post-Hoc de Bonferroni).

h após injeção de carragenina (b). Os resultados estão expressos como 
média ± erro padrão da média (EPM), n = 6 animais por grupo.

Efeito da fotobiomodulação na hiperalgesia térmica induzida 
pela carragenina 
Como esperado, a aplicação de carragenina na superfície plantar da 
pata traseira dos animais aumentou a latência de retirada da pata 
para estímulo de calor quando comparada ao grupo controle (Figura 
2). Os resultados apresentados na Figura 2 mostram que a FBM de 
660 nm (5,88 J ou 2,94 J de energia) e FBM de 830 nm (2,94 J de 
energia) inibiram a hiperalgesia térmica induzida pela carragenina 
após 4 h de injeção na pata (F (5,26) = 7,59, Figura 2). Em oposição, 
o tratamento com laser de 830 nm (5,88 J de energia) não foi eficaz 
(Figura 2). É importante ressaltar que os animais submetidos à FBM 
de 660 nm (5,88 J ou 2,94 J de energia) apresentaram melhora sig-
nificativa na hiperalgesia térmica quando comparados com aqueles 
submetidos à FBM de 830 nm com 5,88 J de energia (Figura 2).
Os animais foram tratados com laser de 660 nm (5,88 J ou 2,94 J 
de energia) ou de 830 nm (5,88 J ou 2,94 J de energia), 1 h após a 
injeção de carragenina (2,5%, 50 µL, i.pl.). A hiperalgesia térmica 
foi avaliada através de banho de água a 38ºC (± 0,5ºC) 4 h após a 
injeção de carragenina. Os resultados estão expressos como média ± 
EPM (n = 6 animais por grupo).

DISCUSSÃO 

De acordo com os efeitos anti-inflamatórios e analgésicos que fo-
ram observados no presente estudo, a FBM inibiu a inflamação e a 
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dor durante a resposta inflamatória aguda47. Além disso, o estudo 
comparou os efeitos de dois comprimentos de onda diferentes do 
laser de FBM na resolução do processo inflamatório agudo em 
patas de camundongos. 
Diferentes estudos na literatura utilizam modelos animais como fer-
ramentas para aumentar a compreensão sobre as respostas inflama-
tórias, tais como edema de pata5,6,46, lesão pulmonar29,35, modelos de 
osteoartrite48,49, modelos de lesão de pele23,50 e modelos de distúrbios 
musculares esqueléticos inflamatórios30. Assim, para estudar o papel 
da FBM no processo inflamatório, foi utilizado o edema de pata in-
duzido por carragenina em camundongos, que induz respostas infla-
matórias, incluindo a formação de edema, infiltração de neutrófilos 
e o desenvolvimento de hiperalgesia. 
Além disso, a injeção de carragenina na pata do roedor induz o ede-
ma que se desenvolve nas primeiras 6 h até as 24 h. Esta resposta 
inflamatória é mediada principalmente pela histamina e por uma 
síntese crescente de PGE2 após a liberação periférica de óxido nítri-
co (NO), TNF, IFN-y, e IL-1, que demonstraram induzir iNOS em 
diversas células5,7,47. 
Assim, os autores51,52 sugerem que pode haver uma ação diferen-
ciada na ativação de cascatas metabólicas envolvendo a ação de di-
ferentes comprimentos de onda vermelhos e quase infravermelhos, 
causando algumas mudanças como: modular os níveis de citocinas 
pró e anti-inflamatórias, ação modulatória sobre estímulos nervo-
sos periféricos, além de causar diferenciação, migração e prolifera-
ção celular. No presente estudo, diferentes manifestações podem 
ser observadas quando os comprimentos de onda de 660 nm e 
830 nm são avaliados. Na avaliação do edema, a FBM próxima do 
infravermelho com menor energia obteve melhores resultados, po-
rém, ao observar a FBM vermelha, os melhores resultados foram 
em relação à hiperalgesia.
Embora a FBM baixa seja usada para tratar o processo inflamatório 
em animais, ainda não foi observado um consenso entre os parâme-
tros e o comprimento de onda utilizado. O presente estudo compara 
dois comprimentos de onda (660 nm e 830 nm), visíveis e infraver-
melhos, respectivamente, ambos com feixe contínuo, com energia 
de 5,88 J, de acordo com o autor5, e 2,94 J de acordo com o autor53, 
que mostraram que os efeitos anti-inflamatórios do laser podem ser 
alcançados dentro de uma janela terapêutica de 0,6 a 9,6 J de energia 
total emitida26-30. 
O estudo24 demonstrou que o laser (650 nm) inibiu a resposta in-
flamatória por meio da liberação de hormônios adrenais. Segundo o 
estudo27, o laser de 780 nm com dose de 0,4 J diminuiu o processo 
inflamatório, baixando o nível de TNF regulado, porém nenhuma 
alteração na expressão de IL-6 foi observada. Também são de inte-
resse os resultados do mesmo grupo mostrando que o laser bloqueou 
os níveis de IL-6 e TNF durante um modelo de lesão por incisão na 
pele de camundongos26. 
Os autores5,6 mostraram que o pico do edema é na segunda hora 
após a indução e observaram a melhora no volume da pata do ani-
mal 4 h após a indução do edema e 3 h após a aplicação do laser 
com 660 nm e 685 nm de comprimento de onda. Da mesma forma, 
observaram a diminuição de TNF com a aplicação de FBM. Já os 
autores42 observaram que o pico de edema foi estabelecido na tercei-
ra hora após a indução e observaram a redução no edema após 6 h, 
corroborando o estudo45, que detectou o pico de edema 4h após a 

injeção de carragenina, e o estudo35, que relatou a regulação do nível 
de TNF 4h após a indução de edema. 
Os estudos5,6 mostrou que 5,88 J de energia com laser visível inibia 
o edema na pata traseira esquerda dos animais. Além disso, o mesmo 
relatório não mostrou diferença significativa para os comprimentos 
de onda com 5,88 J de energia. Ao analisar o Grupo 6 (laser de 830 
nm, com 2,94 J de energia), é possível concluir que este tratamento 
teve maior eficácia para o edema quando comparado com outros 
grupos, corroborando relatórios anteriores25,47,42, que utilizaram 
emissão de energia de 2,04 J, 0,96 J e 1,0 J, respectivamente, obten-
do melhora no edema da pata do animal.
Os autores47 reportam que a FBM melhora a dor induzida na pata 
do animal. Estes autores utilizaram um comprimento de onda de 
632,8 nm e obtiveram resultados positivos, aumentando o limiar 
de dor, correspondendo aos dados do presente estudo, que mostram 
melhora na hiperalgesia térmica dos animais tratados com FBM, 
a qual foi estatisticamente diferente dos outros grupos. Na revisão 
sistemática36, a janela terapêutica para alívio da dor é de 5,0 J a 19,5 
J, corroborando os Grupos 3 e 5 do presente estudo. No entanto, 
o Grupo 4, com energia inferior à observada na revisão36, também 
obteve resultados positivos, minimizando a hiperalgesia dos animais. 
Assim, pode-se inferir que a melhora do edema e da hiperalgesia em 
animais pode ser explicada pela ação de FBM do laser no processo 
inflamatório25.
As limitações encontradas no presente estudo foram a falta de análi-
se dos mediadores inflamatórios e anti-inflamatórios, que poderiam 
responder melhor aos efeitos relacionados à melhora da hiperalgesia 
com uma energia maior e à melhora do edema com uma energia 
menor. Assim, novos estudos deveriam ser realizados para melhor 
elucidar esta questão. 
O presente estudo destaca os efeitos da FBM, trazendo dados im-
portantes sobre o uso do comprimento de onda de 830 nm, que me-
lhora o volume do edema, e de 660 nm de comprimento de onda, 
com melhores resultados para a hiperalgesia térmica. Em relação à 
lacuna existente, o presente estudo traz um ponto importante sobre 
o uso de 2,94 J de energia, obtendo melhores resultados quando 
comparados ao dobro dessa energia e com a mesma potência em 
ambos os dispositivos.
No conjunto, os dados sugerem que a FBM foi eficiente para melho-
rar o edema e a hiperalgesia em camundongos. Além disso, o laser de 
660 nm com 2,94 J de energia foi mais eficaz para inibir a resposta da 
hiperalgesia, enquanto o laser de 830 nm com 2,94 J de energia foi 
mais eficaz para prevenir a formação de edema em patas de camun-
dongos. Assim, é importante enfatizar que, para estudos futuros, a 
energia de 2,94 J pode ser utilizada em outros modelos experimentais 
e com diferentes parâmetros de FBM, tais como: o uso de 904 nm de 
comprimento de onda e também diferentes potências.
Apesar dos esforços crescentes da comunidade científica, as terapias 
disponíveis para tratar essas condições têm ações parcialmente efica-
zes e numerosos efeitos colaterais, os quais resultam em profundas 
implicações sobre a qualidade de vida dos pacientes. 

CONCLUSÃO

O fato de que a FBM foi eficaz no edema induzido por carrage-
nina e no comportamento da dor em camundongos, mesmo em 
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um modelo animal, é especialmente relevante para que os futuros 
protocolos de tratamento possam ser indicados para prevenir e tra-
tar edemas e distúrbios inflamatórios da dor. Finalmente, os dados 
confirmam e ampliam os resultados da literatura anterior sobre o 
efeito anti-inflamatório e analgésico da FBM e sugerem que a FBM 
pode ser clinicamente importante e complementar ao tratamento de 
doenças inflamatórias.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: No voleibol, a alta exigência 
da articulação do ombro torna-o suscetível a lesões devido à re-
petição dos gestos esportivos. A presença de dor no ombro pode 
gerar incapacidade para executar os movimentos corretamente, 
ocasionando redução do desempenho esportivo. O estudo teve 
como objetivo avaliar e correlacionar a presença de dor e inca-
pacidade funcional de membro superior em atletas de voleibol. 
MÉTODOS: Estudo transversal, descritivo, desenvolvido com 30 
mulheres atletas de voleibol de quadra. A incapacidade funcional 
foi avaliada por meio do Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 
Questionnaire (DASH) e a intensidade de dor pela Escala Visual 
Numérica (EVN) de 10 pontos. A pesquisa foi conduzida no for-
mato on-line. Utilizou-se o programa estatístico IBM SPSS 21.0 
para Windows, pelo qual foram realizadas as medidas descritivas, 
o teste de Wilcoxon e a correlação de Spearman adotando p≤0,05. 
RESULTADOS: Dezenove atletas relataram dor leve a modera-
da para realizar as atividades diárias, e 21 atletas para realizar os 
gestos esportivos, sendo a dor significativamente mais intensa no 
ombro dominante em movimentos para ataque (p<0,001), saque 
(p<0,001) e bloqueio (p=0,03). As atletas não apresentaram limi-
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tação funcional no DASH geral, mas no DASH esporte as opostas, 
ponteiras e centrais foram classificadas com limitação leve. Houve 
correlação forte entre DASH e dor no dia a dia (rs=0,79; p<0,001) 
e correlação moderada entre DASH esporte e dor no ombro domi-
nante no ataque (rs=0,67; p<0,001) e no saque (rs=0,60; p<0,001). 
CONCLUSÃO: Atletas avaliadas apresentaram dor no ombro, 
maior incapacidade funcional na atividade esportiva, e dor e in-
capacidade funcional estavam positivamente correlacionadas.
Descritores: Atletas, Desempenho físico funcional, Dor de om-
bro, Voleibol.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: In volleyball, the high 
demand for shoulder sports makes it susceptible to injuries due 
to the repetition of sporting gestures. The presence of pain in 
the shoulder can lead to the disability to perform movements 
correctly, resulting in reduced sports performance. The study ai-
med to evaluate and correlate the presence of pain and functional 
disability of the upper extremity in volleyball athletes. 
METHODS: Cross-sectional descriptive study, developed with 
30 female volleyball athletes. Functional disability was assessed 
using the Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand Ques-
tionnaire (DASH) and pain intensity using the Visual Numeric 
Scale (VNS). The study was conducted in an online format. The 
IBM SPSS 21.0 statistical package for Windows was used, where 
descriptive measures, Wilcoxon, and Spearman correlation tests 
were performed, adopting p≤0.05. 
RESULTS: Nineteen athletes reported mild to moderate pain to 
perform daily activities, and 21 athletes reported pain to perform 
sporting gestures, with pain being significantly more intense in 
the dominant shoulder in the spike movement (p<0.001), serve 
(p<0.001), and blocking (p=0.03). Athletes did not present func-
tional limitations in the DASH, but the opposite, outside hitter, 
and middle blocker, presented mild limitations in the DASH sport. 
There was a strong correlation between DASH and day-to-day 
pain (rs=0.79; p<0.001) and a moderate correlation between sports 
DASH and pain in the dominant shoulder in the spike (rs=0.67; 
p<0.001) and in the serve (rs=0.60; p<0.001) movements. 
CONCLUSION: Evaluated athletes presented shoulder pain, 
higher functional disability to performer the sports activity, and 
pain and functional disability were positively correlated
Keywords: Athletes, Physical functional performance, Shoulder 
pain, Volleyball.
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INTRODUÇÃO 

O voleibol é uma modalidade esportiva coletiva caracterizada por 
ações explosivas com saltos, acelerações e desacelerações para reali-
zação dos elementos do jogo como saque, recepção, levantamento, 
ataque, bloqueio e defesa, que são executados de maneira repetiti-
va com força, velocidade e potência, exigindo bastante do sistema 
musculoesquelético de seus praticantes1,2. Ademais, os movimentos 
como saque, ataque, toque e bloqueio que são executados acima da 
cabeça, contribuem para o elevado número de lesões na região do 
ombro1,3.
Entre os fatores relacionados aos altos índices de lesão do ombro 
no voleibol, estão o déficit de rotação interna da glenoumeral, dis-
cinese escapular, biomecânica alterada do movimento de ataque4, e 
desequilíbrio muscular entre rotadores externos e internos5. Além 
disso, a anatomia articular, o histórico de lesões, a sobrecarga em 
treinamentos e os movimentos repetitivos com cargas tensionais ele-
vadas deixam o ombro mais suscetível a alterações biomecânicas e 
provocam instabilidades6-8. 
A combinação de lesões agudas e crônicas no ombro representa de 
8% a 20% de todas as lesões que estão relacionadas com o voleibol8, 
e grande parte são decorrentes do esforço repetitivo, responsável por 
aproximadamente 19% de todas as lesões que acontecem na mo-
dalidade e resultam em um maior tempo de afastamento da prática 
esportiva9. Por exemplo, o movimento de ataque no voleibol é um 
movimento aéreo realizado com muita frequência entre os atletas 
profissionais, podendo chegar a ser executado até 40.000 vezes por 
ano6. Durante a realização do ataque, o atleta está no ar e golpeia a 
bola com o membro superior sem apoio dos membros inferiores, o 
que expõe o ombro do jogador a um excesso de carga, predispondo 
o risco de lesões4,6.
Dentre as lesões no ombro que ocorrem no voleibol, pode-se citar a 
tendinopatia do manguito rotador, síndrome do impacto, lesões do 
tipo SLAP e a compressão do nervo supraescapular, que pode levar à 
atrofia dos músculos supraespinhal e infraespinhal10-13. No cotovelo, 
as mais comuns são lesão dos ligamentos colaterais (principalmente 
o medial), tendinites e, no punho e mão, as fraturas do escafoide, le-
sões ligamentares, luxação e fratura dos dedos12. Essas lesões também 
contribuem para o aparecimento de dor nos membros superiores 
(MMSS) em jogadores de voleibol9,10. Além disso, a presença da dor 
não traumática no ombro pode ser representada por baixos níveis de 
dor por longos períodos, mas que não impede o jogador de conti-
nuar sua prática esportiva14.
As lesões no ombro quando não diagnosticadas e tratadas adequa-
damente resultam em maiores períodos de afastamento dos treinos e 
competições esportivas, impactando de forma negativa o desempe-
nho do jogador, podendo, em casos mais graves, interromper preco-
cemente a carreira do atleta. Visto isso, a fisioterapia esportiva tem o 
papel de realizar o diagnóstico cinético-funcional, visando minimi-
zar o risco de lesão, reabilitar os atletas lesionados e proporcionar o 
retorno adequado e seguro para a prática esportiva15.
Sendo assim, é importante compreender a possível relação da dor e 
da incapacidade funcional de MMSS. Estudos no contexto esporti-
vo mostraram que em atletas máster com e sem lesão do manguito 
rotador quanto maior a dor no ombro, pior a função do ombro16. Já 
em atletas do Crossfit com e sem dor no ombro, a função dos MMSS 

foi inversamente associada à dor17. Por fim, evidências preliminares 
indicam associação entre dor e incapacidade funcional do ombro 
com o menor comprimento do músculo peitoral menor em mu-
lheres nadadoras, o que pode influenciar na cinemática escapular18. 
Especificamente na modalidade voleibol, autores19 verificaram que 
atletas com lesão de manguito rotador apresentaram maior incapa-
cidade funcional geral e específica quando comparadas às atletas sem 
lesão. Um estudo20 demonstrou maior incapacidade funcional do 
membro superior de mulheres atletas praticantes de voleibol, quan-
do comparadas às atletas de softball e natação, e não encontraram 
diferença significativa nas atletas do handebol, tendo em vista a se-
melhança dos movimentos de ataque e arremesso.  
Um estudo21 avaliou 15 atletas de voleibol da categoria juvenil, as-
sociando dor pela Escala Analógica Visual (EAV) e pelo Disabilities 
of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire (DASH), e identifica-
ram baixas intensidades de dor e pequena limitação funcional, sem 
diferença significativa no desempenho funcional geral e específico 
relacionado ao esporte. Também não foi observada correlação en-
tre dor durante e após o treinamento e o desempenho funcional 
específico. A associação entre dor e incapacidade funcional é previ-
sível clinicamente, mas no contexto esportivo ainda gera discussão 
e controvérsia, pois as estratégias de enfrentamento da dor adotadas 
pelos atletas no dia a dia, nos treinos e competições, são diferentes 
daquelas de pessoas não atletas, e estão relacionadas ao sexo, tempo 
de experiência e idade. 
Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivos: 1) avaliar 
a incapacidade funcional do membro superior de atletas de voleibol 
do sexo feminino; 2) avaliar e comparar a intensidade da dor relatada 
pelas atletas no ombro dominante e não dominante na execução dos 
gestos esportivos do voleibol; e 3) verificar associação entre intensi-
dade da dor relatada nas atividades diárias e nos gestos esportivos 
com a incapacidade funcional do membro superior. Como hipóte-
se do estudo, esperava-se que as atletas relatassem dor para realizar 
os gestos esportivos como saque e ataque, apresentassem limitações 
funcionais relacionadas a atividade esportiva, e que quanto maior a 
intensidade de dor no ombro maior seria a incapacidade funcional. 

MÉTODOS

Estudo transversal com abordagem descritiva sobre intensidade 
de dor e incapacidade funcional do ombro em atletas de voleibol, 
tendo como base as recomendações para estudos observacionais 
(Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemio-
logy - STROBE)22. 
Foi selecionada uma amostra de conveniência composta por mu-
lheres atletas praticantes de voleibol, com faixa etária entre 18 e 55 
anos. Os critérios de inclusão foram atuar na categoria adulta ou 
máster, participar de campeonatos regionais e/ou nacionais e ser fi-
liada na Federação de Voleibol. Os critérios de exclusão foram atletas 
submetidas a intervenção cirúrgica no ombro recentemente e/ou em 
fase de reabilitação no período da pesquisa. 
O DASH, traduzido e validado para português brasileiro23, mensura 
a função física e os sintomas em indivíduos com distúrbios muscu-
loesqueléticos de membro superior24. O DASH geral é composto 
por 30 itens que avaliam a dificuldade encontrada pelo indivíduo 
em desempenhar diversas atividades (itens 1 a 21), a intensidade de 



Incapacidade funcional de membro superior e intensidade de dor 
em atletas de voleibol do sexo feminino: estudo transversal

BrJP. São Paulo, 2022 jul-set;5(3):213-8

215

dor, dor relacionada à atividade, formigamento, fraqueza e rigidez 
(itens 24 a 28), influência desses problemas nas atividades sociais, 
trabalho e sono (itens 22, 23, 29) e seu impacto psicológico (item 
30) na última semana. Cada item é avaliado por uma escala Likert 
de 5 pontos, variando de 1(nenhuma dificuldade) a 5 (incapaz de 
realizar a atividade). Os itens são somados para obter uma pontua-
ção da escala que varia de 0 (sem limitação) a 100 (limitação mui-
to grave). Os participantes também concluíram o DASH esporte, 
composto por quatro itens que mensuram a dificuldade encontrada 
por atletas com disfunção de MMSS em suas atividades esportivas 
(também pontuado de zero a 100)23. Após a aplicação da fórmula, os 
participantes foram classificados em: sem limitação (1-20), limitação 
leve (21-40), limitação moderada (41-60), limitação grave (61-80) 
e limitação muito grave (81-100). O DASH é um instrumento au-
toaplicável e demonstrou ser confiável e válido em indivíduos com 
incapacidade funcional do membro superior23,25.
A intensidade de dor foi mensurada por meio da Escala Visual 
Numérica (EVN), uma medida unidimensional, confiável e vali-
dada26-28, obtida por meio do relato do indivíduo que indica em 
uma escala contínua (zero–10) a intensidade da dor, sendo zero 
nenhuma dor e 10 a pior dor possível26,28. As participantes foram 
solicitadas a avaliar a intensidade de dor para realizar os gestos es-
portivos do voleibol.
A pesquisa foi conduzida no formato on-line, sendo os questioná-
rios disponibilizados na plataforma do Google Forms. Um link foi 
gerado e compartilhado por meio eletrônico para as participantes 
(e-mail, WhatsApp e Instagram) entre outubro e dezembro de 2021. 
Inicialmente, as atletas precisavam assinalar “sim” no Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para concordar com a sua 
participação na pesquisa, acessando, em seguida, a anamnese para 
fornecer informações pertinentes à pesquisa, tais como idade, massa 
corporal, estatura, categoria, posição na equipe, tempo de prática, 
frequência de treinamento semanal em dias, participação em cam-
peonatos, membro superior dominante e histórico de lesões no om-
bro. Logo após preenchiam o DASH geral, DASH esporte e a EVN.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hos-
pital da Criança de Brasília - HCB/ Instituto do Câncer Infantil e 
Pediatria Especializada - ICIPE, parecer no 5.082.659. 
O tamanho da amostra foi estimado em 26 indivíduos, calculado 
por meio do software G*Power 3.1, determinado para atingir um 
poder estatístico de 80%, tamanho de efeito moderado de 0,5 e 
α=0,05, usando um modelo normal bivariado, definido a priori.

Análise estatística
Os dados foram analisados no programa estatístico IBM SPSS 21.0 
para Windows, no qual foram realizadas as medidas descritivas para 
caracterização da amostra, representadas por média, desvio padrão 
e porcentagem. A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de 
Shapiro-Wilk. Para comparar a intensidade de dor nos ombros do-
minante e não dominante durante os gestos esportivos, foi realizado 
o teste de Wilcoxon e a correlação de Spearman (Rs) foi utilizada para 
correlacionar as variáveis de intensidade de dor (dia a dia e gesto es-
portivo) e incapacidade funcional do ombro (DASH geral e DASH 
esporte). O nível de significância foi p≤0,05.

RESULTADOS

A amostra foi composta por 30 mulheres atletas, sendo que 43% 
relataram já ter lesionado o ombro durante a prática do voleibol. As 
características da amostra são apresentadas na Tabela 1.  
Dezenove atletas (63%) relataram dor no ombro para realizar ati-
vidades diárias com intensidade média de 3,68 ± 2,58 (1-10). Já 
21 atletas (70%) relataram dor no ombro ao realizar algum gesto 
esportivo do voleibol. A dor foi significativamente mais intensa no 
ombro dominante durante o ataque (p<0,001), saque (p<0,001) e 
bloqueio (p=0,03). Os tamanhos de efeito foram fortes para ataque 
e saque, e moderado para bloqueio29 (Tabela 2). 
Os dados relacionados à classificação geral da incapacidade funcio-
nal do membro superior no DASH geral e DASH esporte estão 
descritos na Tabela 3. Observou-se que no geral as posições Oposta, 

Tabela 1. Caracterização da amostra por categoria.

Equipe adulta
(n=16)

Equipe máster
(n=14)

Total
(n=30)

Idade (anos)* 25,75 ± 6,52 39,29 ± 5,43 32,07 ± 9,07

Índice de massa corporal (kg) * 71,50 ± 8,72 80,29 ± 13,74 75,60 ± 11,99

Estatura (cm) * 172,38 ± 6,10 171,86 ± 7,04 172,13 ± 6,44

Tempo de prática (anos) * 10,94 ± 6,03 24,46 ± 8,86 17,00 ± 10,00

Treinos semanais (dias) * 3,06 ± 1,48 1,69 ± 0,75 2,45 ± 1,38

Posição

   Líbero 1 (6%) 0 (0%) 1 (33%)

   Levantadora 3 (19%) 2 (14%) 5 (17%)

   Oposta 3 (19%) 3 (21%) 6 (20%)

   Central 5 (31%) 4 (29%) 9 (30%)

   Ponteira 4 (25%) 5 (36%) 9 (30%)

Membro superior dominante

   Destra 16 (100%) 13 (93%) 29 (97%)

   Canhota 0 (0%) 1 (7%) 1 (3%)
*Dados apresentados como média ± desvio padrão.
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Central e Ponteira apresentaram limitação leve para a prática do vo-
leibol. A pontuação da incapacidade funcional no DASH esporte 
(19,38 ± 23,06) foi significativamente maior (p=0,009) do que a 
incapacidade funcional no DASH geral (10,36 ± 13,64), indicando 
maior limitação para realizar a atividade esportiva do que as ativida-
des diárias.
Em relação à classificação geral da limitação funcional do membro 
superior por categoria, as atletas máster apresentaram limitação leve 
(7%), moderada (21%) e muito grave (7%) para a prática do volei-
bol, enquanto na equipe adulta 31% das atletas apresentaram limi-
tação leve (Tabela 4).
Obteve-se correlação positiva e forte (rs=0,79; p<0,001; r2=0,62) entre 
intensidade de dor no dia a dia e incapacidade funcional do ombro 
(DASH geral). Já no DASH esporte, observou-se correlação posi-
tiva e moderada com dor no ombro dominante no saque (rs=0,60; 
p<0,001; r2=0,36) e ataque (rs=0,67; p<0,001; r2=0,45), e com a dor 
do membro não dominante e o ataque (rs=0,43; p=0,02; r2=0,18).
 
DISCUSSÃO

O presente estudo buscou avaliar e correlacionar a incapacidade fun-
cional do membro superior e presença de dor na execução dos gestos 
esportivos em mulheres atletas de voleibol de quadra, evidencian-

do, de forma geral, que as atletas relataram dor leve a moderada no 
ombro dominante, tanto para realizar as atividades diárias, quanto 
para executar os gestos esportivos, principalmente saque, ataque e 
bloqueio. Além disso, as atletas que ocupavam as posições de opos-
ta, ponteira e central apresentaram incapacidade funcional leve no 
DASH esporte. Houve correlação positiva entre incapacidade fun-
cional e a dor tanto nas atividades diárias, como nas atividades es-
portivas. Tais achados corroboram a hipótese do estudo.
Em esportes que apresentam gestos esportivos acima da cabeça 
como o voleibol, os movimentos repetitivos, como saque e ataque, 
impõem cargas e forças significativas no ombro da jogadora, aumen-
tando o risco de lesões, principalmente no membro dominante6,30-32. 
O ataque possui três fases: preparação, em que a atleta realiza ab-
dução com rotação externa do ombro; aceleração, em que ocorre 
adução e rotação interna para golpear a bola com força e velocidade 
que pode atingir mais de 100 km/h; e, por fim, a desaceleração21,33. 
Já o saque pode ser flutuante ou em suspensão, sendo que o saque 
flutuante exerce menos força no ombro devido à menor amplitude 
de movimento, velocidade e angulação durante a execução6,33. 
Esses movimentos realizados acima da cabeça podem comprimir 
estruturas articulares como bursas e tendões devido à redução do es-
paço subacromial34. Diante disso, alterações funcionais, estruturais e 
biomecânicas no ombro, bem como sobrecargas mecânicas excessi-

Tabela 2. Comparação das médias da intensidade de dor do ombro dominante e não dominante durante a execução dos gestos esportivos 

Gestos esportivos Ombro dominante
(n=21)

Ombro não dominante 
(n=21)

Valor Z Valor p Tamanho do efeito

Ataque 3,95 ± 3,09 (0-10) 0,67 ± 2,01 (0-9) -3,76 <0,001* 0,82

Saque 3,76 ± 2,97 (0-10) 0,71 ± 2,05 (0-9) -3,64 <0,001* 0,79

Bloqueio 0,95 ± 1,88 (0-7) 0,38 ± 1,32 (0-6) -2,23 0,03* 0,49

Toque 0,52 ± 0,98 (0-3) 0,14 ± 0,36 (0-1) -1,84 0,07 0,40

Manchete 0,24 ± 0,70 (0-3) 0,05 ± 0,22 (0-1) -1,34 0,18 0,30

Tabela 3. Classificação geral da limitação funcional do ombro por posição

Posição DASH geral DASH esporte

Pontuação Classificação Pontuação Classificação

Líbero 6,67 ± 0,00 Sem limitação 18,75 ± 0,00 Sem limitação

Levantadora 2,67 ± 2,15 Sem limitação 1,25 ± 2,80 Sem limitação

Oposta 12,92 ± 19,86 Sem limitação 27,08 ± 38,26 Limitação leve

Central 8,52 ± 10,44 Sem limitação 20,14 ± 18,16 Limitação leve

Ponteira 15,19 ± 15,58 Sem limitação 23,61 ± 10,20 Limitação leve

Total 10,36 ± 13,64 - 19,38 ± 23,06* -
*p<0,05 diferença significativa em relação ao DASH.

Tabela 4. Classificação da limitação funcional do ombro por categoria

Classificação DASH Equipe adulta (n=16) Equipe máster (n=14)

DASH geral DASH esporte DASH geral DASH esporte

Sem limitação 14 (87,5%) 11 (69%) 12 (86%) 9 (64%)

Limitação leve 2 (12,5%) 5 (31%) 0 (0%) 1 (7%)

Limitação moderada 0 (0%) 0 (0%) 2 (14%) 3 (21%)

Limitação grave 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Limitação muito grave 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (7%)
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vas durante os jogos, podem influenciar no controle neuromuscular, 
gerar movimentos compensatórios, desencadear dor e predispor a 
lesões4,6,30,32.   
É valido ressaltar que essas demandas específicas também estão rela-
cionadas com as posições da atleta em quadra. À exceção da líbero, 
que é uma jogadora de defesa e executa poucos movimentos acima 
da cabeça, todas as demais posições participam de ações como saque, 
ataque e bloqueio. As jogadas são pensadas e distribuídas pela levan-
tadora, que realiza principalmente toque e manchete, por vezes par-
ticipa do bloqueio e raramente do ataque. As ações ofensivas ficam 
a cargo de três posições; a) oposta, jogadora especialista no ataque 
e geralmente é a bola de segurança da equipe; b) central, que ataca 
principalmente as bolas rápidas pelo meio; e c) ponteira, jogadora 
especialista nas ações de ataque tanto na zona de defesa (ataques do 
fundo da quadra) quanto na zona de ataque (próximo à rede), além 
de participar das ações de defesa35. Dessa forma, as atletas do presen-
te estudo responsáveis pelas ações ofensivas apresentaram uma maior 
limitação funcional do ombro para realizar as atividades esportivas.  
No presente estudo, todas as atletas relataram sentir dor, principal-
mente no ombro dominante, para realizar os gestos esportivos do 
voleibol. Esses resultados corroboram um estudo36 realizado com 
nove atletas que jogam na função de atacante (ponteiros e opostos), 
no qual todas relataram sentir dor no ombro dominante. Além dis-
so, não foram observadas correlações da intensidade de dor com a 
flexibilidade dos músculos rotadores do ombro e a quantidade de 
golpes ofensivos. 
Outro estudo19 com 24 atletas amadoras de voleibol não identificou 
diferença significativa na intensidade de dor entre as atletas com e 
sem lesão do manguito rotador. Já em relação à incapacidade fun-
cional específica (esporte), as atletas com lesão do manguito rotador 
apresentaram desde uma limitação leve a uma limitação muito gra-
ve. Fato esse que vai de encontro com os resultados apresentados no 
presente estudo, apesar das atletas de vôlei avaliadas não apresenta-
rem lesão do manguito rotador. No DASH esporte, 31% das atletas 
da equipe adulta apresentaram limitação leve, enquanto na equipe 
máster 35% apresentaram limitação leve a muito grave.  
Os resultados mostraram correlação positiva entre intensidade de 
dor e incapacidade funcional do membro superior nas atividades 
diárias e esportivas. Opondo-se aos resultados encontrados, um es-
tudo21 realizado com 15 atletas de voleibol da categoria juvenil não 
apresentou correlações entre dor durante e após o treino e desempe-
nho funcional específico.
Fatores intrínsecos (ex. amplitude de movimento, fraqueza mus-
cular, lesões anteriores) e extrínsecos (ex. posição, carga de treino) 
foram descritos com fatores de risco que podem estar associados à 
presença de dor e lesões do ombro em atletas que realizam gestos es-
portivos acima da cabeça, como acontece no voleibol37. Dessa forma 
os programas de prevenção de lesão devem abranger todas as catego-
rias, visando melhorar a amplitude de movimento, a força muscular, 
estabilidade do core, estabilidade articular e o controle neuromuscu-
lar, além da adequação dos treinos37,38,39. É valido ressaltar a impor-
tância de uma avaliação minuciosa da articulação do ombro e uma 
análise da execução dos gestos esportivos para direcionar as interven-
ções visando minimizar a ocorrência de lesões em atletas de voleibol. 
São limitações deste estudo a ausência de avaliação de imagens e de 
testes funcionais para corroborar as informações obtidas por meio 

dos questionários, bem como o tamanho da amostra, o que inviabi-
lizou a comparação da dor e incapacidade funcional do membro su-
perior entre as cinco posições de jogo. Sugere-se para estudos futuros 
a inclusão de outros instrumentos e testes para diagnóstico, avaliação 
de atletas de outras categorias, bem como avaliação da cinemática 
dos gestos esportivos.

CONCLUSÃO

As atletas de voleibol avaliadas que jogavam nas posições de oposta, 
ponteira e central apresentaram incapacidade funcional leve no mó-
dulo DASH esporte. Não houve limitação funcional do membro 
superior no DASH geral. A intensidade da dor no ombro domi-
nante foi maior nos gestos esportivos de ataque, saque e bloqueio. 
Ademais, quanto maior a incapacidade funcional dos MMSS, maior 
a intensidade de dor para realizar as atividades diárias, bem como os 
gestos esportivos, principalmente o saque e o ataque. 
Compreender a relação entre intensidade de dor, a incapacidade 
funcional e os fundamentos da modalidade, contribuirá para que 
fisioterapeutas e profissionais de educação física que atuam no es-
porte tenham um olhar diferenciado para o comprometimento da 
execução do gesto esportivo decorrente da dor e da incapacidade 
funcional, norteando o processo de reabilitação, bem como para as 
ações preventivas visando minimizar o risco de lesão e melhorar o 
desempenho esportivo do atleta. 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A pandemia de COVID-19 
impactou a prática de atividade física da população com dor 
musculoesquelética (DME), e um dos modos de ampliar a rea-
lização da atividade física é estimulando a autoeficácia para dor. 
Entretanto, até o momento, não se observou na literatura qual-
quer estudo que trouxesse a relação entre autoeficácia e atividade 
física nessa população. O objetivo deste estudo foi analisar a asso-
ciação do nível de autoeficácia e do tempo semanal de prática de 
atividade física na população com dor durante o distanciamento 
social relacionado à pandemia de COVID-19 nos estados do 
Ceará e São Paulo. 
MÉTODOS: Este estudo se caracteriza como um estudo trans-
versal com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi reali-
zada a partir de um formulário eletrônico. Para identificação da 
associação entre autoeficácia (Pain Self-Efficacy Questionnaire) e 
tempo semanal de prática de atividade física (variável dependente) 
na população com dor, foi realizada uma regressão linear múltipla. 
RESULTADOS:  A autoeficácia apresentou relação direta (ß 
= 0,015; p = 0,0016) com tempo de atividade física praticada 
durante a pandemia. Outras variáveis apresentaram associação 
com maior tempo de prática de atividade física, como menor 
intensidade de dor durante a pandemia (ß = -0,064; p = 0,0223), 
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DESTAQUES 
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menor índice de massa corporal (ß = -0,036; p=0,0004), ser do 
sexo masculino (ß = -0,441; p<0,0001) e relatar ausência de co-
morbidades (ß = -0,297; p = 0,0116). O histórico de diagnóstico 
positivo para COVID-19 não apresentou associação com tempo 
de atividade física (p = 0,5347). 
CONCLUSÃO: Identificou-se associação direta entre autoeficá-
cia para dor e tempo de prática de atividade física na população 
com dor musculoesquelética durante o distanciamento social re-
lacionado à COVID-19.
Descritores: Dor, Modelo de crenças de saúde, Terapia por 
exercício. 

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The COVID-19 pan-
demic has impacted the practice of physical activity in the popu-
lation with musculoskeletal pain, and one of the ways to increase 
the performance of physical activity is to stimulate pain self-ef-
ficacy. However, to date, no study that brought the association 
between self-efficacy and physical activity in this population has 
been observed in the literature. The aim of this study was to 
analyze the association of the level of pain self-efficacy and physi-
cal activity weekly time in the population with pain during social 
distancing related to the COVID-19 pandemic in the states of 
Ceará and São Paulo. 
METHODS: This study is characterized as a cross-sectional stu-
dy with a quantitative approach. Data collection was performed 
using an electronic form. To identify the association between 
pain self-efficacy (Pain Self-Efficacy Questionnaire) and physical 
activity weekly time (dependent variable) in the population with 
pain, a multiple linear regression was performed. 
RESULTS: Self-efficacy showed a direct association (ß = 0.015; 
p = 0.0016) with the time of physical activity practiced during 
the pandemic. Other variables were associated with longer time of 
physical activity, such as lower pain intensity during the pandemic 
(ß = -0.064; p = 0.0223), lower body mass index (ß = -0.036; p 
= 0.0004), the male gender (ß = -0.441; p<0.0001) and absence 
of reported comorbidities (ß = -0.297; p = 0.0116). The history 
of positive diagnosis for COVID-19 was not associated with the 
physical activity duration (p = 0.5347) in an alternative model. 
CONCLUSION: A direct association between pain self-effica-
cy and time of physical activity in the population with muscu-
loskeletal pain during COVID-19-related social distancing was 
identified.
Keywords: Exercise therapy, Health belief model, Pain. 
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INTRODUÇÃO

A pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) foi decla-
rada como emergência global pela Organização Mundial da Saúde1, 
com maior taxa de óbito entre adultos de meia-idade e idosos em 
diferentes localizações geográficas do planeta2. No Brasil, também se 
observou amplo impacto da COVID-19. De fevereiro a dezembro 
de 2020, foram registradas 462.149 internações hospitalares no Sis-
tema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde, com 
o objetivo principal de tratamento da população contaminada pelo 
vírus SARS-CoV-2, correspondendo a um gasto de cerca de R$ 2,2 
bilhões de reais3 .
Para controle da COVID-19 em nível mundial, uma série de medi-
das foram recomendadas com o objetivo de reduzir o contato físico 
da população, como fechamento de espaços públicos e escolas, re-
dução de voos internacionais e, a principal delas, o distanciamen-
to social4. Esse distanciamento social foi implementado também 
no Brasil com a recomendação de que atingisse mais de 55% da 
população para redução efetiva no número de mortes5. No Brasil, 
evidenciaram-se características diversas na adesão ao distanciamen-
to social: mulheres aderiram mais que homens, pessoas com maior 
escolaridade tiveram menor adesão, por outro lado, pessoas com 
maior escolaridade restringiram mais a circulação de não moradores 
em suas residências6.
Além disso, observou-se diferentes níveis de adesão ao distanciamen-
to social entre estados geograficamente e economicamente diferen-
tes, como Ceará (43,4%) e São Paulo (37,1%)7, além de medidas 
específicas de distanciamento diferentes conduzidas pelos governa-
dores de cada estado ao longo do tempo8. Essas condições locais de 
manejo da COVID-19 podem estar relacionadas com as diferentes 
condições de enfrentamento e de gravidade da doença ao longo do 
tempo, uma vez que, em Fortaleza - CE, a taxa de mortalidade foi 
de 191 a cada 100 mil habitantes, enquanto na cidade de São Paulo 
- SP foi de 125 a cada 100 mil habitantes9.
Entretanto, o distanciamento social também provocou repercus-
sões na população com dor musculoesquelética (DME), dos quais 
65,3% acreditam ter tido aumento da gravidade e 64,7% aumento 
da interferência da dor durante o distanciamento social nos Estados 
Unidos, mensurada pelo inventário breve de dor, que contempla a 
realização de atividades, habilidades para caminhar e apreciar a vida, 
trabalho, humor e sono10. 
A definição de dor é construída a partir de experiências sensoriais e 
emocionais desagradáveis, mas também compartilha fatores psicos-
sociais individualizados11, como nível de estresse e ansiedade, que 
apresentam relação direta com grau de interferência da dor durante 
o distanciamento social10. A DME também pode ser dividida segun-
do o tempo de duração em aguda e crônica (superior a 3 meses) e, no 
Brasil, chega a atingir cerca de 45% da população em geral12. Uma 
das possíveis formas de atuar no gerenciamento de DME aguda e 
crônica durante a pandemia de COVID-19 é através de estratégias 
que ampliem a autoeficácia do paciente para manejo dos sintomas13.
Autoeficácia para a dor é definida como a confiança que alguém 
possui em lidar com sua dor, de modo que o comportamento de 
enfrentamento da dor passa pela crença na capacidade de prover os 
recursos necessários para lidar com a dor14. Níveis maiores de au-
toeficácia já foram relacionados a uma menor intensidade de dor, 

maior percepção de melhora clínica e menor número de sessões de 
fisioterapia15. Dentre as ferramentas para agir no nível de autoeficá-
cia para dor, estão a realização de tarefas associadas a um feedback 
físico e verbal. Além disso, o reconhecimento pelo paciente de que 
a tarefa foi realizada com sucesso pode auxiliar na manutenção do 
comportamento de interesse14.
Outra possibilidade para aumentar os níveis de autoeficácia para a 
dor é a educação em neurociência da dor, especialmente nas primei-
ras semanas de tratamento, através de explicações orais, metáforas e 
diagramas16. No contexto da pandemia de COVID-19, maior au-
toeficácia tem sido relacionada com níveis menores de ansiedade17 e 
de estresse psicológico, de modo que pessoas com maior autoeficácia 
e engajamento em comportamentos preventivos contra COVID-19 
têm melhor saúde mental em tempos de crise18.
A COVID-19 trouxe ainda outra limitação para a população com 
DME, a redução da atividade física, tanto no Brasil19 quanto em ou-
tros países10,20. Nesse sentido, o distanciamento social interferiu nas 
estratégias físicas para o tratamento da dor11, como redução da rea-
lização de atividade física10,19,20. A prática de atividade física e exercí-
cios são meios eficazes para tratamento de DME, e podem produzir 
efeitos benéficos na intensidade da dor, função física e qualidade de 
vida do praticante21,22. 
Estimular a autoeficácia é um dos modos de ampliar a realização de 
exercícios 23, inclusive em pacientes com DME24. Entretanto, até o 
momento, não se observou na literatura qualquer estudo que traga a 
relação entre autoeficácia e atividade física na população com DME 
durante a pandemia de COVID-19. A relação entre nível de autoe-
ficácia para dor e tempo de realização de atividade física na popula-
ção com dor é relevante e precisa ser investigada também durante o 
distanciamento social. Nesse sentido, uma vez que existe correlação 
entre fatores sociais, biológicos e psicológicos, e variáveis relaciona-
das ao confinamento25, a autoeficácia para a dor pode apresentar-se 
como alternativa a ser abordada terapeuticamente para a população 
com dor no contexto atual de pandemia. 
O objetivo deste estudo foi analisar a associação do nível de autoe-
ficácia e atividade física na população com dor durante o distancia-
mento social relacionado à pandemia de COVID-19 nos estados do 
Ceará e São Paulo.

MÉTODOS

As diretrizes do STrengthening the Reporting of OBservational studies 
in Epidemiology (STROBE Checklist) foram consideradas para o 
adequado relato das etapas deste estudo.

Delineamento de estudo 
Este estudo se caracteriza como um estudo observacional do 
tipo transversal, com abordagem quantitativa não-experimen-
tal. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE N° 
40922620.4.0000.5040, parecer: 4.482.525).

Cálculo amostral, critérios e origem dos participantes 
A amostra coletada foi calculada considerando o erro amostral tole-
rável de 5%, através da fórmula n= (N.n0) /(N+n0), pelo Microsoft 
Excel®. O valor do tamanho de amostra mínima aproximada calcu-
lada foi de 400 (n0) pessoas no Ceará e 400 pessoas em São Pau-
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lo, totalizando 800 pessoas. Foram incluídos indivíduos com idade 
superior a 18 anos, de ambos os sexos, residentes nesses estados e 
com relato de dor durante o distanciamento social. Foram excluídas 
127 pessoas da coleta de dados, dentre os motivos se tinha a não 
aceitação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
situado no início do questionário, o que não gerava respostas (4 res-
postas). Além disso, 123 pessoas que responderam o questionário, 
mas não relatavam DME durante a pandemia em suas respostas, 
também foram excluídas. Desse modo, obteve-se um total de 913 
respondentes, sendo 431 pessoas do estado do Ceará e 482 pessoas 
de São Paulo.

Variáveis e descrição da coleta de dados
A coleta de dados foi realizada a partir de um formulário eletrônico 
com perguntas objetivas. O recrutamento de participantes foi feito 
por meio da divulgação do link para responder o formulário eletrô-
nico do Google®, somado a um resumo sobre os objetivos do estudo, 
através das redes sociais e jornal eletrônico. O período de divulgação, 
acompanhamento e coleta de dados ocorreu durante os meses de 
dezembro de 2020 a maio de 2021. O formulário eletrônico era 
composto por três etapas: a primeira tratava-se da concordância com 
a pesquisa, através da assinatura do TCLE. A segunda continha um 
questionário sociodemográfico e a terceira o questionário de autoe-
ficácia para dor, o Pain Self-Efficacy Questionnaire (PSEQ-10), para 
avaliação do nível de autoeficácia na população estudada.

Questionário sociodemográfico
A segunda etapa do formulário foi composta por um questionário 
com perguntas para a caracterização da amostra com perguntas so-
bre idade, sexo, peso (kg), altura (m), presença de comorbidades, re-
lato de diagnóstico positivo de COVID-19 e estado de permanência 
hospitalar durante a pandemia. O índice de massa corporal (IMC) 
foi calculado posteriormente a partir das respostas de peso (kg) e 
altura (m), com a fórmula IMC=peso/altura2. Havia questões a res-
peito do cumprimento do distanciamento social (não, parcialmente, 
totalmente) e da duração da DME antes da pandemia. As respostas 
foram agrupadas em uma condição binária (sim/não) relativa à pre-
sença de dor crônica (superior a três meses) ou não (com duração 
inferior a três meses ou sem relato de dor anterior a pandemia).
Além disso, foi avaliada a média da intensidade de dor antes e du-
rante a pandemia de forma autorrelatada, através de uma escala nu-
mérica de dor de zero a 10 pontos, na qual zero seria uma condição 
sem dor e 10 seria a pior dor imaginável21.  
Níveis de estresse e de ansiedade autorrelatados foram medidos 
por meio da escala de zero a 10 pontos, na qual zero corresponde 
a sem ansiedade/sem estresse e 10 se refere a extremamente es-
tressado/ansioso. 
A prática de atividade física foi respondida entre cinco opções (zero 
= não realizou prática de atividade física; 1 = menos que 30 minutos 
por semana; 2 = 30 a 75 minutos por semana; 3 = 75 a 150 minutos 
por semana; 4 = mais que 150 minutos por semana). 

Autoeficácia para dor (PSEQ)
A quantificação da autoeficácia foi obtida pelo PSEQ22. Este ques-
tionário, em sua versão para a língua portuguesa, possui validade e 
reprodutibilidade adequada (Alfa de Cronbach de 0,90)22. Trata-se 

de 10 itens referentes à realização de tarefas cotidianas avaliados em 
uma escala de zero a seis, em que zero corresponde a nada confiante 
e seis corresponde a totalmente confiante. A pontuação total varia 
de zero a 60, cujas pontuações mais altas refletem crenças de autoe-
ficácia mais fortes.

Estratégias para minimizar vieses
Como estratégias de minimização de vieses, foi utilizada linguagem 
simples e de fácil interpretação, evitando palavras difíceis. Além dis-
so, foram priorizadas perguntas com respostas prontas (para assina-
lar), no intuito de direcionar melhor os respondentes na compreen-
são das perguntas, assim como na escolha de suas respostas. 

Análise estatística
Os dados foram organizados no programa Microsoft Excel® e, pos-
teriormente, processados no software GraphPad Prism®, versão 9.0. 
Para a caracterização da amostra, os dados foram descritos em fre-
quência absoluta e percentual, quando categóricos. Dados numéri-
cos foram demonstrados como média e desvio-padrão. Para iden-
tificação da associação entre autoeficácia e nível de atividade física 
(variável dependente) na população com dor, foi realizada regressão 
linear múltipla. 
A seleção das variáveis para este modelo foi realizada de acordo com 
o Directed Acyclic Graphs (DAG)26, construído com base nas seguin-
tes variáveis categorizadas: idade (1 = 18 a 35 anos; 2 = 36 a 65 
anos; 3 = acima de 65 anos), sexo (1 = masculino; 2 = feminino), 
presença de comorbidades (zero = não; 1 = sim), estado de perma-
nência durante a pandemia (1 = Ceará; 2 = São Paulo), cumprimen-
to do distanciamento social (zero = não fez distanciamento; 1 = fez 
distanciamento parcial, o que contemplava idas ao supermercado, 
farmácias e trabalho; 2 = aderiu totalmente ao distanciamento social, 
exceto para urgências hospitalares), DME crônica prévia superior a 
3 meses antes da pandemia (1 = sim) ou com duração inferior a três 
meses ou sem relato de dor (zero = não).
Além disso, foram adicionadas ao modelo as seguintes variáveis con-
tínuas: intensidade de dor antes e durante a pandemia (escala de 
zero a 10 pontos), níveis de estresse autorrelatado (escala de zero 
a 10 pontos), nível de ansiedade autorrelatado (escala de zero a 10 
pontos) e IMC (Figura 1). Uma segunda regressão linear múltipla 
foi conduzida com a adição da variável relacionada ao diagnóstico 
de COVID-19, considerando a positividade ou não (zero = não; 1 = 
sim) durante esse período. Uma comparação entre os dois modelos 
também foi efetuada para identificação de um modelo a ser prioriza-
do com o teste extra sum-of-squares F. Foi determinado um nível de 
significância de 5% para as análises propostas.

RESULTADOS

Este estudo contou com 913 respondentes no total, sendo a maioria 
do sexo feminino, com idade de 18 a 35 anos, com pós-graduação 
e sem comorbidades. A maioria da população aderiu parcialmente 
ao distanciamento social, o que contemplava deslocamento ao su-
permercado, farmácias e trabalho. Menos de 21% dos respondentes 
teve diagnóstico confirmado de COVID-19. Quanto ao tempo de 
prática de exercício durante a pandemia, a maioria da população 
deste estudo estava sedentária durante a pandemia, por outro lado, 
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menos de 20% relataram praticar mais que 150 minutos de ativi-
dade física por semana (Tabela 1). Como caracterização da massa 
corporal, o IMC médio foi superior a 26 kg/m2 (Tabela 2).
Com relação aos fatores psicossociais, observou-se autorrelato de 
estresse e ansiedade superior a sete/10 pontos. Além disso, identi-

Figura 1. Directed Acyclic Graphs do modelo de associação entre variáveis estudadas para verificar associação entre autoeficácia para dor e 
tempo semanal de atividade física durante a pandemia de COVID-19.

Diagnóstico de COVID-19
Comorbidades
Nível de ansiedade
Nível de estresse
IMC
Idade

Intensidade de dor durante a pandemia

Dor musculoesquelética crônica 
antes da pandemia

Autoeficácia para dor
Tempo semanal 

de atividade física 
durante a pandemia

Tabela 1. Caracterização da amostra e hábitos de vida na população 
analisada nos estados do Ceará, São Paulo e em uma análise agru-
pada (n=913) – continuação.

Ceará
(n=431)
n (%)

São 
Paulo

(n=482)
n (%)

Todos os 
dados
(n=913)
n (%)

Diagnóstico de COVID-19 confirmado

   Não
   Sim

311 (72,2)
120 (27,8)

411 (75,3)
71 (14,7)

722 (79,1)
191 (20,9)

Dor crônica antes da pandemia

   Não
   Sim

176 (40,8)
255 (59,2)

181 (37,5)
301 (62,5)

357 (39,1)
556 (60,9)

Tabela 1. Caracterização da amostra e hábitos de vida na população 
analisada nos estados do Ceará, São Paulo e em uma análise agru-
pada (n=913).

Ceará
(n=431)
n (%)

São 
Paulo

(n=482)
n (%)

Todos os 
dados
(n=913)
n (%)

Sexo
   Masculino
   Feminino

122 (28,3)
309 (71,7)

128 (26,6)
354 (73,4)

250 (27,4)
663 (72,6)

Idade (anos)
   18 a 35 
    36 a 65 
    Mais de 65

276 (64)
148 (34,3)

7 (1,6)

243 (50,4)
228 (47,3)
11 (2,3)

519 (56,8)
376 (41,2)

18 (2)

Escolaridade
   Fundamental incompleto
   Fundamental completo
   Ensino médio incompleto
   Ensino médio completo 
   Ensino superior incompleto 
   Ensino superior completo 
   Pós-graduação 

4 (0,9)
1 (0,2)
1 (0,2)

45 (10,4)
123 (28,5)
103 (23,9)
154 (35,7)

5 (1)
2 (0,4)
7 (1,5)

66 (13,7)
78 (16,2)
125 (25,9)
199 (41,3)

9 (1)
3 (0,3)
8 (0,9)

111 (12,2)
201 (22)
228 (25)

353 (38,7)

Etilismo
   Não
   Sim

191 (44,3)
240 (55,7)

164 (34)
318 (66)

355 (38,9)
588 (61,1)

Tabagismo
   Não
   Sim

411 (95,4)
20 (4,6)

434 (90
48 (10)

845 (92,6)
68 (7,4)

Presença de comorbidades
   Não
   Sim

310 (71,9)
121 (28,1)

347 (72)
135 (28)

657 (72)
256 (28)

Tempo de exercício por semana durante a pandemia

   Não faz exercício
   Menos que 30 minutos 
   por semana 
   De 30 a 75 minutos por 
   semana
   De 75 a 150 min por semana 
   Mais que 150 minutos

129 (29,9)
39 (9,0)

94 (21,8)
88 (20,4)
81 (18,8)

123 (25,5)
46 (9,5)

119 (24,7)
96 (19,9)
98 (20,3)

252 (27,6)
85 (9,3)

213 (23,3)
184 (20,2)
179 (19,6)

Adesão ao distanciamento social

   Não
   Parcialmente
   Totalmente

26 (6)
327 (75,9)
78 (8,1)

40 (8,3)
386 (80,1)
56 (11,6)

66 (7,2)
713(78,1)
134(4,7)
Continua...

Tabela 2. Fatores psicossociais, dor e índice de massa corporal da 
população analisada nos estados do Ceará e São Paulo e em análise 
agrupada (n=913).

Ceará
(n=431)

Média (DP)

São Paulo
(n=482)

Média (DP)

Todos os 
dados
(n=913)

Média (DP)

Autoeficácia para dor 
(0-60 pontos)

47,8 (10,1) 44,4 (12,1) 46,0 (11,3)

Nível de estresse 
(0-10 pontos)

7,6 (2,5) 7,8 (2,4) 7,7 (2,4)

Nível de ansiedade
(0-10 pontos)

7,3 (2,8) 7,7 (2,4) 7,5 (2,6)

Intensidade média de dor
antes da pandemia
(0-10 pontos)

3,9 (3,0) 3,8 (3,1) 3,8 (3,0)

Intensidade média de dor
durante da pandemia
(0-10 pontos)

6,6 (2,1) 6,6 (2,2) 6,6 (2,1)

IMC (kg/m2) 27 (5,1) 26,2 (5,2) 26,6 (5,2)
DP = desvio-padrão; IMC = índice de massa corporal
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Tabela 3. Associação entre nível de autoeficácia para dor e tempo de prática de atividade física durante o distanciamento social por COVID-19.

Modelo com influência da COVID-19 Modelo sem influência da COVID-19

β 95% IC Valor de p β 95% IC Valor de p

Tempo de prática de atividade física - - - - - -

Dor crônica antes da pandemia 0,1514 -0,04299 a 0,3458 0,1267 0,1523 -0,04203 a 0,3465 0,1244

Nível de ansiedade (0-10 pontos) 0,03975 -0,01305 a 0,09256 0,1399 0,04069 -0,01201 a 0,09339 0,1301

Nível de estresse (0-10 pontos) -0,04766 -0,1056 a 0,01026 0,1067 -0,04837 -0,1062 a 0,009492 0,1012

Dor durante a pandemia (0-10 pontos) -0,05840 -0,1120 a -0,004817 0,0327* -0,05863 -0,1122 a  -0,005075 0,0319*

Autoeficácia para dor  (0-60 pontos) 0,01477 0,005403 a 0,02414 0,0020* 0,01482 0,005456 a 0,02418 0,0020*

Estado brasileiro de permanência du-
rante a pandemia de COVID-19

0,1307 -0,06063 a 0,3221 0,1803 0,1391 -0,05044 a 0,3286 0,1501

Idade -0,08943 -0,2788 a 0,09989 0,3541 -0,08300 -0,2712 a 0,1052 0,3869

IMC (kg/m2) -0,03520 -0,05533 a -0,01508 0,0006* -0,03547 -0,05557 a -0,01537 0,0006*

Sexo -0,4370 -0,6546 a -0,2193 <0,0001* -0,4352 -0,6527 a -0,2177 <0,0001*

Presença de comorbidade -0,3025 -0,5339 a -0,07113 0,0105* -0,3038 -0,5351 a -0,07254 0,0101*

Diagnóstico de COVID-19 -0,07292 -0,3033 a 0,1575 0,5347 - - -
*Regressão linear múltipla (p<0,05). β= valores estimados. 95% IC= 95% do intervalo de confiança. A prática de atividade física foi respondida entre cinco opções 
(0 = não realizou prática de atividade física; 1 = menos de 30 minutos por semana; 2 = 30 a 75 minutos por semana; 3 = 75 a 150 minutos por semana; 4 = mais 
que 150 minutos por semana). Idade (1 = 18 à 35 anos; 2 = 36 a 65 anos; 3 = acima de 65 anos), sexo (1 = masculino; 2 = feminino), presença de comorbidades (0 
= não; 1 = sim), estado de permanência durante a pandemia (1 = Ceará; 2 = São Paulo), cumprimento do distanciamento social (0 = não fez distanciamento; 1 = 
fez distanciamento parcial, o que contemplava idas ao supermercado, farmácias e trabalho; 2 = aderiu totalmente ao distanciamento social, exceto para urgências 
hospitalares), dor crônica superior a três meses antes da pandemia (1 = sim) ou com duração inferior a 3 meses ou sem relato de dor (0 = não). Intensidade de dor 
antes e durante a pandemia (escala de 0 a 10 pontos), níveis de estresse autorrelatado (escala de 0 a 10 pontos), nível de ansiedade autorrelatado (escala de 0 a 10 
pontos) e IMC (Peso/Altura2). Diagnóstico de COVID-19 (0 = não; 1 = sim).

ficou-se variação na intensidade de DME de aproximadamente três 
pontos para mais entre o relato durante a pandemia e o relato de 
DME preexistentes (Tabela 2).
Dois modelos de regressão linear múltipla foram previamente cons-
truídos e, no Modelo 2, foi adicionada a confirmação do diagnóstico 
de COVID-19 como uma possível variável de confusão. Entretanto, 
os modelos não apresentaram diferença entre si (p=0,534). Desta 
forma, optou-se por utilizar o Modelo 1 para responder à pergunta 
do estudo. 
A autoeficácia apresentou relação direta com tempo de ativi-
dade física praticada durante a pandemia (0,01482; 95% IC 
0,005456 a 0,02418; p=0,0020). Outras variáveis também 
apresentaram associação com maior tempo de prática de ativi-
dade física, como menor intensidade de dor durante a pandemia 
(-0,05863; 95% IC -0,1122 a -0,005075; p=0,0319), menor 
IMC (-0,03547;95% IC -0,05557 a -0,01537; p=0,0006), ser do 
sexo masculino (-0,4352; 95% IC 0,6527 a -0,2177; p<0,0001) 
e relatar ausência de comorbidades (-0,3038; 95% IC -0,5351 a 
0,07254; p=0,0101) (Tabela 3).
Foram realizadas algumas análises exploratórias no presente es-
tudo. Na primeira análise, foi identificado nível de autoeficácia 
maior na população do estado do Ceará em relação ao estado de 
São Paulo (-4; 95% IC -4 a -1; p<0,0001), por meio do teste de 
Mann-Whitney. A segunda análise comparou intensidade de dor 
média antes da pandemia com intensidade de dor média duran-
te a pandemia e evidenciou diferença de dois pontos na mediana 
do teste pareado de Wilcoxon (2; 95% IC 2 a 3; p<0,0001). Na 
terceira análise, correlação de Spearman negativa e moderada (r=-
0,487; p<0,0001) foi identificada entre o nível de autoeficácia para 
dor e a intensidade de dor durante o distanciamento social impos-
to pela pandemia.

DISCUSSÃO

De fato, maior autoeficácia para dor foi diretamente associada a 
maior tempo semanal de realização de atividade física na popula-
ção com dor durante o distanciamento social em São Paulo e no 
Ceará. Níveis mais elevados de autoeficácia para o gerenciamento 
de dor também já foram relacionados a uma maior prática de ativi-
dade física em pacientes com osteoartrite27 e problemas cardíacos23, 
atuando como um possível mediador da adesão à atividade física28. 
Desta forma, a utilização de estratégias diversificadas como educação 
em neurociência da dor16 e realização de tarefas graduadas associadas 
com feedbacks imediatos14 pode ser um meio de promover aumento 
dos níveis de autoeficácia para a dor.
O presente estudo mostrou que menos de 40% da população in-
vestigada atingiu a recomendação do tempo de prática de atividade 
física dos órgãos internacionais, independentemente da intensidade 
do exercício. A prática de atividade física possui diretrizes específicas 
para sua realização, de modo que o Colégio Americano de Medicina 
Esportiva29 sugere essas orientações para a população em geral, e a 
Associação Internacional para o Estudo da Dor30 orienta a prática de 
atividade física para a população com dor crônica.
Em ambas as recomendações, o tempo a ser atingido é de 150 mi-
nutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade vigoro-
sa29,30. Considerando a atualização da diretriz de prática de ativida-
de física publicada pela Organização Mundial da Saúde em 2020, 
em que o tempo passou a ser de 150 a 300 minutos de atividade 
moderada e 75 a 150 minutos de atividade vigorosa para adultos29, 
a presente amostra apresentaria adesão ainda menor às novas re-
comendações, tanto para adultos quanto idosos. A baixa adesão 
às recomendações para a prática de atividade física observada na 
amostra pode ter ocorrido porque parte dos respondentes ainda 
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se encontra no processo de retomada progressiva da frequência e/
ou duração da atividade física após flexibilização das medidas de 
isolamento e distanciamento social, coincidindo com o momento 
da coleta de dados do presente estudo.
Por outro lado, cerca de 27% dos respondentes não praticavam ati-
vidade física. Já em 2019, no estudo nacional de vigilância de fatores 
de risco e doenças crônicas, o número de pessoas consideradas fisi-
camente inativas no Brasil foi de 13,9% da população31, mostrando 
aumento substancial. Esse é um dado preocupante, pois a não ade-
são ao tempo recomendado de atividade física29,30 pode influenciar 
a intensidade de DME21. Além disso, a prática de atividade física foi 
comprometida em diversos países10,19,24 com a pandemia de CO-
VID-19, o que pode ter reforçado o comportamento sedentário na 
população25, inclusive na população com dor.
A relação inversa do tempo de prática de atividade física e inten-
sidade de dor durante a pandemia também foi observada no pre-
sente modelo multivariado. Exercícios e atividade física já foram 
amplamente relatados na literatura como um caminho possível 
para reduzir intensidade de dor, tanto em condições de dores crô-
nicas musculoesqueléticas em geral21 quanto em locais específicos, 
como na coluna lombar16,22 e ombro32,33. Entretanto, dores crôni-
cas preexistentes não apresentaram relação com duração semanal 
de atividade física neste modelo, de modo que o contexto atual da 
pandemia apresentou maior influência com o tempo de prática de 
atividade física.
Outras variáveis do modelo também apresentaram associação 
com maior tempo de prática de atividade física, como menor 
IMC e ser do sexo masculino. A identificação de sobrepeso já 
está associada a impacto no nível de atividade física durante a 
pandemia de COVID-1919.
Além disso, a prática de atividade física por mais tempo semanal 
tende a proporcionar perda de peso e redução da obesidade abdomi-
nal29. Em relação ao sexo dos participantes, tem-se três observações 
diferentes na literatura. O primeiro estudo não apresentou diferença 
entre os sexos no que diz respeito ao nível de atividade física19, já o 
segundo e o terceiro estudos apresentam o sexo masculino como 
mais fisicamente ativo, tanto em condições anteriores à pandemia31, 
quanto durante a pandemia25. Essa diferença na prática de atividade 
física entre homens e mulheres pode estar relacionada a hábitos de 
distanciamento distintos, com o sexo masculino aderindo menos ao 
distanciamento6. Por outro lado, observa-se também aumento do 
comportamento sedentário no sexo feminino, com mais tempo de 
televisão e utilização de tablets/computadores durante a pandemia25. 
As demais variáveis (dor crônica antes da pandemia, estado da fede-
ração de domicílio durante o distanciamento social, nível de ansie-
dade, nível de estresse, idade e confirmação de diagnóstico de CO-
VID-19) não mostraram associação com o modelo. Nesse contexto, 
não foi observada diferença do tempo semanal de atividade física 
entre os estados brasileiros estudados, mesmo eles apresentando 
características diferentes tanto na adesão ao distanciamento social7, 
quanto na adesão ao tempo de 150 minutos de atividade física sema-
nal antes da pandemia31. Quanto à comparação dos modelos estatís-
ticos propostos, o diagnóstico de COVID-19 não foi determinante 
para a construção de um modelo que pudesse representar como a 
autoeficácia para dor influenciou na prática de tempos maiores de 
atividade física durante o distanciamento social. 

Possíveis implicações para clínicos e direcionamentos futuros
Os dados foram coletados durante a pandemia de COVID-19 e 
condutas direcionadas para a melhora da autoeficácia para a dor 
podem ser uma alternativa para ampliar o tempo semanal de ati-
vidade física da população com dor durante a pandemia, inclusive 
via telerreabilitação. É fundamental para os clínicos desenvolverem 
habilidades de atuação com estratégias de autoeficácia para a dor em 
ambiente clínico para ampliar o tempo semanal de atividade física, 
com o intuito de ampliar a capacidade de manejo de condições do-
lorosas musculoesqueléticas. Com esse aumento da atividade física, 
acredita-se que a intensidade de dor pode ser modulada de modo 
mais eficiente, conforme já descrito na literatura21,22. Além disso, 
deve-se investigar o efeito moderador do nível de autoeficácia no 
tempo de prática de atividade física em um estudo longitudinal.

Limitações do estudo
O estudo apresentou algumas limitações. A primeira é que o estudo 
é composto por uma população com elevado nível de escolaridade, 
o que pode ser divergente caso os dados sejam extrapolados para 
a população em geral. A segunda é relacionada à identificação da 
intensidade do exercício, se moderado ou vigoroso, pois exercícios 
vigorosos podem ser executados com duração semanal menor que os 
exercícios moderados, segundo as recomendações internacionais29,30.  
Além disso, a individualização do exercício e o grau de conhecimen-
to dos respondentes sobre o que seria considerado com uma inten-
sidade vigorosa ou moderada para eles poderia ter interpretações 
diversas, dificultando a classificação, especialmente pela população 
com menor nível de escolaridade. A terceira limitação está relacio-
nada às perguntas sobre dor nos momentos que antecedem a pan-
demia, pois o viés de memorização pode interferir na confiança das 
respostas encontradas. Por fim, a última limitação é que, por se tratar 
de uma coleta de dados dependente de internet, a população sem 
acesso a internet pode não ter sido efetivamente representada.

CONCLUSÃO

Identificou-se associação entre autoeficácia para dor e tempo de 
prática de atividade física na população com DME durante o dis-
tanciamento social imposto pela pandemia de COVID-19 nos dois 
estados brasileiros investigados. Outros fatores também foram rela-
cionados com maior tempo semanal de atividade física, como me-
nor intensidade de dor durante a pandemia, ser do sexo masculino e 
relatar ausência de comorbidades.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A amputação acarreta qua-
dros clínicos associados, como a dor musculoesquelética (DME), 
que causa sofrimento e interfere na vida do paciente. Por isso, o 
desenvolvimento de métodos diagnósticos para mensurar essas 
alterações são incentivados, como a eletroencefalografia quanti-
tativa (EEGq). O objetivo deste estudo foi comparar o padrão 
eletroencefalográfico das ondas cerebrais Alpha (8-12 Hz) em 
pessoas com amputação com DME não relacionada à dor no 
membro fantasma e sem DME.  
MÉTODOS: Estudo realizado entre janeiro e fevereiro de 2022, 
com 20 pessoas com amputação divididas igualmente em dois 
grupos (Grupo Controle e Grupo com relato de DME não re-
lacionada ao segmento amputado). Avaliou-se intensidade e in-
terferência da dor (Inventário Breve de Dor), presença de sinais 
e sintomas de sensibilização central (SC) (Inventário de SC) e a 
EEGq (avaliados com olhos abertos) com análise espectral para 
medir a amplitude da onda Alpha, standardized Low Resolution 
brain electromagnetic Tomography (sLORETA) para identificar o 
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DESTAQUES
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local de geração diferencial da referida onda e Phase-Amplitude 
Coupling (PAC) para identificar sua interação com ondas rápidas. 
RESULTADOS: As pessoas com amputação e relato de DME apre-
sentaram baixa gravidade e interferência de dor. Não se identificou 
diferença entre os indivíduos em relação a presença de sinais e sin-
tomas associados à SC. Quanto à atividade elétrica, o Grupo Dor 
apresentou menor amplitude da onda Alpha em relação ao Grupo 
Controle (p=0,01), especificamente na região parieto-occipital. 
CONCLUSÃO: Pessoas com amputação e relato de DME não 
relacionada ao membro fantasma apresentaram atividade elétrica 
(ativação) reduzida da onda cerebral Alpha no córtex sensorial. 
Descritores: Amputados, Dor musculoesquelética, Eletroence-
falografia. 

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Amputation causes as-
sociated clinical conditions, such as musculoskeletal pain (MSP), 
which causes suffering and interferes in the patient’s life. There-
fore, the development of diagnostic methods to measure these 
changes are encouraged, such as quantitative electroencephalo-
graphy (qEEG). The aim of the study was to compare the elec-
troencephalographic pattern of Alpha brain waves (8-12 Hz) in 
individuals with amputation with MSP unrelated to phantom 
limb pain and without MSP. 
METHODS: Study conducted between January and February 
2022, with 20 people with amputations divided equally into 
two groups (Control Group and with MSP report not related 
to the amputated segment). Pain intensity and interference were 
evaluated (Brief Pain Inventory), as well as the presence of cen-
tral sensitization (CS) signs and symptoms (CS inventory) and 
qEEG (assessed with eyes open) with spectral analysis to measure 
the amplitude of the Alpha wave, standardized Low Resolution 
brain electromagnetic Tomography (sLORETA) to identify the 
differential generation site of said wave and Phase-Amplitude 
Coupling (PAC) to identify its interaction with fast waves. 
RESULTS: People with amputation and MSP reported mild 
pain severity and interference. No difference was identified bet-
ween individuals regarding the presence of signs and symptoms 
associated with CS. Regarding electrical activity, the Pain Group 
had lower Alpha wave amplitude compared to the Control 
Group (p=0.01), specifically in the parieto-occipital region. 
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CONCLUSION: People with amputation and reported MSP 
unrelated to the phantom limb had reduced electrical activity 
(activation) of the Alpha brain wave in the sensory cortex.
Keywords: Amputees, Electroencephalography, Musculoskeletal 
pain. 

INTRODUÇÃO

A amputação é conceituada como retirada total ou parcial de um 
membro, sendo este o tratamento para diversas condições clínicas 
graves1, como acidentes de trânsito ou trabalho, câncer e diabetes 
mellitus2. Em 2019, no Brasil, observou-se incidência de 5,06 a 
27,15 amputações por 100.000 habitantes3, sendo predominante 
no sexo masculino e, portanto, deve ser considerada como um pro-
blema de saúde pública nacional4. As pessoas com amputações po-
dem sofrer mudanças funcionais, psicológicas e sociais5, acarretando 
quadros clínicos de depressão, estresse, isolamento social, distúrbios 
do sono e dor6.
A dor é uma experiência que, até mesmo em intensidade baixa ou 
moderada, pode evocar sofrimento extremo, interferindo na vida e 
nos relacionamentos diários7,8. As pessoas com amputações podem 
apresentar dor no membro fantasma, dor no membro remanescen-
te ou dor musculoesquelética (DME) em outras regiões corporais9. 
Além disso, é relevante considerar na avaliação clínica a condição 
envolvida dos pacientes, como a causa (exemplo: diabetes, trauma, 
dentre outros), o local de amputação (desarticulação ou transóssea) 
e a presença de DME pré-amputação, pois contribui para o relato 
de dor10. Em indivíduos com amputações, o risco de DME autorre-
ferida aumenta e o uso de prótese parece não prevenir esse episódio. 
Após amputação, o membro residual recebe maiores cargas, apresen-
tando movimentos compensatórios e transferência de funções, o que 
pode gerar dor musculoesquelética em outras regiões do corpo9,11. 
A ciência e a tecnologia têm avançado nos últimos anos, desenvol-
vendo métodos diagnósticos, como a eletroencefalografia (EEG), 
voltados à avaliação e reabilitação de pessoas com amputações12-15. 
A EEG registra ondas cerebrais, tais como a Alpha (8-12 Hz), a 
qual está relacionada ao controle da dor, estímulo sensorial e me-
mória de trabalho; a Beta (13-15 Hz), onda de trabalho envolvida 
no ritmo sensório-motor, memória de reconhecimento e tarefas 
(motoras e cognitivas); Teta (4-7 Hz), relacionada à consolidação 
da memória e estados iniciais do sono; Delta (1-4 Hz), relaciona-
da ao sono; e Gama (33-44 Hz), que tem envolvimento com o 
processamento de informação atencional, percepção consciente e 
memória de longo prazo16,17.
O cérebro possui capacidade de se reorganizar após mudanças, assim 
como na amputação, que gera alterações nas funções cerebrais por 
meio do fenômeno chamado plasticidade cerebral pós-amputação, 
o qual pode estar restrito a um remapeamento local18 ou em diversas 
regiões corticais19, apresentando manifestações clínicas, como altera-
ções emocionais e cognitivas, além da dor20. Estudos com o objetivo 
de investigar sobre os locais que apresentam essas alterações de ati-
vidades cerebrais em pessoas com amputação elegem a eletroencefa-
lografia quantitativa (EEGq) como o melhor instrumento avaliativo 
por possuir imagem temporal com maior qualidade21. A EEG, tec-
nologia que faz investigação temporal e espacial através de imagens, 
auxilia na compreensão da atividade elétrica de estruturas encefálicas 

que participam do processamento e percepção da dor22.  No que se 
refere à dor, a EEG pode ser usada para diagnóstico e tratamento23,24. 
Entretanto, ainda existe na literatura uma lacuna de como pessoas 
com amputação apresentam sua função encefálica em condições de 
DME, que não estejam relacionadas ao segmento corporal ampu-
tado, conhecida como a dor no membro fantasma. Este pode ser 
um aspecto importante para o suporte no desenvolvimento de novas 
tecnologias para essa população, especialmente quando já se sabe 
que pessoas com amputação apresentam alterações na conectividade 
cerebral, indicando plasticidade19. Portanto, o objetivo do presente 
estudo foi comparar o padrão eletroencefalográfico das ondas Alpha 
em pessoas com amputação com e sem DME não relacionada à dor 
no membro fantasma.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional transversal comparativo, com 
base em estratégia de análise secundária de dados quantitativos, rea-
lizada de acordo com as diretrizes delineadas pelo STrengthening the 
Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE), po-
dendo ser acessada em: https://www.strobe-statement.org/25. 
O estudo foi realizado no Centro de Pesquisas, Desenvolvimento 
e Inovação Dell (Ceará-Brasil) no período de janeiro a fevereiro de 
2022, mediante aprovação do Comitê de Ética da Universidade 
Estadual do Ceará com o parecer nº 5.136.501, sob o protocolo 
CAAE 51751021.4.0000.5534. Os voluntários assinaram um Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para participa-
rem do estudo.
Os indivíduos que entraram na amostra foram selecionados por 
conveniência e contatados por telefone em clínicas, projetos sociais 
e universidades do estado do Ceará. A população era composta por 
pessoas que apresentavam amputação do tipo unilateral de membro 
inferior por trauma, acidentes, tiro por arma de fogo e câncer.
Foram incluídos 20 indivíduos adultos, entre 18 e 50 anos, altu-
ra 1,55 a 1,75 m, peso máximo de ±100 kg de ambos os sexos, 
saudáveis, sem doenças vasculares associadas (por exemplo: dis-
túrbios de coagulação e diabetes descompensada) e com pressão 
arterial classificada como normotensão (120/80 mmHg ou até 
≤139/89 mmHg)26. 
Os participantes foram divididos em dois grupos, Grupo Controle 
(n=10), composto por pessoas com amputação, mas sem relato de 
DME e o Grupo Dor (n=10), composto de pessoas com amputação 
e com relato de DME, em uma amostra de conveniência. A dor no 
membro fantasma não foi considerada DME para o presente estudo 
e ambos os grupos tinham participantes com relato de dor no mem-
bro fantasma. Além disso, o período de amputação deveria ser de, no 
mínimo, um ano. Para os que estavam plenamente protetizados, o 
processo deveria ter sido finalizado no mínimo há seis meses. 
Como critérios de exclusão, considerou-se amputados com pressão 
arterial com valores ≥140/90 mmHg, classificados com hiperten-
são26, alterações vasculares (histórico de tromboembolismo pul-
monar ou venoso, ruptura de aneurisma há menos de 1 ano) e/ou 
distúrbios cognitivos (Alzheimer e/ou Parkinson em fase avançada) 
que limitassem, de modo decisivo, suas respostas aos questionários 
aplicados, assim como síndrome do pânico, crises de ansiedade ou 
depressão no decorrer da avaliação, ou indivíduos com prejuízos re-
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levantes na fala que impossibilitem sua comunicação/compreensão 
plena durante os testes com EEGq.

Aspectos sociodemográficos
Para coleta de informações pessoais, foi utilizado um formulário para 
anamnese com perguntas para conhecer o perfil dos respondentes 
contendo dados como nome, sexo, idade, informações sobre tempo, 
causa e lado de amputação, peso, altura e índice de massa corpórea 
(IMC). Para a classificação do estado antropométrico dos voluntários, 
foram adotados os pontos de corte para IMC: IMC <18,5 kg/m2 (bai-
xo peso); IMC >18,5 até 24,9 kg/m2 (eutrofia); IMC ≥25 até 29,9 
kg/m2 (sobrepeso); e IMC >30,0 kg/m2 (obesidade). Os participantes 
foram questionados sobre relato de DME na última semana em áreas 
corporais. Vale salientar que, para este estudo, o fator de temporali-
dade da dor e, por consequência, sua classificação (aguda ou crônica) 
não foi abordado, considerando, por fim, a dor de forma ampla. Além 
disso, foi perguntado se o voluntário sentia dor no membro fantasma.

Inventário Breve de Dor (Brief Pain Inventory - BPI)
O BPI consiste em nove itens dispostos em duas dimensões: in-
tensidade da dor (itens 3 a 6) e interferência da dor (impacto) na 
vida do paciente (itens 9a à 9g). O BPI solicita que os pacientes 
classifiquem sua intensidade da dor e a interferência da dor (com 
atividades gerais, humor, capacidade de caminhar, trabalho normal, 
relacionamentos com outras pessoas, sono e prazer da vida) em uma 
escala de 11 pontos, variando de 0 (sem dor / sem interferência) a 10 
(pior dor possível). Uma pontuação alta representa alta intensidade 
ou interferência da dor. Este instrumento apresenta duas dimensões, 
intensidade da dor e interferência da dor, com α de Cronbach de 
0,91 e 0,87, respectivamente27.

Inventário de Sensibilização Central (Central Sensitization In-
ventory Brazilian Portuguese - CSI-BP)
O CSI-BP permite a identificação e o rastreamento de sinais e sin-
tomas associados com a sensibilização central (SC) e é dividido em 
duas partes: A e B. A parte A contém 25 perguntas relacionadas aos 
sintomas de saúde atual. Cada item é medido com cinco opções 
de resposta, com a seguinte escala de classificação numérica: nunca 
(0), raramente (1), às vezes (2), frequentemente (3) e sempre (4). 
A pontuação é cumulativa e varia de 0 a 100. A parte B é utilizada 
para identificar outros distúrbios diagnosticados que podem indicar 
um sinal adicional a SC, porém esta parte não recebe pontuação, 
podendo ser usada para análise qualitativa28.
Este inventário foi validado e adaptado para língua portuguesa do 
Brasil e mostra o perfil de precisão usando um ponto de corte de 35, 
sensibilidade de 0,98 e especificidade de 0,9 com uma Area Under 
the Curve (AUC) de 0,8 (IC 95% - 0,76-0,86). Esses achados mos-
traram que, de acordo com este ponto de corte, o CSI-BP foi clas-
sificado corretamente em mais de 90% daqueles que apresentaram 
sinais e sintomas de SC29. Ressalta-se que neste estudo se utilizou 
para análise de dados somente a parte A deste inventário.

Eletroencefalografia quantitativa (EEGq)
Estratégia para aquisição de dados
O exame foi realizado com o participante sentado em uma poltrona 
confortável, de frente para uma parede branca e orientado a perma-

necer nessas condições durante 10 minutos realizando o mínimo de 
movimento. Foi então colocada uma touca de material Neoprene, 
com 24 eletrodos de prata 950 acoplados e dispostos em áreas espe-
cíficas de acordo com o sistema internacional 10-2030. Para viabilizar 
a condução dos sinais elétricos cerebrais do escalpo até os eletrodos, 
utilizou-se um gel de carbopol (2%). Os dados eletroencefálicos de 
cada participante foram coletados pelo período total de 10 minutos, 
e após a coleta foi retirada a touca e encerrado o experimento para o 
referido participante.
O aparelho de EEGq utilizado para realizar a gravação do mapea-
mento cerebral foi um amplificador da iCelera® (São Paulo, São Pau-
lo, Brasil), modelo iBlue 52 (taxa de amostragem de 512 e 12bits). 
Para a coleta de dados, foi usado o software iCelera®. As configura-
ções do EEGq selecionadas para coleta dos dados foram 20 canais de 
montagem média, aterramento e rede em modo padrão, com filtro 
banda de passagem de 0,5 Hz a 50 Hz. Posteriormente, os dados 
foram processados e exportados pelo software iCelera® em arquivos 
no modelo Formato Europeu de Dados (EDF). Todas as análises do 
EEGq foram realizadas com os olhos abertos (OA) dos avaliados, 
mimetizando a condição de indivíduo acordado, de modo habitual. 
Condições com olhos fechados (simulando sono) ou executando ta-
refas específicas (como leituras, por exemplo) não foram avaliadas.

Análise dos dados de EEGq: 
Após coleta de dados no software da iCelera®, foi realizada inspeção 
visual em todos os dados, utilizando o software Biolucida® (BioNeu-
ro & Lucida, Fortaleza, Ceará, Brasil) versão beta. Nesta aplicação, 
utilizou-se montagem laplaciana para melhorar a qualidade do 
traçado e corrigir a polaridade do EEGq31 de modo automatizado 
dentro do sistema Biolucida® (BioNeuro & Lucida). Ao utilizar a 
montagem laplaciana, os eletrodos passam a apresentar a mesma 
polaridade em todos os pontos em relação ao eletrodo tido como 
referência. Este fato proporciona dados com menor interferência. 
Além disso, implementou-se o algoritmo de análise de componentes 
independentes ICA (MaxICA) e, com isso, foi realizada a remoção 
de artefatos registrados, como contrações musculares involuntárias, 
movimentos oculares entre outros.
Posteriormente, realizou-se ainda uma nova inspeção visual para 
eventuais necessidades de cortes manuais de artefatos que persisti-
ram no sinal. Os dados foram padronizados pelo tempo de 500 se-
gundos e foi utilizado um filtro passa banda de 1,5 Hz – 50 Hz. Em 
seguida, o software extraiu tabelas de dados de qEEG, frequência 
dominante e frequência média em cada um dos 20 eletrodos regis-
trados. As frequências das ondas cerebrais analisadas foram: Alpha 
1 (8-10 Hz), Apha 2 (10-12mHz) e onda Alpha total (8-12 Hz). 
Ao selecionar o arquivo EDF com o pré-processamento, os dados 
foram inseridos no sistema BRAINSTORM®32 (Los Angeles, Cali-
fórnia, Estados Unidos) para realização dos cálculos de grupos (ge-
rando um dado de cada grupo). Após esta etapa, foi conduzida a 
geração do arquivo Acoplamento fase-amplitude (Phase-Amplitude 
Coupling - PAC)33 dos grupos e o Arquivo sLORETA (standardized 
Low Resolution brain electromagnetic Tomography) (Loreta Padro-
nizada)34 dos grupos, com uma análise apenas do canal Pz (região 
parietal central do cérebro), pois foi a região mais ativa na análise 
topográfica. A análise do PAC foi conduzida por um acoplamento 
entre a onda Gamma (acima de 30 Hz) e uma faixa correspondente 
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às ondas Theta (4-8 Hz)/Alpha (8-12 Hz).  Por intermédio desses 
dados, as comparações entre as informações dos grupos com ampu-
tados foram realizadas no próprio sistema Brainstorm®32. 
 
Análise estatística
Os dados foram descritos como média e desvio padrão ou como 
frequência absoluta e percentual, de acordo com os tipos de da-
dos a serem apresentados. Previamente a comparação entre os 
grupos, um teste de normalidade de Shapiro-Wilk foi conduzido 
e as ondas alpha não apresentaram distribuição normal. Foram 
considerados todos os 20 canais de cada grupo com 10 pessoas 
para a obtenção da resposta de Alpha, o que totalizou 200 pontos 
mensurados em cada grupo. Esses dados foram comparados com o 
teste de Mann-Whitney por meio do software estatístico Graphpad 
Prism 9.0 para MAC OS X e a significância estatística foi definida 
com p<0,05.

RESULTADOS

Participaram do estudo um total de 20 indivíduos com amputação 
de membro inferior, sendo 10 pessoas no Grupo DME e 10 no Gru-
po Controle (ausência de dor). As características sociodemográficas 
estão apresentadas na Tabela 1. O Grupo Controle foi composto 
por 9 (90%) indivíduos do sexo masculino, com média de idade de 
37 anos com IMC classificado como sobrepeso. A presença de dor 
no membro fantasma foi relatado por 6 (60%) pessoas deste grupo. 
Já no Grupo Dor, 5 participantes (50%) eram do sexo masculino, 
com média de idade de 35 anos e com eutrofia no seu IMC. A dor 
no membro fantasma neste grupo foi identificada em 9 (90%) par-
ticipantes. Com relação à prática de atividade física e à frequência 
semanal dessa atividade, foram observadas respostas similares em 
ambos os grupos.
Na medida de SC por meio do CSI-BP, indivíduos que sentiam 
DME apresentaram média do escore total de 23,40 (7,32) (de 0 
a 100 pontos) e o Grupo Controle apresentou pontuação média 
de 15,8 (10,26) como escore total, de modo que não houve dife-
rença entre os grupos em relação a presença de sinais e sintomas 
de SC (p=0,07). Nenhum indivíduo apresentou diagnóstico de 
condições clínicas, sugeridas no CSI-BP parte B, que pudessem 
potencializar a SC.
Os domínios de gravidade e intensidade da dor identificados com 
o uso do questionário BPI no grupo de pessoas com dor foram 
caracterizados como de forma leve. Salienta-se que a DME identi-
ficada na amostra não era relacionada à dor no membro fantasma, 
pois ambos os grupos apresentavam relatos de dor no membro 
fantasma (Tabela 1). Além disso, quando questionados sobre áreas 
corporais acometidas, os indivíduos afirmaram, predominante-
mente, sentir DME em regiões como quadris/coxas, pescoço e 
parte inferior das costas.
A análise das ondas cerebrais Alpha (8-12 Hz) em todo o cérebro 
analisado mostrou que o grupo controle apresentou atividade elé-
trica média de 48,02 µV (12,87), enquanto o Grupo Dor apresen-
tou atividade elétrica média de 44,44 µV (12,03), com diferença de 
7,5% de atividade total da onda Alpha entre os grupos (p=0,01). Na 
comparação entre os grupos, foi identificado ainda o local da redu-
ção da onda Alpha, na região posterior do encéfalo (lobo occipital), à 

direita do cérebro, do grupo com dor. Ainda, de modo descritivo, os 
locais de geração da onda Alpha no encéfalo podem ser observados 
na Figura 1, enquanto a distribuição topográfica dessa mesma onda 
no cérebro pode ser observada na Figura 2. 
Em uma análise de acoplamento de duas frequências diferentes de 
ondas cerebrais (PAC), observou-se no Grupo Controle um aco-
plamento da frequência Gamma (34 Hz) com Theta (4 Hz). Já no 
Grupo Dor, observaram-se valores maiores para Gamma (38 Hz) 
com Theta (4 Hz). Além disso, o Grupo Controle apresenta maior 
força de acoplamento em Pz (34 Hz) em relação ao Grupo Dor 
(37 Hz) (Figura 3).

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica e avaliativa dos pessoas 
com amputação (n=20).

Variáveis Controle (n=10) Com dor (n=10)

(%)

Sexo (m) 9 (90%) 5 (50%)

Média (DP)

Idade (anos) 37 (8,96) 35,1 (7,68)

Altura (M) 1,72 (0,05) 1,66 (0,08)

Peso (kg) 86,4 (7,9) 68,4 (14)

IMC (kg/m2) 29,42 (3,28) 24,97 (5,23)

(%)

Atividade física (sim) (%) 8 (80%) 8 (80%)

Média (DP)

Frequência semanal da ativi-
dade física (dias)

2,6 (1,95) 3,4 (2,41)

BPI – Gravidade - 3,90 (1,49)

BPI – Interferência - 2,27 (2,36)

CSI-BP 15,8 (10,26) 23,40 (7,32)

(%)

Relato de dor no membro 
fantasma

6 (60%) 9 (90%)

(n)

Áreas corporais relatadas 
com presença de dor

Pescoço 5

Ombro 2

Punhos/mãos 2

Parte inferior  
das costas

4

Quadril/coxas 6

Joelhos* 2

Tornozelos/pés* 1

M = masculino; m = metros; kg = quilogramas; kg/m2 = quilogramas por metro 
quadrado; IMC = Índice de Massa Corporal; BPI = Brief Pain Inventory; CSI-BP 
= Central Sensitization Inventory Brazilian Portuguese. *Dor no segmento corpo-
ral no membro não amputado.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 1. Eletroencefalografia quantitativa das atividades cerebrais da 
Onda Alpha dos grupos: (A) sem dor e (B) com Dor (C) diferença entre os 
grupos: redução da onda Alpha na região posterior à direita do cérebro 
de pessoas com amputação com dor musculoesquelética em relação as 
pessoas do Grupo Controle. As setas com numeração 1 indicam maior 
a geração de Alpha, já as setas com numeração 2 sugerem menor a 
geração de Alpha. 

Figura 2. Análise topográfica cerebral por EEGq das atividades elétricas 
da onda Alpha das pessoas com amputação: (A) sem dor, (B) com dor, (C) 
diferença entre os grupos: redução na região occipital. A seta indica dis-
tribuição topográfica da redução da onda cerebral Alpha entre os grupos.

Figura 3. Acoplamento fase-amplitude (EG Phase-Amplitude Cou-
pling - PAC) em Pz. (A) Grupo Controle. (B) Grupo de pessoas ampu-
tados com dor musculoesquelética.

A - Grupo Controle

C - Diferença entre os grupos

B - Grupo Dor

PZ: MaxPAC = 1.31e-02   f.baixa = 4.00 Hz  f.alta = 34.0

PZ: MaxPAC = 6.18e-03   f.baixa = 4.00 Hz  f.alta = 37
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DISCUSSÃO

Este estudo investigou a atividade da onda cerebral Alpha em pes-
soas com amputação com e sem sintomas de DME. Os resultados 
mostraram redução da amplitude da onda cerebral Alpha em indiví-

duos amputados que relataram ter DME, o que pode inferir redução 
do número de neurônios recrutados realizando potenciais de ação, 
especificamente na frequência de 8-12 Hz, na região avaliada. Esse 
achado possui relevância clínica ampla, uma vez que a onda Alpha 
está relacionada a diversas funções cerebrais, como processamento 
cognitivo, controle emocional e funções integrativas35, além de pos-
suir papel específico na regulação dos processos sensório-motores36. 
A intensidade de estímulo doloroso já foi associada na literatura a 
mudanças na onda Alpha em áreas sensório-motoras37,38 em indiví-
duos saudáveis e com fibromialgia. Já em pessoas com amputação, 
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estudos encontraram alteração de conectividade e aumento do coe-
ficiente de agrupamento da banda Alpha, sinalizando sincronização 
e conexões funcionais mais fortes, o que pode estar relacionado à 
percepção sensorial ou à própria dor no membro fantasma21.
No presente estudo, também foi realizada análise topográfica, ou 
seja, mapeamento cerebral, que mostrou a região occipital como lo-
cal onde ocorreu a maior parte da diminuição da onda Alpha no 
grupo com DME, fato este que pode ser relacionado a uma regu-
lação deste ritmo oscilatório via neurotransmissores e neuromodu-
ladores como GABA (Gamma-AminoButyric Acid), bloqueadores 
de glutamato e potenciadores de serotonina39. Além disso, a EEGq 
viabiliza o mapeamento das ondas cerebrais, inclusive em pessoas 
amputadas23 que experimentaram dor sinestésica (dor sentida quan-
do observam dor em outra pessoa), e apresentaram diminuição na 
atividade elétrica cerebral nas ondas Tetha e Alpha, podendo indicar 
uma alteração no processamento de controle inibitório, o que faci-
litaria a experiência sinestésica da dor observada. Ressalta-se que no 
presente estudo os dois grupos com pessoas com amputação trouxe-
ram relatos de dor no membro fantasma, porém na análise essa dor 
não apresentou relação com a DME, descartando, a priori, a relação 
da dor no membro fantasma com os achados.
Essa redução de Alpha observada em pessoas com amputação e re-
lato de dor também está de acordo com dados preexistentes na lite-
ratura para população com DME de um modo geral36. Além disso, 
alterações na onda Alpha também já foram relacionadas a outras 
condições clínicas, como disfunção cognitiva40 e pacientes com dor 
crônica41. Vale salientar que já é possível associar condições de dor 
crônica com adaptações na função somatossensorial encefálica42. 
Por outro lado, considerando que a dor crônica apresenta elevada 
prevalência na população brasileira43, utilizar estratégias de trata-
mento que são respaldadas pela literatura para a dor crônica e que 
também parecem aumentar a atividade das ondas Alpha tem se 
mostrado um caminho seguro a ser seguido. Dentre essas estraté-
gias, podemos listar o treinamento com neurofeedback44, exercícios45, 
meditação46 e técnicas manuais miofasciais47. A ideia de que existe 
relação entre o padrão elétrico cerebral e a dor ganha força quando se 
constatou que parte dessas intervenções podem ser encontradas em 
diretrizes para tratamento de dor48,49.  
Outro ponto observado no presente estudo foi o acoplamento da 
frequência da onda Theta com a onda Gamma. A onda Alpha não 
apresentou acoplamento com a onda Gamma nesta análise. Quan-
do realizada a comparação entre os grupos, o acoplamento, ou seja, 
a junção de duas frequências de ondas cerebrais trabalhando para 
executar uma função, apresentou-se com ondas Gamma mais rápi-
das no grupo com DME. 
O aumento de Gamma já foi relacionado com a sinalização de infor-
mações nociceptivas percebidas pelo cérebro para áreas corticais de 
processamento doloroso e com respostas comportamentais oriundas 
da dor50, ambos estes aspectos podem ser evidenciados em PZ, local 
avaliado no presente estudo. Este aumento das respostas oscilatórias 
de Gamma com frequências mais elevadas também tem sido associa-
do a estímulos dolorosos51, já que esta frequência, junto à frequência 
da onda Theta, está envolvida no processamento da dor52, o que 
reforça a perspectiva de repetição deste mesmo padrão em pessoas 
com amputação e relato de dor, apesar das alterações de conectivida-
de cerebral já descritas na literatura21. 

Pontos fortes e limitações do estudo
O presente estudo traz perspectivas de se utilizar a EEGq como mé-
todo de rastreamento e mapeamento da atividade elétrica das ondas 
cerebrais em pacientes amputados com DME não relacionada ao 
membro fantasma. Para o conhecimento dos autores, este é o primei-
ro estudo que analisou a atividade elétrica cerebral de pessoas com 
amputação visando DME que podem fazer parte do cotidiano dessa 
população e que têm impacto em suas atividades e, até mesmo, na 
participação social. Além disso, o presente estudo mostra a viabilidade 
para acompanhamento da dor da população estudada por meio da 
EEGq, o que pode abrir espaço para estudos longitudinais. Como 
limitação, ressalta-se o tamanho amostral pequeno para a representati-
vidade desta população, mesmo ele sendo similar a outro estudo com 
EEGq23, o que pode restringir extrapolações dos resultados.

CONCLUSÃO

No presente estudo, quando se comparou a atividade elétrica cere-
bral da onda Alpha entre os grupos, as pessoas com amputação e 
relato de DME apresentaram um padrão elétrico com menor am-
plitude (menor ativação) da onda Alpha em relação a amputados 
sem dor. Também foi observado que essa redução de Alpha ocorreu 
especificamente na região parieto-occipital (relacionada a aspectos 
sensoriais). Além disso, foi observado um acoplamento de Theta 
com frequências maiores de Gamma no grupo com dor, sugerindo 
maior conectividade do Grupo Dor.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A poliartralgia crônica do vírus 
Chikungunya (CHIKV) deteriora a funcionalidade e a produtivida-
de do trabalho. O objetivo deste estudo foi avaliar funcionalidade, 
dor, qualidade de vida e sono de indivíduos com artralgia crônica 
por CHIKV correlacionada com sintomas clínicos, produtividade 
do trabalho e comprometimento das atividades. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal descritivo com 
61 pacientes crônicos de artralgia da CHIKV. A intensidade e a 
interferência da dor foram medidas usando a Escala Analógica 
Visual (EAV) e o Brief Pain Inventory Short Form (BPI), respecti-
vamente. A qualidade de vida e o sono foram avaliados usando o 
Short Form 36 Health Survey (SF-36) e o Pittsburgh Sleep Quality 
Index (PSQI), respectivamente. O questionário Work Producti-
vity and Activity Impairment (WPAI) foi usado para avaliar os 
efeitos dos sintomas gerais da saúde no trabalho.

Artralgia crônica por Chikungunya reduz funcionalidade, qualidade de 
vida e performance ocupacional: estudo descritivo transversal
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DESTAQUES
• A Chikungunya crônica reduz a funcionalidade e causa dor moderada e má qualidade do sono. 
• Os sintomas clínicos afetam atividades de vida diária, a produtividade no trabalho e com-
prometimento de atividades.
• Funcionalidade, dor e sono estão correlacionados com o desempenho profissional.
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RESULTADOS: Foi observado um nível de funcionalidade bai-
xo em 39,4% e moderado em 55,7% da amostra. Nível de dor 
moderada (5,57 ± 2,25), má qualidade do sono (47,54%) e dis-
túrbios do sono (42,63%) também foram observados. O teste de 
Pearson apresentou correlação significativa entre absenteísmo e 
presenteísmo com as pontuações de Health Assessment Question-
naire (HAQ) (p = 0,03; r = 0,39 e p = 0,01; r = 0,43 respecti-
vamente), interferência do BPI (p = 0,02; r = 0,41 e p = 0,001; 
r = 0,58 respectivamente) e score físico do SF-36 (p = 0,007; r 
= -0,49 e p = 0,01; r = 0,58, respectivamente). O comprometi-
mento da atividade mostrou uma correlação significativa com o 
HAQ (p = 0,01; r = 0,44), interferência do BPI (p = 0,006; r = 
0,5), pontuação física do SF-36 (p = 0,01; r = -0,6) e pontuação 
total do SF-36 (p = 0,01; r = -0,44). A perda geral de produtivi-
dade no trabalho correlacionou-se apenas com a interferência do 
BPI (p = 0,04; r = 0,37).
CONCLUSÃO: Esses resultados sugerem que a artralgia crônica 
da CHIKV apresenta dor moderada bilateral em grandes articu-
lações com impacto nas atividades de vida diária, produtividade 
no trabalho e atividade funcional.
Descritores: Avaliação da deficiência, Dor crônica, Infecções por 
arbovírus, Sono. 

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chikungunya virus 
(CHIKV) chronic polyarthralgia deteriorates general functionality 
and work productivity. The objective of this study was to evaluate 
functionality, pain, quality of life, and sleep quality of individuals 
with chronic CHIKV arthralgia and correlate them with clinical 
symptoms, work productivity, and activity impairment. 
METHODS: This is a descriptive cross-sectional study with 61 
chronic CHIKV arthralgia patients. Functionality was assessed 
using the Health Assessment Questionnaire (HAQ). Pain inten-
sity and interference were measured by using the Visual Analog 
Scale (VAS) and the Brief Pain Inventory Short Form (BPI), res-
pectively. Quality of life and sleep were evaluated using the Short 
Form 36 Health Survey (SF-36) and the Pittsburgh Sleep Qua-
lity Index (PSQI), respectively. Work Productivity and Activity 
Impairment (WPAI) questionnaire was used to assess the effects 
of health in general symptoms on work.
RESULTS: Low and moderate level of function was present in 
39.4% and 55.7% of the sample, respectively. Moderate pain 
(5.57 ± 2.25), poor sleep quality (47.54%), and sleep disturban-
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ces (42.63%) were also observed. Pearson correlations showed 
significant correlation between absenteeism and presenteeism 
with Health Assessment Questionnaire (HAQ) scores (p = 0.03; 
r = 0.39 and p = 0.01; r = 0.43, respectively), BPI interference (p 
= 0.02; r = 0.41 and p = 0.001;  r = 0.58, respectively) and SF-36 
physical score (p = 0.007; r = -0.49 and p = 0.01; r = 0.58, res-
pectively). Activity impairment showed a significant correlation 
with HAQ (p = 0.01; r = 0.44), BPI interference (p = 0.006;  r 
= 0.5), SF-36 physical score (p = 0.01; r = -0.6) and SF-36 total 
score (p = 0.01; r = -0.44). Overall work productivity loss only 
correlated with BPI interference (p = 0.04; r = 0.37). 
CONCLUSION: These results suggest that CHIKV chronic ar-
thralgia showed bilateral moderate pain in large joints that im-
pacts activities of daily life, work productivity, and functional 
activity.  
Keywords: Arbovirus infections, Chronic pain, Disability 
evaluation, Sleep. 

INTRODUÇÃO

Surtos recentes de algumas arboviroses, incluindo Dengue, Zika e 
Chikungunya (CHIKV), em diferentes países das Américas1, atraí-
ram a atenção mundial. O Brasil apresenta mais de 94% dos casos 
confirmados de CHIKV nas Américas e declarou uma emergência 
de saúde pública2. A Chikungunya é uma doença arboviral conside-
rada uma doença tropical negligenciada3, espalhada predominante-
mente pelos mosquitos Aedes aegypti e Ae. Albopictus. 
Após um período de incubação de 2 a 7 dias, 95% das pessoas infec-
tadas desenvolverão sintomas agudos envolvendo febre alta, dores de 
cabeça, erupções cutâneas, mialgia e dores articulares graves3. Apro-
ximadamente 50% dos pacientes se recuperam em poucas semanas, 
mas os outros 50% desenvolvem reumatismo inflamatório crônico 
com dor crônica persistente, fadiga e diferentes graus de incapacida-
de durante anos4. A poliartralgia crônica generalizada e incapacitan-
te pode durar de meses a anos após a infecção3. 
O risco de desenvolvimento de artralgia e dor musculoesquelética 
persistentes está relacionado a gravidade e o período da infecção3,5, 
sexo, idade, diabetes mellitus, hipertensão, dislipidemia e doença 
reumática prévia6. Estes sintomas persistentes prejudicam aspectos 
funcionais, psicológicos e sociais da rotina diária, produtividade no 
trabalho5, saúde física e emocional e qualidade do sono7. No entan-
to, os impactos da poliartralgia crônica da CHIKV na saúde geral, 
morbidade e mortalidade ainda são desconhecidos. Assim, as inter-
venções para doenças reumáticas e musculoesqueléticas relacionadas 
à infecção pela CHIKV precisam de mais evidências8 para apoiar 
tratamentos eficientes e seguros.
Artralgia, fadiga, distúrbios do sono e rigidez afetam o desempenho 
profissional não apenas para empregos fisicamente exigentes, mas 
também em trabalhadores de escritório não manuais9. A qualidade 
do trabalho é a capacidade que os funcionários têm para realizar suas 
tarefas profissionais de acordo com as exigências do trabalho11. Um 
desempenho positivo no trabalho requer habilidades físicas e men-
tais, sendo que várias doenças podem interferir negativamente. As 
consequências da artralgia crônica da CHIKV podem causar ausên-
cia do trabalho (absenteísmo) e reduzir a produtividade no trabalho 
(presenteísmo), o que aumenta os custos para os indivíduos e a so-

ciedade9. A compreensão dos sintomas que mais afetam a funciona-
lidade e a produtividade no trabalho contribuirá significativamente 
para a tomada de decisões futuras sobre um programa de reabilitação 
adequado e políticas de saúde pública.
Dada a alta prevalência de indivíduos com artralgia crônica da 
CHIKV no Brasil, foi levantada a hipótese de que o baixo desem-
penho no trabalho e a baixa produtividade estão relacionados a um 
significativo comprometimento social, ocupacional e individual. 
O objetivo deste estudo foi avaliar a funcionalidade, dor, qualida-
de de vida e sono de indivíduos com artralgia crônica da CHIKV 
correlacionada com sintomas clínicos, produtividade no trabalho e 
comprometimento de atividade.

MÉTODOS

Para apresentar um relatório completo e adequado deste estudo e 
melhorar a qualidade dos relatórios, foi seguida a lista de checklist 
Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology 
(STROBE)10.

Concepção e cenário do estudo
Estudo descritivo de observação transversal com uma amostra de 
conveniência de 61 pacientes com artralgia crônica da CHIKV foi 
realizado de fevereiro a julho de 2019 no Laboratório de Pesquisa 
Clínica e Epidemiológica / Hospital Onofre Lopes, Natal, Brasil. 
Os participantes foram recrutados por meios digitais ou encami-
nhados pelos serviços de saúde de 4 a 22 de fevereiro de 2019. A 
coleta de dados ocorreu de 25 de fevereiro a 5 de julho de 2019. 
Durante o período do estudo, um total de 61 pacientes foi recru-
tado e todos completaram o protocolo do estudo.
Os participantes foram informados verbalmente e por escrito sobre 
os objetivos e procedimentos de acordo com a resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde Brasileiro e assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O presente estudo 
foi aprovado pelo comitê de ética institucional da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (número: 2.932.953). 
Os critérios de inclusão consistiram de (a) diagnóstico reumatoló-
gico da CHIKV de acordo com os critérios da Sociedade Brasileira 
de Reumatologia para diagnóstico e tratamento da CHIKV12; (b) 
fase crônica ativa da febre Chikungunya (mais de 3 meses com 
sintomas persistentes); (c) capacidade de compreender os objetivos 
do estudo e responder às perguntas; (d) nenhuma participação em 
programas de fisioterapia ou reabilitação durante 3 meses antes do 
estudo; (e) nenhum uso de corticosteroides, analgésicos e/ou an-
ti-inflamatórios durante a semana de avaliação; e (f ) viver na área 
epidêmica de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Os critérios de 
exclusão incluíram (a) dificuldades físicas e/ou orgânicas que com-
prometem as aplicações do questionário; (b) doenças neurológicas 
ou psiquiátricas e amputação de membros.

Variáveis e medição
Foram coletadas características sociodemográficas (sexo, idade, es-
colaridade, profissão, estado civil e raça) e dados clínicos (tempo de 
CHKV, funcionalidade, dor, qualidade de vida, qualidade do sono, 
produtividade do trabalho e comprometimento de atividades). Três 
fisioterapeutas participaram da coleta de dados. Todos os pesquisa-
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dores têm 15 anos de experiência anterior com manejo de doenças 
reumáticas e treinamento prévio para o protocolo de avaliação.
Os questionários foram preenchidos pelo próprio respondente e 
administrados individualmente. Em caso de dificuldades, um pes-
quisador experiente comunicou-se diretamente com os participan-
tes. Para evitar o risco de viés no projeto, condução e análise dos 
dados, apenas dois pesquisadores foram designados para avaliação 
dos pacientes. Outro pesquisador não envolvido na avaliação fez 
a análise estatística. Não foram utilizadas escalas de qualidade e 
todos os questionários foram previamente utilizados e validados 
para os pacientes com artrite.

Funcionalidade
O Questionário de Avaliação de Saúde (HAQ)13 avalia pacientes 
com artrite reumatoide (AR), osteoartrite e outras condições reu-
matológicas14,15. Poucos estudos sobre o CHKV utilizaram este 
questionário para medir o estado funcional6,14,15, mas é uma fer-
ramenta interessante para medir a incapacidade devido à artralgia 
persistente. As perguntas são classificadas em uma escala de zero a 
3 e avaliam atividades específicas da vida diária, como se levantar, 
vestir-se, comer, caminhar, tomar banho, agarrar e demais afazeres. 
A média de todas as pontuações é considerada para classificar a 
incapacidade em: 0 = nenhuma dificuldade, 0-1 = incapacidade 
leve, 1-1,5 = incapacidade moderada e > 1,5 = incapacidade grave. 
Pontuações altas indicam um impacto importante da doença sobre 
o estado funcional.

Dor
A Escala Analógica Visual (EAV) é uma escala contínua composta 
de 100 mm de comprimento, ancorada por 2 descritores verbais, 
“sem dor” (pontuação zero) e “pior dor imaginável” (pontuação 
100)16. A EAV foi autocompletada pelo respondente de acordo 
com a pergunta: “qual é o nível de dor originado pelo CHKV”? 
Uma pontuação mais alta indica maior intensidade de dor. 
O Breve Inventário de Dor (BPI) é um questionário autoadminis-
trado desenvolvido para avaliar a severidade da dor e o impacto da 
dor no funcionamento diário17,18. Ele apresenta 15 itens, incluindo 
2 escalas multi-itens para medir a dor e seu impacto na funcionali-
dade e o bem-estar. O BPI inclui os três itens de gravidade da dor 
(dor pior, dor média e dor atual) e os sete itens de interferência 
(como a dor interfere na atividade, humor, relacionamento com 
os outros, capacidade de caminhar, trabalho, prazer de viver e dor-
mir). Este questionário inclui uma figura de um corpo destinada 
a descrever a localização da dor. Esta informação foi utilizada para 
mostrar a intensidade da dor em diferentes partes do corpo. Foi 
feita uma figura da distribuição da dor pelo corpo (Figura 1). 
O Short Form 36 Health Survey (SF-36) avalia a qualidade de vida 
relacionada a doenças crônicas e outras condições médicas13,19. O 
SF-36 consiste em 36 itens agrupados em oito escalas para avaliar 
oito dimensões de qualidade de vida. Os oito domínios (subesca-
las) do SF-36 são marcados em uma escala de 0-100 compreen-
dendo: atividade física, problemas de saúde que resultam em li-
mitações, dor corporal, dificuldades em realizar atividades diárias, 
saúde geral, vitalidade, estado emocional, saúde mental, bem-estar, 
estresse e atividade social19. Uma pontuação mais alta indica me-
lhores condições de saúde. 

O Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI)20 investiga 
os indivíduos que dormem bem e os que dormem mal. Este estu-
do avaliou a qualidade do sono em um intervalo de um mês. O 
PSQI consiste em 19 perguntas autoavaliadas e 5 perguntas que 
devem ser respondidas por companheiros de cama ou de quarto. 
Essas 19 perguntas são categorizadas em 7 componentes, classi-
ficadas em uma pontuação que varia de zero a 3. A pontuação 
total desses 7 componentes resulta em uma pontuação global, 
que varia de 0 a 21, sendo que a pontuação mais alta indica pior 
qualidade de sono20.
A versão brasileira do questionário Work Productivity and Activity 
Impairment (WPAI) avalia o efeito da gravidade de sintomas espe-
cíficos na produtividade do trabalho e nas atividades não relacio-
nadas ao trabalho11. O WPAI consiste em seis perguntas avaliando 
o impacto da doença sobre o trabalho e outras atividades diárias 
durante os 7 dias anteriores21. O WPAI avalia a situação de empre-
go, a extensão do absenteísmo, do presenteísmo e da deficiência 
nas atividades diárias atribuíveis. O WPAI tem 6 perguntas, cada 
uma com opções de resposta únicas, e pontuações mais altas (faixa 
de 0-100%) indicam um impacto mais significativo na saúde. Este 
questionário é comumente usado em pacientes com artrite, espon-
dilite anquilosante e outras doenças dolorosas crônicas13,22.

Análise estatística
As análises foram realizadas utilizando o software SPSS (V.19.0, 
Chicago, EUA) e o Graph Pad Prism 5. O mapa da dor foi feito 
utilizando os programas Photoshop CS5 e Illustrator 2019. As va-
riáveis quantitativas foram expressas como médias e desvios padrão 
(DP), e os dados sociodemográficos foram expressos por porcenta-
gem. O teste Shapiro-Wilk foi aplicado para avaliar a normalidade 
da distribuição dos dados.
O mapa da dor derivou da frequência dos relatórios de dor dos 
61 participantes utilizando o homúnculo contido no BPI (Figura 

Menos 
mencionados

Mais 
mencionados

Figura 1. Mapa da dor
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1). A padronização seguiu a paleta de cores vermelhas. A paleta de 
cores foi dividida em 10 partes iguais representando 10% de cada 
subdivisão. Dessa maneira, as áreas mais mencionadas com médias 
de dor mais altas (de acordo com a EAV) receberam manchas mais 
escuras, enquanto as áreas menos mencionadas com médias de 
dor mais baixas tiveram manchas mais claras. Esta representação 
gráfica permite fácil compreensão e comunicação dos resultados 
obtidos, melhorando a capacidade de detectar e compreender as 
variações entre pacientes com uma diferença na etiologia da dor 
periférica. É uma ferramenta mnemônica, uma vez que partes 
maiores são facilmente lembradas e podem ajudar a construir uma 
imagem típica da dor na poliartralgia crônica da CHIKV. 
Foram realizadas estimativas dos coeficientes de correlação de 
Pearson para a correlação entre produtividade do trabalho e va-
riáveis clínicas (zero < r ≤ 0,19 correlação muito baixa; 0,2 ≤ r ≤ 
0,39 correlação baixa; 0,4 ≤ r ≤ 0,59 correlação moderada; 0,6 ≤ 
r ≤ 0,79 correlação alta; 0,8 ≤ r ≤ 1,0 correlação muito alta)23. A 
significância estatística foi de p ≤ 0,05.

RESULTADOS

Todos os participantes completaram os desfechos e foram incluí-
dos para a análise. A tabela 1 mostra os dados sociodemográfi-
cos. A idade média foi de 47,74±10,67 anos, e o tempo médio 
de CHIKV foi de 2,84±0,90 anos. Os pacientes com CHIKV 
apresentaram uma baixa funcionalidade significativa com um bai-
xo nível de status funcional em 39,4% e moderada em 55,7% da 
amostra. Uma média de dor descreve dor moderada (5,57±2,25) 
e os locais de dor mais citados foram joelhos, pulsos, tornozelos e 
ombros (Figura 1). A má qualidade do sono estava presente em 
47,54% e distúrbios do sono em 42,63% dos pacientes. 
Os indicadores de produtividade de trabalho calculados pelo 
WPAI estão descritos na tabela 2. As correlações entre a produtivi-
dade do trabalho e as variáveis clínicas foram mostradas na tabela 
3. Utilizando o teste de correlação de Pearson, o absenteísmo e 
o presenteísmo mostraram uma correlação baixa (r = 0,39, p = 
0,03) e moderada significativa com HAQ (r = 0,43; p = 0,01). O 
absenteísmo e o presenteísmo mostraram uma correlação mode-
rada com a interferência do BPI (r = 0,41, p = 0,02; r = 0,58; p = 
0,001, respectivamente). O absenteísmo mostrou uma correlação 
moderada negativa com a pontuação física do SF-36 (r = -0,49, p 
= 0,007). Uma correlação positiva moderada foi observada para o 
presenteísmo com o escore físico do SF-36 (r = 0,58; p = 0,01). 
A perda geral de produtividade no trabalho apresentou uma corre-
lação moderada negativa com a idade (r = -0,49, p = 0,007), uma 
correlação moderada com HAQ (r = 0,44, p = 0,01), escore total 
do SF-36 (r = -0,44, p = 0,01) e interferência do BPI (r = 0,5, p 
= 0,006). A perda de produtividade geral do trabalho apresentou 
uma baixa correlação com o índice de qualidade do sono (r = 0,27, 
p = 0,03) e uma alta correlação negativa com a pontuação física 
do SF-36 (r = -0,6, p = 0,001). O comprometimento de atividade 
mostrou apenas uma baixa correlação com a interferência do BPI 
(r = 0,37, p = 0,04).
A análise post hoc unicaudal do tamanho da amostra retornou um 
poder real de 0,89, considerando α = 0,05 e um tamanho de efeito 
moderado de 0,35.

Tabela 1. Variáveis sociodemográficas e clínicas dos pacientes de 
CHIKV

Variáveis Pacientes de CHIKV   

Idade (anos) 47,26 ± 10,72

Tempo de CHIKV (anos) 2,84 ± 0,90

Funcionalidade (HAQ Total) 1,15 ± 0,48

Classificação HAQ (%)

Baixa 39,4

Moderada 55,7

Alta 4,9

Intensidade da dor (EAV) 5,57 ± 2,25

Gravidade da dor (BPI) 20,36 ± 8,11

Interferência da dor (BPI) 39,05 ± 16,71

Qualidade de vida (SF-36)

Estado físico 38,78 ± 10,23

Estado mental 43,70 ± 10,69

Estado total 39,67 ± 9,60

Qualidade do sono (PSQI, %)

Bom 9,83

Ruim 47,54

Distúrbio de sono 42,63

Sexo (%)

Feminino 77,42

Masculino 22,58

Estado civil (%)

Solteiro 32,78

Casado 50,82

Divorciado 11,48

Viúvo 4,92

Renda* (%)

1 Salário mínimo 31,14

2 a 3 Salários-mínimos 36,06

4 Salários-mínimos ou mais 18,03

Não relatado 14,77

Nível de educação (%)

Básico 16,38

Fundamental 39,34

Universitário 39,34

Não relatado 4,94
Variáveis clínicas expressas como média e desvio padrão. CHIKV = pacientes 
de Chikungunya; HAQ = Questionário de Avaliação de Saúde; EAV = Escala 
Analógica Visual; BPI = Inventário Breve da Dor; SF-36 = Short Form 36 Health 
Survey; PSQ = Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; *Salário Mínimo 
Nacional Brasileiro, US$ 257 por mês. 

Tabela 2. Produtividade de trabalho dos pacientes de Chikungunya

WPAI Empregados
(n = 29)

Desempregados
(n = 32)

% (p25 – p75) % (p25 – p75)

Absenteísmo 0 (0 – 20,55) N/A

Presenteísmo 60 (35 - 70) N/A

Perda geral de produtividade 
no trabalho

40 (23,14 - 60) N/A

Comprometimento de atividade 70 (40 - 85) 55 (32,5 - 80)
WPAI = Produtividade do trabalho e Comprometimento de atividade. Dados nos 
percentis 25º e 75º. 
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DISCUSSÃO 

Este estudo expõe o impacto da artralgia crônica da CHIKV sobre a 
produtividade do trabalho e o comprometimento de atividade. Vá-
rios aspectos dos pacientes com CHIKV foram descritos de acordo 
com o nível de funcionalidade, dor, qualidade de vida e qualidade 
do sono. Muitas destas variáveis clínicas se correlacionam significa-
tivamente com absenteísmo, presenteísmo, perda geral da produti-
vidade no trabalho e comprometimento de atividade. Os pacientes 
crônicos de CHIKV apresentaram uma diminuição importante na 
funcionalidade, dor moderada e distúrbios do sono. Joelhos, pulsos, 
tornozelos e ombros foram os pontos de dor crônica mais mencio-
nados. Estes dados sugerem uma incapacidade crônica que interfe-
re nas atividades de vida diária, na produtividade do trabalho e no 
comprometimento das atividades. Este é o primeiro relatório a cor-
relacionar a artralgia crônica da CHIKV com atividades de trabalho.
Investigações anteriores de aspectos funcionais sugerem um nível mo-
derado de incapacidade e um nível moderado de dor14. Incapacidade 
e dor em pacientes de CHIKV foram similares aos níveis observados 
em artrite reumatoide, fibromialgia e outras doenças reumáticas4. As 
dores articulares são os sintomas mais comuns em pacientes crônicos 
de CHIKV24. A artralgia persistente promove baixa funcionalidade, 
baixa qualidade de sono e transtornos de humor, incluindo depressão 
e ansiedade13,25. O efeito do tratamento de reabilitação sobre a inca-
pacidade de trabalho na CHIKV ainda não foi publicado. A CHIKV 
pode ser considerada como uma doença tropical negligenciada, afe-
tando potencialmente mais de 1 bilhão de pessoas, mas os programas 
de reabilitação e os protocolos recomendados para melhorar a funcio-
nalidade são escassos26. Estratégias são necessárias para o manejar o 
trabalho a curto e longo prazo da doença.
O questionário WPAI mede o efeito da saúde e gravidade dos sin-
tomas na produtividade do trabalho e nas atividades não laborais22. 
Os resultados obtidos no WPAI mostraram que o paciente com ar-
tralgia crônica da CHIKV tem um impacto mais significativo na 
saúde e na gravidade dos sintomas, na produtividade no trabalho e 
atividades não relacionadas ao trabalho.
Outras doenças reumáticas também interferem nas atividades de 
trabalho. Um estudo anterior relatou uma correlação entre a ativi-

dade da doença AR, a capacidade funcional e a qualidade de vida 
com a incapacidade para o trabalho23. Pacientes com fibromialgia 
relataram dor muscular crônica, fadiga, distúrbios do sono e desgaste 
emocional que interferem nas atividades diárias de vida e prejudicam 
a capacidade de trabalhar27. Outros autores28 encontraram uma que-
da na produtividade do trabalho na espondiloartropatia seronegati-
va e uma correlação com os resultados clínicos. A CHIKV revelou 
efeitos similares quando comparada com outras doenças reumáticas.
Este estudo apresentou uma série de limitações. Por razões éticas, o 
uso de fármacos não foi interrompido durante o estudo, mas mesmo 
com o uso de fármacos, foi possível mostrar o impacto da artralgia 
crônica da CHIKV. O tamanho modesto da amostra é outra limita-
ção devido ao critério da CHIKV, mas, mesmo com uma amostra de 
61 participantes, foi possível mostrar correlações significativas entre 
as variáveis. Entretanto, estes resultados apontam para a necessidade 
de estudos adicionais sobre programas de reabilitação para restaurar 
a capacidade de manter a funcionalidade e produtividade no traba-
lho e fora dele, com qualidade de vida, em pacientes com artralgia 
crônica da CHIKV. O Brasil é protagonista em casos de CHIKV e 
os estudos sobre o impacto da artralgia crônica da CHIKV são raros. 
Portanto, estudos adicionais com amostras maiores poderão apoiar 
políticas de saúde e estratégias clínicas para áreas endêmicas, visando 
melhorar a qualidade de vida e a função física. 

CONCLUSÃO

O presente estudo sugere que a artralgia crônica da CHIKV pro-
move transtornos funcionais, dor musculoesquelética moderada e 
distúrbios do sono com uma correlação significativa com o impacto 
negativo nas atividades da vida diária, na produtividade do trabalho 
e no comprometimento da atividade.
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Tabela 3. Correlações entre produtividade do trabalho e variáveis clínicas.

Variáveis Absenteísmo Presenteísmo Perda geral de produti-
vidade no trabalho

Comprometimento de 
atividade

rr P r p r p r P

Idade (anos) 0,1 0,30 -0,19 0,32 -0,49 0,007* -0,19 0,31

Tempo de CHIKV (anos) 0,63 0,97 0,007 0,97 0,007 0,97 -0,10 0,62

Funcionalidade (HAQ) 0,39 0,03* 0,43 0,01* 0,44 0,01* 0,12 0,52

Intensidade da dor (EAV) 0,05 0,76 -0,03 0,85 -0,13 0,48 -0,24 0,19

Gravidade da dor (BPI) 0,09 0,61 0,13 0,47 0,02 0,90 -0,07 0,71

Interferência da dor (BPI) 0,41 0,02* 0,58 0,001* 0,5 0,006* 0,37 0,04*

Qualidade de vida (SF-36 Físico) -0,49 0,007* -0,46 0,01* -0,6 0,001* -0,27 0,14

Qualidade de vida (SF-36 Mental) -0,17 0,35 -0,16 0,4 -0,17 0,37 -0,28 0,13

Qualidade de vida (SF-36 Total) -0,27 0,15 -0,32 0,08 -0,44 0,01* -0,36 0,05

PSQI 0,05 0,76 0,17 0,19 0,27 0,03* 0,2 0,28
*Denota correlação significativa. HAQ = Questionário de Avaliação de Saúde; EAV = Escala Analógica Visual; BPI = Inventário Breve da Dor; SF-36 = Short Form 36 
Health Survey; PSQI = Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Metade dos pacientes com 
dor neuropática são refratários aos tratamentos. A estimulação 
elétrica do córtex insular (EECI) posterior modula circuitos sen-
soriais e nociceptivos. Assim, este estudo avaliou os efeitos de 
uma faixa de frequências de EECI como tratamento em modelo 
animal de dor neuropática. 
MÉTODOS: Ratos machos, Sprague Dawley, 280-340 g, sub-
metidos a cirurgia para indução de constrição crônica (ICC) do 
nervo isquiático direito, foram avaliados em relação à sensibili-
dade mecânica com a utilização do teste de pressão de pata e de 
filamentos de von Frey, e sensibilidade térmica usando o teste 
de placa quente. Os ratos foram submetidos a EECI de 10, 60 
ou 100 Hz (uma, cinco ou sete EECI, 15 min, 210 µs, 1V), 
aplicada ao córtex insular posterior esquerdo, e avaliados nos tes-
tes antes e após EECI, ou em follow up de 48, 72 e 168 horas. 
Por meio do teste de campo aberto, avaliou-se a atividade geral 
após a EECI5. O envolvimento de receptores opioides e cana-

A estimulação elétrica do córtex insular posterior induz  
antinocicepção opioide e canabinoide dependente e regula  
células da glia na medula espinal
Electrical stimulation of the posterior insular cortex induces opioid and cannabinoid-dependent 
antinociception and regulates glial cells in the spinal cord

Elizamara Santos Gonçalves1, Heloísa Alonso Matielo1, Manoel Jacobsen Teixeira2, Daniel Ciampi de Andrade2, Clement Hamani3, 
Camila Squarzoni Dale1,2

Elizamara Santos Gonçalves – https://orcid.org/0000-0003-1722-7108;
Heloísa Alonso Matielo – https://orcid.org/0000-0002-3616-4192;
Manoel Jacobsen Teixeira – https://orcid.org/0000-0002-7974-6045;
Daniel Ciampi de Andrade – https://orcid.org/0000-0003-3411-632X;
Clement Hamani – https://orcid.org/0000-0002-7586-2487;
Camila Squarzoni Dale – https://orcid.org/0000-0002-3421-7799.

1. Instituto de Ciências Biomédicas, Departamento de Anatomia, São Paulo, SP, Brasil. 
2. Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, Departamento de Clínica Cirúrgica, 
São Paulo, SP, Brasil. 
3. Universidade de Toronto, Centro Harquail para Neuromodulação, Toronto, ON, Canadá.

Apresentado em 14 de julho de 2022.
Aceito para publicação em 13 de setembro de 2022.
Conflito de interesses: não há – Fontes de fomento: Os autores receberam os seguintes finan-
ciamentos: ESG [Financiamento 2017/07411-7], HAM [Financiamento 2017/25399-4] e 
CSD [Financiamento 2015/17136-8], da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP). 

DESTAQUES
• A EECI de 60 Hz foi o melhor protocolo analgésico para nossa estimulação insular. 
• Os dados mostram um efeito analgésico prolongado de até 72h após repetidas EECI.
• A EECI regula a ativação da glia no sistema modulatório da dor. 

Correspondência para:
Camila Squarzoni Dale
E-mail: camila.dale@usp.br 

© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

binoides foi avaliado por meio da administração de naloxona e 
SR141716A - antagonista e agonista/antagonista inverso dos re-
ceptores, respectivamente - após a EECI 5, enquanto a ativação 
de astrócitos - marcada por proteína ácida fibrilar glial (GFAP), 
e de micróglia - marcada por IBA-1 - na medula espinal foi ava-
liada por imuno-histoquímica. 
RESULTADOS: Os dados mostraram que EECI em 10, 60 e 
100 Hz modulam
a sensibilidade mecânica e térmica dos animais. A EECI 5 au-
mentou a imunorreatividade de GFAP na medula espinhal, sem 
alterar IBA-1 (marcador glial). Naloxona e SR141716A reverte-
ram a antinocicepção produzida por EECI 5 de 60 Hz. EECI 7 
de 60 Hz induziu antinocicepção por até 72 horas. 
CONCLUSÃO: A EECI 60 Hz produz antinocicepção depen-
dente de opioides e canabinoides e regula a glia. 
Descritores: Dor crônica, Estimulação elétrica, Neuroglia. 

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Half of neuropathic 
pain patients still end up failing clinical treatments. Electrical 
stimulation of the posterior insular cortex (ESI) modulates 
sensory and nociceptive circuits. The study evaluated the ef-
fects of a range of frequencies of ESI proposed to improve 
neuropathic pain. 
METHODS: Male Sprague Dawley rats, 280-340 g, submitted 
to the chronic constriction of the right sciatic nerve were tested 
for mechanical sensitivity using the paw pressure and von Frey 
filaments tests, and for thermal sensitivity using the hot plate 
test. The rats were submitted to ESI 10, 60 or 100 Hz (one, five 
or seven ESI, 15 min, 210 µs, 1V), applied to the posterior in-
sular cortex, and were evaluated in the tests before and after ESI, 
or in follow-up of 48, 72 and 168h. The open field evaluated 
general activity after ESI 5. The involvment of opioid and can-
nabinoid testes were evaluated through treatment with naloxone 
and SR1416A - antagonist and inverse agonist/antagonist of the 
receptors, respectively, after ESI 5, while activation of astrocytes, 
marked by glial fibrillary acid protein (GFAP), and of microglia, 
marked by IBA-1 (glial marker), in the spinal cord evaluated by 
immunohistochemistry.
RESULTS: Data demonstrate that 10, 60, and 100 Hz ESIs 
modulate mechanical and thermal sensitivity. ESI 5 increased 
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immunoreactivity of GFAP in the spinal cord, without altering 
IBA-1 (glial marker). Naloxone and SR141716A reversed the 
antinociception of 60 Hz ESI 5. 60 Hz ESI 7 induced antinoci-
ception up to 72h. 
CONCLUSION: 60 Hz ESI induces opioid and cannabinoid-
-dependent antinociception and regulates glia.
Keywords: Chronic pain, Electric stimulation, Neuroglia.  

INTRODUÇÃO

O córtex insular é um centro de matriz da dor1 composto de 
subdivisões anteriores e posteriores que modulam tanto os as-
pectos sensoriais quanto emocionais da dor2. Embora eficazes, os 
tratamentos farmacológicos muitas vezes não aliviam completa-
mente os sintomas de dor em condições neuropáticas crônicas. 
Além disso, alguns desses tratamentos levam a eventos adversos 
e descontinuação do tratamento3,4. Diferentes modalidades de 
estimulação elétrica invasiva e não invasiva visando a ínsula fo-
ram propostas, exercendo efeitos analgésicos ao influenciar fun-
cionalmente tanto o córtex insular quanto as vias associadas5,6. 
Estudos anteriores7,8 descreveram protocolos usando estimulação 
elétrica simples ou repetida de 60 Hz no córtex insular (EECI) 
para induzir antinocicepção em ratos de laboratório com dor 
neuropática. 
Projeções desde o córtex insular até as regiões ventrolateral e dorso-
lateral da substância cinzenta periaquedutal  (PAG) e as lâminas da 
medula espinhal relacionadas à dor9,10 foram propostas para modu-
lar a entrada nociceptiva. No corno dorsal, a sinalização opioidérgica 
e canabinoidérgica promove a antinocicepção11. Mudanças neuro-
plásicas nesta região têm sido relatadas em estados de dor crônica, 
nos quais processos gliais de astrócitos e icróglia contribuem para o 
desenvolvimento e a cronificação de eventos patológicos de dor12,13. 
A ativação glial de astrócitos (ou seja, astrogliose reativa) e as respos-
tas microgliais na via descendente da dor são consideradas um me-
canismo precoce associado com a manutenção da dor neuropática 
crônica14-17. 
A partir das referências citadas, a presente pesquisa levantou a hi-
pótese de que diversos protocolos de EECI baseados em uma gama 
de frequências de estimulação – desde baixa frequência, 10 Hz; até 
alta frequência, 60 Hz e 100 Hz – resultam em diferentes eficiên-
cias no controle dos sintomas da dor neuropática, bem como são 
capazes de influenciar aspectos de suprema importância da sinali-
zação modulatória da dor endógena e da ativação glial, que podem 
constituir poderosos alvos regulatórios para melhorar a eficácia da 
neuroestimulação e do tratamento da dor crônica do paciente. Isso 
é de importância substancial devido ao grande número de pacien-
tes com dor crônica neuropática, enquanto nenhum tratamento 
atualmente disponível atinge 100% de eficácia total na produ-
ção de analgesia. O estudo utilizou a constrição crônica do nervo 
ciático (CCI), um modelo padrão na literatura para induzir dor 
neuropática, para avaliar os efeitos antinociceptivos mecânicos e 
térmicos de diferentes frequências de EECI repetidas e sua duração 
a longo prazo. Também foi investigado o envolvimento de recep-
tores opioides e canabinoides tipo 1, além de seus efeitos sobre 
astrocíticos e na ativação de icróglia na medula espinhal de ratos 
com dor neuropática. 

MÉTODOS

Foram utilizados ratos Sprague Dawley machos (280-340 g) obtidos 
no Centro de Produção de Ratos (Instituto de Ciências Biomédicas 
- Rede de Biotérios da Universidade de São Paulo). O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da Uni-
versidade de São Paulo (CEUA Nº 5874130618; Nº 3447131117) 
e seguiu as diretrizes do Comitê Institucional de Cuidados e Uso 
de Animais. Todos os protocolos foram conduzidos às cegas pelo 
mesmo pesquisador, com animais distribuídos aleatoriamente em 
grupos. Neste estudo, os ratos machos foram escolhidos como 
modelo animal principal devido ao uso frequente na literatura de 
neuromodulação, permitindo a reprodutibilidade de protocolos que 
suportaram a hipótese. Além disso, o uso de ratos machos pretendeu 
padronizar o melhor protocolo de tratamento de EECI  baseado em 
frequências que resultaram em analgesia, excluindo diferenças nas 
respostas de dor que poderiam ser observadas de acordo com o ciclo 
estral do rato fêmea18. Este trabalho foi elaborado de acordo com as 
diretrizes ARRIVE19. 

Projeto do experimento 
Os animais foram habituados aos aparelhos (exceto para o campo 
aberto) um dia antes dos experimentos, para reduzir o estresse20. 
As medições de base foram avaliadas antes de qualquer manipu-
lação de animais. A sensibilidade mecânica foi medida usando os 
testes de pressão da pata e filamentos von Frey, e a sensibilidade 
térmica foi medida usando o teste de placa quente. Os animais 
foram submetidos à CCI na pata traseira direita. Sete dias depois, 
um eletrodo foi implantado na ínsula, como está melhor descrito 
na seção “Implantação de eletrodo e estimulação elétrica do córtex 
insular (EECI)” abaixo8. 
Catorze dias após a CCI, os animais foram submetidos a uma única 
estimulação elétrica do córtex insular (EECI 1) ou a EECI repetida 
5 vezes (EECI 5), realizadas com 10, 60 ou 100 Hz. Grupos de ani-
mais: (A) EECI 10 Hz (n = 8), (B) EECI 60 Hz (n = 8), (C) EECI 
100 Hz (n = 5); e Sham (n = 4 a 5). O EECI 60 Hz (n=7) também 
foi dado por 7 dias (EECI 7). Foram realizadas avaliações comporta-
mentais antes de qualquer manipulação (linha de base), antes (Pré) 
e depois (Pós) da EECI. 
Naloxona ou SR141716A (grupos de animais: EECI+Sal n= 6; EE-
CI+NLX n= 5; EECI+DMSO n= 4; EECI+ SR141716 n= 4) fo-
ram administrados antes da EECI 5 e os animais foram reavaliados 
no teste de pressão da pata 30 e 40 minutos depois, respectivamen-
te. Para estudar a antinocepção de longa duração, os animais foram 
avaliados 48, 72 e 168 horas após a EECI 7 (Figura 1). Amostras 
fixas da medula espinhal foram coletadas após a EECI 5 para anali-
sar a ativação de astrócitos marcada pela proteína ácida fibrilar glial 
(GFAP) e a ativação microglial marcada pela IBA-1, usando ensaios 
de imuno-histoquímica. Os pesquisadores que realizaram todos os 
experimentos e cirurgias não tinham acesso ao valor da frequência 
de estimulação. 
A figura 1 ilustra, em dias e em horas, após a EECI 7, a avaliação do 
comportamento, cirurgia CCI, implante de eletrodos, dias de esti-
mulação com EECI e acompanhamento do comportamento de dor 
a partir do protocolo aplicado neste trabalho. Setas pretas: Estimula-
ção com EECI; setas cinza escuro: avaliação do comportamento da 
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sensibilidade térmica e/ou mecânica e/ou atividade geral; setas cinza 
claro: tratamento farmacológico com naloxona ou SR141716; setas 
brancas: coleta de amostras fixas.

Lesão por constrição crônica (CCI)
As operações CCI foram realizadas de acordo com os autores21. Com 
aplicação de 2,5% de isoflurano (IsoforineTM, Cristália, São Paulo, 
SP, Brasil), quatro ligaduras foram amarradas frouxamente ao redor 
do nervo ciático direito com catgut cromado 5,0 (EthiconTM, Rari-
tan, New Jersey, EUA). A incisão foi suturada com fio de seda 4.0 e 
os animais foram monitorados durante a recuperação pós-cirúrgica. 

Implantação de eletrodos e estimulação elétrica do córtex insu-
lar (EECI)
Um eletrodo concêntrico (D039035408 Spes MedicaTM, Ge-
nova, GE, Itália) foi implantado na ínsula agranular posterior 
esquerda, como descrito anteriormente8. Os ratos receberam 
pré-anestesia com acepromazina (2,75 mg/kg, Acepram™, Vet-
nil, Louveira, SP, Brasil) por via intraperitoneal, e anestesia com 
cloridrato de cetamina (82 mg/kg, DopalenTM, Paulínia, SP, 
Brasil, Sespo) via intraperitoneal, cloridrato de xilazina (7,5 mg/
kg, Anasedan™, Paulínia, SP, Brasil, Sespo) via intraperitoneal e 
anestesia local (3% cloridrato de mepivacaína, 100 µL/animal 
MEPISV™, DFL, Taquara, RJ, Brazil). 
O eletrodo foi colocado com -1,0 AP; +5,8 ML; -7,1 DV. As coor-
denadas de posicionamento do eletrodo foram as mesmas descri-
tas anteriormente pelos autores7. Os ratos Sprague-Dawley foram 
baseados nas coordenadas do Atlas Cérebro de Ratos22. Como foi 
assumido que podem existir algumas variações mínimas entre as ci-
rurgias, a colocação do eletrodo foi continuamente verificada através 
da seleção aleatória de animais implantados para analisar as partes 
com colocação do eletrodo. 
O posicionamento no córtex insular foi observado em seções his-
tológicas e verificado com uma lupa de microscópio estereoscó-
pico (DI 724, DIGILAB) e as coordenadas foram comparadas, 
quanto ao posicionamento do bregma, com as coordenadas do 
Atlas Cerebral de Ratos22, com base em dados já publicados7. O 
grupo desta pesquisa utilizou, ainda, seções histológicas do cór-
tex insular posterior esquerdo submetidas à coloração Nissl para 

confirmar o posicionamento do eletrodo em comparação com as 
coordenadas do Atlas. 
Os animais receberam trihidrato de amoxicilina (100 mg/kg sub-
cutâneo, Agemoxi L.A., Agener União™, São Paulo, SP, Brasil) e 
foram monitorados por 7 dias. A EECI foi realizada em animais 
acordados, em movimento livre, com o Estimulador de Teste 
MedtronicTM Modelo 3625 (Dublim, Irlanda), através de cabos de 
conexão adaptados (10000NNHF3 Spes MedicaTM, Genova, GE, 
Itália)7,8, de acordo com os seguintes parâmetros: uma, cinco ou sete 
sessões de EECI,15 minutos por sessão, com 10, 60 ou 100 Hz, 210 
µs, 1V. Os animais do grupo Sham tiveram eletrodos implantados 
mas não foram estimulados. Avaliações comportamentais foram rea-
lizadas logo após o término dos 15 minutos e com os animais ainda 
sob estimulação (Figura 1).  

Avaliações comportamentais
Teste de pressão da pata 
O teste foi realizado como descrito por Randall e Selitto (1957). 
Uma força com magnitude crescente (16 g/s) foi aplicada à pata 
traseira direita com um aparelho de pressão (InsightTM, Ribeirão Pre-
to, São Paulo, Brasil). A sensibilidade mecânica foi avaliada como a 
força necessária para induzir uma resposta de retirada. 

Filamentos von Frey
Os animais foram colocados individualmente em pequenas caixas 
de acrílico com piso de malha e habituados ao teste no dia anterior 
à análise. A hipersensibilidade mecânica das punções foi avaliada 
pelos monofilamentos von Frey (Touch-TestTM Sensory Evalua-
tors, North Coast Medical, Morgan Hill, CA, EUA), de acordo 
com o método descrito pelo autor23,24. Nove monofilamentos de 
flexão com diferentes calibres (3,22, 3,61, 3,84, 4,08, 4,31, 4,56, 
4,93, 5,18, 5,46) foram aplicados perpendicularmente à superfície 
plantar média da pata posterior direita. A retirada da pata, lamben-
do ou tremendo, foi considerada uma resposta positiva. O limite 
de 50% foi calculado usando a fórmula: 50% (g) = 10 [xf + K.δ], 
na qual xf é o calibre do filamento testado, K é o valor padrão para 
a sequência de seis respostas comportamentais, e δ é a medida das 
diferenças (em log) dos filamentos utilizados (0,28 para a sequên-
cia utilizada)23. 

Figura 1. Projeto do experimento para EECI única e repetida
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Teste de placa quente 
Para avaliar a sensibilidade térmica, foi utilizada uma placa metá-
lica aquecida a uma temperatura constante (51,5 º C). A latência 
em segundos foi observada para uma resposta positiva, incluindo a 
retirada da pata, pulando, sacudindo ou lambendo a pata traseira. 
Foi usado um limite de exposição de 15 segundos para evitar lesões 
no tecido pela alta temperatura24. 

Teste de campo aberto
Para avaliar e confirmar ausência de efeito da EECI sobre a ativi-
dade geral após sessões de estimulação, os ratos foram colocados 
por três minutos em uma arena circular (95 cm de diâmetro x 45 
cm de altura, com o piso dividido em quadrantes) e avaliados para 
locomoção (número total de entradas de quadrantes) e elevação 
(número total de posições bípedes). O teste foi realizado uma vez 
após a EECI 5. 

Tratamentos farmacológicos 
Naloxona (naloxone hydrochloride, cod:0599 Tocris Bioscien-
ceTM, Bristol, Inglaterra, 2 mg/kg i.p. em solução fisiológica a 
0,9%), um antagonista dos receptores opioides não específico, 
foi administrado 30 minutos antes do teste de pressão da pata. 
SR141716A (cloridrato de rimonabant/SR141716A, cod:0923 
Tocris BioscienceTM, Bristol, Inglaterra, 1 mg/kg i.p. em DMSO 
80%), um agonista inverso/antagonista seletivo de receptores 
canabinoides tipo 1 foi administrado 40 minutos antes do teste 
7. Os animais foram submetidos ao tratamento farmacológico e 
avaliação de comportamento após a EECI 5. A administração de 
fármacos foi realizada às cegas pelo pesquisador principal, que rea-
lizou os testes de comportamento, e os animais foram distribuídos 
aleatoriamente nos grupos. 

Ensaios imuno-histoquímicos para GFAP e Iba-1 na medula espinhal
As amostras fixas da medula espinhal foram coletadas após perfu-
são transcardíaca (0,9% por 0,1 M PB mais formaldeído 4%) e 
cortadas em um micrótomo de congelamento (30 µm). As seções 
foram processadas como imuno-histoquímica livre flutuante: a) 3 
lavagens de 10 minutos em 0,1 M PB; b) incubação noturna a 
4º C sob agitação com GFAP (1:500; clone GA5 MAB360; Mil-
liporeTM, Burlington, Massachusetts, EUA) ou Anti-Iba1/AIF-1 
(1:500 MABN92, MilliporeTM, Burlington, Massachusetts, EUA); 
c) 3 lavagens de 10 minutos em 0.1M PB; d) incubado durante 
2 horas à temperatura ambiente com anticorpo biotinilado ca-
bra anti IgG de rato (1:200 Jackson Immuno Research Labora-
tories, INC.TM, Bar Harbor, Maine, EUA,); e) incubação por 2 
horas à temperatura ambiente com kit avidina-biotina (1:100) e 
0,05% diaminobenzidina-0,01% peróxido de hidrogênio (Jack-
son Immuno Research Laboratories, INC.™, Bar Harbor, Maine, 
EUA), montagem em lâminas de vidro gelatinizado utilizando um 
meio de montagem à base de glicerol, desidratação com soluções 
de etanol e xileno graduados, e tampa deslizante com solução Per-
mount (Fisher ScientificTM, Hampton, Nova Hampshire, EUA). 
Três fatias da medula espinhal de cada animal de cada grupo (n por 
grupo= 4-5) foram coletadas com um microscópio óptico (Aristo-
plan, LeitzTM, Stuttgart, Alemanha) com ampliação final de 200x. 
Imagens da medula espinhal foram comparadas com figuras da 

medula espinhal do Cérebro de Rato em Coordenadas Estereotá-
xicas23 para delinear a área do corno dorsal dos segmentos lomba-
res L4-L6, onde o nervo ciático está inserido na medula espinhal. 
A quantificação da imunorreatividade GFAP foi realizada utilizan-
do uma quantificação baseada em limiares no software Image J, 
na qual o software identifica, dentro de uma área escolhida, pixels 
com um determinado valor limiar definido de acordo com sua 
coloração. Este valor é aplicado em todas as imagens e a densidade 
óptica é obtida para cada medida. 

Análise estatística
Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média 
(E.P.M.). O intervalo de confiança foi de 95% (IC 95%). O soft-
ware GraphPad Prism versão 8 (GraphPad Software Inc.™, San 
Diego, CA, EUA) foi utilizado para análises estatísticas. A norma-
lidade foi avaliada pelo teste Shapiro-Wilk. Os dados paramétricos 
obtidos de medidas comportamentais, incluindo a pressão da pata, 
testes de placa quente e filamentos de von Frey, foram analisados 
por Análise de Variância (ANOVA) de duas vias repetida, enquan-
to o acompanhamento dos testes de pressão da pata e de campo 
aberto foi analisado por ANOVA de uma via, e a ANOVA comum 
de duas vias foi usada para análises de imuno-histoquímica, segui-
da pelo teste post-hoc de Bonferroni. O valor de p<0,05 foi con-
siderado significativo. A menos que especificado de outra forma, 
os valores de F no texto estão relacionados a interações tratamento 
x tempo.

RESULTADOS

EECI repetidas com diferentes frequências interferem na sen-
sibilidade mecânica 
Os animais desenvolveram hipersensibilidade mecânica (ou seja, 
diminuição do limiar mecânico ou 50% do limiar, respectivamen-
te) avaliada pelos testes de pressão da pata (Figura 2) e filamentos 
von Frey (Figura 2) 14 dias após a CCI. As EECI 1 e EECI 5 in-
duziram a antinocicepção (ou seja, aumento no limiar mecânico) 
somente quando estimulados pelo uso de 60 e 100 Hz (Figura 2, B 
e C) em comparação ao grupo de controle, que manteve um limiar 
mecânico baixo (EECI 60 Hz e Sham, n=5 a 7, F (4,40) = 60. 51, 
p<0,0001; Sham após EECI 5, 24,2±1,46; EECI: 92,1±2,88; 95% 
IC= -78,56 a -57,32); (EECI 100 Hz e Sham, n=4 a 5, F (4,16) = 
284,4, p<0,0001; Sham após EECI 5, 30,75±2,13; EECI: 74,6± 
2,56; 95% IC = -53,27 a -34,43).
A estimulação de 10 Hz induziu antinocicepção após a EECI 5 
quando comparada ao tratamento Sham, (Figura 2, A) (EECI 10 
Hz e Sham, n=5 a 8, F (4,44) = 1,41, p=0,246; Sham após a EECI 
5, 24,2± 14,6; EECI: 37,37± 2,07; 95% IC = -23,73 a -2,621). 
Resultados similares foram observados para hipersensibilidade de 
punção, como foi revelado pelos testes de filamentos de von Frey 
(Figura 2, D-F) (EECI 10 Hz e Sham, n=4 a 5, F (4,28) = 17,81, 
p<0,0001; Sham após a EECI 5, 2,19±0,24; EECI: 10,74±1,08; 
95% IC = -12,02 a -5,095); (EECI 60 Hz e Sham n=4 a 5, F 
(4,28) = 28,83, p<0,0001; Sham após a EECI 5, 2,13± 0,23; 
EECI: 13,28±0,94; 95% IC = -5,443 a -1. 750); (EECI 100 Hz 
e Sham, n=4, F (4,24) = 17,76, p<0,0001; Sham após a EECI 5, 
2,19± 0,24; EECI: 12,94± 1,16; 95% IC= -3,879 a 0,6244). 
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A EECI de 60 Hz, mas não as de 10 e 100 Hz, aumenta a sensi-
bilidade térmica dos ratos induzidos pela CCI sem mudanças na 
atividade geral dos animais
Os resultados obtidos demonstram que a EECI 60 Hz induziu o au-
mento da latência térmica, tanto após uma EECI quanto após cinco 
EECI, em ratos CCI (EECI 60 Hz e Sham, n=4, F (4,12) = 17,08, 
p<0,0001; Sham após EECI 5, 2,15± 0,05; EECI: 5,65± 0,218; 
95% IC= -4,641 a -2,359), enquanto 10 Hz (EECI 10 Hz e Sham, 
n=4 e 5, F (4,35) = 0,971, p=0,435; EECI: 3,24± 0. 294; 95% IC= 
-2,275 a 0,09453) e EECI 100 Hz (EECI 100 Hz e Sham, n=4, F 
(4,12) = 2,47, p=0,1; Pós EECI 5, EECI: 3,25± 0. 338; 95% IC=-
2.368 a 0.1683) não afetaram a hipersensibilidade térmica no teste 
de placas quentes (Figura 3, A-C), em comparação com os animais 
do grupo Sham, que mantiveram a hipersensibilidade térmica (ou 
seja, baixa latência de resposta) observada após a CCI. A locomoção 
e a elevação avaliadas pelo teste de campo aberto não mudou após 
EECIs de 10, 60 e 100 Hz (Figura 3, D-E) (Elevação: EECI 60 Hz e 
Sham, n=4, F (3,12) = 1,297, p=0,3294; 95% IC= -7,456 a 3,456); 
(Locomoção: EECI 60 Hz e Sham, n=4, F (3,8) = 5,405, p=0,025; 
95% IC= -37,95 a 5,285).

O aumento do limiar mecânico induzido por EECI repetida de 60 
Hz é revertido por antagonistas opioidérgicos e canabinoidérgicos 
O Naloxone inverteu o aumento do limiar mecânico após a EECI 
5 (EECI 60 Hz: n=7; F [4,44]=4,853, p=0,0025; Pré EECI 5: 

42,571± 4,628; Pós EECI 5: 28,142± 3,595; EECI 60 Hz+Sal: 
n=6; Pré EECI 5= 44,5± 3,584; Pós EECI 5: 53,833± 7,773; Fi-
gura 4, A; 95% IC= -42,17 a -9,214). Similarmente, o SR141716 
reverteu os efeitos do EECI 5 (EECI 60 Hz: n=4; F [4,24] =7,292, 
p=0,0003; Pré EECI 5: 52,5± 3,883; Pós EECI 5: 35,75± 3,172; 
EECI 60 Hz+DMSO: n=4; Pré EECI 5: 58,5± 7,643; Pós EECI 
5: 74±7,047; Figura 4, B; 95% IC= -56,62 a -19,88).

A EECI de 60 Hz repetida aumentou a imunorreatividade da 
GFAP, mas não da IBA-1, na medula espinhal
A análise qualitativa das imagens imuno-histoquímicas sugere 
um aumento do GFAP-IR no corno dorsal após EECI de 60 Hz 
(DHSC: EECI; Figura 5, E e F vs SHAM; Figura 5, C e D), e 
nenhuma alteração no IBA-1 IR (DHSC: EECI; Figura 5, J e K 
vs SHAM; Figura 5, H e I). A análise quantitativa revelou um au-
mento no GFAP-IR no corno dorsal direito de animais estimulados 
(EECI 60 Hz; n=5, F (1,14)= 9,184, p=0,009; Direita 1,250x1010 
± 3,916x1009; vs SHAM n=4; Direita 3,346x1009 ± 7,466x1008; 
Figura 5, G; 95% IC= -17945884820 a -365735414), mas sem 
mudanças no IBA-1-IR (EECI 60 Hz; n=5, F(1,16)= 0,0768, 
p=0,7852; Figura 5, L; 95% IC= -4782549390 a 2757797535). 

A EECI de 60 Hz repetida induziu um aumento do limiar mecâ-
nico sustentado por até 72 horas 
Os resultados demonstram que os ratos CCI tiveram um au-
mento no limiar mecânico mantido por 72 horas após a EECI 7 

Figura 2. Efeito da EECI repetida com 10, 60 e 100 Hz na sensibilidade mecânica. 
Ratos CCI com eletrodos implantados no córtex insular posterior esquerdo foram submetidos a EECI repetidas com 10, 60 e 100Hz e avaliados no teste de pressão da pata 
(A a C) e usando filamentos von Frey (D a F) em relação ao Valor Basal, antes (pré) e depois (pós) de uma ou cinco sessões de EECI. Os grupos foram separados em (A) 
EECI  10Hz (n = 8), (B) EECI  60Hz (n = 8), (C) EECI 100Hz (n = 5); e SHAM (n = 4 a 5). Os dados foram apresentados como média ± E.P.M. A ANOVA bidirecional foi realizada 
após o teste de Bonferroni. (A) Valor Basal vs Pré EECI  1 1, ****p <0,0001. (B) Valor Basal vs Pré EECI  1; Pré EECI  1 vs Pós EECI 1; Pré EECI  1 vs Pré EECI  5; Pré EECI  1 
vs Pós EECI 5, ****p <0.0001. Pré EECI 5 vs Pós EECI 5; **p = 0,0048; Grupos SHAM vs EECI, Pós EECI 1 e Pós EECI  5 ####p<0,0001. (C) Valor Basal vs Pré EECI 1, ****p 
<0.0001; Pré EECI  1 vs Pós EECI  1 e Pós EECI  5, ****p <0.0001; Pré EECI  5 vs Pós EECI 5; ****p <0.0001; Grupos SHAM vs EECI, Pós  EECI 1 e Pós EECI 5 ####p<0. 
0001. (D ) Valor Basal vs Pré EECI 1, ****p< 0.0001; Pré EECI 1 vs Pós EECI 1, *p = 0.0211; Pré EECI 1 vs Pré EECI 5, **p = 0.0015; Pré EECI 1 vs Pós EECI 5, ****p< 0.0001. 
Grupos SHAM vs EECI, Pós EECI 1, Pré EECI 5; Pós EECI 5 ##p= 0,0013; #p= 0,0227; ####p<0,0001, respectivamente. (E) Valor Basal vs Pré EECI 1, ****p<0,0001; Pré 
EECI 1 vs Pós EECI 1, **p = 0,0244; Pré EECI 1 vs Pós EECI 5, ****p<0,0001. Grupos SHAM vs EECI, Pós EECI 1, Pós EECI 5 ####p<0.0001. (F) Valor Basal vs Pré EECI 1; 
****p<0.0001; Pré EECI 1 vs Pós EECI 1, **** p<0.0001; Grupos SHAM vs EECI, Pós EECI 1, Pré EECI 5, Pós EECI 5 ####p<0.0001.
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Figura 3. Efeito da EECI repetida com 10, 60 e 100 Hz sobre a hipersensibilidade térmica e a atividade geral.
Ratos CCI com eletrodos implantados no córtex insular posterior esquerdo foram submetidos a EECI repetidas com 10, 60, 80 e 100 Hz e avaliados no teste de placas 
quentes para hipersensibilidade térmica em relação ao Valor Basal, antes (pré) e depois (pós) de uma ou cinco sessões de EECI. Para análises de sensibilidade térmica, os 
grupos foram separados em (A) EECI 10 Hz (n = 5), (B) EECI 60 Hz (n = 4), (C) EECI 100 Hz (n = 4); e SHAM (n = 4). A atividade geral foi medida no teste de campo aberto 
uma vez, após cinco EECI.  A elevação (D) e a locomoção (E) foram avaliadas em EECI 10 Hz (n=3), 60 Hz (n=3), 100 Hz (n=3) e grupo SHAM (n=3) durante três minutos. 
Dados apresentados como média ± E.P.M. em (A-C), ANOVA bidirecional seguida do teste post-hoc de Bonferroni. Sendo (A) Valor Basal vs Pré EECI 1, ****p< 0,0001. (B) 
Pré EECI 1 vs Pós EECI 1, **p=0,0066; Valor Basal vs Pré EECI 1, Pré EECI 1 vs Pré EECI 5 e Pré EECI 1 vs Pós EECI 5, ****p< 0,0001. Grupos SHAM vs EECI, Pós EECI 1, 
##p=0,0076; Pós EECI 5, ####p<0,0001. (C) Valor Basal vs Pré EECI 1; ****p< 0,0001. (D-E), ANOVA unidirecional seguida pelo teste post-hoc de Bonferroni.

Figura 4. Avaliação farmacológica dos mecanismos opioides e canabinoides do EECI 60 Hz. 
Ratos CCI implantados com eletrodos no córtex insular posterior esquerdo submetidos a EECI repetida de 60 Hz foram injetados com (A) naloxona (2 mg/kg; i.p.) (EECI+Sal 
n= 6; EECI+NLX n=5) ou (B) SR141716 (1 mg/kg; i.p.) (EECI+DMSO n= 4; EECI+ SR141716 n=4), 30 e 40 minutos antes da avaliação mecânica nociceptiva, respectivamen-
te. Os animais foram avaliados no teste de pressão das patas em relação ao Valor Basal, antes (pré) e depois (pós) de uma ou de cinco sessões de EECI 60 Hz. Os dados 
foram apresentados como média ± E.P.M. A ANOVA bidirecional foi realizada após o teste post-hoc de Bonferroni. (A) EECI 60 HZ+Sal vs EECI 60 HZ+NLX ***p=0,0006 (B) 
EECI 60 HZ+DMSO vs EECI 60 HZ +SR141716 ****p<0,0001. Abreviações: Sulfóxido de dimetilo (DMSO). 
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(72 horas, Figura 6) e esse efeito foi parcialmente revertido 168 
horas após a última EECI (168 horas, Figura 6) (EECI 60 Hz, 
n=7, F (1,861, 11,16) = 16,89, p=0,0005; Pós EECI 7= 66,00± 
4.440; 72h: 52,00± 3,170; Tempo 168h= 37,43± 1,888; 95% 
IC= 11,58 a 45,57). 

DISCUSSÃO

As técnicas de neuroestimulação se mostraram promissoras terapias 
não-farmacológicas tanto em estudos experimentais quanto clínicos, 
com vários ensaios mostrando sua eficácia no tratamento de pacien-
tes com dor neuropática que não responderam aos tratamentos anal-
gésicos convencionais27. O córtex insular é uma área cortical com-
plexa com conexões recíprocas intra e extra-insulares, projetando-se 
para áreas corticais essenciais límbicas, sensoriais e associativas para 
criar percepção da dor, além de uma área somatossensorial posterior 
delimitada que regula as entradas sensoriais, intimamente envolvida 
em mecanismos de nocicepção e dor2,25,28. Como consequência, a 
neuroestimulação insular tem sido proposta recentemente em mui-
tos estudos clínicos6. 
A eficácia da estimulação pode variar muito de acordo com os parâ-
metros de estimulação29. Isto indica e reafirma que, de acordo com a 
frequência e mesmo com outros ajustes de parâmetros, as respostas 
antinocicépticas podem variar e com isso surge a necessidade de se-
rem ajustadas de acordo com os mecanismos terapêuticos desejados. 
Enquanto as baixas frequências ativam os elementos neurais, o DBS 
de alta frequência reduz o disparo de células e aciona projeções axo-
nais nas proximidades dos eletrodos30,31. A dor evocada pode ser ob-
servada após estimulação insular, usando 1 a 50 Hz em curto prazo 
(5 segundos), e modulada, após intervenções nas vias cerebrais asso-
ciadas à dor32-35. Assim, 60 e 100 Hz foram frequências consideradas 
como potencialmente mais eficazes no presente estudo. Os resulta-
dos deste estudo são semelhantes aos encontrados com a estimulação 

Figura 5. Efeito da EECI 60 Hz sobre a imunorreatividade de astrócitos e microglia na medula espinhal.
Foram preparadas fatias da medula espinhal de ratos CCI dos grupos EECI 60 Hz (n = 5) ou SHAM (n = 4-5) para análise imuno-histoquímica de GFAP (C-F) ou IBA-1 (H-
K). Imagens representativas do DHSC foram obtidas usando um microscópio óptico, e a imunorreatividade da densidade óptica foi analisada por uma contagem baseada 
em limiares no software Image J. Em A e B, barra horizontal = 100 μm; nas outras imagens, barra horizontal = 20 μm. O GFAP-IR foi marcado por pontos negros escuros 
nas imagens e apontado por setas pretas. Em (H) e (L), os dados são apresentados como média ± E.P.M. e foram analisados pela ANOVA bidirecional seguida pelo teste 
post-hoc de Bonferroni. Em (E) temos densidade óptica GFAP SHAM vs grupo EECI no DHSC direito, * p = 0,0024.

Figura 6. Efeito antinociceptivo a longo prazo da EECI 7 de 60 Hz. 
Os ratos CCI com eletrodos implantados na ínsula posterior esquerda foram sub-
metidos a sete EECI de 60 Hz repetidas e diárias (n=7) e avaliados no teste de 
pressão da pata em relação ao Valor Basal, antes (pré) e depois (pós) de uma única 
EECI (EECI 1), de sete sessões de EECI  (EECI 7) e após diferentes períodos de 
acompanhamento (48, 72 e 168 horas). Os dados foram apresentados como média 
± E.P.M. A ANOVA foi realizada após o teste de Bonferroni. Valor Basal vs Pré EECI 
1, ****p< 0,0001; Pré EECI 1 vs Pós EECI 1, **p=0,0015; Pré EECI 1 vs Pós EECI 7, 
*p=0,0465; Pós EECI 7 vs 168 horas, **p=0,0030.
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do córtex motor de 60 Hz, o que também induziu a antinocicepção 
em ratos CCI36 nos mesmos paradigmas de comportamento aplica-
dos no presente estudo. 
Foi previamente demonstrado que a EECI afeta a nocicepção em 
animais com dor neuropática7,8. Neste trabalho, essas descobertas 
foram corroboradas e foi fornecida uma avaliação mais detalhada 
sobre protocolos e mecanismos de estimulação através dos quais a 
EECI modula a dor neuropática. Foi descoberto que, enquanto o 
Grupo Sham manteve a hipersensibilidade, uma gama de frequên-
cias de EECI foi capaz de induzir a antinocepção mecânica em am-
bos os testes após a EECI 5, através, potencialmente, da modulação 
dos circuitos relacionados à dor8. 
Em contraste com a nocicepção mecânica, apenas a EECI de 60 
Hz inverteu a hipersensibilidade térmica. Isto está de acordo com o 
fato de que a ínsula modula os limiares nociceptivos de calor após 
estimulação inibitória de alta frequência em indivíduos epilépticos 
selecionados35. Não obstante, ainda faltam estudos padronizando 
um teste de dor térmica na neuroestimulação insular experimental. 
O presente estudo forneceu evidências adicionais que sugerem que 
a ínsula pode reduzir a nocicepção de calor quando estimulada em 
determinadas condições, o que pode ajudar no projeto de futuros 
estudos translacionais. 
O teste de campo aberto foi usado para confirmar a ausência de 
efeitos da EECI sobre a eficiência da atividade geral do animal, 
confirmada pela medição de dois parâmetros, locomoção e levanta-
mento, sendo que nenhuma alteração em ambos os parâmetros foi 
observada, como já havia sido publicado anteriormente7,8. A CCI 
é um modelo de lesão nervosa para estudar a dor neuropática que, 
embora possa causar comportamentos de ansiedade, não afetou os 
comportamentos gerais de locomoção em ratos previamente avalia-
dos pelo modelo de EECI deste estudo. Isto está de acordo com 
outros comportamentos similares à dor7,8,37. Além disso7, ratos não 
habituados não demonstraram alterações nos parâmetros do teste de 
campo aberto após uma única EECI, confirmando novamente a sua 
segurança para os animais. 
É viável fazer a implementação de sistemas endógenos opioides e ca-
nabinoides após a CCI, conforme apontado pela literatura38. Nessa 
perspectiva, observou-se que os opioides e canabinoides antagonis-
tas dos receptores tipo 1, naloxona e SR141716 agem bloqueando 
a antinocicepção da EECI. Resultados similares foram obtidos após 
estimulação epidural do córtex insular posterior em ratos com dor 
neuropática que dependia do sistema opioidérgico39. Dada a admi-
nistração de fármacos IP no presente estudo, verificou-se que sua ação 
afeta diferentes estruturas do circuito da dor, incluindo alvos centrais 
e periféricos como PAG, bulbo rostral ventromedial (RVM) e medula 
espinhal, por exemplo. Um estudo8 mostrou uma baixa ativação neu-
ronal Fos na PAG, uma área conhecida por sua analgesia dependente 
de opioides, e nenhuma associação de sinalização inibitória GAD65 
na RVM após EECI. Isto sugere que estas podem não ser as principais 
áreas de analgesia opioide e canabinoide na estimulação insular. 
Uma possibilidade é que o sistema opioide induza analgesia através 
da modulação pós-sináptica da medula espinhal. Em contraste, um 
mecanismo chave da analgesia induzida por canabinoides envolve a 
inibição pós-sináptica de neurônios periféricos e processos inflama-
tórios11. Isto pode ser importante para a implementação da terapia 
proposta por esta pesquisa e para a seleção de modalidades comple-

mentares. Por outro lado, neste estudo não foi avaliada a ativação ou 
expressão do receptor, o que de fato pode ocasionar diferenças após 
lesão nervosa e EECI. 
As células gliais são cruciais para o desenvolvimento e a manutenção 
da dor neuropática17,40. A glia ativada sustenta as funções neuronais, 
regula as sinapses e facilita a neurotransmissão nociceptiva, enquanto 
participa da sensibilização dos neurônios localizados no corno dorsal 
da medula espinhal17,40. A ativação de astrócitos no corno dorsal foi 
descrita após a CCI15,41 e foi sugerido que desempenha um papel na 
gênese da alodinia42. Esta pesquisa postula que o aumento da imu-
norreatividade da GFAP no corno dorsal de animais que receberam 
a estimulação de 60 Hz está potencialmente relacionado à modu-
lação seletiva de circuitos inibitórios locais por células gliais. A lite-
ratura demonstra os efeitos de estimulação GABAérgica nas células 
gliais43. No presente estudo foi observado um aumento significativo 
na atividade glial na antinocicepção induzida pela EECI, sugerindo 
que a EECI modula a atividade glial através da sinalização GABAér-
gica inibitória8. Isto reforça a ideia de uma via inibitória agindo para 
estabelecer analgesia após a EECI. Não obstante, os astrócitos são 
conhecidos por sua capacidade de resposta aos sinais relacionados à 
dor e neuroplasticidade, influenciando esses circuitos inibitórios44. 
A presente pesquisa também caracterizou o efeito antinociceptivo 
de longa duração da EECI repetida de 60 Hz em animais CCI. A 
antinocicepção mecânica foi observada desde a primeira até a sétima 
EECI. Foi constatado que ela foi mantida por 72 horas, com um 
efeito antinociceptivo parcial ainda observado 168 horas mais tarde. 
Foi demonstrado anteriormente que a atividade neuronal insular foi 
aumentada após a EECI 8 de 60 Hz e quando o córtex insular foi 
submetido a LTP e plasticidade sináptica após um processo neu-
ropático45. O presente estudo propôs que a neuroplasticidade glial 
após o EECI pode contribuir para as mudanças funcionais e estru-
turais prolongadas que ocorrem junto com a melhoria de comporta-
mento observada a longo prazo46. 
Finalmente, as limitações deste estudo podem ser apontadas na me-
dida em que alguns resultados comportamentais foram obtidos com 
poucas amostras, como no teste de campo aberto mostrado na figura 
5, com n=3, devido à necessidade de excluir dados de animais cujo 
implante foi perdido e por isso não completaram os testes ou os pro-
tocolos de estimulação. No entanto, os resultados foram submetidos 
a análises estatísticas robustas e permitiram conclusões  consistentes.

CONCLUSÃO

Esta pesquisa mostrou que diferentes frequências de EECI são ca-
pazes de induzir antinocicepção em animais com dor neuropática 
induzida pelo modelo CCI sem afetar a atividade locomotora geral, 
sugerindo a EECI de 60 Hz como a opção mais provável de se obter 
os melhores benefícios, uma vez que também foi demonstrado que 
a mesma sustenta o efeito antinociceptivo por até 72 horas, conso-
lidando a ínsula como alvo de protocolos de estimulação cerebral e 
como uma forma de alcançar o alívio da dor na medicina clínica. A 
sinalização de opioides e canabinoides e a ativação de astrócitos na 
medula espinhal indicaram os efeitos da EECI, o que corrobora a 
sua capacidade de modulação dos componentes das vias de dor. Fu-
turos estudos poderão ser capazes de investigar uma nova percepção 
sobre a estimulação insular.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Indivíduos após infecções 
virais permanecem com sintomas persistentes, como a dor e a 
fadiga. Exercícios físicos têm sido descritos como alternativa pro-
missora para o controle desses sintomas, porém não há revisões 
sistemáticas que verifiquem a eficácia dessa terapêutica e que ava-
liem a qualidade destes estudos. O objetivo deste estudo foi in-
vestigar o efeito de exercícios físicos na dor ou fadiga associados 
a infecções virais.
MÉTODOS: Revisão sistemática registrada na PROSPERO 
(CRD42021265174). A coleta de dados foi realizada entre julho 
de 2021 a janeiro de 2022. Foram incluídos ensaios clínicos ran-
domizados que abordaram a prática de exercícios, em indivíduos 
com idade superior a 18 anos, com diagnóstico de infecção viral 
associada à presença de dor ou fadiga por mais de três meses. A 
busca foi realizada nas bases de dados Pubmed, EMBASE, LI-
LACS e Scielo e, a seleção por pares foi realizada no software 
(rayyan.ai); a análise de risco de viés foi avaliada através da ferra-
menta Cochrane risk-of-bias tool for randomized trials 2; a certeza 
da evidência por meio da GRADE; e para a construção da meta-
-análise, o software Review Manager. 
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DESTAQUES
• O treinamento aeróbico combinado com o treinamento de resistência mostra resultados 
promissores para reduzir a dor e a fadiga nesta população após a infecção viral.
• O Pilates é um método que reduz significativamente a intensidade da dor após infecções 
por HTLV-1 e Chikungunya.
• O exercício pode beneficiar pessoas com sintomas persistentes de dor e fadiga após in-
fecções
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RESULTADOS: Foram selecionados 11 ensaios clínicos nas po-
pulações com Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV), Vi-
rus Linfotrópico da Célula T Humana (HTLV), Chikungunya e 
Poliomielite. Tanto para dor quanto para a fadiga, a conjunção 
de exercícios aeróbicos com treino resistido, com duração de 40 
a 60 minutos, de duas a três vezes por semana, foram eficazes e 
seguros. A qualidade metodológica dos estudos demonstrou em 
seis estudos alto risco de viés, devido aos domínios: viés devido a 
desvios das intervenções pretendidas, viés devido à falta de dados 
de resultado e viés na seleção do resultado relatado; classificado 
como algumas preocupações em um estudo devido o domínio 
viés devido a desvios das intervenções pretendidas; e os demais 
foram avaliados como baixo risco de viés. Na meta-análise foi 
demonstrado resultado a favor do grupo intervenção sobre a in-
tensidade da dor nos estudos para Chikungunya e em um estudo 
para HTLV, o que aponta para efeito positivo a favor dos grupos 
ativos. 
CONCLUSÃO: Os exercícios físicos no tratamento da fadiga 
apresentam evidências muito baixas, enquanto para o desfecho 
dor os exercícios resistidos apresentam moderada evidência. São 
recursos de baixo risco e custo, com efeitos promissores, que de-
vem ser melhor testados em pessoas após infecções virais.
Descritores: Dor, Exercício físico, Fadiga, Infecções Virais. 

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Individuals after viral 
infections remain with persistent symptoms such as pain and 
fatigue. Physical exercises have been described as a promising 
alternative for the control of these symptoms, but there are no 
systematic reviews that verify the effectiveness of this therapy and 
that assess the quality of these studies. The aim of this study was 
to investigate the effect of physical exercise on pain or fatigue 
associated with viral infections.
METHODS: Systematic review registered with PROSPERO 
(CRD42021265174). Data collection was carried out between 
July 2021 and January 2022. Randomized clinical trials that ad-
dressed the practice of exercises, in individuals over 18 years of 
age, diagnosed with viral infection associated with the presence 
of pain or fatigue for more than 3 months were included. The 
search was carried out in the Pubmed, EMBASE, LILACS and 
Scielo databases, and the paired selection was carried out in the 
software (rayyan.ai); risk of bias analysis was assessed using the 
Cochrane risk-of-bias tool for randomized trials 2; certainty of 
evidence through GRADE; and for the construction of the me-
ta-analysis, the Review Manager software.
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RESULTS: Eleven clinical trials were selected in populations 
with acquired immunodeficiency virus (HIV), human T-cell 
lymphotropic virus (HTLV), chikungunya and poliomyelitis. 
For both pain and fatigue, the combination of aerobic exercise 
with resistance training, lasting 40 to 60 minutes, two to three 
times a week, was effective and safe. The methodological quality 
of the studies showed a high risk of bias in six studies due to 
the following domains: bias due to deviations from the intended 
interventions, bias due to lack of outcome data and bias in the 
selection of the reported outcome; rated as some concerns in one 
study due to the domain bias due to deviations from intended 
interventions; and the others were assessed as low risk of bias. 
The meta-analysis showed a result in favor of the intervention 
group on pain intensity in the studies for Chikungunya and in a 
study for HTLV, which points to a positive effect in favor of the 
active groups.
CONCLUSION: Exercises for the treatment of fatigue have 
very low evidence, while resistance exercises have moderate evi-
dence for pain outcome. These are low-risk, low-cost resources 
with promising effects that should be better tested in people after 
viral infections.
Keywords: Pain, Physical exercise, Fatigue, Viral infections.

INTRODUÇÃO

Em diferentes épocas da história humana, as infecções virais, seja por 
vírus emergentes ou reemergentes, têm causado altas taxas de mor-
bidade e mortalidade em todo o mundo1. Agentes infecciosos recém 
surgidos inicialmente trouxeram um alerta às comunidades locais 
que se espalharam por países e continentes, muitas vezes tornando-
-se pandêmicas, como aconteceu com o Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV) e o Coronavírus2,3-5. Mesmo com os esforços de 
diferentes segmentos da sociedade contemporânea, ainda há casos 
destas infecções em vários países e, mesmo em países com a situação 
controlada, muitos indivíduos permanecem com sequelas a serem 
enfrentadas após o período ativo da infecção6,7.
A maioria dos indivíduos infectados, seja pelo HIV, vírus T-linfo-
trópico humano (HTLV-1), vírus Chikungunya (CHIKV), polioví-
rus ou coronavírus, permanece com um ou mais sintomas, entre os 
mais comuns: fadiga e dor8-14. Esta persistência pode gerar a perda da 
funcionalidade com impacto no desempenho das atividades da vida 
diária e na qualidade de vida15-18.
A prática do exercício físico como procedimento terapêutico 
foi proposta para melhorar estes sintomas. Os exercícios be-
neficiam o funcionamento do sistema nervoso autônomo, 
promovem a regeneração dos sistemas musculoesqueléticos e 
cardiopulmonar, melhoram os estados emocionais e cognitivos 
nas mais diversas populações19-21 e trazem bem-estar e saúde 
biopsicossocial. Em indivíduos após infecções virais, como o 
HIV, exercícios têm sido importantes no controle da fadiga, 
aumentando a capacidade funcional e a qualidade de vida22, as-
sim como pós-COVID-19, são recomendados por especialistas 
para que o indivíduo seja reabilitado dos sintomas persistentes 
dessas doenças23, mas não há revisões sistemáticas que verifi-
quem a eficácia desta terapia na população após a infecção viral 
e que avaliem a qualidade destes estudos. Portanto, o objetivo 

deste estudo foi investigar o efeito de exercícios físicos na dor 
ou fadiga associados a infecções virais.

MÉTODOS

Esta é uma revisão sistemática com redação metodológica baseada 
nas recomendações descritas pelos itens Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta - Analyses - PRISMA (2020). A coleta 
de dados foi realizada entre julho de 2021 e fevereiro de 2022. O 
protocolo desta revisão sistemática foi submetido ao Registro In-
ternacional de Prospectiva de Revisões Sistemáticas (PROSPERO), 
registrado com o seguinte número: CRD42021265174.
Foram incluídos ensaios clínicos aleatórios que abordaram a prática de 
exercício físico em participantes maiores de 18 anos com diagnóstico 
de infecção viral associada à presença de dor ou fadiga por mais de três 
meses. As intervenções não consideradas como exercícios físicos, tais 
como mobilização articular, manipulação e movimento passivo foram 
excluídas. Quaisquer intervenções multimodais foram excluídas se o 
efeito do exercício não houvesse sido analisado separadamente.
A pesquisa foi realizada nas bases de dados Pubmed, EMBASE, LILA-
CS e Scielo. Para a construção da estratégia, foi utilizada a metodolo-
gia PICOS, com os descritores referentes à população, à intervenção 
e ao resultado, com seus respectivos sinônimos, que foram obtidos 
através de busca ativa e consulta nas plataformas MESH e DECs. Pos-
teriormente, a estratégia de busca foi configurada utilizando os opera-
dores Booleanos OR e AND, a fim de criar um algoritmo de busca. 
A estratégia foi brevemente configurada da seguinte forma: ((Infecção 
viral) OR (Doença viral) AND (Exercício) AND (Dor) OR (Fadiga)).
Estudos foram coletados, identificados e organizados por dois pesqui-
sadores usando o software Rayyan (rayyan.ai), que avaliou a inclusão 
ou exclusão de artigos com análise cega. Na primeira etapa, o título e o 
resumo foram lidos com o objetivo de verificar a congruência com os 
critérios de elegibilidade ou se houvesse artigos duplicados; na segun-
da, os artigos foram lidos na íntegra. Em casos de desacordo entre os 
dois pesquisadores quanto à elegibilidade de um estudo, um terceiro 
avaliador realizou uma nova avaliação. Para avaliar a confiabilidade da 
seleção do estudo, foi utilizado o índice de concordância Kappa.
As principais variáveis de resultado analisadas foram: intensidade e 
impacto da dor na vida do participante, avaliada através de escalas 
ou questionários e fadiga física, psicológica ou social, avaliada com 
escalas, questionários ou testes apropriados. Os artigos encontrados 
formaram um fluxograma, com o número de incluídos e excluídos 
em cada etapa, assim como os motivos de exclusão. Os incluídos 
foram analisados utilizando um formulário de coleta pré-definido, 
que indica as seguintes informações para cada estudo: autor/ano, 
população/amostra, intervenção, comparador, desfecho primário/
medição, resultados e conclusão. 
A análise de risco de viés foi realizada utilizando a ferramenta Co-
chrane para risco de viés para ensaios aleatórios 2 (Rob 2) para 
ensaios randomizados controlados incluídos. Estruturado em um 
conjunto de domínios, com foco no projeto, conduta e relatório de 
estudo; em cada domínio há questões que abordam o risco de viés, 
que geram um algoritmo de julgamento baseado em respostas como 
“Baixo” ou “Alto” risco de viés, ou mesmo “Algumas preocupações”.
O software Review Manager 5.4 (RevMan™, Reino Unido) foi uti-
lizado para construir números/gráficos e análise do resultado contí-
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nuo da intensidade da dor, que utilizou a Escala Analógica Visual 
(VAS) e o Inventário Breve da Dor (BPI) como medidas. O méto-
do estatístico do inverso da variância foi utilizado, com o modelo 
de efeitos aleatórios e a medida do efeito da diferença média. Para 
isso, foram utilizados valores médios e de desvio padrão da primei-
ra avaliação após a intervenção. Em estudos que apresentaram este 
valor em mediana e intervalo interquartil24,25, a equipe de pesquisa 
solicitou aos autores os valores da média e do desvio padrão através 
do banco de dados ou utilizando o método Hozo26; o qual inclui 
mediana, intervalo interquartil e tamanho de amostra, validado para 
amostras maiores que 2527. Em estudos com três grupos, estes foram 
divididos para que cada grupo de intervenção fosse comparado com 
o controle isoladamente24,27. 
A ferramenta Grade of Recommendations Assessment, Development 
and Evaluation (GRADE) foi utilizada para avaliar a qualidade da 
evidência, o que é muito importante, pois a utilidade de uma esti-
mativa da magnitude do efeito do tratamento depende diretamente 
da confiança nessa estimativa. As evidências são classificadas como 
de alta, moderada, baixa ou muito baixa qualidade, após verificar os 
fatores que determinam a confiabilidade dos resultados. 

RESULTADOS

No total, foram identificados 296 estudos, dos quais 17 eram du-
plicados. Portanto, 279 foram selecionados para a leitura de títu-
lo e resumo, mas 262 não eram congruentes com os critérios de 
elegibilidade. Dessa maneira, 17 estudos foram selecionados para 
leitura completa, seis dos quais foram excluídos pelas seguintes ra-
zões: resultado analisado inadequado28-31, intervenção aplicada ina-
dequada32 e falta de grupo comparativo33. Portanto, ao final, foram 
selecionados 11 estudos, dos quais quatro tiveram como resultado a 
fadiga34-37 e sete, a dor24,25,27,38-41. O número total de indivíduos que 
participaram dos 11 estudos incluídos foi de 538, dos quais 222 es-
tavam no grupo de controle (Figura 1). O índice Kappa foi de 0,76, 
o que indica um bom nível de concordância.
Em quatro estudos, a população consistia de indivíduos infectados 
pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), três com vírus 
T-linfotrópico humano (HTLV), dois com Vírus de Poliomielite e 
dois com Vírus de Chikungunya (Tabela 1). Entre os 11 estudos, 
sete abordaram exercícios físicos comparados ao grupo controle, 
com avaliação da dor usando a escala analógica visual (EAV), Escala 
Visual Numérica (EVN) ou Inventário Breve da Dor (BPI). Nestes 
estudos, as intervenções em geral foram exercícios aeróbicos, exer-
cícios de resistência ou uma combinação de ambos, ou o método 
Pilates, que têm como comparadores: educação em dor, cuidados 
habituais, tratamento clínico ou hábitos sedentários.
Os autores27 observaram que exercícios aeróbicos realizados durante 
20 minutos com  intensidade de 40% da frequência cardíaca má-
xima nas primeiras semanas e 60% nas outras, combinados com 
exercícios de resistência bilateral dos quadríceps, tendões, músculos 
tibial anterior e gastrocnêmio, com 40% de repetição máxima (RM) 
em dois conjuntos de 10 repetições com um intervalo de descanso de 
3-5 segundos, progredindo para 60% de 1RM em três conjuntos de 
10 repetições com descanso de 2-3 segundos, com uma frequência 
cardíaca máxima de 40-65%, durante 30 minutos, a cada dois dias, 
3 vezes por semana, durante 12 semanas são eficazes e seguros para 

reduzir a dor neuropática em indivíduos após a infecção por HIV. 
Em um programa similar de exercícios aeróbicos e fortalecimento 
muscular combinado com a educação da dor39, foi demonstrado que 
tanto a combinação de exercícios supervisionados com programas 
educacionais, como o uso desta última modalidade isoladamente, é 
eficaz e viável no tratamento da dor em mulheres com HIV.
Em uma população de indivíduos após infecção por Chikungunya, 
foi observado que exercícios progressivos de resistência realizados 
com elásticos envolvendo as articulações do joelho, tornozelo, om-
bro, cotovelo e pulso; em dois conjuntos de oito repetições, tota-
lizando oito repetições por sessão, duas vezes por semana, por 50 
minutos, por 12 semanas, reduzem significativamente a intensidade 
da dor41. Nesta mesma população, o método Pilates mostrou me-
lhora da dor nos participantes após 12 semanas de tratamento, com 
duas sessões por semana de 50 minutos cada, com intensidade de 
leve a moderada, usando uma bola suíça e faixas elásticas de inten-
sidade média para exercício de força dos membros superiores, e de 
intensidade alta para exercícios de alongamentos para músculos dos 
membros inferiores40.
Este método na população de indivíduos com HTLV-1, com exer-
cícios realizados no Reformer em um dia da semana e no Cadillac na 
segunda sessão semanal, totalizando 30 sessões, é uma ferramenta 
útil para reduzir as dores lombares auto-referidas38. Os exercícios 
sensorimotores aplicados através de um jogo virtual acoplado a um 
Nintendo Wii™ (Kyoto, Japão) não melhoraram a intensidade da 
dor nesta população25 e podem não ser uma das melhores estratégias 
para este fim.
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Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos.
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Tabela 1. Características dos estudos incluídos

Autores População/
Amostra

Intervenção Comparador Desfecho 
Primário/
Medidas

Resultados principais Conclusão

Smith et 
al.34                                        

HIV/ n = 60 
(8 mulheres 
e 52 ho-
mens)

Aquecimento + aeróbica 
(30’’) com 60-80% de 
HR máx + relaxamento. 
3x/semana, totalizando 
12 semanas

Atividades 
usuais

Fadiga: 
Tempo na 
esteira

O treinamento aeróbico 
teve um efeito significati-
vo no tempo da esteira (p: 
0,01)

O treinamento aeróbico 
supervisionado diminui 
com segurança a fadiga 
em indivíduos infectados 
pelo HIV-1

Oncu, 
Durmaz 
and 
Karapolat35

S í n d ro m e 
pós-polio/ 
n= 28 (12 
homens e 
16 mulhe-
res)

Flexibilidade + exercí-
cios aeróbicos (50-70% 
VO2 máx., 13-15 na 
Escala Borg). 3x/sema-
na, por 8 semanas e du-
ração de 90 minutos por 
sessão

Exercícios em 
casa

Fadiga: FSS 
e FIS

Melhoria significativa na 
fadiga observada no gru-
po de exercícios supervi-
sionado em comparação 
com o grupo de origem, 
nas pontuações totais 
FSS (p:0.002) e total FIS 
(p<0.001)

O exercício físico realiza-
do sob supervisão leva a 
uma melhora mais funcio-
nal das pessoas depois 
da pólio do que um pro-
grama similar ensinado e 
realizado em casa, sem 
supervisão.

Borges et 
al.38

HTLV-1/ n= 
22 (16 mu-
lheres e 
6 homens)

Método Pilates: 1 hora 
de sessão, 2 vezes por 
semana, totalizando 30 
sessões

Atividades 
usuais

Intensidade 
da dor: EAV

Houve uma redução signi-
ficativa na intensidade da 
dor após o protocolo
dos exercícios Pilates (p< 
0,001)

O Método Pilates provou 
ser uma ferramenta útil 
para reduzir a dor lombar 
autorrelatada

Jaggers et 
al.36

HIV/ n= 49 
(37 homens 
e 12 mulhe-
res)

Aeróbica (30’’ com 50-
70% HR máx.) + Trei-
namento de resistência 
(20’’). 2 vezes por sema-
na/ por 6 semanas

Hábitos se-
dentários

Fadiga: 
POMS-30 - 
subescala 
de fadiga

O grupo de exercícios em 
comparação com o grupo 
de controle mostrou uma 
diferença significativa na su-
bescala da fadiga (p<0,05)

Treinamento de rotina 
aeróbica e de resistência 
com intensidade modera-
da pode servir como uma 
opção viável para a fadiga

Koopman 
et al.37

S í n d ro m e 
pós-pólio/ 
n = 67 (30 
homens e 
37 mulhe-
res)

Treinamento aeróbico 
domiciliar (60-70% de 
Fcmax, 28 a 38’’, 3 ve-
zes por semana) + exer-
cícios de fortalecimento 
muscular e funcional, 1 
hora, 1 vez por semana

Tratamentos 
habituais e 
CBT

Fadiga: CIS-
20-F

Não houve diferenças en-
tre os grupos

Nem o grupo de exercí-
cios nem a CBT foram 
superiores aos cuidados 
habituais para reduzir a 
fadiga ou melhorar as ati-
vidades em pacientes gra-
vemente fatigados com 
síndrome pós-pólio 

Parker 
Jelsma and 
Stein39

HIV/AIDS / 
n= 27 (to-
das mulhe-
res)

Programa educacional 
+ exercício aeróbico e 
fortalecimento muscular 
(20 minutos semanais 
durante 16 semanas) + 
relaxamento guiado (2 
horas no total) 

Programa de 
educação

Intensidade 
da dor: BPI

Não houve diferenças sig-
nificativas entre os grupos 
na redução do resultado 
primário do PSS em cada 
ponto entre a Semana 0 e 
a Semana 16. Não houve 
melhoria no PSS durante 
os 15 meses de atendimen-
to normal entre a Linha de 
Base e a Semana 0, mas o 
PSS reduziu significativa-
mente para todos os parti-
cipantes entre a Semana 0 
e a Semana 4, Semana 8, 
Semana 12 e Semana 16.

Tanto o exercício super-
visionado quanto a in-
tervenção educacional 
ou apenas a intervenção 
educacional parecem ser 
um método viável e eficaz 
de tratamento da dor em 
mulheres vivendo com 
HIV

Maharaj 
and 
Yakasai27

HIV/ n= 136 
(79 mulhe-
res e 57 ho-
mens)

AE= 20 minutos com 40 
Fc máx. nas primeiras 
6 semanas e 65% nas 
seguintes
PRE= 40% de 1 RM, 2 
conjuntos de 10 repe-
tições, intervalo de 3-5 
segundos; após 6 sema-
nas, 65% de 1 RM em 
3 conjuntos de 10 repe-
tições, intervalo de 2-3 
segundos. HR (40-65%) 
por 30 minutos, dia sim, 
dia não, 3 vezes/sema-
na, por 12 semanas

P a l e s t r a s , 
a p r e s e n t a -
ções de vídeo 
e aconselha-
mento sobre 
HIV

Intensidade 
da dor: EVN

Houve diferenças signi-
ficativas entre os grupos 
de intervenção e controle 
(p<0,001)

O exercício aeróbico de 
intensidade moderada e 
resistência progressiva é 
seguro e eficaz para redu-
zir a dor neuropática

Continua...
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Quanto ao resultado da fadiga, ele foi avaliado em quatro estudos 
por diferentes instrumentos, como: escala de gravidade da fadiga 
(FSS); escala de impacto da fadiga (FIS); perfil dos estados de hu-
mor (POMS-30) e subescala de gravidade da fadiga; assim como 
o tempo na esteira. Em uma população infectada pelo HIV, o trei-
namento aeróbico foi realizado por 30 minutos, a 60-80% da fre-
quência cardíaca máxima, precedido de aquecimento e seguido de 
relaxamento, três vezes por semana durante 12 semanas, reduzin-
do com segurança a fadiga, medida pelo tempo na esteira34. Além 
disso, foi realizado um treinamento aeróbico de 30 minutos, com 
50-70% da frequência cardíaca máxima, duas vezes por semana 
durante seis semanas; seguido de treinamento de resistência dos 
membros superiores (tórax, bíceps braquial, deltoides e tríceps) e 
membros inferiores (quadríceps e tendões), uma série de 12 repe-
tições durante 20 minutos; totalizando uma hora de exercício, o 
qual reduziu significativamente a pontuação do POMS-3036.
Em pessoas com síndrome pós-polio, exercícios de flexibilida-
de (alongamento da coluna lombar, coluna cervical, membros 
superiores e inferiores) combinados com treinamento aeróbico 

Tabela 1. Características dos estudos incluídos – continuaçao

Autores População/
Amostra

Intervenção Comparador Desfecho 
Primário/
Medidas

Resultados principais Conclusão

Macêdo et 
al.24

HTLV-1/ n= 
49 (31 mu-
lheres e 18 
homens)

Alongamento e fortale-
cimento muscular: 1 a 3 
séries de 10 repetições 
com intervalo de 1 mi-
nuto entre as séries. 2 
vezes por semana/ 45-
50 minutos

Protocolo de 
e x e r c í c i o s 
guiados por 
livros de exer-
cícios
e grupo de 
controle

Intensidade 
da dor: BPI

Não houve diferenças en-
tre os grupos

O protocolo de exercício 
testado gerou um peque-
no grau de alívio da dor, 
porém não afetou aspec-
tos de reações a dor ou 
qualidade de vida

De Oliveira 
et al.40

Chikungun-
ya/ n= 42 
(39 mulhe-
res e 3 ho-
mens)

Pilates: 12 semanas 
com 2 sessões/semana, 
50’’, intensidade de leve 
a moderada 

Cuidados clí-
nicos

Intensidade 
da dor: 

Na análise intragrupo, foi 
observada uma melhora 
significativa na intensida-
de da dor após 24 ses-
sões de Pilates

Pacientes na fase crôni-
ca da febre de Chikun-
gunya que participaram 
do treinamento de Pi-
lates tiveram sua dor 
reduzida, melhoraram a 
capacidade funcional e 
a qualidade de vida sem 
o surgimento de efeitos 
adversos

Patrício et 
al.25

HTLV-1/ n= 
28 (9 ho-
mens e 17 
mulheres)

GCT: Exercícios senso-
riais-motores aplicados 
através de um jogo vir-
tual acoplado ao Nin-
tendo Wii® (20’’/ 2 vezes 
por semana, totalizan-
do 10)

CTG: proto-
colo iniciado 
após 10 se-
manas

Intensidade 
da dor: BPI

Não houve diferenças en-
tre os grupos

O treinamento com jogos 
virtuais não melhorou a in-
tensidade da dor

Neumann 
et al.41

Chikungun-
ya/ n= 31 
(28 mulhe-
res e 3 ho-
mens)

Exercícios progressivos 
de resistência: 2 con-
juntos de 8 repetições 
totalizando 8 exercícios 
por sessão, 2 vezes/se-
mana, por 50’’.

Te le fonema 
sobre sinto-
mas e uso de 
fármacos

Intensidade 
da dor: EAV

Diminuição significativa da 
intensidade da dor após a 
intervenção (p: 0,01)

A intensidade da dor é 
significativamente redu-
zida para pacientes na 
fase crônica da Chikun-
gunya que realizaram 
exercícios progressivos 
de resistência durante 12 
semanas

HR máx = frequência cardíaca máxima; VO2 máx = máximo consumo de oxigênio; FSS = Escala de Gravidade da Fadiga; FIS = Escala de Impacto da Fadiga; EAV 
= Escala analógica visual; POMS 30 = Perfil dos estados de humor; TCC = Terapia Cognitiva Comportamental; CIS20-F = Escala de Gravidade de Fadiga = Lista 
de Verificação de Força Individual; BPI = Inventário Breve da Dor; AE = Exercício Aeróbico; PRE = Exercícios de Resistência; EVN = Escala Visual Numérica; GCT = 
Grupo de Controle de Teste.

também demonstraram ser benéficos para melhorar a fadiga, tan-
to supervisionados como em casa35. Também nesta população, 
o treinamento aeróbico domiciliar foi testado utilizando um ci-
cloergômetro, combinado com o fortalecimento muscular e exer-
cícios funcionais adaptados individualmente, em comparação 
com a Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) e tratamentos 
habituais; entretanto, não houve diferença significativa entre os 
grupos na redução da fadiga ou na melhora das atividades em 
pacientes com síndrome pós-polio sofrendo de fadiga grave37.
Os estudos que preencheram os critérios de inclusão foram ava-
liados de acordo com cinco domínios do Rob 2: enviesamento 
no processo de randomização, desvios das intervenções pretendi-
das devido à falta de dados de resultados, medição de resultados 
e seleção dos resultados relatados. Os estudos apresentaram um 
alto risco de viés na totalidade, no qual o viés das intervenções 
pretendidas foi o que apresentou o maior percentual, seguido 
pelos dados de resultados faltantes e a seleção dos resultados re-
latados (Figura 2). Ao final, quatro artigos mostraram um baixo 
risco de viés em todos os domínios25,27,40,41, um estudo classificou 
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 Baixo risco de viés  Algumas preocupações  Alto risco de viés

0% 25% 50% 75% 100%

Viés resultante do processo de randomização

Viés resultante de desvios das intervenções pretendidas

Viés resultante de dados de desfecho ausentes

Viés na medição do desfechos

Viés na seleção do resultado relatados

Viés geral

Figura 3. Resumo da qualidade metodológica: avaliação dos julga-
mentos dos autores sobre cada domínio para os estudos incluídos.
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Borges et al.38

Jaggers et al.36

Koopmanet al.37

Macêdo et al.24

Maharaj e  
Yakasai27

Neumann et al.41

de Oliveira et al.40

Oncu, Durmaz e 
Karapolat35

Parker, Jelsma e 
Stein39

Patrício et al.25

Smith et al.34

Figura 2. Qualidade metodológica: análise do julgamento dos autores sobre cada estudo apresentado como porcentagem.

o viés como “algumas preocupações “38 e outros reportaram alto 
risco de viés (Figura 3). 
Foram identificados oito estudos com métodos adequados de 
randomização, o que deixou claro como o processo ocorreu. 
Entretanto, três artigos24,34,36, mostraram algumas preocupações 
neste domínio, seja por falta de informações ou por métodos 
inadequados de randomização. Cinco artigos que contemplavam 
as intervenções pretendidas foram analisados, enquanto quatro 
apresentaram itens a serem questionados por cegamento, nos 
quais algumas das intervenções aplicadas, notadamente, não 
foram possíveis de serem realizadas. Entretanto, dois estudos 

sugeriram alto risco34,36, pois tanto os participantes quanto os 
avaliadores estavam cientes da conduta utilizada, além do fato de 
que não estava relacionada ao contexto do estudo.
Entre os 11 estudos, um foi classificado como de alto risco36 no 
domínio “Viés devido à falta de dados de desfecho”, pois não 
compreendia todas as informações dos dados dos participantes, e 
outro com “algumas preocupações”34 devido à perda destes dados 
que provavelmente poderiam depender dos valores reais. Den-
tro do domínio “Viés na medição de desfechos”, a maioria dos 
estudos respondeu positivamente em relação aos instrumentos 
utilizados para avaliar o resultado. No entanto, em três artigos, os 
avaliadores provavelmente estavam cientes da intervenção recebi-
da pelos participantes, o que pode ter evidenciado vieses durante 
a avaliação. Um artigo mostrou múltiplas comparações, tanto em 
medições quanto em análise de dados, e não havia informações 
suficientes para esta avaliação, levantando algumas preocupa-
ções, tais como julgamento de domínio35,36,39. Ao final da análise 
de viés utilizando a ferramenta Rob 2, seis artigos foram classi-
ficados como de alto risco, um com “algumas preocupações” e 
quatro artigos foram julgados como de baixo risco, pois todos os 
domínios foram julgados com este algoritmo.
Para o resultado da intensidade da dor, foi possível incluir 7 estudos 
para esta meta-análise que avaliaram o efeito do exercício físico em 
indivíduos com dor crônica após infecções virais, com um total de 
395 participantes24,25,27,38-41. Em geral, não houve diferença signifi-
cativa entre os grupos, apesar da tendência a favor da intervenção; 
nos subgrupos HIV e HTLV não houve diferença; e no subgrupo 
Chikungunya ambos os estudos foram positivos, demonstrando 
uma redução significativa da dor40,41. Quanto à análise geral da he-
terogeneidade, esta foi substancial entre os estudos analisados (I²: 
68%), principalmente no subgrupo HTLV (I²: 71%) (Figura 4).
De acordo com o sistema GRADE, os estudos com o desfecho 
da fadiga foram classificados como de baixa evidência tanto com 
a intervenção do exercício aeróbico como quando foi realizado o 
treinamento de resistência. Para o resultado da dor, o exercício 
aeróbico ou combinado com o treinamento de resistência foram 
considerados de baixa evidência, assim como o exercício de con-
trole realizado com o método da realidade virtual. Entretanto, o 
treinamento de resistência mostrou evidências moderadas para o 
controle da dor após infecções virais (Tabela 2).
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Figura 4. Forest-plot comparando o efeito dos exercícios físicos com um grupo de controle.
DP = desvio padrão; IC = intervalo de confiança

  Exercício Controle  
Diferença média 

padrão Diferença média padrão
Estudo ou Sub grupo Média DP Total Média DP Total Peso IV, Aleatório, 95% IC IV, Aleatório, 95% IC
1.1.1 HIV                
Maharaj e Yakasai27 1,78 3,38 45 3,58 12,83 47 14,2% -0,19 [-0,60, 0,22]
Maharaj e Yakasai27 2,1 3,94 44 3,58 12,83 47 14,2% -0,15 [-0,56, 0,26]
Parker, Jelsma e Stein39 2,71 3,21 12 1,1 2,45 15 10,0% 0,56 [-0,22, 1,33]
Subtotal (95% CI)     101     109 38,4% -0,05 [-0,40, 0,30]
Heterogeneidade: Tau2 = 0,03; Chi2 = 2,97, df = 2 (P = 0,23); I2 = 33%
Teste para efeito geral: Z = 0,28 (P = 0,78)

1.1.2 HTLV
Borges et al.38 3,45 2,54 11 7,5 2,51 11 8,1% -1,54 [-2,52, -0,57]
Macêdo et al.24 3,88 3,85 16 4,42 3,52 15 10,8% -0,14 [-0,85, 0,56]
Macêdo et al.24 4,53 3,48 18 4,42 3,52 15 11,0% 0,03 [-0,65, 0,72]
Patrício et al.25 6,46 2,84 13 5,92 3,27 13 10,1% 0,17 [-0,60, 0,94]
Subtotal (95% CI) 58 54 40,0% -0,31[-0,96, 0,35]
Heterogeneidade: Tau2 = 0,29; Chi2 = 8,61, df = 3 (P = 0,03); I2 = 65%
Teste para efeito geral: Z = 0,92 (P = 0,36)

1.1.3 Chikungunya
Neumann et al.41 4,64 2,6 15 6,5 1,7 16 10,4% -0,83 [-1,57, -0,09]
de Oliveira et al.40 4,4 2,4 22 7,8 2,4 20 11,1% -1,39 [-2,07, -0,71]
Subtotal (95% CI) 37 36 21,5% -1,13 [-1,68, -0,58]
Heterogeneidade: Tau2 = 0,03; Chi2 = 1,19, df = 1 (P = 0,28); I2 = 16%
Teste para efeito geral: Z= 4,05 (P < 0,0001)

Total (95% CI) 196 199 100,0% -0,35 [-0,74, 0,03]

Heterogeneidade: Tau2 = 0,23; Chi2 = 26,02, df = 8 (P = 0,001); I2 = 69%
Teste para efeito geral: Z = 1,80 (P = 0,07)
Teste para diferenças entre subgrupos: Chi2 = 10,69; df = 2 (P = 0,005); I2 = 81,3%

Favorece [controle]Favorece [exercício]
-4 -2 0 2 4

Tabela 2. Qualidade das evidências de exercício para dor e fadiga após infecções virais

Resumo dos achados Resumo dos achados

Nº de participantes (estudos) Risco de 
viés

Inconsistência Falta de 
direção

Imprecisão Certeza geral 
de evidência

Resumo dos achados

Fadiga
2 ECR
Grupo de exercícios aeróbicos:
n= 34
Grupo Controle
n = 43

Sérioa Sériob Não sério Muito sérioc ⊕◯◯◯
MUITO 
BAIXO

Há muito pouca evidência de 
que o exercício aeróbico seja 
eficaz no controle da fadiga 
após uma infecção viral. 

Fadiga
2 ECR
Grupo de exercícios de resis-
tência:
n = 46
Grupo Controle
n = 42

Sérioa Sériob Não sério Muito sérioc ⊕◯◯◯
MUITO 
BAIXO

Há muito baixa qualidade de 
evidência de que o exercício de 
resistência seja eficaz no con-
trole da fadiga após a infecção 
viral.

Dor
1 ECR
Grupo de exercícios aeróbicos:
n = 12
Grupo Controle
n = 15

Sérioa Seriousb Não sério Sérioc ⊕⊕◯◯
BAIXO

Há baixa qualidade de evidên-
cia de que o exercício aeróbico 
seja eficaz no controle da dor 
após a infecção viral.

Dor
4 ECR
Grupo de exercícios de resis-
tência:
n = 82
Grupo Controle
n = 61

Não sério Sériob Não sério Sérioc ⊕⊕⊕◯
MODERADO

Há uma qualidade moderada 
de evidência de que o exercí-
cio de resistência seja eficaz no 
controle da dor após a infecção 
viral.

Continua...
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DISCUSSÃO

Para o conhecimento dos autores, esta foi a primeira revisão siste-
mática que procurou investigar o efeito dos exercícios sobre a dor 
ou a fadiga após infecções virais. Foi possível revelar que exercícios 
progressivos de resistência combinados com treinamento aeróbico 
promovem uma diminuição na intensidade da dor e da fadiga. Atra-
vés da meta-análise, foi demonstrado que exercícios progressivos de 
resistência são eficazes na redução da intensidade da dor na popula-
ção após a Chikungunya41 e que o método Pilates é eficaz no con-
trole da dor na população pós-HTLV (38) e Chikungunya40. Para a 
fadiga, no entanto, não foi possível realizar uma meta-análise devido 
à heterogeneidade dos resultados avaliados, embora em cada um dos 
quatro ensaios clínicos selecionados os resultados individuais sejam 
favoráveis ao grupo de exercícios.
Com relação ao resultado da intensidade da dor, observou-se uma 
heterogeneidade substancial entre os estudos. As amostras são pe-
quenas e os protocolos aplicados são muito diversos, o que pode 
explicar este fenômeno. Na análise de risco de viés, as falhas são ob-
servadas principalmente nos domínios relacionados às intervenções 
testadas, seleção dos resultados relatados e dados ausentes na meto-
dologia aplicada. A única população na qual a meta-análise mos-
trou resultados estatisticamente significativos foi a de Chikungunya, 
com um grande tamanho de efeito e baixa heterogeneidade entre os 
dois ensaios clínicos incluídos. Programas de exercícios de força e 
resistência demonstraram efeitos similares envolvendo adultos com 
dor lombar crônica42. Dessa maneira, os resultados confirmam que 
o processamento da dor é modificado por meio dos exercícios, redu-
zindo a percepção de intensidade.
O método Pilates foi aplicado tanto à população com Chikungun-
ya quanto a um grupo de pessoas com HTLV-1. Os resultados de 
ambos os estudos relataram alta eficácia na redução da dor, com os 
maiores tamanhos de efeito observados na presente meta-análise38,40. 
As sessões foram realizadas duas vezes por semana, com exercícios 
envolvendo coordenação, flexibilidade, controle, força e equilíbrio, 
realizados no ritmo da respiração diafragmática, respeitando os prin-

cípios do método. Os protocolos utilizavam tanto a modalidade de 
chão quanto os exercícios realizados em equipamentos com molas, 
típicos do método. 
Um protocolo de Pilates também foi comparado aos tratamentos 
habituais e ao tratamento farmacológico e mostrou uma melhora 
significativa na dor lombar crônica em adultos sem vírus associa-
dos. No entanto, neste mesmo estudo, ao comparar o Pilates com 
outros tipos de exercícios, foi observada uma menor eficácia na re-
dução da dor a curto prazo38,40.  Assim, embora os ensaios clínicos 
demonstrem a eficácia do método Pilates, não é possível reivindicar 
superioridade sobre outras formas de exercício44. Por este motivo, 
mais modalidades de exercícios terapêuticos devem ser testadas para 
o tratamento da dor associada a vírus, e uma recomendação baseada 
em níveis de evidência para sua modalidade não é possível.
Para o resultado da fadiga, o alto nível de heterogeneidade entre es-
tudos tornou impossível a realização de uma meta-análise. A fadiga, 
medida pelo tempo na esteira em minutos em pessoas infectadas 
pelo HIV, foi reduzida com segurança após 12 semanas de treina-
mento aeróbico realizado a 60-80% da frequência cardíaca máxi-
ma34. Em uma meta-análise envolvendo sete ensaios randomizados 
controlados com indivíduos com síndrome de fadiga crônica, em 
comparação com os controles, o efeito foi relevante em exercícios 
aeróbicos, tais como caminhada, natação, ciclismo ou dança. Os 
grupos de controle das meta-análises acima mencionadas utilizadas, 
entre outros, foram os tratamentos habituais, a Terapia Cognitivo-
-Comportamental (TCC) e o tratamento farmacológico; nos quais 
houve uma redução significativa da fadiga após o tratamento com 
exercícios aeróbicos45. No presente estudo, os resultados foram me-
didos usando diferentes escalas e não foi possível apresentar dados 
conclusivos. De todo modo, esta modalidade de exercício parece ser 
promissora no tratamento da fadiga crônica e, portanto, um maior 
número de ensaios clínicos precisa complementar sua avaliação.
O treinamento aeróbico combinado com exercícios de flexibilida-
de foi comparado com exercícios em casa, guiados por um livreto 
na população com síndrome pós-polio. Constatou-se que ambas 
as possibilidades melhoraram a fadiga após um programa regular 

Tabela 2. Qualidade das evidências de exercício para dor e fadiga após infecções virais – continuaçao

Resumo dos achados Resumo dos achados

Nº de participantes (estudos) Risco de 
viés

Inconsistência Falta de 
direção

Imprecisão Certeza geral 
de evidência

Resumo dos achados

Dor
1 ECR
Grupo de exercício aeróbico + 
resistência:
n = 89
Grupo Controle
n = 47

Não sério Sériob Não sério Sérioc ⊕⊕◯◯
BAIXO

Há baixa qualidade de evidên-
cia de que o exercício aeróbico 
e o exercício de resistência se-
jam eficazes no controle da dor 
após infecção viral.

Dor
1 ECR
Exercício do Grupo Controle:
n = 13
Grupo Controle
n = 13

Não sério Sériob Não sério Sérioc ⊕⊕◯◯
BAIXO

Há evidências de baixa qua-
lidade de que o exercício de 
controle pelo método da reali-
dade virtual seja eficaz no con-
trole da dor após a infecção 
viral.

ECR = Ensaio Clínico Randomizado
a. Estudo avaliado com alto risco de viés em um domínio da Rob2.
b. Sem diferença estatística entre os grupos
c. Tamanho da amostra pequena
⊕⊕◯◯ representa a classificação obtida nas categorias avaliadas (risco de enviesamento, inconsistência, falta de direção, imprecisão).
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de exercícios35. Na mesma população, o treinamento aeróbico foi 
usado em combinação com fortalecimento muscular e exercícios 
funcionais. Em comparação aos tratamentos habituais, os exercícios 
não foram superiores ao grupo de controle na redução da fadiga em 
pacientes com fadiga intensa37. 
Semelhante à síndrome pós-polio, na população com HIV, a com-
paração do exercício aeróbico com o fortalecimento muscular dos 
membros superiores não mostrou eficácia36.  Um estudo que avaliou 
o treinamento aeróbico sobre fadiga em pessoas com esclerose múl-
tipla encontrou um pequeno efeito positivo após a intervenção, não 
resultando em melhoras clinicamente significativas46. Outro estudo 
mostrou que a fadiga diminuiu significativamente em indivíduos 
com câncer que faziam exercícios em comparação com o grupo con-
trole. Os autores acreditam que os resultados podem ser devidos à 
redução da inflamação, ganho de massa muscular ou força, melhora 
na capacidade funcional e saúde mental47. 
Os resultados do presente estudo apontam para uma maior eficá-
cia na combinação de exercícios aeróbicos e de resistência, princi-
palmente porque os pacientes, após uma infecção viral, geralmente 
apresentam ambos os sintomas. Vale mencionar que as diferenças 
neurofuncionais em cada uma das populações nas quais os proto-
colos foram testados podem justificar as divergências nos resultados, 
abrindo uma questão sobre a eficácia dos exercícios na COVID-19 
que também deveriam ser testados em ensaios clínicos específicos 
para esta população.
A COVID-19 é uma infecção viral que deixou pessoas com sin-
tomas persistentes, tais como dor e fadiga, mesmo após três meses 
de remissão12,13; sintomas comuns de infecções virais nos estudos 
incluídos nesta revisão sistemática. Um grupo de trabalho foi pu-
blicado pelos líderes europeus Respiratory Society (ERS - Sociedade 
Respiratória) e  American Thoracic Society (ATS -  Sociedade Torácica 
Americana), que reiteram a importância da atividade física em pa-
cientes que foram hospitalizados com a COVID-19.
Foram recomendados48 exercícios de baixa a moderada intensi-
dade, essencialmente entre a sexta e a oitava semana após a alta, 
com monitoramento da saturação periférica de oxigênio. Um 
programa de reabilitação pós-COVID-19, baseado no Consenso 
de Especialistas, foi testado em um estudo preliminar, resultan-
do na redução da fadiga destes indivíduos. Exercícios aeróbicos, 
como caminhada ou esteira, foram realizados, seguidos por trei-
namento de força muscular em membros superiores e inferiores 
e discussões educacionais. A fadiga foi avaliada pela Chronic Di-
sease Therapy Fatigue Scale (FACIT - Escala de Fadiga da Terapia 
de Doenças Crônicas) com redução estatisticamente significativa 
dos sintomas nos participantes33. Como a literatura para a po-
pulação pós-infecção viral é escassa e muito nova para a CO-
VID-19, este estudo é relevante e pode inspirar estudos nesta 
população, desde que os protocolos de exercícios terapêuticos 
sejam testados em ensaios clínicos randomizados.
A limitação deste estudo reside nas bases de dados que não cobrem 
muitos estudos em chinês, uma população que provavelmente deve 
ter estudos interessantes sobre exercícios para tratar a dor e a fadi-
ga, inclusive para casos de COVID-19. Como perspectivas futuras, 
mais ensaios clínicos randomizados devem ser realizados nesta po-
pulação para um nível mais elevado de evidência desta resposta clíni-
ca de melhora da dor e da fadiga após exercícios físicos.

CONCLUSÃO

Pode-se concluir que os exercícios para o tratamento da fadiga mos-
tram evidências muito baixas, enquanto os exercícios de resistência 
mostraram provas moderadas para o resultado da dor. Embora a se-
gurança e eficácia dos protocolos não possam ser garantidas devido à 
falta de dados na literatura que garantam um alto nível de evidência 
para sua recomendação, os exercícios de resistência devem ser testa-
dos em ensaios clínicos envolvendo esta população. Exercícios são 
intervenções de baixo risco e baixo custo que podem ser úteis no 
tratamento do grande número de indivíduos que podem ser afeta-
dos por estas condições.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor pode ser influencia-
da pelo período de internação hospitalar, acarretando diferentes 
prejuízos ao paciente. Os profissionais devem coletar e registrar 
adequadamente esse dado para tratar a dor. O objetivo deste es-
tudo foi investigar as diferentes características da dor em pacien-
tes hospitalizados. 
MÉTODOS: Foi realizada uma revisão sistematizada nas bases 
de dados Medline, LILACS e Pubmed, com base nos descritores 
“dor” AND “pacientes” AND “internados” com seus respectivos 
termos em inglês até outubro de 2020. Encontrou-se, no total, 
2.085 artigos, dos quais 2.064 passaram por criteriosa avaliação 
e 20 foram selecionados para compor esta revisão com base nos 
critérios de inclusão e exclusão delineados. 
RESULTADOS: A dor é mais comum e mais intensa em alas de 
pós-operatórios (90,8%) e de cuidados paliativos, sobretudo, é 
frequentemente relatada por mulheres jovens. Tem duração su-
perior a três meses em muitos pacientes e interfere nas atividades 
de vida diária. Uma adequada analgesia representa grande im-
portância nesse cenário. Os instrumentos unidimensionais são 
mais utilizados para avaliar a dor em hospitais. Chama atenção a 
ausência ou omissão de terapias não farmacológicas para o ma-
nejo da dor, a qual pode ser considerada uma alternativa segura 
sem aumentar o uso de fármacos. 
CONCLUSÃO: A dor se mostrou muito presente e intensa em 
pacientes hospitalizados, demonstrando haver falha nos protoco-
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los hospitalares de analgesia em todo o mundo. Por sobrecarga de 
trabalho dos profissionais, a dor ainda é subavaliada.
Descritores: Dor, Hospitalização, Pacientes internados, Revisão.  

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain can be influenced 
by the period of hospital stay, causing different losses to the pa-
tient. Professionals must properly collect and record this data to 
treat pain. The aim of this study was to investigate the different 
characteristics of pain in hospitalized patients.
METHODS: A systematic review was carried out in the Me-
dline, LILACS and Pubmed databases, based on the descriptors 
“pain” AND “patients” AND “hospitalized” with their respective 
terms in Portuguese until October 2020.  A total of 2,085 arti-
cles were found, of which 2,064 underwent careful evaluation 
and 20 were selected to compose this review based on the inclu-
sion and exclusion criteria outlined. 
RESULTS: Pain is more common and more severe in posto-
perative (90.8%) and palliative care wards, above all, it is fre-
quently reported by young women. It lasts for more than three 
months in many patients and interferes with activities of daily 
living. Adequate analgesia is of great importance in this scena-
rio. One-dimensional instruments are most commonly used to 
assess pain in hospitals. Attention is drawn to the absence or 
omission of non-pharmacological therapies for pain manage-
ment, which can be considered a safe alternative without in-
creasing the use of drugs.
CONCLUSION: Pain is very present and severe in hospitalized 
patients, demonstrating a failure in hospital analgesia protocols 
worldwide. Due to the work overload of professionals, pain is 
still under-evaluated.
Keywords: Inpatients, Hospitalization, Pain, Review. 

INTRODUÇÃO

A dor é definida como uma experiência sensitiva e emocional de-
sagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão 
tecidual real ou potencial. O relato de uma pessoa sobre uma ex-
periência dolorosa deve ser respeitado, uma vez que a dor é sempre 
pessoal, podendo ser influenciada por fatores biológicos, psicológi-
cos e sociais1.
A dor é considerada um problema de saúde universal, sendo trans-
versal a várias doenças. Sua subjetividade gera dificuldade em descre-
vê-la e, se não for tratada, pode conduzir a vários efeitos adversos2. 
Tendo em vista as diferentes formas de percepção e apreciação da 
dor, que mudam de pessoa para pessoa, é fundamental que os profis-
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sionais se atentem a esse fenômeno para melhor avaliação e atenção 
integral aos pacientes3.
A falta de instrumentos objetivos para mensurar a dor ou possíveis 
erros que podem provir de uma subavaliação podem comprometer 
a qualidade de assistência, além de contribuir para morbidades e au-
mento do tempo de internação4. Durante a internação, os pacientes 
são expostos a variadas situações e fatores que podem influenciar a 
forma com que a dor é percebida, o que pode resultar em melhora 
ou piora da queixa5. 
Estima-se que a prevalência mundial de dor crônica (DC) é de 
10,1% a 55,5% e, segundo a International Association for the Study of 
Pain (IASP), a média é de 35,5%6. No Brasil, existem poucos estu-
dos epidemiológicos, impossibilitando uma estimativa precisa e ho-
mogênea, entretanto algumas pesquisas confirmam que a incidência 
de DC é semelhante à estimada pela IASP, variando de 29,3% a 
73,3%, afetando cerca de 40% de adultos e idosos, com predomi-
nância para o sexo feminino e região dorsal/lombar7,8. Também se 
sabe que a principal causa relatada por pacientes nos atendimentos 
ambulatoriais é a DC9. 
O presente estudo contribui para a ampliação do conhecimento da 
dor hospitalar. Investigar essa temática permite compreender a hete-
rogeneidade do assunto nos diferentes hospitais do mundo. A falta de 
uniformidade na abordagem da dor nesse contexto motiva a explorá-
-lo e orientar os leitores para a necessidade de discussões mais robustas 
e pesquisas clínicas com ações educativas, avaliativas e intervencionis-
tas, considerando as particularidades do ambiente hospitalar. 
O objetivo deste estudo foi determinar as diferentes características 
da dor em pacientes hospitalizados. 

MÉTODOS

Trata-se de uma revisão narrativa com busca sistematizada refe-
rente à dor em pacientes internados, com a finalidade de reunir 
e sintetizar as evidências encontradas em artigos originais sobre o 
tema em questão.
A revisão abrangeu apenas publicações disponíveis na íntegra nas ba-
ses de dados Medline, LILACS e Pubmed. Os descritores definidos 
no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e no MeSH (Medical 
Subject Headings) foram: “dor” AND “pacientes” AND “internados” 
com seus respectivos descritores em inglês.
Os critérios de inclusão foram estudos originais que retratassem a 
dor em ambiente hospitalar, que envolvessem apenas adultos com 
dor, sem comorbidades, disponíveis gratuitamente na íntegra nas 

bases de dados e idiomas selecionados, publicados no período de 
2015 a outubro de 2020, a serem avaliados por dois autores inde-
pendentes. Os critérios de exclusão foram artigos repetidos, outras 
revisões de literatura, trabalhos cuja população estudada fosse com-
posta por crianças ou por idosos, pesquisas sobre a eficácia de trata-
mentos experimentais, artigos publicados fora do recorte temporal e 
artigos que citassem dor em pacientes não hospitalizados.

RESULTADOS

Um total de 2.085 artigos passou por três etapas: (1) análise de tí-
tulos, (2) análise de resumos e (3) análise de objetivos. Após esse 
processo, restaram 1.037 publicações, sendo então filtradas confor-
me os critérios de inclusão estabelecidos: 1.017 publicações foram 
excluídas, 11 por não apresentarem texto completo disponível, 3 por 
estarem duplicados, 422 por não terem sido publicadas dentro do 
recorte temporal estabelecido, 278 cuja população pesquisada era 
composta de crianças ou idosos, 157 que pesquisaram tratamentos 
para a dor e 94 que retratavam dor em pacientes não hospitalizados. 
Além disso, também foram excluídos 52 artigos de revisão. Final-
mente, 20 estudos contemplaram os critérios de inclusão (Figura 1). 
Os estudos apresentam grande variação quanto ao tamanho amos-
tral, sendo que as menores amostras são de 16 participantes, en-
quanto a maior é de 88 mil escores de dor. Além disso, objetivos e 
avaliações da dor também divergem de um para outro. Os artigos 
selecionados foram organizados e estão evidenciados na tabela 1.

Figura 1. Fluxograma da seleção dos artigos
ET = estudo transversal; ER = estudo retrospectivo; ECRC = ensaio clínico rando-
mizado controlado; ED = estudo descritivo; EPI = estudo piloto de intervenção; EQ 
= estudo qualitativo; EO = estudo observacional; EE = estudo experimental.

Artigos encontrados (n = 2.085)

Após exclusão

Medline (n = 480)

Medline (n = 9)
ET (n = 6)
ER (n = 2)

ECRC (n = 1)

LILACS (n = 2.425)

LILACS (n = 5)
ET (n = 3)
ED (n = 1)
EPI (n = 1)

Pubmed (n = 1.383)

Pubmed (n = 6)
EQ (n = 2)
EO (n = 2)
ET (n = 1)
EE (n = 1)

Tabela 1. Síntese dos estudos selecionados

Autores Tipo de estudo e 
amostra

Objetivo Resultados

Hoogervorst-
Schilp et al.10

Estudo 
retrospectivo 
n = 3.895 
participantes

Examinar a conformidade com ava-
liação da dor no pós-operatório de 
pacientes após a implementação de 
um programa nacional de segurança.

Em 12% dos pacientes no pós-operatório a dor foi mensurada 3 
vezes ao dia, todos os 3 dias completos após a cirurgia. Em 53% 
dos pacientes, a dor foi medida uma vez por dia pelo mesmo pe-
ríodo. A conformidade foi maior em hospitais gerais comparados a 
hospitais de ensino terciário e acadêmicos. 

Van Hecke et 
al.11

Estudo 
transversal
n = 351 
pacientes e 304 
enfermeiros

Avaliar a intensidade da dor e exami-
nar sua associação com o paciente, 
enfermeiros e relacionada ao siste-
ma barreiras / facilitadores para o 
tratamento da dor.

A dor média de todos os pacientes em todas as enfermarias foi 
de 2,2. Uma associação independente significativa foi encontrada 
entre maior intensidade de dor e idade mais jovem. 

Continua...
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Tabela 1. Síntese dos estudos selecionados – continuação

Autores Tipo de estudo e 
amostra

Objetivo Resultados

Peng et al.12 Estudo 
transversal 
n = 2.293 
participantes

Esclarecer as características epide-
miológicas da dor e fatores relacio-
nados em pacientes hospitalizados 
no sudoeste da China. 

A incidência de dor foi de 57,4% em todos os pacientes interna-
dos em repouso, sendo 62,1% dor aguda e 37,9% persistente e 
crônica. Entre os pacientes cirúrgicos, 90,8% queixaram-se de dor 
aguda em repouso e 97,1% em movimento, ocorrendo predomi-
nantemente (95,2%) em locais cirúrgicos. Idade, menor nível de 
escolaridade, cirurgia e história de tabagismo foram fatores asso-
ciados ao aumento da duração e da gravidade da dor pós-opera-
tória e dor não cirúrgica.

Mikan et al.13 Estudo 
transversal
n = 404 
participantes 

Esclarecer a associação entre dor e 
QV de pacientes japoneses usando 
uma escala de QV específica para 
câncer em três ambientes: um ser-
viço de oncologia ambulatorial, en-
fermaria de oncologia e unidades de 
internação de cuidados paliativos.

Os resultados mostram que a dor tem uma associação com a QV, 
tendo moderada influência em aspectos como funcionamento fí-
sico, fadiga, insônia, dispneia e no funcionamento emocional. A 
associação com a dor foi menor para os pacientes da unidade de 
cuidados paliativos em comparação com os pacientes ambulato-
riais e internados na enfermaria. 

Wang et al.14 Estudo de coorte 
retrospectivo
n = 88.133 
escores de dor

Caracterizar as tendências de DCS 
entre pacientes com câncer e exa-
minar as suas diferenças na preva-
lência em hospitalizações repetidas.

Houve tendência de redução da 1ª para a 18ª internação. Houve 
diminuição robusta na prevalência de DCS da 1ª para a 5ª inter-
nação. A prevalência de dor intensa foi significativamente maior 
durante a 1ª do que durante a 5ª internação. 

Porta-Sales 
et al.15

Estudo 
transversal
n =1.064 
participantes

Avaliar a frequência, tipo e carac-
terísticas da dor no câncer em pa-
cientes adultos, incluindo pacientes 
internados e ambulatoriais.

A frequência da dor foi de 55,3%. A dor foi menos frequente em 
pacientes ambulatoriais (41,6%) do que internados (64,7%), em-
bora a duração mediana da dor tenha sido maior em pacientes 
ambulatoriais (20 versus 6 semanas). 

Jabusch et 
al.16

Estudo 
transversal 
n = 88 
participantes 

Quantificar a prevalência de dor en-
tre pacientes adultos internados e o 
grau de interferência da dor nas ati-
vidades diárias.

A prevalência de dor foi de 70,4%, sendo que a média da inten-
sidade foi 3,76. A pontuação média de interferência da dor nas 
atividades diárias foi de 4,56. O local de dor mais frequentemente 
identificado foram às extremidades inferiores (28%).

Valkering et 
al.17

Ensaio clínico 
randomizado 
controlado
n = 46 
participantes

Investigar o efeito da internação ver-
sus atendimento ambulatorial após a 
reconstrução do LCA quanto ao re-
sultado funcional, experiência de dor 
pós-operatória e taxa de readmissão. 

O atendimento ambulatorial após a reconstrução do LCA produz 
experiência de dor pós-operatória e resultados funcionais compa-
ráveis ao atendimento hospitalar, sendo uma opção segura. Um 
protocolo analgésico simples prova ser suficiente. Não foram re-
gistradas readmissões relacionadas à dor.

Ambrogi et 
al.18

Estudo 
transversal 
n = 938 
participantes

Avaliar a prevalência, as característi-
cas, o manejo e determinar os fato-
res ligados à gravidade da DRC em 
um hospital universitário de Paris.

59% dos pacientes relataram dor nas últimas 24h e 58% expe-
rimentaram DRC nos 15 dias anteriores. Além disso, 37% dos 
procedimentos relataram dor intensa. A gravidade da DRC foi 
associada à longa hospitalização, punções invasivas não vascu-
lares, cateterização, mobilização, exame radiológico ou dor (24h 
anteriores) devido a cirurgia ou tratamento. Apenas metade dos 
pacientes receberam informações sobre o procedimento doloro-
so e o tratamento para a dor foi entregue em menos de um quarto 
dos casos.

Bernhofer et 
al.19

Estudo 
qualitativo 
fenomenológico
n = 16 
participantes

Desenvolver uma compreensão da 
experiência única de dor em pacien-
tes hospitalizados com um diagnós-
tico de admissão de DII e cuidados 
afins ou cirurgia.

Os pacientes com DII hospitalizados sentem-se desacreditados e 
mal compreendidos, possuem o desejo de dissipar o estigma de 
dor crônica e “carência” associados à doença, sentem frustração 
e dor constante, têm a necessidade de um cuidador com conhe-
cimento e compreensão sobre a doença além de relatarem que o 
enfermeiro é como um conector entre o paciente e o médico.

Dequeker et 
al.20

Estudo 
transversal
n = 35 
enfermeiras e 
351 pacientes 

Avaliar a concordância entre enfer-
meiro e pacientes hospitalizados em 
relação à intensidade da dor e bar-
reiras relacionadas ao paciente para 
o manejo da dor.

A nível individual, uma concordância moderada na avaliação 
da intensidade da dor foi encontrada entre os pacientes e en-
fermeiros, sendo maior para pacientes com dor leve e com dor 
intensa em comparação com sem dor e com dor moderada. 
Também foi encontrado maior nível de concordância quando 
os enfermeiros utilizaram uma escala validada para avaliar a 
intensidade da dor em comparação com enfermeiros usando 
apenas a experiência.

Erol et al.21 Estudo 
qualitativo 
descritivo 
n = 16 
participantes

Explorar as experiências de dor de pa-
cientes com câncer avançado e como 
eles lidam com a dor, além de apre-
sentar uma visão do gerenciamento 
da dor por abordagens dos enfermei-
ros na perspectiva dos pacientes.

Pacientes com câncer avançado com dor experimentaram ansie-
dade, desamparo, desesperança e muitas restrições na vida diária, 
bem como incapacidade de lidar com a dor. Quase metade dos 
pacientes não estavam satisfeitos com os cuidados dos enfermei-
ros em relação a dor e ao manejo da dor.

Continua...



Caracterização da dor em pacientes hospitalizados: revisão narrativa BrJP. São Paulo, 2022 jul-set;5(3):258-64

261

DISCUSSÃO

É crescente o consenso de preconização da dor como o quinto sinal 
vital, determinando que ela deve ser investigada, analisada e registra-
da com a mesma importância dada aos demais sinais vitais. A per-
cepção da dor é multidimensional, apresentando diversidade quanto 
à qualidade e intensidade sensorial, além de variáveis afetivo-emo-
cionais, e por isso vem apinhada de subjetividade30. 
Um fardo comum associado a toda e qualquer doença é a dor. Es-
tudo12, envolvendo pacientes de 17 hospitais da China, observou 

queixa dolorosa aguda em 90,8% dos participantes em repouso no 
pós-operatório, concluindo que a analgesia pós-operatória ainda 
precisa ser melhorada. A dor cirúrgica é um importante fator no 
ambiente hospitalar por ser mais intensa que a não cirúrgica e deve 
ser levada em consideração. 
Além disso, estudo16 mostrou que a prevalência de dor em adul-
tos hospitalizados ocorreu em taxas inaceitáveis. Dos 88 pacientes 
entrevistados, 70,4% relatam quadro álgico presente no momento 
do inquérito, desses, 30% relataram duração de dor menor que 7 
dias e 26% uma duração que superava três meses. Seus resultados 

Tabela 1. Síntese dos estudos selecionados – continuação

Autores Tipo de estudo e 
amostra

Objetivo Resultados

Işlekdemir e 
Kaya22

Ensaio clínico 
randomizado 
controlado
n = 138 
participantes

Determinar os efeitos da presença 
da família nos níveis de dor e ansie-
dade durante procedimentos invasi-
vos de enfermagem.

Os membros do grupo experimental e controle não diferiram com 
relação aos escores de dor e ansiedade durante a intervenção, 
concluindo que a presença da família não tem influência durante 
procedimentos invasivos de enfermagem. 

Harada, 
Tamura e 
Ota23

Estudo 
observacional 
prospectivo
n = 220 
participantes

Determinar a prevalência de DN em 
pacientes com câncer recebendo 
cuidados paliativos.

A prevalência de DN em pacientes com câncer terminal em unida-
des japonesas de cuidados paliativos foi de 18,6%. Em relação à 
causa, em 78% dos pacientes a DN foi devida ao crescimento do 
tumor, em 14,6% pela quimioterapia e em 4,9% pela radioterapia. 

Bellido-
Vallejo et al.24

Estudo de 
validação 
longitudinal 
observacional 
n = 73 
participantes

Avaliar as propriedades psicométri-
cas e a sensibilidade para medir a 
mudança no nível de dor da versão 
em espanhol da PLO ao avaliar a dor 
aguda em pacientes hospitalizados.

O estudo fornece evidências de confiabilidade, validade e sensi-
bilidade à versão em espanhol da PLO que se mostrou ser um 
instrumento multidimensional bem estruturado para avaliar a inten-
sidade da dor e aspectos comportamentais, emocionais e físicos 
associados. 

Rosa, 
Mendoza e 
Pontin25

Estudo 
descritivo
n = 50 
participantes

Traçar o perfil epidemiológico e iden-
tificar os desfechos hospitalares de 
pacientes submetidos à correção ci-
rúrgica de escoliose neuromuscular.

O tempo de internação médio foi de 10,8 dias e 52% dos pacientes 
apresentaram alguma complicação, como a obstipação. A infec-
ção de local cirúrgico esteve presente em 12% da amostra, 42% 
apresentaram dor moderada à intensa e 2% não cumpriram as me-
tas de mobilidade propostas.

Fermiano et 
al.26

Estudo piloto de 
intervenção 
n = 22 
participantes

Avaliar os níveis de dor em pacientes 
adultos internados em UTI, sedados, 
sob ventilação mecânica invasiva, 
antes, durante e após intervenção 
de fisioterapia respiratória.

Não houve diferenças significativas nas variáveis hemodinâmicas 
e na avaliação da dor dos pacientes críticos em nenhum dos mo-
mentos avaliados.

Panazzolo et 
al.27

Estudo 
transversal 
n = 336 
participantes

Avaliar o uso de analgésicos no pós-
-operatório imediato de pacientes 
assistidos em uma sala de recupera-
ção pós-anestésica, conforme o tipo 
de cirurgia realizada.

Um total de 42,8% dos pacientes fez uso de algum tipo de anal-
gésico. Entre os fármacos a classe mais utilizada foi analgésico 
opioides, destacando-se o uso de fentanil e remifentanil, para ci-
rurgias com anestesia geral, e morfina (0,2 mg) para anestesias 
subaracnoideas.

Bertoncello 
et al.28

Estudo 
transversal 
descritivo 
n = 24 
participantes

Conhecer a evolução da dor aguda 
do paciente internado na Unidade 
de Emergência de um Hospital de 
Ensino do Sul do País, com a utili-
zação da EVN, bem como avaliar e 
controlar a dor aguda do paciente, 
utilizando o instrumento proposto 
por McCaffery e Beebe.

Na primeira avaliação, 62,5% dos pacientes apresentavam dor in-
tensa e 37,5% dor moderada. Na segunda avaliação, houve pre-
dominância de dor moderada (54,17%) e aumento importante de 
pacientes que pontuaram a dor como leve (33,3%). O instrumento 
auxiliou o enfermeiro, no registro das ocorrências e evolução re-
lacionada à dor. Contudo, observaram-se fragilidades na sua uti-
lização.

Sousa-
Muñoz et 
al.29

Estudo 
observacional 
transversal
n = 115 
participantes

Avaliar a prevalência de dor e a ade-
quação da terapêutica analgésica 
administrada aos pacientes de um 
hospital universitário, assim como 
aferir a concordância entre o autor-
relato álgico e os dados registrados 
nos prontuários médicos em relação 
à manifestação dolorosa.

Verificou-se que 52,2% dos pacientes apresentavam dor intensa e 
33,9% dor moderada. Em apenas 39,1% e 36,1% dos prontuários, 
nos momentos de admissão e na evolução hospitalar, respectiva-
mente, foi registrada a informação sobre dor.
Encontrou-se índice de manejo da dor negativo em 82,6% dos 
pacientes. Observou-se prescrição inadequada em 78,3% dos pa-
cientes. Analgésicos não opioides e anti-inflamatórios não hormo-
nais foram usados em 87,8% dos pacientes, enquanto os opioides 
foram utilizados em apenas 14,7%.

QV = Qualidade de Vida; DCS = Dor Clinicamente Significativa; LCA = Ligamento Cruzado Anterior; DRC = Dor Relacionada ao Cuidado; DII = Doença Inflamatória 
Intestinal; DN = Dor Neuropática, PLO = Pain Level Outcome Scale; UTI = Unidade de Terapia Intensiva; EVN = Escala Verbal Numérica. 
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ainda mostraram importante relação entre dor e sua interferência 
nas atividades diárias. 
A prevalência de dor pós-operatória permaneceu consistentemen-
te alta (39%) durante as duas últimas décadas, mesmo após uma 
dose de fármaco analgésico9, e um dos fatores contribuintes para 
esse achado é a insuficiente medição da dor em hospitais. Quando 
a experiência dolorosa do paciente é totalmente compreendida, um 
melhor tratamento se torna possível. Pacientes com doença infla-
matória intestinal (DII) hospitalizados experimentam complicações 
físicas e psicológicas da dor (aguda e crônica), por isso os autores19 
entrevistaram 16 pacientes de diferentes idades, sexo, tempo de per-
manência no hospital e tempo de diagnóstico de DII, a fim de com-
preender a dor desses pacientes e cuidados ou cirurgias relacionadas.
O desfecho foi que esses pacientes apresentam complexas necessi-
dades físicas e emocionais, apresentam quadro álgico diário e frus-
tração com o controle da dor, além de relatarem sentimento de se-
rem desacreditados em relação à sua dor por enfermeiros e médicos. 
Também foram coletados19 vários relatos de sofrimentos desneces-
sários, porque o enfermeiro ou médico não estavam familiarizados 
com técnicas eficazes do controle da dor. Em contrapartida, quando 
a queixa foi ouvida e atendida adequadamente, houve relatos de 
conforto experimentados pelos pacientes após o uso do fármaco.
Somado a isso, os autores27 estudaram pacientes em pós-operatório 
imediato, constatando que analgésicos como o tramadol e a dipi-
rona foram os mais prescritos e utilizados para amenizar a queixa 
dolorosa relatada pelos pacientes na recuperação pós-anestésica. 
Também verificaram associação entre fazer uso de algum fármaco 
opioide no pós-operatório e não apresentar dor, mais uma vez re-
forçando a importância da prática anestésica para o bem-estar do 
paciente recém-operado.
Paralelamente, foram analisados31 registros de enfermagem em um 
hospital oncológico, observando-se anotações de presença de dor em 
mais de 71% dos prontuários que compuseram a amostra. Além 
disso, a prevalência de dor neuropática (DN) em pacientes japoneses 
com câncer terminal de uma unidade de cuidados paliativos foi de 
18,6%, segundo os autores23. A DN foi diagnosticada pelos autores 
de acordo com o algoritmo da IASP. 
A fim de examinar a experiência dolorosa de 16 pacientes hospita-
lizados com câncer avançado, os autores21 permitiram que falassem 
livremente, usando suas próprias palavras para descrever sua percep-
ção da dor. Os resultados mostraram que esses pacientes experimen-
tam ansiedade, desamparo, desesperança e muitas restrições na vida 
diária, bem como incapacidade de lidar com a dor. Para mais, foi 
mostrado que eles precisam de mais atenção dos enfermeiros, já que 
a maior parte da amostra não estava satisfeita com os cuidados rece-
bidos no que diz respeito ao enfrentamento da dor21.
Vale ressaltar que o profissional responsável pelo cuidado direto da 
sensação da dor é o enfermeiro, uma vez que permanece mais tempo 
próximo do paciente e deve, por isso, assumir o manuseio correto 
da dor, isto é, tornar a avaliação da dor uma prioridade, a fim de 
proporcionar alívio do sofrimento e melhora da qualidade de vida 
(QV) ao paciente oncológico33.
A associação entre dor e QV foi pesquisada no estudo13 em três 
ambientes de cuidados oncológicos: no ambulatório, na enferma-
ria e na unidade de cuidados paliativos. Os resultados para “dor 
média” ou “pior dor” foram semelhantes quando associados aos 

principais aspectos da QV, enquanto para “menor dor” a associa-
ção foi relativamente pequena. A dor tem uma associação com a 
QV física e emocional, sendo menor nos pacientes com câncer da 
unidade de cuidados paliativos do que nos pacientes ambulatoriais 
ou internados13. 
Um indivíduo geralmente prefere ter um membro da sua família 
presente durante intervenções médicas ou de enfermagem, por isso 
se presumia que a presença da família reduzia os níveis de ansie-
dade e dor dos pacientes. Entretanto, os autores22 pesquisaram 138 
pacientes alocados aleatoriamente em um grupo experimental (que 
contou com a presença da família) e em um grupo controle (que 
permaneceu sem nenhum familiar) e observaram que os estados de 
ansiedade e dor durante procedimentos invasivos de enfermagem 
não diferiram de um grupo para o outro, sendo assim, a presença 
da família não influencia esses escores, podendo, então, ser baseada 
puramente na preferência dos pacientes. 
Ademais, a intensidade de dor foi avaliada11 a fim de examinar sua 
associação com pacientes, enfermeiros e o sistema barreiras/facilita-
dores para o seu tratamento. A prevalência de dor encontrada nos 
pacientes das enfermarias incluídas na pesquisa foi de 64,4%, dos 
quais a maior parte (36,7%) apresentou dor leve. Dos enfermeiros 
que responderam ao questionário, mais da metade (66,8%) estimou 
seu conhecimento sobre a dor como “moderado”11. 
As principais barreiras percebidas pelos pacientes foram relutância 
para ingestão de fármacos opioides (51%), medo de efeitos adver-
sos (47%) e não querer ser um fardo para os enfermeiros (47%). 
Já em relação aos enfermeiros, a maior parte percebeu a dor como 
uma prioridade (92,4%) e relatou que há analgésicos na enfermaria 
(84,6%). A barreira percebida por 30,6% dos enfermeiros foi tempo 
insuficiente para ouvir o paciente11. 
Os resultados indicam que 12,1% da variação na intensidade de dor 
relatada pelos pacientes pode ser explicada em nível da enfermaria, 
significando que as melhorias no manejo da dor devem se concen-
trar tanto nos pacientes como nos profissionais de saúde, pois am-
bos contribuíram para essa variação. Este estudo11 identificou duas 
barreiras que explicam 10,7% de toda a variância, a saber, o nível 
educacional dos enfermeiros e o medo dos enfermeiros de efeitos 
adversos, ficando apenas uma pequena proporção de variação sem 
ser explicada. 
O estudo20 investigou as barreiras relacionadas ao paciente para o 
manejo da dor; 40,7% declaram ter dificuldade com a sua avalia-
ção e 37,9% relutância em relatar a dor. Entretanto, na percepção 
dos enfermeiros, esses percentuais foram 12,6% e 10,5%, respecti-
vamente, mostrando que os enfermeiros subestimam significativa-
mente a gestão dolorosa por parte dos pacientes.
Para melhorar essas falhas, os enfermeiros devem ser capacitados e 
mais encorajados a explorar ativamente as barreiras relacionadas ao 
paciente para o manejo da dor. Com isso, os pacientes poderão ser 
educados de forma a reduzi-las. Avaliações rotineiras da intensidade 
de dor também devem ser encorajadas, já que muitos pacientes só 
relatam a dor quando solicitados. Por fim, os pacientes devem ser 
instruídos sobre como usar escalas de avaliação de dor nas enferma-
rias e hospitais20.
Estudo29 com o objetivo de avaliar a prevalência de dor em pacientes 
hospitalizados caracterizou que o tempo médio de duração do qua-
dro doloroso é de 8,8 meses e a presença de dor aguda é presente em 



Caracterização da dor em pacientes hospitalizados: revisão narrativa BrJP. São Paulo, 2022 jul-set;5(3):258-64

263

50,4% da amostra. Um diferencial desse estudo29 foi a observação 
do predomínio do sexo feminino, tanto para dor aguda (65,5%) 
quanto crônica (57,9%). Vinte e oito participantes (24,3%) relata-
ram a dor como queixa principal que motivou a hospitalização. A 
região abdominal (34,8%) e pélvica (33%) foram mais frequente-
mente apontadas para dor aguda e crônica neste estudo.
Predominaram relatos de níveis dolorosos mais intensos, sendo 7,3 
a intensidade média para toda a amostra. Dor intensa foi apresen-
tada por 60 pacientes, representando 52,2%, enquanto 39 regis-
traram dor moderada (33,9%). A avaliação da concordância entre 
o autorrelato álgico e os dados registrados nos prontuários mostrou 
que em apenas 45 (39,1%) deles foram registradas informações 
sobre dor no momento da admissão e em 42 (36,1%) durante a 
evolução29. 
Por fim, observou-se prescrição inadequada de analgésicos para 
78,3% dos pacientes, sendo que 13 esquemas terapêuticos foram 
adequados para dor leve, nove para dor moderada e dois para dor in-
tensa. Prevaleceu o emprego da monoterapia com uso de analgésicos 
não opioides e anti-inflamatórios não hormonais (87,8%)29. 
A dor é pouco avaliada e subtratada nas enfermarias clínicas, além 
de haver discrepância entre o autorrelato doloroso e os registros dos 
prontuários; os esquemas terapêuticos implementados se mostra-
ram inadequados29, erro causado principalmente pela falta de co-
nhecimento e habilidade sobre o controle analgésico, seguido pela 
preocupação com os efeitos e possibilidade de drogadição, além da 
relutância em entender as queixas dolorosas. Todos esses achados 
evidenciam a necessidade de maior conhecimento farmacológico 
por parte das equipes de saúde. 
Observou-se que, apesar dos avanços na área da saúde, a dor ainda se 
apresenta como um problema pouco investigado e até subestimado 
por profissionais da saúde durante os atendimentos. Os obstáculos 
mais frequentes são falta de conhecimento e habilidade para obten-
ção do controle analgésico, preocupação com os efeitos adversos dos 
opioides, medo da possibilidade de drogadição e a relutância em 
entender as queixas dolorosas como respostas humanas passíveis de 
intervenção. A conclusão é que o profissional tem dificuldade na 
avaliação e documentação rotineira da dor32. 
A dor aguda é um sintoma valioso para investigar e definir o diag-
nóstico do paciente. Estudo28 que acompanhou a evolução álgica 
de 24 pacientes internados na Unidade de Emergência utilizando a 
Escala Numérica Verbal (ENV) e o instrumento proposto por Mc-
Caffery e Beebe para avaliar e controlar a dor aguda percebeu que as 
dores de forte intensidade estão mais presentes nas queixas referidas 
pelos pacientes. 
O processo álgico é mais frequentemente precedido por dores na 
região lombar, abdominal, membros inferiores e cefaleia segundo a 
prevalência de procura por atendimento na unidade de emergência, 
as quais são aliviadas, em sua maioria, por analgesias simples que 
apresentam um bom efeito no controle da dor, seguidas por opioi-
des e, por fim, anti-inflamatórios não hormonais. A utilização de 
ENV para mensuração do quadro doloroso auxiliou positivamente 
a interação entre paciente e enfermeiro no momento da pontuação 
da dor, apesar de alguns pacientes ainda apresentarem dificuldade 
para quantificá-la. 
Além disso, já se sabe que a dor causada por procedimentos é co-
mum em pacientes hospitalizados e que a dor relacionada ao cui-

dado (DRC) é subvalorizada e pouco se sabe sobre os cuidados di-
recionados a ela, além do fato de não ser considerada nem gerida 
adequadamente. Para melhorar esse fato, os autores18 sugerem que 
os profissionais de saúde devem ser capacitados especificamente para 
melhorar o gerenciamento da DRC e que deve ser dada uma aten-
ção especial aos pacientes hospitalizados com risco de dor intensa 
relacionada ao tratamento. 
Percebeu-se que, mais do que um sintoma, a dor é uma doença, é 
um evento orgânico subjetivo, de difícil aferição, cujo controle deve 
estar incluído no tratamento do paciente, tendo em vista sua capaci-
dade de causar alterações biológicas, psicossociais e psicossomáticas. 
Dentre os sintomas orgânicos mais comuns estão a perda de sono, 
prejuízo no trabalho, na movimentação e deambulação, alterações 
de humor, da capacidade de concentração e da relação familiar, além 
de alterações da atividade sexual e outras questões de saúde mental34.
Alterações respiratórias, hemodinâmicas e metabólicas podem ser 
causadas pela dor não controlada, predispondo o paciente à ins-
tabilidade cardiovascular, maior consumo energético e proteico, 
dificuldade na deambulação precoce que favorece o aparecimento 
de trombose venosa profunda, principalmente em idosos, também 
causando insônia, maior desgaste metabólico, fadiga e menor coo-
peração com o tratamento35.  
Estudos mostram que a dor continua presente em pacientes hospi-
talizados, significando que há falha nos protocolos de analgesia em 
hospitais de diversas partes do mundo. A utilização de instrumentos 
e métodos corretos para avaliar a dor facilita a identificação de sua 
gênese, o que é necessário para oferecer um tratamento individuali-
zado e centrado na necessidade de conforto e bem-estar do paciente. 
A principal barreira para manejo adequado da dor é uma boa avalia-
ção por parte do profissional, o que demanda tempo e confiança no 
relato dos pacientes, pois somente assim poderão instituir terapêuti-
cas para minimizar a queixa.
Percebe-se a necessidade de maior interlocução e aprofundamen-
to sobre o assunto, envolvendo uma equipe interprofissional, 
com intuito de desenvolver métodos de tratamento e alívio da 
dor, direcionada para o perfil e característica dos pacientes de 
cada hospital. Por fim, considerando o ambiente hospitalar, cha-
ma atenção a ausência ou omissão de terapias não farmacológicas 
para o manejo da dor, além da falta de estudos sobre recursos 
fisioterapêuticos utilizados para tratar e aliviar a dor em pacientes 
hospitalizados.
As principais limitações deste estudo foram a falta de rigor meto-
dológico dos artigos originais que a compuseram, isso se deu pela 
estreita quantidade de artigos encontrados sobre o tema proposto 
e o curto período de tempo estabelecido para a busca dos artigos 
nas bases de dados. 

CONCLUSÃO

Neste estudo, observou-se que a dor é mais comum em alas de pós-
-operatórios e de cuidados paliativos, onde também se mostrou mais 
intensa, além de ser mais frequentemente relatada por mulheres jo-
vens. A prevalência de prescrição inadequada de fármacos para tratar 
a dor ainda se mostra alta. A dor ainda é pouco avaliada no âmbito 
hospitalar devido à falta de tempo e pela dificuldade do profissional 
em questionar adequadamente o paciente e documentar a dor.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A fraqueza dos extensores de 
tronco é uma das principais causas no desenvolvimento de lom-
balgia em grande parte da população. A dor lombar é uma condi-
ção incapacitante e, devido à dor, muitas pessoas têm dificuldade 
para realizar as atividades de vida diária. Assim, o Pilates passa a 
ser um dos métodos de escolha para tratamento de pacientes com 
lombalgia, pois traz exercícios de fortalecimento muscular que 
promovem estabilização da coluna vertebral. O objetivo deste 
estudo foi analisar o impacto do método Pilates na dor de pa-
cientes com lombalgia crônica. 
METODOS: Trata-se de uma revisão sistemática com busca de 
estudos nas bases de dados Scielo, OVID, Lilacs, Pubmed e PE-
Dro incluindo ensaios clínicos randomizados que abordaram o 
método Pilates em pacientes com lombalgia crônica inespecífica. 
Os descritores de busca utilizados foram low back pain, Pilates 
method, exercise movement techniques, somados aos operadores 
booleanos: “e” e “ou”. O risco de viés dos estudos foi avaliado de 
acordo com os critérios da escala PEDro.
RESULTADOS: Dos 8 estudos selecionados, todos obtiveram 
resultados positivos na redução da dor lombar, cada um utilizan-
do um protocolo diferente associado ao tratamento de fisiotera-
pia. Dos oito estudos considerados elegíveis, apenas sete foram 
incluídos na meta-análise. Para a meta-análise desta comparação, 
foi utilizado um modelo randomizado (I2=92%, df=6, p=0,01), 
no qual houve uma diferença estatisticamente significativa entre 
os grupos Pilates e grupo controle (95% CI -1,79, -0,19). 
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DESTAQUES
• O estudo reforça a importância do método Pilates para pacientes com dor lombar, concen-
trando-se na redução da dor, mas com um impacto na funcionalidade e qualidade de vida.
• O papel do Pilates como parte integrante de um protocolo de tratamento também é refor-
çado, não sendo a única ferramenta para o tratamento fisioterápico.
• A aplicação do método Pilates deve começar com exercícios de dificuldade leve a moderada 
e, após o ganho funcional, progredir para alta complexidade.
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CONCLUSÃO: Foi possível concluir que o método Pilates foi 
eficaz no tratamento de dores lombares.
Descritores: Dor, Dor lombar, Técnicas de exercício e de movimento. 

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The weakness of the 
trunk extensors is one of the main causes in the development 
of low back pain in a large part of the population. Low back 
pain is a disabling condition and due to the pain many people 
have difficulty performing activities of daily life. Thus, Pilates 
becomes one of the methods of choice in the treatment of low 
back pain because it brings muscle strengthening exercises that 
positively impact the stabilization of the spine. The objective of 
this study was to review the impact of the Pilates method on pain 
in patients with low back pain. 
METHODS: This is a systematic review, with search for data in 
the Scielo, OVID, Lilacs, Pubmed and PEDro databases, which 
included randomized clinical trials that addressed the Pilates me-
thod in patients with low back pain. The following search descrip-
tors were used: low back pain, Pilates method, exercise movement 
techniques. The Boolean operators were: “and” and “or”. 
RESULTS: Of the 8 selected studies, all obtained positive results 
in the reduction of low back pain, each using a different proto-
col associated with physical therapy treatment. Of the eight stu-
dies considered eligible, only seven were included. For the study 
of this comparison, a random model was used (I2=92%, df=6, 
p=0.01), in which there was a statistically significant difference 
between the Pilates and control groups (95% CI -1.79, -0.19). 
CONCLUSION: It was possible to conclude that the Pilates 
method he was effective in the treatment of low back pain.
Keywords: Exercise movement techniques, Low back pain. Pain. 

INTRODUÇÃO

Estima-se que, pelo menos uma vez na vida, 80% da população terá 
um episódio de dor lombar (DL) e, em 40% destes, a dor se tornará 
crônica1. A DL crônica é um problema de saúde que afeta grande 
parte da população, atingindo uma prevalência de 11,9% dos habi-
tantes ao redor do mundo. Além disso, é importante mencionar que 
a DL crônica é uma condição incapacitante, gerando alto absenteís-
mo das atividades diárias2.
A DL tem uma etiologia multifatorial, envolvendo fatores como: 
idade, sexo, tabagismo, alcoolismo, peso corporal, classe social e 
atividades laborai3. A literatura afirma que o desequilíbrio entre a 
função dos músculos flexores do tronco e extensor aumenta a pro-
babilidade de desenvolver distúrbios que afetam e prejudicam a es-
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tabilidade da coluna lombar4. O estudo5 mostra que o trabalho de 
fortalecimento dos extensores do tronco (quadrado lombar, multífi-
dos, semiespinhal, eretor da coluna e interespinhal) é o principal res-
ponsável pela redução dos sintomas de DL, já que há uma melhora 
considerável na estabilização da coluna lombar.
O método Pilates é um programa de exercícios frequentemente 
prescrito para estes indivíduos, pois é usado para ativar e fortalecer a 
musculatura estabilizadora do tronco4. Este método é dividido en-
tre dois princípios: o básico, que inclui um programa de exercícios 
que fortalece os músculos abdominais e paravertebrais, tais como os 
músculos flexores da coluna; e o princípio intermediário/avançado. 
Os exercícios de extensão do tronco são gradualmente introduzidos 
e ambos incluem exercícios para todo o corpo5. 
O Pilates pode estimular a circulação, melhorar o condicionamento 
físico, aumentar a flexibilidade e a amplitude muscular, melhorar o 
alinhamento postural, aumentar os níveis de consciência corporal e 
melhorar a coordenação motora. Tais benefícios ajudam a prevenir 
lesões e proporcionam alívio de dores crônicas1.
Fisioterapeutas e ortopedistas descobriram recentemente que este 
método pode ser usado como um exercício de reabilitação, trazendo 
resultados rápidos e eficazes6. Ele incorpora princípios de movimen-
to que incluem elementos físicos e cognitivos: movimento de corpo 
inteiro, atenção à respiração, desenvolvimento muscular equilibrado, 
concentração, controle, centralização, precisão e ritmo7.  Assim, este 
método pode ser eficaz para melhorar a saúde geral, como o desempe-
nho atlético, propriocepção e redução da dor em pacientes com DL5.  
O Pilates pode ser indicado para o tratamento de DL não específi-
ca8. O treinamento com Pilates também mostra uma evolução eficaz 
no equilíbrio estático e dinâmico, além de fortalecer os membros 
inferiores e superiores, o controle central, o trabalho respiratório, a 
flexibilidade de quadril e lombar e a resistência cardiovascular9.
Recentemente, a literatura trouxe evidências do método Pilates so-
bre dor em pacientes com condições musculoesqueléticas crônicas, 
especialmente os idosos. A presente revisão procura trazer evidências 
relacionadas ao Pilates em pacientes com DL, sem restrição de ida-
de. Outros autores10,11 já publicaram sobre a ação do Pilates na DL, 
entretanto, nove anos após esta publicação, há a necessidade de uma 
atualização sobre o assunto. 
Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi fazer uma revisão do 
impacto do método Pilates sobre a dor no tratamento de pacientes 
com DL.

MÉTODOS
Esta revisão sistemática foi concluída de acordo com as diretrizes 
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
-Analyses) e a pergunta orientadora do estudo foi: “Quais são os efei-
tos do método Pilates na DL”? A pesquisa foi estruturada com base 
na ferramenta PICO, cujo acrônimo significa Paciente, Intervenção, 
Comparação e Outcome - ou Desfecho (Tabela 1)12. O estudo foi 
registrado no PROSPERO (Registro prospectivo internacional de 
revisões sistemáticas) sob o número CRD42021228049.
As seguintes bases de dados foram sistematicamente pesquisadas: 
Pubmed, Scielo, PEDro (Physiotherapy Evidence Database - Base 
de Dados de Evidências de Fisioterapia), OVID e LILACS (La-
tin American and Caribbean Health Sciences - Ciências da Saúde 
da América Latina e Caribe). Os termos MeSH utilizados foram: 

“técnicas de movimento de exercício” e “dor lombar”, com estas 
palavras já relacionadas, e a palavra-chave “método Pilates” tam-
bém foi utilizada. Os operadores booleanos “AND” e “OR” foram 
acrescentados, de acordo com os Medical Subject Headings (MeSH) 
(Tabela 2). O estudo foi realizado de março a abril de 2020.

Tabela 2. Estratégia de pesquisa na biblioteca de dados Pubmed

#1 Dor lombar “dor lombar” [Termos MeSH] OU (“lombar” [Todos 
os campos] E “dor” [Todos os campos]) OU “dor lombar” [Todos 
os campos] OU “dor nas costas” [Todos os campos] OU “dores 
lombares” [Todos os campos]
#2 (“pilates” [Todos os campos] OU “pilates” [Todos os campos]) E 
(“métodos” [Todos os campos] OU “métodos” [MeSH Termos] OU 
“métodos” [Todos os campos] OU “método” [Todos os campos] 
OU “métodos” [Subtítulo MeSH])
#3 “técnicas de exercício e de movimento” [Termos MeSH] OU 
(“exercício” [Todos os campos] E “movimento” [Todos os campos] 
E “técnicas” [Todos os campos]) OU “técnicas de exercício e de 
movimento” [Todos os campos])

Critérios de inclusão e exclusão
Os estudos selecionados foram ensaios clínicos randomizados que abor-
daram o método Pilates quando aplicado a pacientes com DL crônica 
inespecífica, sem restrição de idioma ou ano de publicação. Foram ex-
cluídos os estudos que abordaram outras doenças, que relacionaram DL 
à gravidez e que utilizaram tratamento cirúrgico para DL.

Avaliação da qualidade metodológica
A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada de acordo com 
os critérios da escala PEDro, que pontua 11 itens, a saber 1- critérios 
de elegibilidade, 2 - Alocação randomizada, 3 - Alocação oculta, 4 
- Comparação de linha de base, 5 - Indivíduos cegos, 6 - Terapeu-
tas cegos, 7 - Avaliadores cegos, 8 - Acompanhamento adequado, 
9 - Intenção de tratar a análise, 10 - Comparações entre grupos, 
11 - Estimativas de pontos e variabilidade. Os itens são pontuados 
como presentes (1) ou ausentes (0), gerando uma soma máxima de 
10 pontos, sem contar o primeiro item. A escala PEDro é um banco 
de dados específico para estudos que investigam a eficácia das inter-
venções em fisioterapia e pode ser acessado gratuitamente por meio 
do website <www.pedro.org.au>13.

Extração de dados
As pesquisas realizadas nas bases de dados seguiram três etapas, que in-
cluíram: busca de títulos, resumos e leitura completa dos artigos para a 
extração de dados, analisando cuidadosamente cada parte que os com-
põe, tais como: autor, título, resumo, periódico, ano e conclusões, pos-
sibilitando filtrar as informações mais relevantes para a pesquisa final.
A seleção e extração dos dados dos artigos foram realizadas por dois 
revisores independentes. Quando houve desacordo entre eles, ambos 

Tabela 1. Estratégia de pesquisa PICO

Acrônimo Descrição Definição
P Paciente Pacientes com dor lombar crônica
I Intervenção Método Pilates
C Controle Pacientes que receberam outro tipo 

de intervenção que não o método Pi-
lates, como eletroterapia, instruções 
manuais através de folhetos e mobili-
zação de articulação.

O Desfecho Dor
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releram o artigo para reexame. Se o desacordo permanecesse, um ter-
ceiro revisor independente analisaria e decidiria. A pesquisa seguiu 
os itens do protocolo PRISMA 202014 para revisões sistemáticas.

RESULTADOS

Um total de 190 artigos foi encontrado, 37 na Scielo, 80 na LILA-
CS, 74 na Pubmed e 13 na PEDro. Somente 14 artigos científicos 
foram selecionados após a leitura dos títulos e resumos. Os outros 
seis artigos foram excluídos pelas seguintes razões: um não incluía 
DL como foco, um não abordava Pilates como a forma principal de 
tratamento, um consistia em uma revisão da literatura, um estudo 
era não randomizado, um era relato de caso e um estudo não tinha 
grupo de controle. A figura 1 demonstra todos os critérios e bancos 
de dados utilizados para selecionar os artigos.
Na avaliação da qualidade metodológica com a escala PEDro, as 
pontuações de cinco artigos já estavam disponíveis no banco de da-
dos PEDro15,16,19-22 e os dois artigos17,18 foram avaliados por dois revi-
sores independentes, uma vez que as pontuações ainda não estavam 
disponíveis. As pontuações variavam de 6 a 7 pontos em uma escala 
de zero a 10 pontos (Tabela 3). Todos os estudos perderam pontos 
em itens relacionados ao cegamento do paciente e do terapeuta, e 
apenas dois estudos17,21 cegaram o avaliador.
Oito estudos15-22 foram considerados elegíveis para esta revisão. A 
tabela 4 mostra os detalhes dos estudos e intervenções.

In
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ili
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ia
ge

m
Id

en
tifi

ca
çã

o

Registros encontrados 
na pesquisa nos bancos 

de dados (n=190)

Artigos de texto completo 
eliminados (n=6)

1- Focou em outra doença
1- O método Pilates 
não foi abordado como 
uma intervenção.
1- Revisão de literatura
1- Estudo não randomizado
1- Relato de caso
1- Não há grupo controle

Excluídos após leitura dos 
títulos e resumos (n=121)

Registros após remoção 
de duplicados (n=135)

Registros selecionados 
(n=14)

Artigos de texto 
completo avaliados 

para elegibilidade (n=8)

Estudos incluídos na 
síntese qualitativa (n=8)

Tabela 3. Avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos nesta revisão utilizando a escala de Banco de Dados PEDro 

  Silva
et al.13

Rydeard, 
Leger e 
Smith14

Díaz  
et al.15 

Cruz-Diaz  
et al.16 

Valenza 
et al.17  

Miyamoto 
et al.18

Bhadauria  
and 

Gurudut19 

Natour 
et al.20 

01 Os critérios de elegibilidade foram especificados.

02 Os indivíduos foram designados aleatoriamente 
para os grupos.

S S S S S S S S

03 A alocação dos pacientes era secreta. S S S S S S S S

04 Inicialmente, os grupos eram semelhantes em rela-
ção aos indicadores prognósticos mais importantes.

S S S S S S S S

05 Todos os pacientes participaram cegamente dos 
estudos.

S S S S S N S S

06 Todos os profissionais que administraram trata-
mentos o fizeram cegamente.

N N S S S N N N

07 Todos os avaliadores que mediram pelo menos 
um desfecho chave o fizeram cegamente.

N S N S S S N N

08 As medidas de, pelo menos, um desfecho chave 
foram obtidas em mais de 85% dos indivíduos ini-
cialmente distribuídos entre os grupos.

N S N N N S N N

09 Todos os indivíduos dos quais foram apresentadas 
medidas de desfecho receberam o tratamento ou 
a condição de controle de acordo com a alocação, 
ou, quando este não foi o caso, a análise de dados 
foi realizada para, pelo menos, um dos desfechos 
chave de acordo com a “intenção de tratamento”.

S S S S S S S S

10 Os resultados das comparações estatísticas entre 
os grupos foram descritos em, pelo menos, um 
dos desfechos chave.

N S N N N S S N

11 O estudo apresenta tanto medidas de precisão 
quanto medidas de variabilidade para, pelo me-
nos, um desfecho chave.

N N N N N N N S

Pontuação 6/10 8/10 6/10 7/10 7/10 7/10 6/10 6/10

Figura 1. Fluxograma para obtenção de ensaios clínicos randomizados.
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Comparação do método Pilates com outras intervenções para o 
resultado da dor
Oito estudos15-22 avaliaram a dor antes e depois da intervenção 
(n=497) e o estudo17 não apresentou a dor como desfecho. Um es-
tudo3 comparou o método Pilates com exercícios cinesioterápicos 
convencionais, tais como alongamento e fortalecimento da coluna 
lombar e membros inferiores (n=16). Foram realizados os exercícios 
do método Pilates de respiração com ativação transversal do abdô-
men, além das seguintes posturas: alongamento da coluna vertebral, 
torção da coluna vertebral, os cem, o círculo de uma perna, a pran-
cha, puxar a frente da perna, natação, balançar e cisnear. No total, 
foram realizadas 12 sessões, duas vezes por semana, com duração de 
40 minutos e realizadas individualmente. 
O estudo16 comparou o método Pilates com os cuidados habituais 
definidos, tais como consultar um médico e outros especialistas e 
profissionais de saúde conforme necessário (n=39). O grupo Pilates 
recebeu um protocolo de tratamento que consiste em treinamento 
em aparelhos especializados (Pilates) na clínica por três sessões de 1 
hora por semana e treinamento em um programa de 15 minutos em 
casa, realizado 6 dias por semana durante 4 semanas. O equipamento 
utilizado na clínica consistia de um tapete de chão e um Reformador 
Pilates com uma plataforma de pé e acessórios para pranchas de salto.
O estudo17 comparou a intervenção fisioterapêutica convencional do 
grupo de controle com os exercícios da Pilates (n=97). O grupo Pila-
tes recebeu o tratamento do grupo de controle mais duas sessões por 
semana de exercícios Pilates. O grupo de controle realizou estimulação 
elétrica transcutânea, massagem e alongamento da região lombar.
O estudo18 comparou o método Pilates com agentes físicos, como 
estimulação elétrica ou terapia manual (n=101). Os exercícios Pi-
lates foram realizados com o objetivo de fortalecer com o uso de 
implementos, como bolas de ajuste, anéis mágicos e TheraBands; 
exercícios de flexibilidade e mobilidade articular; exercícios respira-
tórios; controle de postura e tarefas de correção por 6 semanas, ou 
fisioterapia convencional, usando analgésicos, eletroterapia e mobi-
lização articular.
O estudo19 comparou os resultados dos exercícios Pilates com as ati-
vidades habituais e orientação através de folhetos (n=54). No método 

Pilates, os exercícios de chão foram realizados utilizando uma bola de 
55 cm em um tapete de borracha, incluindo os seguintes exercícios: 
serra, sereia, alongamento unilateral, alongamento das pernas, cruz, 
mergulho de cisne, torção da coluna vertebral, chute unilateral, duplo 
chute de pernas, círculo de uma perna, chute lateral e 3-5 minutos de 
relaxamento progredindo em níveis básicos, intermediários e avança-
dos. Os pacientes do grupo de controle continuaram suas atividades 
habituais e receberam conselhos na forma de um folheto. 
O estudo20 comparou os resultados entre o método Pilates aplicado 
na prática com diretrizes teóricas na forma de um estudo para ree-
ducação postural (n=86). No grupo do método Pilates, exercícios 
trabalhando a flexibilidade dos músculos lombares e exercícios de 
fortalecimento abrangendo a progressão com carga e isometria fo-
ram aplicados. O grupo de controle recebeu orientações e materiais 
de estudo e só trabalhou a teoria.
O estudo21 comparou os resultados entre os grupos usando o mé-
todo Pilates e a mobilização articular. A mobilização articular foi 
realizada ativando o powerhouse (centro de força), o que representa a 
contração isométrica. Isto incluiu encontrar a coluna neutra, a práti-
ca de respiração, o assoalho pélvico envolvente e a tração transversal. 
No grupo Pilates, tanto o Pilates solo quanto o Pilates com o auxílio 
de equipamentos foram aplicados, trabalhando a dor do paciente 
com exercícios de fortalecimento que melhoram a flexibilidade mus-
cular, dando mais condições às fibras musculares e melhorando a 
estabilização do assoalho pélvico. Em pacientes que apresentaram 
dores mais agudas, foi aplicada eletroestimulação para analgesia. No 
grupo controle, os pacientes foram submetidos a um protocolo de 
exercícios de fortalecimento e relaxamento muscular. 
Outro autor22 comparou o método Pilates com o uso de antiesteroides 
sem intervenção de exercícios. O grupo Pilates passou por um proto-
colo aplicado com alongamento, melhorando a flexibilidade muscular 
e o fortalecimento, melhorando assim a capacidade das fibras muscu-
lares. Exercícios de fortalecimento foram trabalhados com isometria e 
as aulas de Pilates foram realizadas duas vezes por semana, com dura-
ção de 50 minutos cada. O grupo controle foi acompanhado apenas 
com o uso de antiesteroides e recomendação postural. Os dados gerais 
para cada estudo estão apresentados na tabela 5. 

Tabela 5. Detalhes dos dados dos estudos, em médias e desvios padrão.

Autores Amostra Pré-tratamento Pós-tratamento Seis meses após 
randomização

Resultados comparativos

Silva et al.15 GC: 8
GP: 8

GC: Dor EAV: 5,75±2,81
GP: Dor EAV:  5,00±2,00

GC: Dor EAV:  3,25±3,37
GP: Dor EAV: 2,00±2,56

--- Melhora estatisticamente sig-
nificativa na dor  (p<0,0031)

Rydeard, Leger 
e Smith16

GC: 18
GP: 21

GC: Dor ENV: 30,4 (4,2)
GP: Dor ENV:  23,0 (3,9)

GC: Dor ENV: 33,9 (3,5)
GP: Dor ENV: 18,3 (3,2)

--- Melhora estatisticamente 
significativa na dor (p<002)

Cruz-Díaz et 
al.17

GC: 47
GP: 50

Ausente Ausente --- Melhora estatisticamente 
significativa na dor (p<005)

Cruz-Díaz et 
al.18

GC: 48
GP: 53

GC: Dor ENV: 6,48 ± 1,28,
GP: Dor ENV: 6,80 ± 0,59

GC: Dor ENV: 5,69 ± 1,63, 
GP: Dor ENV: 3,81 ± 1,21,

--- Melhora estatisticamente 
significativa na dor (p<0,001),

Valenza et al19 GC: 27
GP: 27

GC: Dor EAV: 5,2 ± 1,9,
GP: Dor EAV: 5,2 ± 1,9,

GC: Dor EAV: 0,9 ± 2,8 (–0,7 to 2,4)
GP: Dor EAV: 2,3 ± 1,9 (1,6 to 3,1)

--- Melhora estatisticamente 
significativa na dor (p<0,002)

Miyamoto et 
al.20  

GC: 43
GP: 43

GC: Dor ENV: 5,2(2,3),
GP: Dor ENV: 3,1(2,3),

GC: Dor ENV: 2,2(1,1),
GP: Dor ENV: 0,9(0,1)

--- Melhora estatisticamente 
significativa na dor (p<,001)

Bhadauria et 
al21 

GC: 22
GP: 22

GC: Dor ENV: 21,78±2,87 
GP: Dor ENV: 24,71±4,55

GC: Dor ENV: 0,31± 0,42,
GP: Dor ENV: 0,58± 0,54,

--- Melhora estatisticamente sig-
nificativa na dor (p=0,0001)

Natour et al.22 GC: 30
GP: 30

GC: Dor ENV: 22,44±4,56
GP: Dor ENV: 22,22±4,74

GC: Dor ENV: 5,79±2,06,
GP: Dor ENV: 5,50±1,25

--- Melhora estatisticamente 
significativa na dor (p<0,001)

GC = Grupo controle; GP = Grupo Pilates; EAV = Escala Analógica Visual; ENV = Escala Numérica Visual.
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DISCUSSÃO

Com base nos resultados obtidos nesta revisão sistemática para todos 
os estudos, pode-se observar que o Pilates associado ao tratamento 
fisioterápico gerou redução significativa na dor. É importante enfati-
zar a alta heterogeneidade do estudo e a falta de utilização da avalia-
ção do nível de evidência, o que pode ter influenciado os resultados 
desta revisão.
O estudo15 mostrou que o método Pilates é uma alternativa aos mé-
todos convencionais porque verificou que, assim como a Fisiotera-
pia, o Pilates também é eficaz para o tratamento de pacientes com 
DL crônica. O estudo16 provou que o exercício produz uma grande 
redução da dor nesses indivíduos, pois é um recurso que desem-
penha um papel importante no tratamento da DL. A melhora da 
postura é uma consequência do aumento da flexibilidade somada 
ao fortalecimento do núcleo, que é extremamente importante para 
manter a posição correta da coluna vertebral23.
A adição do método Pilates ao protocolo pelos autores17,18 propor-
cionou bons resultados em termos de redução da DL nos pacien-
tes. Também foi possível verificar a eficácia a longo prazo, levando 
à conclusão de que os benefícios permaneceram após um ano de 
tratamento. Isto é justificado pelo fortalecimento do diafragma, fle-
xores do quadril, nádegas, musculatura perineal e eretores profundos 
da coluna vertebral, gerando uma melhora contínua na estabilização 
lombar24.
Abordando o tratamento de forma diferente, aplicando exercícios 
corporais básicos de Pilates e controle respiratório, os autores19 ob-
tiveram diferenças positivas em relação às dores lombares crônicas 
inespecíficas nos pacientes. Além de uma melhora na dor, também 
foi possível desenvolver uma melhor consciência postural adquirida 
por meio de exercícios que incentivam o desenvolvimento e a flexi-
bilidade muscular bilateral.
A distinção entre os resultados obtidos nos tratamentos para DL 
pode ser justificada pela diferença entre os programas de tratamento 
em termos de duração e protocolo utilizados para cada grupo. Os 
autores20 observaram uma grande vantagem no tratamento de curto 
prazo com intervenções Pilates em comparação com um tratamento 
de educação postural sem a intervenção do método Pilates.
Ao contrário dos autores21, os quais afirmam que o método Pilates 
só é eficaz quando a estabilização dinâmica da região lombar é rea-
lizada, o estudo22 acredita que é melhor para os pacientes realizar o 
Pilates do que não praticar qualquer tipo de atividade física. Neste 
método, a estabilização da região lombar é realizada por meio da 
ativação dos músculos abdominais, além das diretrizes para manter 
a coluna vertebral e a pélvis neutras.
Os resultados presentes podem ter sido influenciados pela variação 
da idade média. A modalidade de Pilates não foi a mesma em todos 
os artigos, alternando entre esteiras Pilates e Pilates com a ajuda de 
equipamentos. Havia também heterogeneidade em relação ao tem-
po de aplicação entre os protocolos dos artigos. Além disso, a au-
sência de avaliação GRADE e a alta heterogeneidade são limitações 
deste estudo. Por uma perspectiva social, o presente trabalho sinaliza 
para a população os benefícios e a necessidade de popularizar o mé-
todo Pilates para indivíduos com dores lombares. Para a ciência, o 
estudo torna-se um propagador do método, além de servir como 
base para futuros estudos sobre o assunto.

Esta revisão traz a perspectiva da produção de novos estudos com 
protocolos mais adequados para esta população, apresentando ho-
mogeneidade e permitindo a compreensão exata do papel do méto-
do Pilates em pacientes com DL crônica inespecífica a curto, médio 
e longo prazo.

CONCLUSÃO

Com os resultados obtidos neste estudo, foi possível concluir que 
o método Pilates tem efeitos significativamente positivos no trata-
mento da DL. O médico deve ser cuidadoso e prescrever o método 
Pilates de maneira individual.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor musculoesquelética 
(DME) em trabalhadores sedentários é causa de absenteísmo, cus-
tos elevados em saúde e está relacionada ao seu estilo de vida e de 
trabalho. Revisões sistemáticas de intervenções sobre a condição de 
DME nesta população baseiam-se nos equipamentos de trabalho e 
não apresentam consenso quanto ao tipo de intervenção e sua efeti-
vidade. Portanto, o objetivo foi analisar as evidências dos estudos de 
intervenção que incluíram estratégias de educação para mudança do 
estilo de vida de trabalhadores sedentários para a redução da DME.
CONTEÚDO: Esta revisão sistemática segue as recomendações 
do PRISMA 2020. Foram realizadas buscas até abril de 2021 nas 
bases de dados Pubmed, BIREME e Scielo, visando identificar 
estudos clínicos randomizados ou não randomizados publicados 
entre janeiro de 1999 e abril de 2021. Foram utilizados descri-
tores de busca indexados e definidos critérios de elegibilidade se-
gundo a estratégia PICOS. O risco de viés foi avaliado por meio 
da escala PEDro. Foram incluídos oito estudos clínicos randomi-
zados publicados entre 2004 e 2020, realizados na Europa, Ásia, 
Estados Unidos e Austrália, que envolveram 1.871 pessoas (35 a 
52 anos). As intervenções variaram de duas semanas a 12 meses. 
Cinco estudos apresentaram maior número de mulheres. Além 
dos aconselhamentos para estilo de vida, três estudos abordaram 
características do trabalho (tempo na postura sentada, postura 
corporal) e outros três investigaram questões relacionadas à dor 
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(sintomas, anatomia pescoço/ombro e autogerenciamento). Seis 
intervenções foram efetivas para a redução da intensidade e da 
frequência de DME nas regiões cervical e lombar da coluna, nos 
ombros e coluna torácica, as quais utilizaram aconselhamentos 
para aumento da prática de atividade física, controle do estresse, 
alimentação saudável, diminuição do consumo de álcool e do 
tabagismo. Seis estudos apresentaram risco de viés médio/bai-
xo nos itens alocação oculta, comparabilidade da linha de base, 
cegamento (indivíduos, terapeutas e avaliadores), acompanha-
mento adequado e análise de intenção de tratar; e dois estudos 
apresentaram risco médio/alto nos mesmos itens, exceto na com-
parabilidade da linha de base. 
CONCLUSÃO: Intervenções realizadas no local de trabalho e 
que incluam estratégias de educação e aconselhamentos para mu-
danças no estilo de vida podem ser efetivas para redução da in-
tensidade e da frequência de DME em trabalhadores sedentários.
Registro PROSPERO: CRD42022342636.
Descritores: Aconselhamento, Comportamento sedentário, Dor 
musculoesquelética, Estilo de vida, Exercício físico, Saúde do 
trabalhador. 

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Musculoskeletal pain 
(MSP) in sedentary workers is a cause of absenteeism, high 
health costs and is relate to their lifestyle and work. Systematic 
reviews of interventions on the condition of MSP in this popula-
tion are based on work equipment and do not present consensus 
on the type of intervention and its effectiveness. Therefore, the 
objective was to analyze the evidence of intervention studies that 
included education strategies to change the lifestyle of sedentary 
workers on the reduction of MSP.
CONTENTS: This systematic review follows the recommen-
dations of PRISMA 2020. Searches were conducted until April 
2021 in the PubMed, BIREME and Scielo databases, in order 
to identify randomized or non-randomized clinical trials pu-
blished between January 1999 and April 2021. Indexed search 
descriptors were used and eligibility criteria were defined ac-
cording to the PICOS strategy. The risk of bias was assessed 
using the PEDro scale. Eight randomized clinical trials publi-
shed between 2004 and 2020, conducted in Europe, Asia, the 
United States and Australia involving 1,871 people (35 to 52 
years old) were included. Interventions ranged from two weeks 
to 12 months. Five studies showed a higher number of women. 
In addition to lifestyle counseling, three studies addressed work 
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characteristics (time in sitting posture, body posture) and three 
others investigated issues related to pain (symptoms, neck/
shoulder anatomy and self-management). Six interventions 
were effective to reduce the intensity and frequency of MSP 
in the cervical and lumbar regions of the spine, shoulders and 
thoracic spine, which used counseling to increase the practi-
ce of physical activity, stress control, healthy eating, decreased 
alcohol consumption and smoking. Six studies presented me-
dium/low bias risk in the following items: occult allocation, 
baseline comparability, blinding (individuals, therapists and 
evaluators), adequate follow-up and intention to treat analysis; 
and two studies presented medium/high risk in the same items, 
except in baseline comparability. 
CONCLUSION: Workplace interventions that include education 
strategies and counseling for lifestyle changes are effective for re-
ducing the intensity and frequency of MSP in sedentary workers.
PROSPERO registration: CRD42022342636.
Keywords: Counseling, Exercise, Lifestyle, Musculoskeletal 
pain, Occupational health, Sedentary behavior. 

INTRODUÇÃO

Os problemas musculoesqueléticos compreendem mais de 150 afec-
ções que afetam o sistema locomotor das pessoas, sendo caracteri-
zados por dor e limitações de mobilidade, podendo reduzir a capa-
cidade de trabalhar1. Uma análise sistemática dos dados do Global 
Burden of Disease Study de 2019 mostrou que, em todo o mundo, 
aproximadamente 1,71 bilhão de pessoas apresentavam problemas 
associados com dor musculoesquelética (DME)2, os quais tiveram 
aumento de 58% nas duas últimas décadas, sendo que mulheres 
tiveram maior incidência que homens e as condições de dor lombar, 
dor cervical, artrite reumatoide, osteoartrite e gota foram as cinco 
com maior ocorrência3.
No Brasil, as prevalências de DME variaram entre 16% e 82%4, 
o que configura um problema de saúde pública. De acordo com 
dados da Previdência Social brasileira, problemas musculoesquelé-
ticos como dorsopatias, traumatismos de mão, punhos, joelhos e 
pernas são as causas mais prevalentes de incapacidade para o traba-
lho5, sendo que trabalhadores sedentários (serviços administrativos 
ou de escritório) foram os que apresentaram maior número de dias 
de ausência no trabalho por esses problemas6. Tal situação gera perda 
de produtividade e custos elevados à saúde pública7.
A DME em trabalhadores está relacionada ao seu estilo de vida8, 
incluindo baixo nível de atividade física (AF), hábitos alimentares 
inadequados, massa corporal elevada, difícil controle de estresse, 
comportamento sedentário e fatores sociais como a atividade labo-
ral exercida8-11. Em relação a trabalhadores sedentários, a literatura 
mostra que, além de longos períodos na posição sentada e posturas 
corporais inadequadas, outros fatores como AF, obesidade e fato-
res psicossociais (estresse, baixo suporte social e problemas de saúde 
mental) estão relacionados ao surgimento da DME9,12,13.
Um estudo de revisão de escopo realizado pela European Agency for 
Safety and Health at Work (EU-OSHA)9 com a população traba-
lhadora de 28 países da comunidade europeia mostrou que 30% 
dos trabalhadores passam entre 25% e 75% do tempo de seu turno 
de trabalho na postura sentada, a qual é um fator de risco para o 

surgimento da dor, principalmente nas regiões do pescoço, ombros, 
membros superiores, lombar e parte superior das costas9,12,13.
Nesse contexto, o local de trabalho aparece como um ambiente 
propício para intervenções em benefício da saúde dos trabalhado-
res14, o que é reconhecido pela World Health Organization15 e pela 
EU-OSHA9,16, como um local adequado para promoção de AF, 
alimentação saudável e para diminuição da DME, principalmente 
em trabalhadores sedentários ou de escritório9,15,16. Em relação à 
dor, as estratégias para redução devem considerar os fatores de ris-
co e de proteção contra o agravo, como mudanças no estilo de vida 
(AF, hábitos alimentares, redução do consumo de álcool e tabaco, 
e controle do estresse), e abordar questões relacionadas ao trabalho 
e aos trabalhadores, como tempo sentado e controle postural na 
posição sentada9,16. 
Estas estratégias devem ser na forma de aconselhamentos, pales-
tras, cursos, conversas em grupo16, oferta de alimentos saudáveis 
nos refeitórios do local de trabalho, disponibilização de espaços de 
convivência para prática de AF, de equipamentos de ginástica no 
espaço do escritório15, oferta de programas de exercícios físicos e de 
educação sobre fatores de risco psicossociais para DME relacionados 
à vida dos indivíduos, ao ambiente de trabalho, bem como ao con-
trole do estresse9,17,18.
Contudo, um estudo de revisão sistemática de revisões mostrou que 
grande parte das intervenções para mudanças no estilo de vida, rea-
lizadas no local de trabalho, utilizavam estratégias baseadas em in-
divíduos ou em ajustes no ambiente. Além disso, poucos estudos de 
revisão avaliaram estratégias de intervenção amplas visando a saúde 
total do trabalhador, o que também foi observado em estudos que 
avaliaram a DME como desfecho, principalmente em trabalhadores 
sedentários19. 
Outros estudos de revisão que avaliaram intervenções sobre a DME 
no local de trabalho, nesta população, não apresentaram consenso 
sobre os modelos de intervenção e sua efetividade20,21. Portanto, o 
objetivo foi analisar as evidências dos estudos de intervenção que 
incluíram estratégias de educação para mudança do estilo de vida 
de trabalhadores sedentários, a fim de obter uma redução da DME.

CONTEÚDO

Esta revisão sistemática seguiu as recomendações da Preferred Repor-
ting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 
statement: an updated guideline for reporting systematic reviews22 (lista 
de verificação – Anexo 1). Está registrada na base de dados Interna-
tional prospective register of systematic reviews (PROSPERO), número 
CRD4202234263623. Partiu da seguinte questão norteadora: quais 
as características de estudos de intervenção que utilizaram, entre ou-
tras estratégias, o aconselhamento de mudança no estilo de vida de 
trabalhadores sedentários para evitar a dor musculoesquelética? 

Estratégia de busca
Foram realizadas buscas em inglês na base de dados eletrônica Me-
dline/Pubmed (14/04/2021), em inglês e português, no Centro 
Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saú-
de/BIREME (14/04/2021) e na Scientific Eletronic Library Online/
SciELO (15/04/2021). Foi aplicado o limite temporal entre 1º de 
janeiro de 1999 até as datas das buscas, em abril de 2021.
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Para as buscas, foram utilizados descritores indexados no Medical 
Subject Headings (MeSH) e no Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS), com as seguintes combinações: 1) motor activity OR physi-
cal activity OR exercise AND occupational health AND pain; 2) mo-
tor activity OR physical activity OR exercise AND occupational health 
AND musculoskeletal pain; 3) motor activity OR physical activity OR 
exercise AND occupational health AND musculoskeletal pain AND 
counseling; 4) motor activity OR physical activity OR exercise AND 
occupational health AND musculoskeletal pain AND universities; 5) 
motor activity OR physical activity OR exercise AND occupational 
health AND musculoskeletal pain AND healthy diet; 6) motor activity 
OR physical activity OR exercise AND occupational health AND mus-
culoskeletal pain AND body composition; 7) motor activity OR physical 
activity OR exercise AND occupational health AND pain AND healthy 
diet; 8) motor activity OR physical activity OR exercise AND occupatio-
nal health AND pain AND body composition.

Critérios de elegibilidade
Foram definidos critérios de inclusão e exclusão segundo a estratégia 
PICOS22,24 (Participantes, Intervenções, Comparadores, Outcome/
desfecho e Study/estudo). Os participantes deveriam ser trabalhado-
res sedentários (que executassem suas atividades na posição sentada, 
como serviços administrativos ou de escritório) na ativa, de 18 anos 
ou mais de idade, recrutados no local de trabalho, sem diagnósti-
co médico por qualquer tipo de doença ou problema relacionado a 
DME e que não estivessem em tratamento no período do estudo. 
As intervenções deveriam ser no local ou no horário de trabalho 
e conter aconselhamentos (independente do meio utilizado) para 
mudança do estilo de vida (AF, hábitos alimentares, controle do es-
tresse, comportamento sedentário). Os estudos deveriam apresentar, 
além do grupo com intervenção, um ou mais grupos para compara-
ções (controle ou outra intervenção) e ter como desfecho primário 
ou secundário a redução da DME avaliada em, pelo menos, dois 
períodos. Eram elegíveis estudos de intervenção (estudos clínicos 
randomizados ou não randomizados)25, publicados em inglês ou 
português. 
Foram excluídos estudos transversais, coortes, revisões, casos-con-
trole, diretrizes, estudos de validação de instrumentos/questionários, 
estudos com pacientes em tratamento, protocolos de pesquisas, en-
trevistas, livros, teses, dissertações, monografias, cartas ao editor e 
ensaios teóricos. Também foram excluídos estudos de intervenção 
que não foram conduzidos com trabalhadores sedentários, estudos 
em que a intervenção ou parte da intervenção tenha sido realizada 
fora do local ou do horário de trabalho, estudos com intervenções 
multicomponentes que não apresentassem componentes para mu-
dança de comportamentos no estilo de vida, (por exemplo, somente 
aplicação de AF ou exercício físico ou somente mudanças no am-
biente de trabalho), estudos que não avaliaram DME, estudos repe-
tidos (mesma amostra e mesma intervenção) e estudos escritos em 
idiomas diferentes do inglês ou português.

Processo de seleção, extração de dados e risco de viés
O processo de seleção dos estudos, extração de dados e avaliação do 
risco de viés foi realizado de forma independente por dois revisores 
(JSJ e SVL), sendo as dúvidas resolvidas por consenso e, quando 
necessário, com o auxílio de um terceiro revisor (MCS).  Os registros 

identificados nas bases de dados eletrônicas foram exportados para 
o gerenciador de referências EndNote X4. Após a exclusão dos du-
plicados, foram lidos títulos, resumos e textos completos dos artigos 
elegíveis. Foram realizadas buscas manuais nas listas de referências 
dos estudos selecionados e aplicado o mesmo processo de seleção.
Os dados foram extraídos e registrados em um formulário criado 
pelos autores, o qual continha as variáveis de interesse: autor, ano de 
publicação, país de realização, tipo de estudo, objetivo, tamanho da 
amostra, população, idade, sexo, características da intervenção (nú-
mero de grupos, estratégia, período e número de avaliações) e resul-
tados sobre a DME (quantificação e regiões corporais). Os dados fo-
ram sintetizados e apresentados na forma de texto; fluxograma para 
a seleção dos estudos; uma tabela para a descrição das intervenções; 
principais resultados (proporções e valor p para o grau de significân-
cia de diferença entre os grupos); e uma tabela para o risco de viés. 
Para avaliar o risco de viés dos estudos incluídos na revisão, foi utili-
zada a escala Physiotherapy Evidence Database (PEDro)26, a qual apre-
senta 11 critérios que mensuram a validade interna e se os estudos 
mostram informações estatísticas suficientes para que os resultados 
sejam interpretados. O primeiro critério da escala não é computado, 
assim os estudos podem receber uma pontuação de zero a 10 pon-
tos, sendo que, quanto maior a pontuação, menor o risco de viés. A 
escala PEDro foi traduzida para o português do Brasil e testada em 
relação à versão em inglês, demonstrando adequada reprodutibilida-
de e similaridade26. Além disso, esta escala apresenta concordância 
moderada com o instrumento de avaliação de risco de viés utilizado 
pela Cochrane Library49. Embora a escala seja eficiente e de fácil apli-
cação, não permite inferências quanto ao grau das evidências.

RESULTADOS

As buscas identificaram 3.670 títulos. Após a exclusão dos dupli-
cados, foram rastreados 2.026 estudos, dos quais foram lidos 28 
textos completos elegíveis. Nas buscas manuais, foram identificados 
291 títulos e lidos sete textos completos elegíveis. De acordo com 
os critérios de elegibilidade, foram excluídos 27 textos completos e 
selecionados oito estudos (Figura 1).
Os estudos selecionados foram publicados no período de 2004 a 
2020. Todos foram caracterizados como estudos clínicos randomi-
zados27-34, com dois ou mais grupos, e tiveram a DME como des-
fecho primário. As regiões corporais avaliadas foram: cervical27,29-32, 
ombros27,29,30,32, membros superiores27,28, coluna torácica30,32 e lom-
bar30,33,34. Envolveram um total de 1.871 sujeitos, com idade entre 
35 e 52 anos, que trabalhavam em escritórios de diferentes locais: 
administração pública27-29, universidades31,33,34, serviços públicos de 
telecomunicações30 e companhia aérea32. 
Em cinco estudos, observou-se maior frequência de mulheres nas 
amostras: 64%29, 76% no grupo intervenção e 78% no grupo con-
trole31, 56%32, 78%33 e 69%34. Dentre estes, quatro ensaios apresen-
taram efeitos redução de intensidade de dor nas regiões cervical29,31, 
do ombro e coluna torácica32, e da lombar33. 
Em seis estudos selecionados27-32 havia pacientes com diferentes 
graus de DME, inclusive sem dor alguma, os quais foram analisados 
em conjunto, tanto nos grupos intervenção quanto nos grupos de 
controle. Ou seja, em ambos os tipos de grupo, nestes seis estudos, 
haviam sujeitos com DME (sintomáticos) e sujeitos sem DME (as-
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sintomáticos). Em dois estudos33,34, os sujeitos eram sintomáticos e 
assintomáticos, respectivamente (Tabela 1). No primeiro, o critério 
de inclusão era apresentar dor crônica (≥ a 3 meses) e no segundo 
era não ter tido dor nos últimos 12 meses. 
As intervenções tiveram período de duração de duas semanas32 a 12 
meses29 e utilizaram estratégias de intervenção contendo aconselha-
mentos para estilo de vida (AF27-34, alimentação28,33, estresse28,30,33, con-
sumo de álcool28,33 e tabagismo28,33); prática de exercícios físicos29,32,34 e 
meios eletrônicos com informações sobre controle do estresse, promo-
ção da saúde30 e sobre como aumentar o número de passos diários31. 
Além destes componentes, três estudos utilizaram aconselhamentos 
relacionados a características do trabalho (tempo sentado33,34, com-

portamento sedentário33, postura corporal durante o trabalho27) e três 
abordaram questões relacionadas à DME (sintomas28, anatomia do 
pescoço e ombro32 e autogerenciamento da dor33).
Os oito estudos selecionados continham aconselhamentos para a 
prática de AF27-34 ou aplicação de exercícios físicos29,32,34. Seis apre-
sentaram efeitos estatisticamente significativos na intensidade e na 
frequência de DME27,29-33, dos quais cinco apresentaram redução da 
dor dos trabalhadores nas regiões cervical27,29,30, ombros27,30,32, colu-
na torácica32 e lombar30,33. Um estudo apresentou menor frequência 
de dor cervical31. A tabela 1 apresenta as características dos estudos 
selecionados, bem como a descrição detalhada da intervenção e seus 
principais resultados sobre a DME. 

Figura 1. Fluxograma PRISMA22 de seleção dos estudos. 

Tabela 1. Descrição dos estudos selecionados na revisão (n = 8)

Autores/País Objetivo Características da Intervenção Resultados

Bernaards et al.27 
Holanda

Avaliar a eficácia 
de uma única in-
tervenção voltada 
para o estilo de 
trabalho e uma 
intervenção com-
binada visando o 
estilo de trabalho 
e atividade física 
na recuperação 
dos sintomas do 
pescoço e dos 
membros supe-
riores dos traba-
lhadores da com-
putação.

n = 466, sujeitos sintomáticos e assintomáticos; seis meses de interven-
ção e mais seis meses de acompanhamento, com três medidas (linha de 
base, seis meses e 12 meses).
Os participantes receberam seis reuniões interativas mensais com dura-
ção entre 30-90 minutos, sobre postura corporal durante o uso do com-
putador na posição sentada (posição dos pés, alinhamento e apoio da 
coluna, angulação dos cotovelos e punhos, inclinação da coluna cervical 
e distância entre os olhos e a tela do computador) e sobre atividade físi-
ca de intensidade moderada a vigorosa nos domínios do deslocamento, 
ocupacional, doméstico e lazer (caminhada, ciclismo, jardinagem, tarefas 
domésticas e esportes), o que não inclui exercícios físicos.      
Foram randomizados em:
Grupo estilo de trabalho (n = 152): reuniões sobre postura corporal;
Grupo estilo de trabalho e atividade física (n = 156): reuniões sobre pos-
tura corporal e atividade física;
Grupo cuidados habituais (n = 158): não receberem intervenção alguma.

Redução da intensidade 
de dor no pescoço e no 
ombro (Escala Analógica 
Visual de 0-10) aos 12 me-
ses no grupo estilo de tra-
balho em comparação ao 
grupo cuidados habituais.
Não foram observadas 
diferenças significativas 
entre o grupo estilo de tra-
balho e atividade física e o 
grupo cuidados habituais.

Continua...

In
cl

uí
d

os

Estudos rastreados 
(n = 2.026)

Excluídos 
(n = 1.998)

Total de títulos 
identificados nas bases de 

dados (n = 3.670)
   PubMed (n = 2.613)
   BIREME (n = 1.035)
   SciELO (n = 22)

Duplicados excluídos 
(n = 1.644)

Buscas manuais nas 
citações (n =291)

Estudos procurados e 
encontrados (n = 28)

Estudos não encontrados (n = 0)

Avaliados para 
elegibilidade (n = 7)

Estudos não encontrados 
(n = 0)

Analisados pelo texto 
completo (n = 28)

Excluídos (n = 20)
Sujeitos com diagnóstico médico (n=3)
Sujeitos recrutados em ambulatórios (n=2)
Realizados fora do local de trabalho (n=3)
Sem componente de estilo de vida (n=2)
Somente um grupo (n=3)
Não comparou os grupos (n=2)
Não avaliou DM (n=2)
DM induzida em laboratório (n=1)
Estudos repetidos (n=2)

Excluídos (n = 7)
Selecionados na triagem 
principal (n = 2)
Sujeitos recrutados em 
ambulatórios (n = 1)
Sem componente de 
estilo de vida (n = 3)
Estudos repetidos (n = 1)

Estudos incluídos na 
revisão (n = 8)

Estudos procurados e 
encontrados (n = 7)

Tr
ia

ge
m

Id
en

tifi
ca

çã
o

Estudos identificados via bancos de dados Estudos identificados por outros métodos



BrJP. São Paulo, 2022 jul-set;5(3):272-84 Jerônimo JS, Lopes SV, Siqueira FC e Silva MC

276

Tabela 1. Descrição dos estudos selecionados na revisão (n = 8) – continuação

Autores/País Objetivo Características da Intervenção Resultados

Proper et al.28 
Holanda

Avaliar o impacto 
do aconselha-
mento de ativida-
de física no local 
de trabalho uti-
lizando análises 
de custo-benefí-
cio e custo-efeti-
vidade.

n=299, sujeitos sintomáticos e assintomáticos; nove meses de interven-
ção com sete medidas. Todos os participantes receberam por escrito 
informações gerais sobre estilo de vida (atividade física, nutrição, álcool, 
tabagismo, estresse no trabalho e sintomas musculoesqueléticos).
Foram randomizados em: 
Grupo intervenção (n = 131): material escrito e sete consultas mensais de 
20 minutos cada uma, com aconselhamentos individualizados e direcio-
nados pelos resultados das duas primeiras consultas, visando a promo-
ção da atividade física e hábitos alimentares saudáveis;
Grupo controle (n = 168): recebeu somente o material escrito.

Redução da frequência de 
dor na extremidade su-
perior (Questionário Nór-
dico, adaptado) no grupo 
intervenção (17,9%) em 
comparação ao controle 
(6,2%), porém sem dife-
renças estatísticas. 

Andersen et al.29 

Dinamarca
Investigar o efeito 
de três interven-
ções diferentes 
no local de traba-
lho sobre a con-
formidade de lon-
go prazo, ganhos 
de força muscu-
lar e dor no pes-
coço/ombro em 
trabalhadores de 
escritório.

n=549, sujeitos sintomáticos e assintomáticos; 12 meses de intervenção 
com três medidas (linha de base, médio prazo e pós-intervenção).
Foram randomizados em:
Grupo de exercícios de resistência específicos (n=180): para pescoço 
(flexão lateral na posição sentada com uma tira elástica fixa) e ombro 
(elevação lateral e frontal: 3 séries de 15 repetições com halteres) e rea-
lizados três vezes por semana (duas vezes com presença de instrutor), 
vinte minutos por sessão; 
Grupo atividade física (n=187): recebeu aconselhamentos sobre ativida-
de física no trabalho e no lazer. Além de visitas de instrutores, que varia-
ram de uma a quatro vezes por mês, para realizar atividades de corrida 
e caminhada. Também receberem pedômetros, um disco compacto de 
oito minutos de duração com instruções para exercícios aeróbicos e de 
força (exceto para o pescoço e ombro), um step/plataforma de exercí-
cios colocado em lugares estratégicos (ao lado da máquina copiadora) 
e indicações para o aumento da atividade física diária no deslocamento 
e no lazer; 
Grupo controle (n=182): recebeu aconselhamentos sobre atividade física, 
alimentação, ergonomia, estresse e organização do trabalho.

Redução da intensidade 
de dor no pescoço em 
médio prazo (EAV de 0-9) 
nos grupos de exercícios 
de resistência específicos 
e atividade física em com-
paração ao grupo referên-
cia, mas sem diferenças 
entre os grupos exercício 
e atividade física;
Sujeitos do grupo con-
trole, sem dor na linha 
de base, desencadearam 
maior intensidade de dor 
no ombro, em compara-
ção aos sujeitos sem dor 
na linha de base dos gru-
pos intervenção.

Schell et al.30

Suécia 
Avaliar a influên-
cia de um progra-
ma de gestão do 
estresse e pro-
moção da saúde 
baseado na web 
sobre intensida-
de e ocorrência 
de dor no pesco-
ço-ombro e nas 
costas e sobre 
a relação de dor 
percebida com o 
estresse em um 
estudo prospec-
tivo e controlado.

n=232, sujeitos sintomáticos e assintomáticos; seis meses de interven-
ção e mais 6 meses de acompanhamento com três medidas (linha de 
base, 6 meses e 12 meses)
Grupo I (n=55): recebeu acesso a um dispositivo baseada na web, no 
qual realizaram o monitoramento em tempo real da percepção de saúde 
atual e do estado de estresse através de um diário e também acesso a 
informações sobre estresse e promoção da saúde, as quais poderiam ser 
impressas e utilizadas para leitura e prática em outros lugares. O disposi-
tivo também continha um programa de exercícios clássicos de gestão do 
estresse, com relaxamento e melhora do sono, reenquadramento cogni-
tivo, gerenciamento do tempo, controle emocional e autoconhecimento, 
fortalecimento da autoestima, reflexão da vida e dissociação, além da 
possibilidade de chat de conversas com os demais participantes;
Grupo II (n = 71): acesso ao dispositivo para monitoramento diário, com 
informações sobre estresse e promoção da saúde com possibilidade im-
pressão do material; 
Grupo controle (n = 106): não recebeu intervenção alguma.

Reduções da intensidade 
de dor (EAV de 0-10) na 
região lombar para o gru-
po I em 6 meses e na re-
gião lombar, cervical e no 
ombro para o grupo II em 
12 meses em comparação 
ao Grupo Controle.  
Nas análises intragrupos, 
observou-se redução da 
intensidade da dor total 
para o grupo II aos 12 
meses, mensurada atra-
vés do somatório dos 
pontos das 4 escalas 
de dor de 0-10 pontos 
(cervical, ombro, coluna 
torácica e lombar) em 
uma EAV de 0-40 pontos 
adaptada pelos autores 
do estudo.

Sitthipornvorakul 
et al.31 
Tailândia

Avaliar a eficácia 
do aumento dos 
passos diários de 
caminhada sobre 
a incidência de 
6 meses de dor 
no pescoço em 
trabalhadores do 
escritório.

n=91, sujeitos sintomáticos e assintomáticos; seis meses de intervenção 
com seis medidas (uma por mês).
Grupo intervenção (n=50): recebeu um aplicativo em seu smartphone 
com metas de passos diários a serem atingidas durante os seis meses 
da intervenção. Os participantes foram instruídos a levar o smartphone 
com aplicativo no bolso, desde ao levantar-se de manhã até voltar para 
a cama à noite. As metas de passos diários foram calculadas com base 
em um estudo de coorte sobre aumento de passos diários e incidência 
de dor no pescoço em trabalhadores de escritório, cálculo que estimou 
o número de passos diários capazes de prevenir a dor no pescoço. Os 
participantes anotavam, diariamente, no aplicativo o número de passos 
diários e a sensação/intensidade de dor no pescoço, medida por uma 
Escala Visual Analógica de 0-100 pontos e recebiam incentivos a cada 
meta diária alcançada. 
Grupo controle (n = 41): não recebeu intervenção alguma.

No período de seis meses, 
sujeitos do grupo inter-
venção relataram menor 
frequência de dor cervical 
(22%) em comparação 
ao grupo controle (34%). 
Porém, não foram obser-
vadas diferenças quanto 
à intensidade da dor (EAV 
de 0-10 pontos).

Continua...
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Em relação ao risco de viés, de acordo com a escala PEDro, 
a pontuação dos estudos selecionados variou de quatro pon-
tos em dois estudos28,32 a oito pontos em outros dois33,34. Os 
demais atingiram cinco30,31 ou seis pontos27,29. Dos oito estu-
dos selecionados, seis apresentaram risco de viés médio/baixo 

(≥ cinco pontos)27,29-31,33,34. Por outro lado, metade dos estu-
dos27,28,31,32 não alcançou um acompanhamento adequado dos 
participantes e três estudos não utilizaram análise de intenção 
de tratar28,30,32. A tabela 2 apresenta a pontuação detalhada para 
cada um dos critérios. 

Tabela 1. Descrição dos estudos selecionados na revisão (n = 8) – continuação

Autores/País Objetivo Características da Intervenção Resultados

Tsauo et al.32 
China 

Desenvolver um 
programa de 
exercícios no lo-
cal de trabalho 
para aliviar os 
sintomas do pes-
coço e do ombro 
e comparar a efi-
cácia de 3 tipos 
de modelos de 
execução.

n=178, sujeitos sintomáticos e assintomáticos; duas semanas de in-
tervenção e 3 meses de acompanhamento com três medidas (linha de 
base, duas semanas e três meses).
Os participantes receberam uma palestra de duas horas sobre anatomia 
da região do pescoço e ombro, demonstração prática de exercícios de 
alongamento (flexão, extensão, flexão lateral e rotação, 10 repetições 
para cada um com intervalo de 5 segundos),  material impresso com a 
descrição dos exercícios para levar para casa e duas semanas de exercí-
cios no local de trabalho com conselhos para manter a prática de exercí-
cios sozinhos por mais três meses. Foram randomizados em: 
Grupo autoexercício (n=56): realizou exercícios sozinhos nos intervalos, 
com um fisioterapeuta disponível para diminuir possíveis dúvidas; 
Grupo exercício supervisionado I (n = 69): realizou sessões diárias de 15-
20 minutos com demonstração; 
Grupo exercício supervisionado II (n = 14): realizou duas vezes ao dia, an-
tes e depois do expediente, sessões de 15-20 minutos, com supervisão 
em uma das sessões;
Grupo controle (n = 39): recebeu somente a palestra e material impresso.

O grupo exercício super-
visionado II apresentou 
menor frequência (Ques-
tionário Nórdico: últimos 
sete dias) de dor na região 
do ombro e coluna torá-
cica aos três meses em 
comparação aos demais 
grupos.

Barone Gibbs 
et al.33 Estados 
Unidos 

Avaliar a viabili-
dade e os efeitos 
de uma interven-
ção multicompo-
nente sobre a dor 
em trabalhadores 
de mesa com dor 
lombar crônica.

n=27, sujeitos sintomáticos; seis meses de intervenção com seis medi-
das mensais
Grupo intervenção (n = 13): recebeu aconselhamentos comportamen-
tais, inicialmente através de uma palestra de 75-90 minutos de dura-
ção, a qual incluiu educação sobre os riscos à saúde de comporta-
mento sedentário e autogerenciamento da dor. Os aconselhamentos 
incluíam melhoria da nutrição, redução do álcool, tabagismo, estresse 
e redução gradativa do tempo na postura sentada, inserindo momen-
tos em pé ou pequenas caminhadas no local de trabalho e poste-
riormente atividades como caminhar ou pedalar no deslocamento e 
envolvimentos em atividades esportivas no lazer. Além de um anexo 
na mesa que possibilitava trabalhar em pé e um dispositivo para utili-
zar no punho que emitia um sinal de alerta a cada 30 minutos sem se 
movimentar. Com o sinal, os sujeitos foram aconselhados a caminhar 
de 2 a 3 minutos;
A palestra foi seguida de contatos telefônicos mensais de 10-15 minutos;
Grupo controle (n = 14): não recebeu intervenção.

Redução da intensidade 
de dor lombar (Oswes-
try Disability Index – ODI) 
no grupo intervenção em 
comparação ao controle, 
mas sem diferenças pela 
EAV de 0-10 pontos; 
Redução da frequência 
de dor (p=0,04) no gru-
po intervenção (54%) em 
comparação ao controle 
(14%).

Johnston et al.34

Austrália
Comparar a via-
bilidade e o im-
pacto das esta-
ções de trabalho 
de stand-stand 
somadas com 
conselhos, com 
ou sem exercício, 
sobre dor lombar 
e tempo sentado 
em trabalhado-
res de escritório 
em risco de dor 
lombar. 

n=29, sujeitos assintomáticos; quatro semanas de intervenção com duas 
medidas (pré e pós-intervenção);
Todos os participantes receberam uma estação de trabalho personaliza-
da e com altura e angulações ajustáveis que possibilitava trabalhar tan-
to em pé quanto sentado. Além de aconselhamentos verbais e escritos 
para iniciar com curtos períodos de pé (10 min) e não passar mais de 30 
minutos sentados. Foram aconselhados a gradativamente acumular pelo 
menos duas a quatro horas em pé por dia durante o horário de trabalho 
e a aumentar gradativamente o nível de atividade física geral (lazer e 
deslocamento), como utilizar escadas em vez de elevador, ir de bicicleta 
ao trabalho e engajar-se em atividades esportivas; 
Foram randomizados em:
Grupo mesa de trabalho (n=13): recebeu a estação de trabalho e os 
aconselhamentos; Grupo mesa de trabalho + exercícios (n=16): recebeu 
a estação de trabalho, os aconselhamentos e um programa padroniza-
do de exercício de resistência progressiva (extensões de braço e perna 
com joelhos e mão apoiados no chão, ponte; agachamentos de parede 
e abdução do quadril no chão na posição deitada lateral). Ministrado 
por um fisioterapeuta em sessões de 20 minutos com duas séries de 
20 repetições, três vezes por semana durante o turno de trabalho. Cada 
participante recebeu um tapete de yoga para realizar os exercícios con-
fortavelmente no trabalho.

Ambos os grupos mos-
traram redução da inten-
sidade máxima de dor 
lombar (EAV de 0-10) no 
pós-intervenção. Porém, 
não houve diferença esta-
tisticamente significativa 
entre os grupos.     
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DISCUSSÃO

Além dos aconselhamentos para mudança do estilo de vida, os es-
tudos selecionados aplicaram estratégias de educação sobre carac-
terísticas do trabalho e sobre DME, como sugerido pela literatu-
ra referente a intervenções no local de trabalho para trabalhadores 
sedentários9,15,16. Tal fato mostra que todos os estudos selecionados 
apresentam aspecto educacional no local de trabalho, o que, segun-
do a EU-OSHA16, pode apresentar resultados muito satisfatórios na 
prevenção da DME.
Dos oito estudos incluídos, cinco apresentaram maior frequência 
de mulheres nas amostras29,31-34. Esses resultados talvez indiquem 
que mulheres apresentem maior relação com o desfecho DME que 
homens, ou por apresentarem maior sintomatologia de problemas 
musculoesqueléticos, ou por serem em maior número em trabalhos 
administrativos e sedentários. Neste sentido, os relatórios da EU-
-OSHA mostram que mulheres são mais acometidas por problemas 
musculoesqueléticos que homens10, e entre os fatores de risco para 
a DME estão o sexo e o tempo na postura sentada durante o traba-
lho9. A agência afirmou que, embora homens sejam mais propensos 
a relatar problemas relacionados à DME, principalmente dor nas 
costas, as mulheres apresentam maior prevalência de problemas no 
pescoço, ombros e membros superiores9,10.
Entretanto, um dos estudos incluídos na revisão da EU-OSHA9, 
o qual avaliou 12.426 trabalhadores de 18 países, incluindo traba-
lhadores de escritório, identificou associação significativa entre sexo 
feminino e incapacidade por dor lombar. Além disso, o relatório 
mostrou que 31% das mulheres trabalhadoras da comunidade euro-
peia relatam passar mais que 75% do período de trabalho sentadas, 
enquanto a frequência de homens para o tempo sentado no trabalho 
foi de 25%9. 
Nesse sentido, um estudo35 mostrou que o hormônio prolactina, 
produzido por mulheres durante a gestação, é liberado em excesso 
em situações de estresse. Os autores observaram que nessas situa-
ções, o aumento desse hormônio pode produzir maior sensação de 
dor inespecífica, o que não determina, mas pode contribuir para 
explicação multifatorial do fato de mulheres sentirem mais dor do 

que homens, resultando em maiores frequências de DME no sexo 
feminino.
Outros estudos com intervenções no local de trabalho realizados 
com trabalhadores sedentários, também apresentaram maior fre-
quência de mulheres nas amostras. Em um estudo36, 79% da amos-
tra foi composta por mulheres e foram observadas reduções no tem-
po na postura sentada e nos problemas musculoesqueléticos. Em 
outro estudo13, 62,5% dos participantes eram do sexo feminino, os 
autores verificaram uma associação direta entre tempo na posição 
sentada e lombalgia crônica. Outro estudo37 apresentou 61,7% da 
amostra composta por mulheres. 
Embora esses resultados reflitam a realidade de trabalhadoras euro-
peias, corroboram os achados da presente revisão sistemática, mos-
trando que mulheres trabalhadoras de escritório em outros conti-
nentes também são mais acometidas por dores musculoesqueléticas 
que homens, já que quatro dos cinco estudos com maior número 
de mulheres foram realizados fora do continente europeu31–34. Além 
disso, os achados também mostraram que tanto exercícios específi-
cos para as regiões do pescoço, ombro e lombar29,32,34 quanto acon-
selhamentos para prática de AF genérica, como caminhadas29,31,33, 
podem ser eficazes na redução da DME em mulheres.
Os oito estudos selecionados continham componentes relacionados 
à AF, com aconselhamentos para a prática de AF27–34 ou prática de 
exercícios físicos29,32,34, dos quais seis estudos27,29-33 apresentaram re-
dução da dor de trabalhadores. As exposições à prática ou aos acon-
selhamentos para a prática, variaram de duas semanas de aplicação 
de exercícios, com recomendações para prosseguir a prática por um 
período de três meses32, até doze meses29. Em três estudos29,30,32, os 
exercícios foram para as regiões cervical (flexão, extensão e rotação) 
e ombros (elevação lateral e frontal) e para relaxamento, para serem 
realizados de três vezes por semana (três séries de quinze repetições)29 
a todos os dias, de uma a duas vezes ao dia (10 repetições em sessões 
de 15-20 minutos)32. Já em outro estudo30, os aconselhamentos para 
a prática de exercícios de relaxamento foram através de um dispo-
sitivo eletrônico acessível durante todo o tempo do estudo. Os ou-
tros três estudos27,31,33 ofereceram recomendações para AF geral de 
intensidade moderada a vigorosa nos domínios do deslocamento, 

Tabela 2. Análise do risco de viés dos estudos incluídos na revisão (n=8)

Critérios/estudos
 

Bernaards 
et al.27

Proper et 
al.28

Andersen 
et al.29

Schell 
et al.30

Sitthipornvorakul 
et al.31

Tsauo 
et al.32

Barone Gibbs 
et al.33

Johnston 
et al.34

Elegibilidade* + + + + + − + +

Alocação aleatória + + + + + + + +

Alocação oculta − − − − − − + +

Comparabilidade da linha de base + + − + + + + +

Indivíduos cegos − − − − − − − −

Terapeutas cegos − − − − − − − −

Avaliadores cegos + − + − − − + +

Acompanhamento adequado − − + + − − + +

Análise de intenção de tratar + − + − + − + +

Comparações entre grupos + + + + + + + +

Estimativas pontuais e variabilidade + + + + + + + +

Total 6 4 6 5 5 4 8 8
*Primeiro critério não é pontuado; +: sim; -: não.
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ocupacional, doméstico e lazer (caminhada, ciclismo, jardinagem, 
tarefas domésticas, esportes e aumento de passos diários). 
Esses achados sugerem que houve adesão à prática de AF e vão ao 
encontro do reportado na literatura sobre prática de AF e redução 
da dor38. A explicação neurofisiológica para a hipoalgesia pós-AF 
ocorre pela produção de opioides endógenos e pelo aumento de 
neurotransmissores, as catecolaminas (dopamina e noradrenalina). 
Esse mecanismo neurofisiológico ocasiona o aumento no limiar de 
dor devido à redução da excitabilidade da membrana plasmática do 
neurônio, principalmente nas fibras nervosas aferentes do tipo A que 
apresentam maior sensibilidade. Com isso, quanto maior o nível de 
AF do indivíduo maior a produção β-endorfinas (opioides endóge-
nos), os quais agem nos mecanismos descendentes na medula espi-
nhal reduzindo a percepção da dor38.
Dos seis estudos que apresentaram reduções significativas na DME 
dos trabalhadores, quatro foram efetivos para a redução da inten-
sidade da dor27,29,30,33, sendo três destes na intensidade da dor cer-
vical27,29,30, os quais continham em suas intervenções componentes 
sobre postura cervical, AF, exercícios de resistência para o pescoço 
e gestão do estresse. Como já mostrado a ocorrência de DME em 
trabalhadores sedentários é influenciada por fatores de seu estilo de 
vida (AF, índice de massa corporal-IMC, controle do estresse) e de 
trabalho (tempo sentado e posturas corporais inadequadas)8-13.
Esses resultados são confirmados por um estudo de coorte pros-
pectiva11, com 18.562 trabalhadores, o qual mostrou proteção para 
DME em qualquer região corporal, em sujeitos ativos fisicamente e 
risco em indivíduos com sobrepeso e obesidade. Além disso, sujei-
tos inativos fisicamente e com obesidade apresentaram maior risco 
de dor crônica. Um outro estudo39 mostrou que, em trabalhadores 
sedentários, a postura do pescoço é um determinante para a produ-
ção de força e resistência na região cervical, capacidades físicas que 
estão relacionadas ao surgimento de dor neste ponto corporal. Os 
autores sugerem que se identificado tal fator relacionado ao trabalho, 
é possível modificá-lo e, assim, reduzir o surgimento de cervicalgia 
relacionada ao trabalho na população em questão.
Contudo, outros fatores estão relacionados ao manejo da DME em 
trabalhadores, como controle de estresse dentro e fora do local de 
trabalho. Três estudos incluídos nesta revisão ofereceram aos sujeitos 
informações sobre manejo do estresse, os quais apresentaram reduções 
da frequência e da intensidade da dor nas regiões lombar, cervical e do 
ombro28,30,33. Um desses estudos28, que ofereceu aos sujeitos informa-
ções sobre controle do estresse no trabalho, mostrou redução da pre-
sença de DME, tanto no grupo intervenção (recebeu material impres-
so e palestras) quanto no controle, que recebeu apenas um material 
impresso com as mesmas informações, o que demonstra a relevância 
da informação sobre gestão do estresse para redução da DME. 
Por outro lado, os outros dois estudos que utilizaram abordagem 
sobre controle do estresse mostraram reduções significativas da 
intensidade da dor30,33. Cabe destacar o estudo30, que comparou 
dois grupos intervenção e um controle. Diferentemente dos outros 
dois estudos28,33, este30 entregou intervenções focadas na gestão do 
estresse com abordagem ampla de promoção da saúde, incluin-
do exercícios de relaxamento e encontrou redução da intensidade 
da dor para ambos os grupos em relação ao controle. Os achados 
apresentados por esses três estudos28,30,33 mostram que interven-
ções múltiplas que relacionam promoção da saúde e estilos de vida, 

incluindo gestão do estresse dentro e fora do local de trabalho, 
podem ser efetivas para a redução da frequência e da intensidade 
de DME, apresentando melhores resultados quando a intervenção 
é focada no controle do estresse30. 
Nesse sentido, um estudo de revisão17 mostrou que processos educa-
cionais sobre dor podem diminuir intensidade de DME e de sofri-
mento psíquico, fator que está relacionado ao estresse40. Um estudo 
randomizado18 mostrou que educação sobre DME, aliada a exercí-
cios que contribuem para o controle de estresse, como os praticados 
na ioga, também podem diminuir a DME em trabalhadores, in-
cluindo os sedentários18. Tal achado corrobora os resultados dos três 
estudos incluídos nesta revisão que utilizaram, como estratégia de 
intervenção, informações sobre controle do estresse28,30,33. 
Apesar dos resultados descritos, a relação entre os fatores citados e a 
intensidade de DME ainda é uma questão controversa. Um estudo de 
revisão sistemática realizado pelo grupo Cochrane, com intervenções 
no local de trabalho em trabalhadores sedentários, não encontrou re-
lação entre aumento do nível de AF durante o turno de trabalho (ficar 
em pé ou caminhar) e redução da intensidade de DME20. Tal achado 
contraria metade dos estudos selecionados nesta revisão, pois quatro 
estudos que continham nas intervenções componentes para aumento 
da AF e que avaliaram a intensidade da DME, demonstraram diferen-
ças entre os grupos, com reduções significativas27,29,30,33.
A revisão proposta pelo grupo Cochrane analisou 10 estudos com di-
ferentes delineamentos e diferentes estratégias de intervenção20. Dos 
estudos que avaliaram a intensidade da DME, quatro continham es-
tratégias de intervenção focadas em mudanças no ambiente físico de 
trabalho, como fornecer mesas com esteiras ou estações de trabalho 
em pé e dois estudos eram com estratégias individuais, como forne-
cer um rastreador de AF ou um pedômetro, o que pode explicar a 
falta de associação entre o aumento do nível de AF e a intensidade 
da DME. Cabe salientar que as revisões realizadas pela Cochrane em-
pregam métodos que analisam os estudos selecionados em conjunto, 
verificando a força da evidência de forma conjunta.
No entanto, cinco estudos selecionados na presente revisão mostra-
ram redução da intensidade de DME, os quais aplicaram interven-
ções direcionadas aos indivíduos de forma ampliada, envolvendo, 
além da AF no domínio ocupacional, os domínios do deslocamento, 
lazer e doméstico27,29,30,33,34. Isso pode indicar que abordagens que 
envolvam os quatro domínios da AF e que sugiram mudanças no 
estilo de vida dos sujeitos, apresentem efetividade na redução da in-
tensidade da dor. De acordo com a EU-OSHA9, as intervenções 
para diminuição da DME devem considerar o caráter multifatorial 
da dor, superar a perspectiva biomecânica e incorporar estratégias 
de intervenção que busquem compreender e atingir o fenômeno da 
DME em sua totalidade, envolvendo questões relacionadas ao estilo 
de vida e de trabalho dos sujeitos.
Além disso, a literatura apresenta outros estudos clínicos randomi-
zados que avaliaram trabalhadores de escritório e que continham na 
intervenção o componente para aumento da AF, os quais mostra-
ram redução da intensidade de dor41,42. Estes estudos também utili-
zaram estratégias amplas com abordagens que envolveram aspectos 
relacionados ao aumento da AF, incluindo processos educacionais 
sobre os fatores de risco e de proteção para prevenir a DME, como 
prolongado tempo sentado, conhecimento sobre DME (definição e 
sintomas, patogenia da dor, relação com doenças e impactos físicos 
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e psicológicos), tratamentos não farmacológicos (exercícios, postura 
corporal, nutrição) e gerenciamento do sono e do humor, com mo-
mentos para discussões sobre as temáticas abordadas41,42, estratégias 
semelhantes as utilizadas pelos autores30,33.
Três estudos apresentaram maior efetividade na redução da intensi-
dade da dor com seis meses de intervenção e com estratégias amplas, 
através de processos educacionais e aconselhamentos que sugerem a 
autogestão de comportamentos relacionados com a saúde, como prá-
tica de AF no lazer e deslocamento, controle alimentar, redução no 
consumo de álcool, redução no hábito de fumar e autogestão do es-
tresse, dentro e fora do local de trabalho29,30,33. Isso também pôde ser 
observado no estudo27 que mostrou, através de reuniões interativas so-
bre postura corporal e estilo de vida, redução da intensidade de DME. 
Entretanto, a redução foi observada após o período da intervenção, ou 
seja, no seguimento de seis meses. Tal achado sugere que os indivíduos 
autogerenciaram as informações que lhes foram passadas. 
Além disso, estudos27,29,33 sugerem que intervenções com períodos 
de acompanhamento maiores que seis meses podem favorecer a as-
similação das informações e facilitar a aquisição e a autogestão de 
hábitos saudáveis. Nesse sentido, a literatura mostra que a prática 
autosselecionada de exercício pode apresentar respostas afetivas po-
sitivas e maior prazer durante a prática43, e, talvez, os processos de 
escolhas e de respostas afetivas e prazerosas possam explicar os resul-
tados apresentados.
Esses resultados indicam que a autogestão da informação sobre DME 
e sobre aspectos relacionados (incluindo AF e outros fatores do estilo 
de vida), bem como a liberdade de escolha dos participantes, dentro 
e fora do ambiente de trabalho, são fatores importantes a serem con-
siderados em intervenções que visem redução da intensidade de dor.
Em relação à prática de exercícios físicos, três estudos continham esse 
componente na intervenção, um para a região lombar34 e dois29,32 para 
as regiões cervical e ombro. No que se refere à região lombar, não foi 
encontrada diferença entre os grupos avaliados34. Os dois estudos que 
analisaram dor nas regiões cervical e do ombro utilizaram, como es-
tratégia de intervenção, exercícios de resistência específicos para essas 
áreas, mostrando redução da intensidade29 e da frequência32 de dor. 
Tais achados corroboram os resultados apresentados na literatura.
Um estudo de revisão sistemática que analisou intervenções realiza-
das no local de trabalho em trabalhadores de escritório concluiu que 
exercícios para ombros e pescoço realizados três vezes por semana 
utilizando pesos leves ou bandas elásticas durante 10 semanas fo-
ram eficazes para a diminuição da dor44. Tal resultado foi ratificado 
pelo estudo29 que utilizou uma estratégia de intervenção semelhante 
à descrita anteriormente (tiras elásticas e pesos leves três vezes por se-
mana), observando redução da intensidade de dor na região cervical. 
Por outro lado, outro estudo32 também identificou redução no per-
centual de sujeitos com dor nos ombros e coluna torácica, porém, 
em sua intervenção, os exercícios eram realizados diariamente com 
supervisão de um fisioterapeuta e os sujeitos que a realizavam não 
utilizavam qualquer tipo de material para execução das atividades. 
Na presente revisão, não foram encontrados estudos latino-america-
nos e somente dois foram realizados em países de baixa e média ren-
da31,32. Entretanto, a literatura mostrou que em populações de países 
de baixa e média renda, assim como em países de alta renda, fatores 
do estilo de vida dos indivíduos, como IMC elevado ou obesidade, 
consumo de tabaco, baixo nível de AF e postura corporal inadequa-

da estão relacionados a DME9,45. Como medidas de prevenção da 
DME em populações de países de baixa e média renda, a literatura 
sugere a implementação de intervenções na comunidade que visem 
mudanças comportamentais com criação e manutenção de hábitos 
saudáveis45. Contudo, há necessidade de condução de maiores estu-
dos em países com essas características.
Um ponto interessante a destacar é que os estudos incluídos nes-
ta revisão apresentaram estratégias de intervenção que podem ser 
aplicadas em outros contextos, principalmente considerando o mo-
mento pandêmico por Covid-19, no qual se observa o aumento do 
trabalho remoto ou domiciliar46, período no qual relatos de mu-
lheres indicaram um aumento da sobrecarga de trabalho em razão 
da sobreposição de tarefas (trabalho, filhos e casa). Contudo, elas 
também relataram aproximação com filhos e maridos e maior tem-
po para prática de AF47. Por outro lado, no trabalho em casa durante 
a pandemia, também se observou tanto aumento da presença de 
DME, principalmente dor lombar e cervical48, quanto do risco para 
desenvolver problemas musculoesqueléticos46, o que sugere a neces-
sidade de intervenções que possam ser realizadas nesse contexto. 
Em relação à avaliação do risco de viés, cabe ressaltar que os estudos 
incluídos utilizaram processos educacionais sobre DME, o que di-
ficulta o cegamento dos participantes e dos terapeutas, o que sugere 
que a avaliação deva ser analisada de forma relativa. 
Esta revisão apresenta limitações e alguns pontos fortes que mere-
cem ser destacados. Primeiramente, não foi conduzida uma metaná-
lise, nem avaliação do grau de certeza das evidências, o que dificulta 
afirmar o efeito do conjunto das mesmas sobre o desfecho. Além 
disso, dos seis estudos que apresentaram efeitos estatisticamente sig-
nificativos sobre a DME27,29–33, em cinco27,29-32 haviam sujeitos assin-
tomáticos e sintomáticos, os quais foram analisados em conjunto, o 
que pode ter direcionado o sentido do efeito das intervenções.
Outros fatores a relatar foram as buscas, realizadas em três bases de 
dados e com limite temporal entre 1999 a 2021, o que pode gerar 
um viés de publicação dos estudos selecionados. Além disso, um 
critério de inclusão desta revisão foi que os estudos deveriam ser pu-
blicados em inglês ou português, critério que pode contribuir para 
o referido viés. Apesar disso, as bases utilizadas para pesquisa estão 
entre as principais da América Latina, Caribe e do contexto interna-
cional da saúde, o que minimiza a chance de artigos referentes a essa 
temática não terem sido incluídos na seleção. 
Como pontos fortes, pode-se destacar o uso de técnicas sólidas de re-
visão metodológica, como a utilização das diretrizes PRISMA22 para 
a escrita deste relatório e o preenchimento da sua lista de verificação 
(Anexo 1), o registro da revisão na base PROSPERO23, a utilização de 
descritores de busca indexados no MeSH e no DeCS, a definição de 
critérios de elegibilidade segundo a estratégia PICOS22,24, o processo 
de seleção dos estudos e demais etapas da revisão realizados por dois 
revisores independentes, o uso de uma ferramenta para avaliação do 
risco de viés em estudos26 e as conclusões ponderadas com base na 
qualidade das evidências. Futuros estudos de intervenção para a re-
dução da DME em trabalhadores sedentários devem ater-se à poten-
cialidade de estratégias de educação sobre DME entregues no local de 
trabalho e ser voltados para mudanças do estilo de vida destes indiví-
duos. Além disso, os pesquisadores devem direcionar maior atenção a 
possíveis perdas de sujeitos durante o estudo e, para minimizar o efeito 
de tais perdas, empregar a análise de intenção de tratar. 
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 CONCLUSÃO

As intervenções multicomponentes realizadas no local de trabalho e 
que incluem estratégias de educação e aconselhamentos para mudan-
ças do estilo de vida, são efetivas para a redução da intensidade e da fre-
quência das dores cervical, nos ombros, nos membros superiores e na 
região lombar, em trabalhadores sedentários. Destaca-se a necessidade 
de mais estudos de intervenção com trabalhadores latino-americanos 
e de países de baixa e média renda. Considerando a heterogeneidade 
dos estudos em relação às formas de mensuração do desfecho DME, a 
generalização dos achados desta revisão deve ser avaliada com cautela.
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Anexo 1. Lista de verificação PRISMA22

Tópico Nº do 
Item

Item do checklist Página em que o 
item é reportado

TÍTULO 

Título 1 Identifica o artigo como uma revisão sistemática, meta-análise ou ambos. 1

RESUMO 

Resumo 2 Ver a lista de verificação PRISMA 2020 para Resumos. 1

INTRODUÇÃO 

Justificativa 3 Fundamenta a revisão no contexto do conhecimento existente. 2-3

Objetivos 4 Apresenta explicitamente o(s) objetivo(s) ou questão(ões) respeitantes à revisão. 3-4

MÉTODOS 

Critérios de 
elegibilidade 

5 Especifica os critérios de inclusão e exclusão para a revisão e forma como os estudos foram 
agrupados para as sínteses.

5

Fonte de 
informação 

6 Especifica todas as bases de dados, registros, websites, organizações, listas de referências 
e outras fontes pesquisadas ou consultadas para identificação dos estudos. Especifica a 
última data em que cada fonte foi pesquisada ou consultada.

4

Estratégia de 
busca

7 Apresenta as estratégias de pesquisa completas para todas as bases de dados, registros e 
websites, incluindo todos os filtros e limites utilizados.

4

Processo de 
seleção

8 Especifica os métodos utilizados para recolha de dados das publicações, incluindo quantos 
revisores recolheram a informação de cada publicação, se trabalharam de uma forma inde-
pendente, todos os processos de obtenção ou confirmação de dados por parte dos inves-
tigadores do estudo e, se aplicável, detalhes de ferramentas de automatização utilizadas.

5-6

Processo de 
coleta de 

9 Especifica os métodos utilizados para recolha de dados das publicações, incluindo quantos 
revisores recolheram a informação de cada publicação, se trabalharam de uma forma inde-
pendente, todos os processos de obtenção ou confirmação de dados por parte dos inves-
tigadores do estudo e, se aplicável, detalhes de ferramentas de automatização utilizadas.

5-6

Lista de dados 10a Lista e define todos os resultados para os quais os dados foram pesquisados. Especifica se 
foram pesquisados todos os resultados compatíveis com cada domínio em cada estudo (p 
ex. para todas as medidas, momentos, análises) e, se não, especifica os métodos utilizados 
para decidir quais resultados a recolher.

6

10b Lista e define todas as outras variáveis para as quais os dados foram pesquisados (p. ex. 
características dos participantes e intervenções, fontes de financiamento). Descreve os 
pressupostos utilizados sobre informação em falta ou pouco clara.

6

Risco de viés em 
cada estudo

11 Especifica os métodos utilizados para avaliar o risco de viés dos estudos incluídos, incluin-
do detalhes sobre o(s) instrumento(s) utilizado(s), quantos revisores avaliaram cada estudo 
e se trabalharam de forma independente e ainda, se aplicável, detalhes de ferramentas de 
automatização utilizadas no processo.

6

Medidas de efeito 12 Especifica para cada resultado a(s) medida(s) de efeito (p. ex. risco relativo e diferença de 
média) utilizada(s) na síntese ou apresentação dos resultados.

6

Continua...
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Anexo 1. Lista de verificação PRISMA22 – continuação

Tópico Nº do 
Item

Item do checklist Página em que o 
item é reportado

MÉTODOS 

Métodos de 
síntese

13a Descreve os processos utilizados para decidir os estudos elegíveis para cada síntese (p. 
ex. apresentar as características da intervenção apresentada no estudo e comparar com os 
grupos planeados para cada síntese (item #5)).

6

13b Descreve todos os métodos necessários de preparação de dados para apresentação ou sínte-
se, tais como lidar com os dados em falta no resumo da estatística, ou conversões de dados.

6

13c Descreve todos os métodos utilizados para apresentar ou exibir os resultados individuais 
de estudos e sínteses.

5-6

13d Descreve todos os métodos utilizados para resumir os resultados e fornece uma justificação 
para a(s) escolha(s). Se foi realizada uma meta-análise, descreve o(s) modelo(s) e método(s) 
para identificar a presença e extensão da heterogeneidade estatística, e de software utilizado(s).

5-6

13e Descreve todos os métodos utilizados para explorar possíveis causas de heterogeneidade 
entre os resultados do estudo (p. ex. análise de subgrupos, metarregressão).

-

13f Descreve todas as análises de sensibilidade realizadas para avaliar a robustez da síntese 
dos resultados.

-

Risco de viés (bias) 
entre estudos

14 Descreve todos os métodos utilizados para avaliar o risco de viés devido à falta de resulta-
dos numa síntese (decorrente de viés de informação).

6

Análises 
adicionais

15 Descreve todos os métodos utilizados para avaliar a certeza (ou confiança) no corpo de 
evidência de um resultado.

-

RESULTADOS 

Seleção de 
estudos

16a Descreve os resultados do processo de pesquisa e seleção, desde o número de registros 
identificados na pesquisa até o número de estudos incluídos na revisão, idealmente utilizan-
do um fluxograma.

7

16b Cita estudos que parecem satisfazer os critérios de inclusão, mas que foram excluídos, e 
explica as razões da exclusão.

6-7

Características 
dos estudos

17 Cita cada estudo incluído e apresenta as suas características. 6-12

Risco de viés 
entre os estudos

18 Apresenta a avaliação de risco de viés para cada estudo incluído. 13

Resultados 
de estudos 
individuais

19 Para todos os resultados de cada estudo, apresenta: (a) resumo da estatística para cada 
grupo (quando apropriado) e (b) uma estimativa do efeito e a sua precisão (p. ex. intervalo de 
confiança/credibilidade), utilizando idealmente tabelas ou gráficos estruturados.

9-12

Resultados das 
sínteses

20a Para cada síntese, resumo das características e risco de viés entre os estudos selecionados. 9-13

20b Apresenta os resultados de todas as sínteses estatísticas realizadas. Se foi feita uma me-
ta-análise, apresenta para cada resultado o resumo da estimativa e a sua precisão (p. ex. 
intervalo de confiança/credibilidade) e medidas de heterogeneidade estatística. Se forem 
comparados grupos, descreve a direção do efeito.

6-13

20c Apresenta os resultados de todas as investigações de possíveis causas de heterogeneidade 
entre os resultados do estudo.

-

20d Apresenta resultados de todas as análises de sensibilidade realizadas para avaliar a robus-
tez dos resultados sintetizados.

-

Relato de viés 21 Apresenta a avaliação do risco de viés devido à falta de resultados (resultantes de viés de 
informação) para cada síntese avaliada.

-

Nível de 
significância

22 Apresenta a avaliação de certeza (ou confiança) no corpo de evidência para cada resultado 
avaliado.

-

DISCUSSÃO 

Discussão 23a Fornece uma interpretação geral dos resultados no contexto de outra evidência. 13-20

23b Discute todas as limitações da evidência, incluídas na revisão. 21

23c Discute todas as limitações dos processos de revisão utilizados. 21

23d Discute as implicações dos resultados para a prática, política e investigação futura. 20-22

OUTROS INFORMAÇÕES

Registro do 
protocolo

24a Fornece informação sobre o registro da revisão, incluindo o nome e número de registro, ou 
refere que a revisão não está registrada.

1,4

24b Indica local de acesso ao protocolo da revisão, ou refere que o protocolo não foi preparado. 1,4

24c Descreve e explica todas as alterações à informação fornecida no registo ou no protocolo. -
Continua...
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Anexo 1. Lista de verificação PRISMA22 – continuação

Tópico Nº do 
Item

Item do checklist Página em que o 
item é reportado

OUTROS INFORMAÇÕES

Financiamento 25 Descreve as fontes de financiamento ou apoio sem financiamento que suportam a revisão, 
e o papel dos financiadores ou patrocinadores da revisão.

23

Conflito de 
interesses

26 Declara todos os conflitos de interesses dos autores da revisão. 23

Disponibilidade 
dos dados, código 
e outros materiais

27 Reporta quais dos seguintes materiais estão acessíveis publicamente e onde podem ser 
encontrados: modelo de formulários de recolha de dados extraídos dos estudos incluídos, 
dados utilizados para análise; código analítico, qualquer outro material utilizado na revisão.

-
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor crônica não oncológi-
ca é considerada um problema de saúde pública, afetando 37% 
da população portuguesa. O tratamento da dor representa um 
direito humano fundamental. Entretanto, durante a pandemia 
do COVID-19, a grande maioria destes serviços de assistência ao 
paciente foi considerada como não urgente ou não emergente, 
sendo consultas e tratamentos clínicos adiados ou desmarcados. 
Restrições impostas, como medidas de prevenção da infecção por 
COVID-19, tornaram-se contraproducentes no que se refere à 
gestão da dor crônica. O seu impacto deve ser realçado prin-
cipalmente na população mais idosa, devido às comorbidades 
associadas quer físicas quer psicológicas. O objetivo deste estudo 
foi analisar o impacto da pandemia do COVID-19 na dor de 
pessoas idosas em quatro aspectos: i) intensidade, tratamento e 
gestão da dor; ii) saúde mental; iii) estilo de vida; iv) qualidade 
de vida.
MÉTODOS: Revisão nas bases de dados Pubmed, SCOPUS 
e Scielo usando os termos: chronic non-cancer pain, pain ma-
nagement, aged e COVID-19. Foram encontrados 86 artigos e 
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DESTAQUES
• Agravamento da dor e saúde mental, alteração dos estilos e diminuição da qualidade de 
vida. A disrupção dos serviços médicos gerados pelo período pandêmico reforça a neces-
sidade de uma abordagem holística e individual na assistência de saúde.
• Impacto da pandemia na gestão da dor crônica foi pouco explorado em pessoas idosas.
• Necessidade de mais investigações que incidam sobre as consequências em longo prazo, 
assim como as soluções a adotar de modo a conter lesões ou disfunções nesta população 
vulnerável.
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selecionados 13. Foram incluídos artigos que cumulativamente 
versavam sobre dor crônica, representavam pesquisa original 
de natureza clínica e analisavam o impacto da pandemia do 
COVID-19 na gestão da dor crônica. A preferência foi dada 
a estudos com participantes com idade igual ou superior a 65 
anos. Também foram analisados estudos realizados em adultos 
sem menção de idade no âmbito do impacto da pandemia do 
COVID-19 sobre os aspetos que influenciam a dor crônica e a 
sua gestão. Apenas um artigo estudou exclusivamente a popu-
lação idosa. 
RESULTADOS: A pandemia afetou: i) aumento da intensida-
de da dor (n=10), alterações no seu tratamento farmacológico e 
não farmacológico (n=3) e a sua gestão, isto é, a adaptação dos 
profissionais de saúde e dos doentes  (n=1); ii) negativamente a 
saúde mental: sintomas de estresse e ansiedade/depressão (n=9), 
distresse psicológico (n=4), isolamento social/solidão (n=6); iii) 
estilos de vida: atividade física (n=4), qualidade do sono (n=4) e 
desempenho físico (n=5); iv) redução da qualidade de vida (n=5). 
Apesar dos resultados heterogêneos, verificou-se o agravamento 
da dor e saúde mental, alteração dos estilos e qualidade de vida, 
disrupção dos serviços médicos.
CONCLUSÃO: As restrições impostas pela pandemia afetaram 
vários domínios da dor em curto prazo. A telemedicina surgiu 
como uma solução adotada, não podendo descurar os entraves 
na população idosa, como a falta de literacia digital e falta de 
equipamentos tecnológicos. O desconhecimento do impacto es-
pecífico da COVID-19 na dor da população idosa sugere mais 
investigação que incida sobre as consequências em longo prazo, 
assim como as soluções a adotar de modo a conter lesões ou dis-
funções nesta população vulnerável.
Descritores: COVID-19, Dor crônica, Idoso, Gestão em saúde. 

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic non-cancer 
pain is considered a public health problem, affecting 37% of the 
Portuguese population. Pain treatment represents a fundamental 
human right. However, during the COVID-19 pandemic, the 
vast majority of these patient care services were considered non-
-urgent or non-emergent, and clinical appointments and treat-
ment were postponed or un-scheduled. Imposed restrictions, 
such as measures to prevent a COVID-19 infection, became 
counterproductive with regard to the management of chronic 
pain. Its impact should be emphasized especially in the older 
population, due to the associated physical and psychological co-
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morbidities. This study aimed to analyze the impact of the CO-
VID-19 pandemic on the pain of older people in four aspects: i) 
intensity, treatment and management of pain; ii) mental health; 
iii) lifestyles; iv) quality of life.
METHODS: Review in Pubmed, SCOPUS and SCIELO da-
tabases using the terms: chronic non-cancer pain, pain manage-
ment, aged and COVID-19. 86 articles were found and 13 were 
selected.  Articles included cumulatively addressed chronic pain, 
represented original research of a clinical nature, and analyzed 
the impact of the COVID-19 pandemic on the management of 
chronic pain. Preference was given to studies with participants 
aged 65 years or older. Studies in adults with no mention of age 
in the context of the COVID-19 pandemic impact on aspects 
influencing chronic pain and its management were also inclu-
ded. Only one article exclusively studied the senior population. 
RESULTS: The pandemic affected: i) increased pain intensity 
(n=10), changes in its pharmacological and non-pharmacologi-
cal treatment (n=3) and its management, that is, the adaption of 
the health professionals and patients (n=1); ii) negatively affected 
mental health: symptoms of stress and anxiety/depression (n=9), 
psychological distress (n=4), social isolation/loneliness (n=6); iii) 
lifestyles: physical activity (n=4), sleep quality (n=4) and physical 
performance (n=5); iv) reduction of quality of life (n=5). Despite 
the heterogeneous results, a worsening of pain and mental health 
was found, as well as alteration of styles and quality of life and 
disruption of medical services.
CONCLUSION: The restrictions imposed by the pandemic af-
fected several areas of pain in the short term. Telemedicine has 
emerged as an adopted solution, but the barriers in the senior 
population, such as lack of digital literacy and lack of technolo-
gical equipment, cannot be overlooked. The lack of knowledge 
of the specific impact of COVID-19 on the pain of the senior 
population calls for more research that focuses on the long-term 
consequences, as well as the solutions to be adopted in order to 
contain the damage in this vulnerable population.
Keywords: Aged, Chronic pain, COVID-19, Pain management. 

INTRODUÇÃO

A dor crônica (DC) não oncológica é o resultado de um processo fi-
siopatológico que persiste além da aparente cicatrização da lesão que 
a originou, com duração superior a 3 meses1. A dor não faz parte do 
envelhecimento normal, embora muitas vezes seja aceita por idosos 
como parte do processo fisiológico e, portanto, não seja relatada2. 
Considerado um problema de saúde pública, a DC afeta de 20% a 
35% da população mundial1,3.
Em Portugal, a prevalência de DC na população adulta é de 37%, de 
acordo com a definição da Associação Internacional para o Estudo 
da Dor4. A DC está significativamente associada às variáveis demo-
gráficas, especialmente idade, e a população idosa é um dos grupos 
mais vulneráveis4. Um estudo recente português revelou que: i) a 
DC afeta 34% dos indivíduos acompanhados na Atenção Primária 
à Saúde; ii) mais de 46% das pessoas com DC têm mais de 65 anos; 
iii) mais de 95% dos pacientes são subtratados5. 
Os pacientes com DC têm a maior taxa global de morbidade, com 
anos de vida perdidos por problemas de saúde, incapacidade ou 

morte precoce2. A qualidade de vida (QV) da população com DC 
está comprometida devido a inúmeros fatores, incluindo limitação 
de atividades de vida diária e isolamento social, diminuição da so-
cialização e capacidade funcional, distúrbios do sono e transtornos 
psiquiátricos, como altos níveis de ansiedade, depressão e vulnerabi-
lidade ao estresse1, 6,9.
A gestão dos pacientes com DC desponta como prioridade na pres-
tação e humanização da atenção à saúde6. Existem diretrizes técnicas 
sobre o controle da DC em idosos10, que recomendam uma aborda-
gem terapêutica multidisciplinar, exigindo – por meio da medicina 
integrativa – uma avaliação multidimensional e gestão holística7,11. 
O tratamento da dor é um direito humano fundamental, sendo a 
gestão adequada da DC uma premissa para a concretização desse 
direito12,13.
Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi declarada pela Organi-
zação Mundial da Saúde como uma pandemia. Foram priorizadas 
consultas médicas emergentes e urgentes, enquanto os serviços ele-
tivos e o acesso à saúde não urgente foram adiados. Serviços sociais 
não essenciais também foram suspensos6,14. Em relação à gestão da 
DC, verificou-se que o atendimento na maioria dos serviços especia-
lizados foi considerado não urgente e não emergente, e as consultas 
de acompanhamento e intervenções médicas foram adiadas ou des-
marcadas6,7,15-17.
No contexto da prestação de cuidados de saúde, houve redistribui-
ção dos recursos materiais, hospitalares e humanos disponíveis para 
unidades de emergência, cuidados intensivos e áreas dedicadas à 
COVID-19, reduzindo a acessibilidade, com impacto especial em 
pacientes não infectados pela COVID-19, e aumento do tempo de 
espera para atendimento6,7,14,16. O impacto da pandemia na DC foi 
pouco explorado, especialmente no caso dos adultos idosos. 
Este estudo teve como objetivo analisar o impacto da pandemia do 
COVID-19 na dor dos idosos em quatro aspetos: 1) intensidade, 
tratamento e gestão da dor; 2) saúde mental; 3) estilo de vida; e 4) 
qualidade de vida. 

MÉTODOS

Os critérios do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses e o diagrama de fluxo foram essenciais à orientação 
do processo18.  A pesquisa foi realizada até 19 de janeiro de 2022 nas 
bases de dados eletrônicas Medline (Pubmed), Scopus e Scielo com 
os seguintes termos: 
• Conceito 1: (“chronic pain” [tw] OR “total pain” [tw] OR “chronic 
non cancer pain” [tw] OR “chronic pain”[Mesh] OR “pain manage-
ment”[Mesh] OR “non oncological pain” [tw]);
• Conceito 2: (“elderly people” [tw] OR “old people” [tw] OR “aged” 
[Mesh]);
• Conceito 3: (“covid-19” [tw] OR “Sars-cov-2” [tw] OR “COVI-
D-19”[Mesh].
Foram incluídos artigos que cumulativamente versavam sobre DC, 
representavam pesquisa original de natureza clínica e analisaram o 
impacto da pandemia do COVID-19 na gestão da DC. A preferên-
cia foi dada a estudos com participantes com idade igual ou superior 
a 65 anos. Também foram analisados estudos realizados em adultos, 
sem menção de idade, no âmbito do impacto da pandemia do CO-
VID-19 sobre os aspetos que influenciam a DC e a sua gestão. 
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Tabela 1. Estudos sobre o impacto da pandemia de COVID-19 na dor crônica em idosos (n=13)

Autor; (País 
do estudo)

Seleção dos par-
ticipantes

Tamanho da amos-
tra; sexo predomi-
nante; Idade média 
(DP); [intervalos da 
idade]

Tipo de estudo; 
duração do es-
tudo

Objetivos principais Principais aspectos encontrados

Yamada et 
al.19

(Japão)

Sujeitos regista-
dos numa agên-
cia de inquéritos.

n= 25482;
Feminino: 50.27%;
48.80 (17.30) anos;
[15-79] anos.

Transversal; in-
quérito online; 
de 25/08/2020 
a 30/09/2020.

Investigar a associação 
entre solidão, isolamento 
social e dor (cabeça, pes-
coço, ombro, membro 
superior, lombar e per-
nas), após as restrições 
impostas pela pandemia 
do COVID-19.

Verificou-se uma associação positiva 
entre solidão/percepção de isolamen-
to social e: incidência de dor; inten-
sidade da dor e prevalência de DC. 
Realçou-se a possibilidade de outras 
consequências, como distresse psi-
cológico e sintomatologia depressiva. 

Harnik et 
al.20 

(Suíça)

Pacientes segui-
dos numa Clínica 
de Dor.

n= 61; 
Feminino: 57.40%;
56.89 (16.16) anos;
[ND-ND] anos.

Ques t ioná r io 
telefônico; de 
31/03/2020 a 
30/07/2020

Avaliar a aceitação da te-
lemedicina pelos pacien-
tes durante a pandemia 
do COVID-19 e examinar 
a correlação dessa acei-
tação com a intensidade 
da dor e a ansiedade.

O nível médio de aceitação da teleme-
dicina foi de 6.25 (de 0 a 10).
A aceitação da telemedicina corre-
lacionava-se: 1) negativamente com 
o nível médio atual de dor, as preo-
cupações e o medo de COVID-19; 2) 
positivamente com o estado geral das 
pessoas.

García-
Esquinas et 
al.22

(Espanha)

Participantes de 
quatro coortes 
de pessoas ido-
sas residentes 
na comunidade.

n= 3041;
Feminino: 57.70%;
de 69.90 (8.00) a 
81.50 (5.60) anos;
[65-ND] anos.

Entrevista facial 
e telefônica; de 
27/04/2020 a 
22/06/2020

Identificar as alterações 
nos estilos de vida, saúde 
física e mental entre as 
pessoas idosas, entre a 
sétima e a décima quinta 
semana após o início do 
confinamento pela pan-
demia do COVID-19.

Houve redução da atividade física e 
aumento do sedentarismo, que rever-
teram após o fim do confinamento. Re-
gistou-se agravamento da DC e declí-
nio moderado na saúde mental, que se 
mantiveram após o fim das restrições. 
Durante a pandemia, o risco de ter es-
tilos de vida menos saudáveis ou pior 
saúde mental era superior em homens e 
pessoas com:  mais comorbidades; iso-
lamento social ou sentimentos de soli-
dão; piores condições de habitabilidade.

Continua...
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Registros após 
remoção de artigos 
duplicados (n=86)

Títulos e resumos 
avaliados (n=86)

Registos avaliados para 
elegibilidade (n =23)

Estudos incluídos na 
síntese qualitativa (n=13)

Registros excluídos 
(n= 10):

- Indisponibilidade de 
artigo integral (n=4)

- Outros desfechos (n=1)
- Outras amostras (n=5)

Registros excluídos (n=63)
- Artigo não 

cumpre critérios de 
inclusão (n= 36)
Infeção ativa da 
COVID-19 n=13)

- Artigos de revisão (n=10)
- Reporte de caso (n=4)

Registos identificados 
através da pesquisa 

eletrônica
Pubmed (n=26)
Scopus (n=85)

Scielo (n=0)
(n=111)

Artigos duplicados  
(n=25)

Figura 1. Diagrama do processo de seleção dos artigos. 

Foram excluídos artigos relacionados à idade pediátrica e à infeção 
ativa da COVID-19. Foram selecionados 86 artigos e analisados 13 
artigos na íntegra. Estes artigos foram cuidadosamente sistematiza-
dos na extração de dados (Figura 1). 
A maioria dos estudos provém da Europa (n=8), principalmente 
do Reino Unido e Espanha. Da América do Norte provêm quatro 
estudos e a Ásia está representada por um estudo japonês. A maior 
amostra (n=25482) foi congregada no Japão19 e a mais reduzida na 
Suíça (n=61)20.
A média de idade variou de 43,98±13,3821 a 81,50±5,60 anos22. 
Realça-se que os autores22 foram os únicos que estudaram isolada-
mente a população com 65 anos ou mais. A amplitude dos interva-
los de idade variou de 15 anos (mínimo) no estudo japonês19 a 96 
anos (máximo) no estudo inglês23. 
A variável mais avaliada foi intensidade da dor (n=10), bem como 
o seu tratamento farmacológico e não farmacológico (n=3) e a ges-
tão da dor (n=1). Também foi avaliado o impacto da pandemia do 
COVID-19 na saúde mental, mais especificamente: sintomas de 
estresse, ansiedade ou depressão (n=9); distresse psicológico (n=4); 
isolamento social e solidão (n=6). O impacto da pandemia no es-
tilo de vida foi abordado relativamente a: nível de atividade física 
(n=4); qualidade do sono (n=4); e desempenho físico (n=5). O 
impacto da pandemia na QV foi considerado em cinco estudos 
(Tabela 1).
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Tabela 1. Estudos sobre o impacto da pandemia de COVID-19 na dor crônica em idosos (n=13) – continuação

Autor; (País 
do estudo)

Seleção dos par-
ticipantes

Tamanho da amos-
tra; sexo predomi-
nante; Idade média 
(DP); [intervalos da 
idade]

Tipo de estudo; 
duração do es-
tudo

Objetivos principais Principais aspectos encontrados

Macfarlane 
et al.23

(Inglaterra)

Registos epide-
miológicos de 
pessoas com es-
pondiloartrite axial 
ou artrite psoriáti-
ca e participantes 
num ensaio que 
tinham dor regio-
nal e risco de DC.

n=1054 (477 com 
>56-74 anos, 125 
com >75 anos);
M a s c u l i n o : 
55.00%;
59.00 (ND) anos;
[18-96] anos.

Quest ionár io; 
de 06/2020 a 
12/2020

Quantificar a mudança 
na QV, nos indicadores 
específicos de doença, 
na saúde e nos estilos 
de vida antes e durante 
a pandemia do COVID-19 
em indivíduos com sinto-
mas e doenças músculo-
-esqueléticas.

Houve uma diminuição significativa da 
QV, aumento dos sintomas de fibro-
mialgia e redução das perturbações 
do sono.  Houve um efeito deletério 
na QV devido à intensidade da dor e 
ao impacto na saúde mental. Houve 
aumento da ansiedade nos pacientes 
com artrite psoriática.

Lassen et 
al.24 

(Alemanha)  

Pacientes com 
consulta marca-
da num centro 
terciário multi-
disciplinar de 
dor.

n= 112;
Feminino: 68.75%;
55.00 (13.10) anos;
[ND-ND] anos.

Observacional, 
baseado em 
questionário; de 
05/05/2020 a 
17/07/2020

Influência, a curto prazo, 
da pandemia do CO-
VID-19 em pacientes 
com DC. 

Cerca de 73% dos pacientes tinha 
agravamento da intensidade da dor. 
A dimensão das “relações sociais” foi 
a mais afetada na experiência doloro-
sa. Não foram detectados parâmetros 
demográficos e médicos clinicamente 
relevantes associados ao impacto da 
pandemia do COVID-19. 

Fallon et al.25

(Inglaterra)
Através de divul-
gação online.

n= 519; 
Feminino: 90.56%;
43.98 (13.38) anos;
[18-79] anos.

Ques t ioná r io 
eletrônico; de 
17/04/2020 a 
12/05/2020

Investigar como as res-
trições da COVID-19 afe-
taram os indivíduos com 
DC, em comparação com 
um grupo controle sau-
dável.

Os pacientes com DC tiveram agrava-
mento da dor e mostraram mais so-
lidão, ansiedade e humor deprimido, 
e apresentaram redução do exercício 
físico. A percepção do aumento da 
dor estava relacionada com a percep-
ção de redução do exercício físico. A 
catastrofização da dor estava relacio-
nada com a autopercepção da intensi-
dade da dor, mediando a relação entre 
a redução do humor e a dor.

Pagé et al.26 

(Canadá)
Através de as-
sociações de 
pacientes, orga-
nizações de dor, 
redes de inves-
tigação e meios 
de comunicação 
social. 

n= 3159 (205 com 
>70 anos); 
Feminino: 83.50%;
49.70 (ND) anos;
[18-ND] anos.

Inquérito online; 
de 16/04/2020 
a
31/05/2020

Investigar os fatores as-
sociados às alterações 
da dor e do distresse 
psicológico em pessoas 
com DC durante a pan-
demia do COVID-19.

Cerca de 47% tinha DC há >10 anos. O 
aumento da intensidade da dor estava 
associado a modificações nos tratamen-
tos (farmacológicos ou não). O distresse 
psicológico encontrava-se associado a: 
emoções negativas relacionadas com a 
pandemia; níveis elevados de percep-
ção global de stress; níveis elevados 
de stress relacionados com a saúde e 
à insegurança dos indivíduos. Nos mais 
idosos, a pioria da dor e o distresse psi-
cológico eram menos prevalentes.

Licciardone26 

(EUA)
Através de “Pain 
Registry for Epi-
d e m i o l o g i c a l , 
Clinical, and In-
terventional Stu-
dies and Innova-
tion”.

n= 476 
(158 com >61 
anos); 
Feminino: 73.30%;
54.00 (13.20) anos;
[22-81] anos.

L o n g i t u d i n a l 
p ro s p e c t i v o , 
observacional; 
de 12/2019-
03/2020 a 
0 6 / 2 0 2 0 - 
09/2020

Medir as alterações verifi-
cadas na utilização de tra-
tamentos (não farmacoló-
gicos e farmacológicos) e 
desfechos associados em 
pacientes com lombalgia 
crônica durante os primei-
ros seis meses da pande-
mia da COVID-19.

Globalmente, a diminuição da utiliza-
ção dos tratamentos para a lombalgia 
crônica não afetou negativamente a 
dor nem os resultados funcionais du-
rante os primeiros 6 meses da pande-
mia.

Licciardone27 

(EUA)
Através de “Pain 
Registry for Epi-
d e m i o l o g i c a l , 
Clinical, and In-
terventional Stu-
dies and Innova-
tion”.

n= 528;
Feminino: 74.1%;
53.90 (13.00) anos;
[ND-ND] anos.

L o n g i t u d i n a l 
p ro s p e c t i v o , 
observacional; 
de 10-14 sema-
nas entre o pe-
ríodo pré e pós 
pandemia

Determinar se o acesso 
limitado aos cuidados de 
saúde durante a pande-
mia da COVID-19 teve im-
pacto na utilização de tra-
tamentos (não farmacoló-
gicos, anti-inflamatórios 
não esteroides e opioides) 
e afetou a intensidade 
da dor e a incapacidade 
física em pacientes com 
lombalgia crônica.

Globalmente, as pontuações médias 
de alteração da intensidade da dor e 
da incapacidade física, antes e depois 
da pandemia do COVID-19, não fo-
ram significativas. Houve impacto da 
pandemia na acessibilidade aos trata-
mentos não farmacológicos, especial-
mente pela população idosa.

Continua...
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Tabela 1. Estudos sobre o impacto da pandemia de COVID-19 na dor crônica em idosos (n=13) – continuação

Autor; (País 
do estudo)

Seleção dos par-
ticipantes

Tamanho da amos-
tra; sexo predomi-
nante; Idade média 
(DP); [intervalos da 
idade]

Tipo de estudo; 
duração do es-
tudo

Objetivos principais Principais aspectos encontrados

Consonni et 
al.30

(Itália)

Pacientes com 
enxaqueca crô-
nica, neuropatia 
de pequenas fi-
bras e seus fami-
liares saudáveis, 
seguidos numa 
consulta externa.

n= 80 (neuropatia- 
25, enxaqueca- 42, 
saudáveis- 13); 
Feminino: 65%;
55,84 (13,10), 
49,00 (10,30) e 
52,67 (17,30) anos, 
respet ivamente: 
neuropatia, enxa-
queca e familiares 
saudáveis. 
[ND-ND] anos.

Ques t ioná r io 
(e-mail, telefone 
ou presencial); 
de 02/05/2020 
a 11/06/2020

Investigar o impacto do 
distresse associado à 
pandemia do COVID-19 
em pacientes com DC, 
nomeadamente os efei-
tos na saúde física e psi-
cológica das mudanças 
de hábitos individuais e 
da reconfiguração dos 
cuidados de saúde.

Os indivíduos com doença tinham 
menor QV, menos saúde física e uma 
atitude mais catastrófica em relação à 
dor do que as pessoas saudáveis. Du-
rante a pandemia, os pacientes com 
neuropatia referiram maior declínio 
dos sintomas clínicos, preocupações 
com o contágio e desconforto com 
as mudanças na gestão da doença/
DC do que os indivíduos com enxa-
queca. Os resultados destacaram a 
variabilidade individual e a influência 
do estado psicológico na resposta à 
pandemia do COVID-19.

Nieto et al.31

(Espanha)
Através de: re-
des sociais dos 
investigadores, 
canais de redes 
sociais, e-mail 
massivo, asso-
ciações de pa-
cientes, associa-
ções regionais 
de DC.

n= 502 (12.40% 
com >60 anos); 
Feminino: 88.00%;
ND (ND) anos;
[18-89] anos.

Transversal; in-
quérito online, 
de 27/04/2020 
a 25/05/2020

Perceber o impacto das 
restrições impostas pela 
pandemia do COVID-19 
em pacientes com DC, 
analisar as mudanças 
globais na sua saúde, e 
explorar as mudanças 
nas estratégias de coping 
usadas na dor.

Durante a pandemia houve um agra-
vamento do distresse emocional, 
perturbações do sono e interferência 
da dor nas atividades físicas. Houve 
melhoria ou manutenção do apoio re-
cebido por outrem. Os indivíduos que 
viviam com alguém em situação de 
dependência tiveram resultados signi-
ficativamente piores na saúde (geral), 
capacidade física e atividades sociais.

Steptoe33

(Inglaterra)
Através do “En-
glish Longitu-
dinal Study of 
Ageing”.

n= 4887; 
Feminino: 56,90%; 
72,13 (8,00) anos;
[52-ND] anos. 

Longi tud ina l , 
de coorte; de 
03/06/2020 a 
26/07/2020

Avaliar a experiência 
emocional e social de 
pessoas idosas com in-
capacidade física duran-
te os primeiros meses da 
pandemia do COVID-19.

Cerca de 41,53% dos participantes 
sofriam de DC. Durante a pandemia 
do COVID-19, de forma significativa, 
as pessoas com incapacidade pré-
via na realização das atividades de 
vida diária tiveram mais sintomas de 
depressão e ansiedade, mais pertur-
bações do sono, pior QV e mais per-
cepção de solidão. As pessoas com 
déficit de mobilidade tiveram menos 
contatos sociais com as suas famílias.

Polenick et 
al.34

(EUA)

Através de bases 
de dados (The 
Healthier Black 
Elders Center 
Participant Re-
source Pool of 
African Ameri-
can” e Universi-
dade de Michi-
gan), contatos 
dos investigado-
res, redes sociais.

n= 701; 
Feminino: 73,60%;
64,57 (08,84) anos;
[50-94] anos.

Transversal; in-
quérito online; 
de 14/05/2020 
a 09/07/2020

Estudar os fatores asso-
ciados à solidão durante 
a pandemia do COVID-19 
em adultos com doenças 
crônicas e com >50 anos.

Vários pacientes com artrite crônica 
(60,9%), DC (34,7%) e osteoporose 
(19,5%). Verificou-se associação po-
sitiva entre a solidão e: sintomas de 
ansiedade e limitações funcionais. 
Notou-se que o apoio emocional era 
um fator protetor de sentimentos de 
solidão.

DC = dor crônica; DP = desvio padrão; ND = não disponível; QV = qualidade de vida.

IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NA INTENSI-
DADE, TRATAMENTO E GESTÃO DA DOR

Intensidade da dor
A maioria dos estudos identificou alterações negativas em relação 
à dor. 
Estudo24 relatou aumento da intensidade de dor e da incapacidade 
relacionada ao considerado nível basal de dor antes da pandemia do 
COVID-19 em 73% dos pacientes. Outro estudo21 relatou aumen-
to autopercebido da intensidade da dor. Autores26 mostraram que a 

intensidade de dor aumentou em 69% dos pacientes26. A piora da 
dor foi mais relatada em indivíduos com emprego, mais percepção 
do risco pandêmico, estresse e com alterações dos tratamentos da 
DC (farmacológicos, físicos, psicológicos)25.
Verificaram-se correlações diretas de moderadas a intensas entre 
intensidade de dor e variáveis, como preocupações frequentes, 
medo de um tratamento inadequado da dor no futuro, medo de 
descontrole da dor e crença de uma deterioração futura do estado 
geral20. A correlação positiva mais forte foi encontrada quanto ao 
estado geral21. 
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Os participantes brancos relataram melhora da intensidade de dor 
lombar em comparação a indivíduos afro-americanos durante os 
primeiros seis meses da pandemia. Os resultados piores foram ob-
servados, de forma menos consistente, na intensidade da dor com 
o aumento da idade, não se mostrando correlação entre a piora da 
dor e a idade27.
Durante a pandemia de COVID-19, houve aumento da dor em 
pacientes com neuropatia de pequenas fibras28. 
Os autores31 referiram aumento da intensidade de dor relacionado 
com as mudanças ocorridas na forma de gestão e tratamento da DC, 
isto é, na forma como a dor se manifestava e sua gestão, quer na 
autogestão, quer alterações das prestações dos cuidados de saúde.

Tratamento da dor (farmacológico ou não)
Os resultados relativos à abordagem farmacológica foram contradi-
tórios. 
Durante a pandemia, houve aumento do consumo de fármacos 
(46.7%) nos pacientes com dor29.  Um estudo mostrou redução do 
uso de anti-inflamatórios não esteroidais que esteve associada a au-
mento da intensidade de dor lombar26,27. O incremento da idade 
foi associado ao aumento do uso de opioides durante a pandemia27.
Houve redução significativa da utilização de medidas não farmacoló-
gicas, nomeadamente fisioterapia, massagem terapêutica e manipula-
ção da coluna vertebral por um período de seis meses da pandemia do 
COVID-1926,27. Os participantes afro-americanos relataram diminui-
ção do uso de yoga e manipulação da coluna vertebral27. O aumento 
da idade foi associado a diminuição da utilização de todos os trata-
mentos não farmacológicos, exceto o tratamento fisioterapêutico27.

Gestão da dor
Estudo20 encontrou associação negativa entre aceitação da teleme-
dicina e a intensidade da dor, indicando que os pacientes foram in-
tensamente sobrecarregados pelas restrições impostas pela pandemia 
de COVID-19 ao tratamento da dor. Evidencia-se ainda que aque-
les que mais sofrem com a DC podem ser os mais afetados pelas 
restrições impostas e a telemedicina pode não ser suficiente na sua 
gestão20. 

IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NA SAÚDE 
MENTAL

Sintomas de estresse, ansiedade e depressão
Durante a pandemia, houve deterioração do estado psicológico dos 
indivíduos, ainda que em curto prazo, com aumento dos sintomas 
de ansiedade e depressão21,23. Importa realçar que nenhum dos es-
tudos analisou o impacto da pandemia em longo prazo. As pessoas 
com incapacidade prévia na realização das atividades de vida diária 
tiveram mais sintomas clínicos de depressão e ansiedade do que pes-
soas sem incapacidades30.
Para os pacientes, a tristeza podia ser um gatilho da dor, assim como 
preocupações com o futuro, medo de ser infectado, sentimento de 
insegurança e pensamentos negativos31. Mais preocupações, quer ge-
rais, quer sobre o desenvolvimento futuro da dor, foram associadas 
a maior intensidade de dor29. O medo de ter uma infeção grave por 
coronavírus teve correlação positiva moderada com o medo de des-
controle da dor20.

Os pacientes tiveram aumento do estresse e das emoções negativas 
durante a pandemia, os quais estavam associados ao agravamento da 
dor25. Os autores22 ressalvaram que o declínio moderado da saúde 
mental dos idosos ocorria sobretudo nos indivíduos que viviam so-
zinhos, tinham limitações funcionais ou distúrbio cognitivo22.
O estudo30 verificou que as reações psicológicas negativas eram co-
muns. Os pacientes com enxaqueca crônica queixavam-se de agi-
tação e ansiedade que estavam associadas a sentimentos de solidão, 
humor depressivo e catastrofismo28. Durante a pandemia do CO-
VID-19, a ansiedade esteve mais presente nos casos de solidão31 e 
se correlacionou negativamente com a aceitação da telemedicina20.

Distresse psicológico
O distresse psicológico atuava como um dos gatilhos da intensidade 
de dor29. Verificou-se que os pacientes com enxaqueca crônica ti-
nham mais distresse psicológico do que aqueles com neuropatia de 
pequenas fibras28. 
Os autores26 relataram níveis de distresse psicológico de moderados a 
graves em 43,2% da amostra26. Este distresse estava mais associado a 
emoções negativas relacionadas com a pandemia, níveis elevados de 
percepção de estresse em nível global, níveis elevados de estresse rela-
cionados com a saúde e insegurança dos indivíduos26. Estes autores 
perceberam que os idosos tinham menos probabilidade de relatar o 
seu distresse psicológico25. Os idosos com incapacidade física esta-
vam mais suscetíveis a sofrer de distresse psicológico30.

Isolamento social e solidão
A maioria dos pacientes queixou-se de sentimentos de solidão duran-
te a pandemia21. Para os pacientes, a solidão poderia agir como um 
gatilho da dor29. Houve uma associação positiva entre percepção de 
solidão e intensidade da dor19. Os autores30 verificaram sentimentos 
de solidão em pacientes com enxaqueca crônica28. A duração da dor 
estava negativamente associada à redução do suporte social recebido29. 
Durante a pandemia de COVID-19, pessoas com incapacidade pré-
via na realização das atividades de vida diária tiveram mais percepção 
de solidão do que pessoas sem incapacidades30. Também se cons-
tatou que as pessoas com desordem de mobilidade tiveram menos 
contatos sociais (reais e escritos) com as suas famílias do que pessoas 
sem distúrbio30. 
Autores31 relataram que 66,4% da amostra tinha solidão moderada 
a grave, a qual cursava com preocupações com uma possível infeção 
por COVID-19 e com tensões financeiras por causa da pandemia31.

IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO ESTILO 
DE VIDA 

Atividade física 
A dor teve um efeito significativamente maior na atividade física, 
levando à sua diminuição, dos pacientes que tinham uma pessoa 
próxima recentemente falecida por COVID-1929. A alteração do 
estilo de vida mais importante durante a pandemia de COVID-19 
foi a redução da atividade física, com probabilidade de reversão após 
o fim do isolamento22, 25. Para os pacientes, o sedentarismo podia 
atuar como um gatilho da dor21. Os autores31 relataram que 55% da 
amostra relatou alterações na forma de lidar com a sua dor, existindo 
aumento do tempo de descanso e da prática de alongamentos31.
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O estudo23 obteve resultados heterogêneos no que se refere ao im-
pacto da pandemia do COVID-19 na atividade física23. 

Qualidade do sono 
Um dos estudos verificou que durante a pandemia de COVID-19 
a qualidade do sono se deteriorou22.O oposto foi encontrado pelos 
autores23. Apesar desta discrepância não ter sido analisada, pode es-
tar relacionada com a variabilidade interindividual e aumento do 
tempo livre, bem como do tempo passado em casa.
Os distúrbios do sono foram observados pelos pacientes como um 
gatilho da dor29. Durante a pandemia de COVID-19, as pessoas com 
incapacidade prévia na realização das atividades de vida diária tiveram 
mais perturbações do sono do que pessoas sem incapacidades30.

Desempenho físico 
Neste contexto, os estudos apresentaram resultados contraditórios. 
Dois estudos verificaram que o aumento da intensidade de dor in-
terferiu na capacidade física dos pacientes durante a pandemia26,29, 
diferentemente do estudo29. Contudo, há que mencionar que os par-
ticipantes afro-americanos e mulheres relataram piores desfechos de 
incapacidade durante a pandemia27.
Os indivíduos com maior comprometimento da mobilidade tinham 
piores resultados relativos à saúde mental30. O estudo30 relatou que 
os pacientes com neuropatia de pequenas fibras apresentavam mais 
incapacidade física do que os com migrânea crônica, quando com-
paradas estas mesmas populações no mesmo estudo. No grupo da 
neuropatia de pequenas fibras, os níveis mais elevados de incapaci-
dade física estavam associados às alterações na prestação de cuidados 
de saúde devido às restrições impostas pela pandemia e da relação 
neurologista-paciente28.

IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NA QUALI-
DADE DE VIDA 

Durante a pandemia do COVID-19, houve diminuição da QV23. 
O estudo29 verificou diminuição da QV em praticamente todos os 
parâmetros analisados27. Os autores30 destacaram que os participan-
tes com migrânea crônica tinham prejuízo na QV28. As pessoas com 
incapacidade prévia na realização das atividades de vida diária tive-
ram pior QV do que pessoas sem incapacidades30.
Apenas os autores24 não estabeleceram uma alteração significativa 
da QV dos indivíduos, sendo esta semelhante à situação pré-pan-
demia24.
Na pandemia do COVID-19, nesta revisão de 13 estudos sobre 
DC, houve aumento generalizado da intensidade da dor, apesar dos 
resultados não serem homogêneos. 
Constatou-se uma relação bidirecional entre a dor e os problemas de 
saúde mental. Os pacientes com DC apresentam níveis mais eleva-
dos de ansiedade e de depressão9,11,33. Estes sintomas são relevantes, 
pois contribuem para exacerbação da intensidade da dor e da sua 
incapacidade19,33,34. 

Durante a pandemia do COVID-19, os períodos de estresse, tensão 
e incerteza cursaram com um agravamento generalizado da ansieda-
de e da depressão19-29,32. Um dos estudos que confirmou a relação foi 
realizado em pacientes incapacitados, e tal deve ser tido em conta na 
gestão holística da dor em populações idosas30,35. 

A prevalência da dor, bem como da incapacidade, aumenta com a 
idade36. Cerca de um terço dos adultos acima de 60 anos nos países 
desenvolvidos vive com incapacidade30. Os idosos com incapacidade 
física têm mais sintomas de depressão, ansiedade e perturbações do 
sono, redução do contato social, mais solidão, menor satisfação e 
propósito em viver e menor QV30. Durante a pandemia do CO-
VID-19, houve diminuição significativa da QV22-24,26-28,37,38.
A presença de DC e as comorbilidades do foro? mental aumentam, 
por si só, o risco de isolamento social. Uma rede de recursos sociais 
reduzida, com implicações na intensidade e interferência da dor, con-
tribui para a vulnerabilidade da população idosa1,16. O aumento do 
isolamento social e da solidão estão associados a redução da QV e a 
distúrbios físicos e psicológicos, o que pode agravar a DC19,21,28,30-32.
Existe uma interação dinâmica e bidirecional entre a dor e o sono. 
Por um lado, a DC pode causar perturbações do sono, por outro 
lado, as perturbações do sono podem reduzir os limiares de dor, com 
consequências graves nomeadamente a intensificação da dor7,8,39. 
Durante a pandemia, verificaram-se resultados contraditórios no 
que se refere à qualidade do sono, ainda que avaliada apenas em 
curto prazo, não sendo ainda possível inferir o seu verdadeiro im-
pacto22,23,29,30,32.
A análise da interferência da dor nas atividades de vida diária evi-
dencia que indivíduos mais idosos com incapacidade física estão 
particularmente suscetíveis ao risco de sofrer de distresse psicológi-
co25,28-30. Este sintoma também é destacado como uma resposta à 
ameaça existencial da pandemia, o que pode alterar a percepção de 
dor por parte de um indivíduo8,25,40.
Durante a pandemia do COVID-19, nos artigos analisados não está 
descrito um aumento significativo da toma de analgésicos; no en-
tanto, destacou-se a preocupação com a disponibilidade e acesso aos 
fármacos, bem como o aumento do uso de opioides com o aumento 
da idade nos estudos20,26,27,32,41-44. 

Enquanto parte integral do tratamento interdisciplinar e multimo-
dal da DC, a abordagem não farmacológica deve incluir programas 
educativos e de exercícios com impacto no controle subjetivo da 
dor25,45-47. Importa realçar que os estudos evidenciam a desmarcação 
acentuada das consultas presenciais e dos procedimentos clínicos, 
apesar de não ter sido mostrado o seu impacto na deterioração da 
dor em curto prazo20,26,27,41. Na verdade, salienta-se que é pouco pro-
vável que a DC entre em remissão por si só33.
Uma das soluções adotadas face às restrições impostas pela pande-
mia foi a utilização da telemedicina20,29,41,45. No entanto, na popula-
ção mais idosa, o baixo letramento digital, a falta de acesso à internet 
e a escassez de equipamentos tecnológicos foram alguns dos entraves 
que se destacaram, o que poderá ter prejudicado a tentativa de tra-
tamento da DC nestas populações em risco48,49. Além disso, a falta 
de contacto físico e emocional com os profissionais de saúde, bem 
como a falta de acolhimento e de envolvimento relacionais, podem 
ter contribuído para o agravamento da intensidade de dor, colocan-
do em risco a humanização dos cuidados médicos. 
Esta revisão apresenta várias limitações. Foram utilizadas apenas três 
bases de dados, como referido nos métodos, o que pode limitar a 
pesquisa apresentada. A maioria dos estudos tem metodologias hete-
rogêneas e tomou partido dos inquéritos online face às restrições da 
pandemia do COVID-19. Apenas um estudo agremiou unicamente 
pessoas ≥65 anos22. Foram incluídos outros estudos relativos a po-
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pulações não idosas; porém devido a sua grande amplitude etária e 
menção de população idosa foram considerados úteis na compreen-
são do impacto da pandemia do COVID-19 no funcionamento 
psicológico e na dor e utilizados os dados desta faixa etária. 

A maioria dos estudos analisados avaliou o impacto da pandemia em 
curto prazo, urgindo a necessidade de outros estudos, com tempora-
lidade alargada, que permitam a avaliação do verdadeiro impacto das 
restrições da pandemia do COVID-19 em pacientes com DC. Além 
disso, grande parte dos estudos obteve os seus participantes por via 
online, o que pode constituir um viés de seleção, deixando de fora 
os indivíduos mais idosos, mais vulneráveis, com estado socioeco-
nômico mais baixo ou residentes em áreas rurais sem internet37,50,52. 
O impacto da pandemia do COVID-19 pode ser muito mais gra-
ve, pois há possivelmente muitos pacientes com DC e outras doen-
ças específicas que não participam nos estudos incluídos e, assim, 
não se encontram representados neste artigo. É o caso das pessoas 
muito idosas, indivíduos dependentes de terceiros, pessoas mais 
vulneráveis, que se encontram em estruturas residenciais, hospitais 
psiquiátricos, prisões etc. onde certamente o impacto da pandemia 
foi também grave e por isso carece de mais investigação2,51. Urge a 
necessidade de intervenção junto das populações idosas com DC e 
mais investigações que: i) analisem as consequências em longo pra-
zo da DC, quer numa situação pós-pandêmica, quer no âmbito do 
COVID-longa; e ii) estudem as soluções a serem adotadas de forma 
a abordar os danos documentados. 

CONCLUSÃO 

As restrições impostas pela pandemia do COVID-19 associaram-
-se a consequências nocivas em curto prazo em vários domínios da 
DC, afetando negativamente: intensidade, tratamento e gestão da 
dor; saúde mental; estilos de vida; e QV. Esta revisão mostrou que 
o impacto da pandemia na gestão da DC foi pouco explorado em 
pessoas idosas, mormente as mais vulneráveis, com déficits físicos e/
ou cognitivos, residentes em instituições. etc.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor crônica e a depressão 
são duas comorbidades que se correlacionam em nível molecular 
no sistema nervoso central e promovem sofrimento ao paciente, 
sendo de difícil manejo. Nos últimos anos, diversos estudos de-
monstraram efeitos analgésicos e antidepressivos significativos a 
partir da infusão intravascular de cetamina, sendo uma opção al-
ternativa para pacientes refratários ao tratamento convencional. 
Assim, o objetivo do estudo foi relatar o caso de uma paciente 
com dor crônica e depressão refratária submetida a infusões se-
riadas de doses únicas de cetamina.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 33 anos, diagnosti-
cada com cistite intersticial há 13 anos com refratariedade no manejo 
da dor e da depressão, submetida a infusões seriadas de cetamina in-
travascular. Foram realizadas 3 infusões seriadas que proporcionaram 
uma melhora significativa na dor e no humor. Entretanto, a paciente 
não tolerou os efeitos adversos, particularmente, de sensação de morte 
iminente e ataque de pânico, e abandonou o tratamento. 
CONCLUSÃO: A cetamina é uma opção de tratamento promis-
sora para dor crônica e depressão e pode promover alívio significa-
tivo, embora transitório, da dor e humor utilizando dose subanes-
tésica. No entanto, seus efeitos adversos podem ser uma limitação 
para o sucesso terapêutico. Estudos clínicos padronizados são ne-
cessários para compreender melhor a relação entre dor crônica e 
depressão e para estabelecer a melhor abordagem terapêutica.
Descritores: Cetamina, Cistite instersticial, Depressão, Dor crônica.  
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DESTAQUES
• A cetamina é uma opção de tratamento segura e promissora para dor crônica e depressão e 
pode promover alívio significativo, ainda que transitório, da dor e do humor com a dosagem 
subanestésica.
• O presente estudo observou que uma única infusão em baixas doses de cetamina pode aliviar rapi-
damente sintomas depressivos, pensamentos e ações suicidas em pacientes com depressão refratária.
• Vale ressaltar que a infusão seriada de cetamina por determinado período é uma alternativa 
mais segura e eficaz para o tratamento da dor e da depressão quando comparada a uma única 
infusão intravenosa
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic pain and de-
pression are two comorbidities that correlate at the molecular 
level in the central nervous system and cause suffering to the 
patient, being difficult to be managed. In recent years, several 
studies have shown significant analgesic and antidepressant ef-
fects from intravascular infusion of ketamine, being a promising 
alternative option for refractory patients. Thus, the aim of the 
study was to report the case of a patient with refractory chronic 
pain and depression submitted to serial ketamine single dose in-
fusions. 
CASE REPORT: Female patient, 33 years old, diagnosed with 
interstitial cystitis 13 years ago with refractory chronic pain 
and depression, submitted to serial infusions of intravascular 
ketamine. Three serial infusions were performed, providing 
a significant improvement in pain and mood. However, the 
patient could not tolerate the adverse effects, particularly, the 
transient sensation of impending death and panic attack, and 
abandoned the treatment. 
CONCLUSION: Ketamine is a safe and promising treatment 
option for chronic pain and depression and can promote signi-
ficant, albeit transient, pain and mood relief using subanesthetic 
dosage. However, its adverse effects can be an important limita-
tion for therapeutic success. Standardized clinical studies are nee-
ded to better understand the relationship between chronic pain 
and depression and to establish the best therapeutic approach.
Keywords: Chronic pain, Depression, Interstitial cystitis, Ketamine. 

INTRODUÇÃO

A dor é um importante problema de saúde pública. O estudo Global 
Burden of Disease 2016 da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
revelou que a dor (distúrbios lombares, cervicais, musculoesqueléticos 
e enxaquecas) está entre as 10 principais causas de incapacidade no 
Brasil. No mesmo estudo da OMS, os distúrbios depressivos são a 
quinta maior causa de anos vividos com incapacidades1. A depressão, 
assim como a dor crônica, tem um caráter multidimensional e requer 
uma abordagem especializada. A depressão e a dor estão frequente-
mente interligadas e podem agravar as condições físicas e psicológicas, 
levando a piores resultados de tratamento e maior duração dos sin-
tomas. Os mecanismos e vias comuns desses efeitos ainda não estão 
muito esclarecidos, mas vários estudos demonstraram que a depressão 
intensifica os sintomas ou reduz a capacidade de tolerância à dor2.
O tratamento convencional da depressão inclui farmacoterapia e 
psicoterapia, além de várias outras abordagens destinadas a pacien-
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tes resistentes ao tratamento. Nos anos recentes, tem havido grande 
interesse no tratamento de transtornos de humor devido a sua mor-
bidez e natureza refratária. Portanto, diferentes estudos têm encon-
trado efeitos promissores da infusão de cetamina para o tratamento 
tanto da dor crônica quanto da depressão. Desta forma, a American 
Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (Sociedade America-
na de Anestesia Regional e Medicina da Dor) e a American Academy 
of Pain Medicine (Academia Americana de Medicina da Dor) desen-
volveram uma diretriz consensual sobre o uso da cetamina para o 
tratamento da dor crônica3. Da mesma forma, a American Psychiatry 
Association (Associação Americana de Psiquiatria) publicou em 2017 
uma declaração de consenso sobre o uso da cetamina para o trata-
mento de transtornos de humor refratários4.
A cetamina é uma substância derivada da fenciclidina disponível 
como uma mistura racêmica desenvolvida nos anos 60 e tem pro-
priedades anestésicas, analgésicas e antipsicóticas. É uma droga se-
gura devido a seu potencial anestésico e analgésico, efeito rápido e 
sedação hemodinamicamente estável por meio de estímulo simpáti-
co sem afetar a função respiratória. Entre suas limitações, a adminis-
tração oral envolve baixa biodisponibilidade e altos efeitos colaterais 
devido à metabolização hepática de primeira passagem, o que torna 
a administração intravenosa (IV) a melhor escolha5. As principais 
contraindicações para seu uso incluem doenças cardiovasculares mal 
controladas, disfunção hepática, psicoses, delírios e abuso ativo de 
substâncias6,7.
Dessa maneira, o presente estudo procurou entender melhor a rela-
ção entre estas condições clínicas complexas e os efeitos da infusão 
intravenosa de cetamina.

RELATO DE CASO

As diretrizes CARE (Case Report) para relatórios de casos foram uti-
lizadas com o intuito de reduzir o risco de enviesamento e aumentar 
a transparência8.
A paciente, uma mulher de 33 anos, com cistite intersticial (CI), tem 
um histórico progressivo de dor crônica e depressão resistente. Ela 
foi diagnosticada com CI aos 20 anos de idade, quando começou a 
receber tratamento urológico especializado. Desde então, ela passou 
por vários tratamentos urológicos sem nenhuma melhora significati-
va, e atualmente necessita de um acompanhamento regular.
Simultaneamente ao diagnóstico de CI, a paciente começou o tra-
tamento da dor com amitriptilina, seguido ao longo dos anos pelo 
uso gradual de doses iniciais a ótimas de combinação codeína-para-
cetamol, tramadol e, eventualmente, oxicodona, todos sem melhora 
persistente. Com o tempo, houve um agravamento progressivo da 
dor e a morfina por via subaracnoidea via bomba de infusão implan-
tada foi sugerida. A paciente relatou um alívio relativo da dor após 
o procedimento, entretanto, houve a necessidade de aumentar cada 
vez mais a dose de medicamentos à medida que a doença progredia.
Diante de uma condição complexa de tratamento resistente tanto 
à CI quanto à depressão, a paciente procurou nossos cuidados para 
o tratamento da dor crônica e da depressão. O exame neurológico 
era normal e não mostrava sinais de disfunção cognitiva, motora 
ou sensível. Ela reportou agravamento progressivo do humor, an-
siedade, insônia, ganho de peso significativo, fadiga, adinamia e dor 
pélvica persistente. Além disso, ela relatou ideação suicida e histórico 

de tentativa de suicídio anterior. Ela estava em uso de quetiapina 
(600 mg/dia), escitalopram (20 mg/dia), valproato de sódio (1,5 g), 
clonazepam (75 mg), morfina subaracnoidea (2,1 g/dia) e morfina 
oral (720 mg/dia).
Após avaliação, foi proposto à paciente sessões semanais de infusão 
intravenosa (IV) de cetamina (dose) por oito semanas para o trata-
mento de dor crônica e depressão, considerando a resistência ao tra-
tamento farmacológico convencional. As infusões foram realizadas 
em ambiente hospitalar seguro e consistiram de uma única dose de 
cetamina (1 mg) diluída em soro fisiológico (100 mL de 0,9%) sem 
uso de outros fármacos imediatamente antes e depois da infusão.
A pontuação na escala de classificação de depressão Hamilton 
(HAM-D) antes da primeira infusão era 40 e a intensidade da dor 
era 9 na Escala Analógica Visual (EAV). Não houve efeitos adversos 
documentados durante a primeira sessão de infusão de cetamina e a 
paciente relatou melhora significativa no humor e percepção de dor, 
assim como ideação suicida imediatamente após o procedimento. 
A partir dessa melhora, foi possível reduzir a dose de morfina oral. 
Por outro lado, durante a segunda sessão, ela apresentou sintomas 
transitórios de náusea, sintomas dissociativos, dispneia e ataque de 
pânico, descrevendo a experiência como uma das piores sensações 
de sua vida.
A melhora no humor e na percepção da dor persistiu após a segunda 
infusão e foi possível continuar a diminuição da dose de morfina 
oral até 600 mg/dia e diminuir ainda mais a dosagem de morfina 
subaracnoidea (0,8 g/dia). Durante a terceira sessão, os mesmos efei-
tos adversos relatados anteriormente foram observados, e a melhora 
no humor e na percepção da dor persistiu. O efeito antidepressivo 
e analgésico da cetamina foi documentado por uma diminuição na 
HAM-D e VAS para 14 e 4, respectivamente, durante o tratamento.
Entretanto, a paciente abandonou o tratamento após a terceira ses-
são devido à significativa intolerância aos efeitos adversos, particu-
larmente, devido à sensação de morte iminente e ataque de pânico 
durante a infusão, apesar dos efeitos analgésicos e antidepressivos be-
néficos documentados. Ela voltou para um acompanhamento duas 
semanas após a terceira sessão de cetamina relatando dor progressiva 
e deterioração do humor com a necessidade de reajustar a dosagem 
de morfina para a linha de base de antes da infusão de cetamina e 
permanece em acompanhamento regular até o momento do estudo.
A paciente assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), e o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
em Seres Humanos da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
(CAAE: 33852820.4.0000.0037), o que está de acordo com a De-
claração de Helsinki.

DISCUSSÃO

A CI é uma doença crônica incomum caracterizada principalmente 
por dor pélvica e sintomas urinários com ou sem uma causa iden-
tificada e tem alto impacto na qualidade de vida dos pacientes9. A 
fisiopatologia não é completamente elucidada e envolve a desregu-
lação sensorial da consciência vesical, associada à ruptura na cama-
da celular apical do urotélio. Sua apresentação e severidade podem 
variar, no entanto, devido à sua natureza crônica. Os pacientes nor-
malmente progridem em direção ao agravamento dos sintomas e o 
prognóstico pode ser incapacitante. Junto com o tratamento uroló-
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gico especializado, a abordagem da CI envolve o tratamento precoce 
da dor para melhorar a qualidade de vida10.
De acordo com o caso exposto, o tratamento farmacológico da dor 
deve ser individualizado e envolve antidepressivos, antiepilépticos, 
analgésicos e opioides. No entanto, apenas cerca de 30-40% dos 
pacientes com dor crônica, em geral, têm uma melhora com o tra-
tamento farmacológico11-13. Em paralelo, a dor crônica e a depressão 
estão geralmente interligadas e podem intensificar os sintomas e di-
minuir o limiar da dor2. Considerando esta comorbidade complexa, 
a abordagem do tratamento pode ser longa e difícil e, portanto, tor-
na os efeitos analgésicos e antidepressivos da infusão IV de cetamina 
descritos em vários estudos uma descoberta promissora4,14-16.
A cetamina tem um mecanismo complexo de ação e atua principal-
mente como um antagonista não competitivo dos receptores N-Me-
til-D-Aspartato (NMDA) no sistema nervoso central, intervindo 
diretamente na entrada sensorial, mediando as respostas de dor, 
memória e emoções, com propriedades dissociativas. Ela promove 
efeitos em vários outros receptores que têm uma relação com a dor e 
regulação do humor, como o agonista receptor opioide, antagonista 
dos receptores nicotínicos e muscarínicos, bloqueio dos canais de 
sódio e potássio, tem alta afinidade com os receptores dopamina D2 
e canais dependentes do cálcio, aumenta a atividade do ácido ami-
nobutírico (GABA) e intensifica as vias modulatórias descendentes3.
Em estudos pré-clínicos, foi observado que a cetamina reduziu a 
tolerância opioide e a hiperalgesia17. Além disso, as infusões de ce-
tamina foram associadas a reduções significativas na dor crônica e 
podem gerar uma diminuição de 2 pontos ou 30% na pontuação 
da dor, correspondendo a uma melhora clinicamente importante, 
considerando que os parâmetros da dor não são lineares18. Assim, 
este caso apresentou uma melhora de 5 pontos na EAV, comparável 
a um alívio clinicamente significativo de aproximadamente 55%, 
durante o tratamento.
Vários estudos publicados foram capazes de demonstrar os efeitos 
antidepressivos da cetamina, como foi inicialmente demonstrado 
pelo estudo15, com a dose IV padrão de 0,5mg/kg por 40 minu-
tos de cetamina. O efeito antidepressivo dos estudos, em média, 
apresentou uma eficácia maior com 24 h de pós-infusão e teve uma 
duração média transicional de 1-2 semanas. Além disso, observou-
-se que infusões de cetamina em dose única intravenosa em doses 
subanestésicas resultam em taxas de resposta de aproximadamente 
37 a 71% em pacientes com depressão resistente ao tratamento16. A 
duração do efeito antidepressivo tem sido bastante variável em estu-
dos clínicos, variando de horas a semanas, e a maioria dos pacientes 
eventualmente tem recaídas. Assim, vários estudos têm explorado 
o ensaio de infusão de cetamina IV em série e semanal por um cer-
to período para manter o efeito analgésico e antidepressivo curto e 
transitório19.
O presente estudo observou que uma única infusão em baixas doses 
de cetamina pode aliviar rapidamente sintomas depressivos, pensa-
mentos e ações suicidas em pacientes com depressão refratária. De 
acordo com os ensaios clínicos, o paciente apresentou uma melhora 
de 65% no humor durante o tratamento, passando de uma pon-
tuação de depressão muito grave (40 pontos) para uma depressão 
moderada (14 pontos) na HAM-D.
Outro fato relevante no caso apresentado foi a diminuição signi-
ficativa e gradual dos opioides durante o período de tratamento. 

A diminuição no uso de morfina por via subaracnoidea e oral 
utilizada durante o tratamento em série com infusão de cetamina 
representa menor toxicidade sistêmica, nefrotoxicidade e hepato-
toxicidade, além de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 
Além disso, foi demonstrado que os efeitos antidepressivos da 
cetamina podem ser prolongados com esquemas de infusão em 
série e intermitentes, gerando efeitos terapêuticos mais signifi-
cativos quando comparados a uma única infusão20. Este efeito 
tem especial relevância considerando pacientes com depressão 
refratária e pacientes em risco de suicídio, uma vez que a cetami-
na demonstrou um potencial terapêutico rápido, seguro e eficaz 
para esta situação.
De todo modo, uma grande desvantagem e obstáculo de seu uso 
são os efeitos adversos, a saber: aumento da frequência respirató-
ria, alucinações, diplopia, sintomas dissociativos, agitação, náuseas 
e vômitos7. Seu uso a longo prazo está relacionado aos riscos de 
doenças urinárias graves e persistentes, comprometimento cogni-
tivo, dependência química, e estes são dependentes da dose e do 
tempo de exposição. Entretanto, ainda faltam estudos demons-
trando os efeitos a longo prazo e infusões em série de cetamina, 
tanto para o tratamento da dor como para a depressão. A paciente 
apresentou sintomas dissociativos, sensação de morte iminente e 
medo inexplicável desde a segunda sessão até a terceira infusão, o 
que foi crucial para a intolerância ao tratamento, apesar da melho-
ra significativa no humor e na dor.
Finalmente, é importante salientar que a infusão em série de ceta-
mina por um determinado período é uma alternativa mais segura 
e eficaz ao tratamento da dor e depressão quando comparada a um 
único regime de infusão IV. Na verdade, tratamentos com uma 
dose IV padrão de 0,5 mg/kg por 40 minutos apresentaram me-
lhores resultados clínicos, permitindo maior tolerância aos efeitos 
adversos3,4,16,17.
Os pontos fortes deste caso estão relacionados à possibilidade de 
aplicar infusões seriais de cetamina como um tratamento alternativo 
para a depressão resistente ao tratamento, porém em doses baixas e 
através de infusão contínua por um determinado período, em opo-
sição à aplicação de dose única. No entanto, houve limitações rela-
cionadas ao acompanhamento imediatamente após o tratamento, já 
que a paciente decidiu abandonar a terapia após a terceira sessão, a 
qual poderia determinar melhor o efeito transitório das proprieda-
des analgésicas e antidepressivas da cetamina. 

CONCLUSÃO

A cetamina é uma opção de tratamento promissora para dor crônica 
e depressão e pode promover alívio considerável, embora temporá-
rio, do humor usando uma dose subanestésica. Entretanto, os efeitos 
adversos podem ser uma limitação a ser considerada.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Ledismar José da-Silva 
Análise estatística, Aquisição de financiamento, Coleta de Dados, 
Conceitualização, Gerenciamento de Recursos, Gerenciamento do 
Projeto, Investigação, Metodologia, Software, Supervisão, Valida-
ção, Visualização 



Infusão intravascular de cetamina para o tratamento 
de dor crônica e depressão. Relato de caso

BrJP. São Paulo, 2022 jul-set;5(3):294-7

297

Paulo Gabriel Balestra Silveira Ayres 
Análise estatística, Aquisição de financiamento, Coleta de Dados, 
Conceitualização, Gerenciamento de Recursos, Gerenciamento do 
Projeto, Investigação, Metodologia, Redação - Preparação do origi-
nal, Redação - Revisão e Edição, Software, Supervisão, Validação, 
Visualização 
Laís Martins Vasconcellos 
Análise estatística, Aquisição de financiamento, Coleta de Dados, 
Conceitualização, Gerenciamento de Recursos, Gerenciamento do 
Projeto, Investigação, Metodologia, Redação - Preparação do origi-
nal, Redação - Revisão e Edição, Software, Supervisão, Validação, 
Visualização 

REFERENCES

1. GBD  2016 Brazil Collaborators. Burden of disease in Brazil, 1990-2016: a syste-
matic subnational analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 
2018;392(10149):760-75. 

2. IsHak WW, Wen RY, Naghdechi L, Vanle B, Dang J, Knosp M, Dascal J, Marcia 
L, Gogar Y, Eskander L, Yadegar J, Hanna S, Sadek A, Aguilar-Hernandez L, Da-
novitch I, Louy C. Pain and depression: a systematic review. Harv Rev Psychiatry. 
2018;26(6):352-63. 

3. Cohen SP, Bhatia A, Buvanendran A, Schwenk ES, Wasan AD, Hurley RW, Viscusi 
ER, Narouze S, Davis FN, Ritchie EC, Lubenow TR, Hooten WM. Consensus Gui-
delines on the Use of Intravenous Ketamine Infusions for Chronic Pain From the 
American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, the American Academy 
of Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists. Reg Anesth Pain 
Med. 2018;43(5):521-46.

4. Sanacora G, Frye MA, McDonald W, Mathew SJ, Turner MS, Schatzberg AF, Sum-
mergrad P, Nemeroff CB. A consensus statement on the use of ketamine in the treat-
ment of mood disorders. JAMA Psychiatry. 2017;74(4):399-405. 

5. Andrade C. Oral ketamine for depression, 1: Pharmacologic considerations and clini-
cal evidence. J Clin Psychiatry. 2019;80(2):19fl2820. 

6. Bell RF, Kalso EA. Ketamine for pain management. Pain Rep. 2019;3(5):E674. 
7. Yang Y, Maher DP, Cohen SP. Emerging concepts on the use of ketamine for chronic 

pain. Expert Rev Clin Pharmacol. 2020;13(2):135-46.
8. Riley DS, Barber MS, Kienle GS, Aronson JK, von Schoen-Angerer T, Tugwell P, Kie-

ne H, Helfand M, Altman DG, Sox H, Werthmann PG, Moher D, Rison RA, Sham-
seer L, Koch CA, Sun GH, Hanaway P, Sudak NL, Kaszkin-Bettag M, Carpenter JE, 
Gagnier JJ. CARE guidelines for case reports: explanation and elaboration document. 
J Clin Epidemiol. 2017;89:218-235.

9. Marcu I, Campian EC, Tu FF. Interstitial cystitis/bladder pain syndrome. Semin Re-
prod Med. 2018;36(2):123-35. 

10. McLennan MT. Interstitial cystitis: epidemiology, pathophysiology, and clinical pre-
sentation. Obstet Gynecol Clin North Am. 2014;41(3):385-95. 

11. Niesters M, Martini C, Dahan A. Ketamine for chronic pain: risks and benefits. Br J 
Clin Pharmacol. 2014;77(2):357-67. 

12. Dworkin RH, O’Connor AB, Audette J, Baron R, Gourlay GK, Haanpää ML, Kent 
JL, Krane EJ, Lebel AA, Levi RM, Machey SC, Mayer J, et al. Recommendations 
for the pharmacological management of neuropathic pain: an overview and literature 
update. Mayo Clin Proc. 2010;85(3Suppl):S3-14. 

13. Finnerup NB, Otto M, McQuay HJ, Jensen TS, Sindrup SH. Algorithm for neuropa-
thic pain treatment: An evidence based proposal. Pain. 2005;118(3):289-305. 

14. Peltoniemi MA, Hagelberg NM, Olkkola KT, Saari TI. Ketamine: a review of clinical 
pharmacokinetics and pharmacodynamics in anesthesia and pain therapy. Clin Phar-
macokinet. 2016;55(9):1059-77. 

15. Berman RM, Cappiello A, Anand A, Oren DA, Heninger GR, Charney DS, Krys-
tal JH.  Antidepressant effects of ketamine in depressed patients. Biol Psychiatry. 
2000;47(4):351-4. 

16. Serafini G, Howland R, Rovedi F, Girardi P, Amore M. The role of ketamine 
in treatment-resistant depression: a systematic review. Curr Neuropharmacol. 
2014;12(5):444-61.

17. Orhurhu V, Orhurhu MS, Bhatia A, Cohen SP. Ketamine infusions for chronic pain: 
a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Anesth Analg. 
2019;129(1):241-54.

18. Farrar JT, Young JP, LaMoreaux L, Werth JL, Poole RM. Clinical importance of chan-
ges in chronic pain intensity measured on an 11-point numerical pain rating scale. 
Pain. 2001;94(2):149-58. 

19. Corriger A, Pickering G. Ketamine and depression: a narrative review. Drug Des De-
vel Ther. 2019;13:3051-67. 

20. Strong CE, Kabbaj M. On the safety of repeated ketamine infusions for the treatment of 
depression: effects of sex and developmental periods. Neurobiol Stress. 2018;9:166-75.



BrJP. São Paulo, 2022 jul-set;5(3):298-300

298

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Neuropatia periférica é uma 
condição rara, de etiologia multifatorial. Dormência, pareste-
sia, redução de força muscular e dor neuropática são sintomas 
comuns. O tratamento consiste em uso de anticonvulsivantes e 
antidepressivos. O objetivo deste estudo foi relatar o caso de dor 
crônica refratária a diversas terapias de uma paciente com con-
traindicação absoluta para uso de todos os fármacos anticonvul-
sivantes e antidepressivos.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 40 anos, com 
história de neuralgia do trigêmeo abordada previamente com ci-
rurgia, com cefaleia occipital crônica refratária à radiofrequência 
e polineuropatia bilateral T4 sensorial e motora após meningite 
viral. No curso do tratamento, apresentou grave farmacodermia 
(Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms - Síndrome 
DRESS) após o uso de carbamazepina e outros anticonvulsivan-
tes, além de reação alérgica a todos analgésicos e opioides, exceto 
morfina. Optou-se por analgesia teste por via peridural, durante 
5 dias, com bolus intermitentes e diários de morfina para avalia-
ção de possibilidade de implante de bomba de morfina. 
CONCLUSÃO: O teste foi considerado bem-sucedido e a 
paciente encaminhada para neurocirurgia. No seguimento de 
6 meses após implante de bomba por via subaracnoidea, esta 
estratégia se mostrou eficaz no controle da dor secundária à 
polineuropatia. 
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DESTAQUES
• Trata-se de relato de caso de uma paciente portadora de quadro alérgico raro e potencial-
mente fatal, a Síndrome DRESS, e neuropatia periférica refratária; 
• Morfina por via peridural e posteriormente por via subaracnoidea foi utilizada com con-
trole satisfatório da dor, um tratamento não considerado de primeira linha;
• Discussão sobre o mecanismo de ação de opioides por via peridural e subaracnoidea em 
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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Peripheral neuropathy 
is a rare condition with many etiologies. Common symptoms are 
numbness, paresthesia, weakness and neuropathic pain. Treat-
ment consists in first-line agents such as anticonvulsants and 
some antidepressants. The aim of this study was to report a case 
of chronic pain refractory to several therapies in a patient with 
absolute contraindication to the use of all anticonvulsants and 
antidepressants drugs. 
CASE REPORT: Female patient, a 40-year-old treated for tri-
geminal neuralgia with decompression that developed chronic 
occipital pain refractory to radiofrequency and onset of transient 
and bilateral T4 sensory and motor polyneuropathy after viral 
meningitis. In addition, she showed a severe pharmacodermy 
(Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms- DRESS 
Syndrome) after using carbamazepine and other anticonvulsants, 
as well as allergy to all analgesics and opioids except morphine. 
Epidural puncture with insertion of a catheter was performed 
aiming at a 5-day test through intermittent epidural morphine 
bolus to assess the possibility of morphine pump implantation. 
CONCLUSION: The test was successful and the patient referred 
to the neurosurgery team. At the 6-month follow-up after the in-
sertion of the morphine intrathecal pump, the strategy has proven 
to be effective in controlling pain secondary to polyneuropathy. 
Keywords: Analgesia, Drug hypersensitivity, Epidural, Morphi-
ne. Peripheral nervous system diseases. Syndrome. Trigeminal 
neuralgia. 

INTRODUÇÃO

A neuropatia periférica inclui todas as condições que têm como con-
sequência lesões do sistema nervoso periférico e é melhor categori-
zada pela localização da lesão do nervo1. A polineuropatia simétrica 
distal, a mononeuropatia e a radiculopatia lombar/cervical são as 
neuropatias periféricas mais comuns2. Os fármacos de primeira linha 
incluem anticonvulsivantes que bloqueiam o canal pré-sináptico de 
cálcio e assim diminuem a transmissão nociceptiva, antidepressivos 
tricíclicos ou inibidores seletivos de recaptação de serotonina-nore-
pinefrina. Os fármacos de segunda e terceira linhas incluem analgé-
sicos opioides3. 
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Estes fármacos são eficazes para a dor neuropática, mas têm um 
perfil de risco mais alto a longo prazo e só devem ser usados em 
pacientes cuidadosamente selecionados com objetivos pré-definidos 
relacionados a funcionalidade e alívio da dor4. Quando há contrain-
dicação para anticonvulsivantes e antidepressivos, o tratamento da 
dor neuropática torna-se um desafio. A reação farmacológica com 
eosinofilia e a síndrome de sintomas sistêmicos (DRESS) é uma rea-
ção de hipersensibilidade induzida por fármacos raros, complexa e 
potencialmente ameaçadora, que frequentemente inclui erupção da 
pele, anormalidades hematológicas (eosinofilia, linfocitose atípica), 
linfadenopatia e envolvimento de órgãos internos. É uma reação 
cutânea adversa severa aos fármacos cujo diagnóstico e gerenciamen-
to exigem o envolvimento de vários especialistas5.
A reatividade cruzada entre fármacos anticonvulsivantes aromáticos 
(fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigi-
na) é bem documentada, variando entre 40% e 80%5. Estes agentes 
devem ser evitados como terapia farmacológica antiepiléptica, assim 
como os antidepressivos tricíclicos, principalmente a amitriptilina5. 
Fármacos anticonvulsivantes não aromáticos (gabapentina, topi-
ramato, pregabalina e ácido valproico) são, em geral, consideradas 
alternativas seguras5.
O presente relato de caso descreveu uma condição de dor re-
fratária a várias terapias em uma paciente com contraindicação 
absoluta ao uso de todos os anticonvulsivantes e antidepressi-
vos. A paciente foi efetivamente tratada com morfina peridural e 
bomba subaracnoidea posteriormente.

RELATO DE CASO

A lista de verificação CARE (Case Report) foi usada para relatar as 
informações do texto, reduzindo o risco de enviesamento e aumen-
tando a transparência6.
Este relato de caso foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
(CAAE: 59617522.4.0000.0048). A paciente era uma mulher de 
40 anos, com história de neuralgia do trigêmeo (tratada com su-
cesso pela descompressão do nervo trigêmeo), que desenvolveu dor 
occipital crônica refratária à radiofrequência e também apresentou 
meningite viral, com o início de polineuropatia transitória e bilateral 
T4 sensorial  e motora (diagnosticada como polineuropatia crítica). 
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foi obtido 
da paciente.
O exame neurológico encontrou tetraparesia com grau de força 
muscular IV, hipoestesia no padrão de luva-bota, alodínia occipi-
tal, hipopalestesia distal e teste negativo de Romberg. A ressonância 
magnética (RM) cranial mostrou uma alça vascular em estreita rela-
ção com o nervo trigêmeo e ausência de lesões parenquimatosas. Os 
únicos achados importantes RM da coluna foram pequenos heman-
giomas em C6, T1, T8 e L4. Hiperproteinorraquia foi encontrada 
no exame de líquor.
A paciente apresentava grave farmacodermia e síndrome de DRESS 
com carbamazepina e outros anticonvulsivantes, além de alergia a 
todos os analgésicos e opioides, exceto morfina. Ela estava usando 
morfina de liberação programada a cada 12 horas, 30 mg, por via 
oral, sem melhora dos sintomas dolorosos. 
A paciente foi hospitalizada para analgesia de teste por meio de bo-
lus de morfina peridural intermitente durante 5 dias para avaliar a 

possibilidade de implante de bomba de morfina. A punção venosa 
foi realizada e o monitoramento foi realizado por eletrocardiograma, 
oximetria de pulso e pressão arterial média não-invasiva contínuos. 
A punção peridural foi realizada com a paciente na posição lateral 
esquerda no interespaço L2-L3 usando uma agulha Tuohy 18G e 
a técnica de perda de resistência ao ar. Como dose de teste, foram 
usadas 6 mL de solução salina associada a 2 mg de morfina. 
Em seguida, o cateter foi introduzido aproximadamente 3 cm na 
posição cefálica. Um bolus de morfina foi realizado diariamente, na 
dose de 2 mg e, no terceiro dia de administração, a escolha foi au-
mentar a dose para 2,4 mg. No quinto dia, a paciente havia relatado 
melhora completa dos sintomas nos membros inferiores e 70% de 
melhora na dor de cabeça occipital, e o cateter foi removido. O teste 
de morfina peridural foi satisfatório, e a paciente foi encaminhada 
à equipe de neurocirurgia para agendar a bomba de morfina suba-
racnoidea.

DISCUSSÃO

A analgesia peridural com morfina tem sido utilizada para o tra-
tamento da dor relacionada a várias etiologias e há vários estudos 
sobre seus resultados e complicações7. Há poucos estudos, no en-
tanto, que defendem o uso da morfina peridural no tratamento da 
dor neuropática secundária às polineuropatias. Modelos animais de 
dor neuropática mostram uma diminuição relativa do número de 
receptores de opioides no corno dorsal da medula espinhal ipsilate-
ral ao local da lesão nervosa8. Isto provavelmente reflete a perda de 
função de fibras aferentes primárias não mielinizadas terminando 
nas lâminas 1-2, onde seus terminais pré-sinápticos normalmente 
expressam uma alta densidade de receptores opioides mu e delta8. 
Esta mudança no número de receptores está associada a uma redu-
ção significativa das ações anti-nociceptivas da morfina administrada 
via espinhal8. 
Estudos em ratos mostraram que a morfina reduziu a alodinia em um 
modelo de dor neuropática quando administrada por via sistêmica e 
intracerebroventricular, mas não por via subaracnoidea8. A morfina 
atuando em um nível supraespinhal exerce seus efeitos ativando vias 
inibitórias descendentes e influenciando o processamento nociceptivo 
em nível supraespinhal, tais como áreas talâmicas e corticais8. 
Interpretar os resultados dos opioides administrados por via peri-
dural é complexo devido à incerteza sobre até que ponto a analgesia 
resultante é uma consequência da ação supraespinhal ou espinhal. 
Um estudo de caso com voluntários saudáveis avaliou o efeito anal-
gésico da morfina peridural no território do trigêmeo e concluiu que 
alguns tipos de dor podem ser atenuados até o nível supraespinhal 
após a administração peridural lombar de morfina9.
A neuropatia periférica está entre os problemas neurológicos mais 
comuns encontrados pelos clínicos de cuidados primários, mas pode 
ser um desafio reconhecer e avaliá-la devido a suas muitas formas e 
apresentações10.  Neste caso, a paciente apresentava neuralgia do tri-
gêmeo que já havia sido abordada cirurgicamente com descompres-
são, mas evoluiu com dor de cabeça occipital crônica refratária após 
radiofrequência. Além disso, ela apresentou polineuropatia bilateral 
simétrica nos membros inferiores, com um episódio transitório de 
mielite em T4 e uma deficiência sensorial e motora transitória após 
um episódio de meningite viral10. 
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Em relação às terapias farmacológicas na dor neuropática, os antide-
pressivos tricíclicos, os inibidores de recaptação da serotonina-nore-
pinefrina e gabapentinoides são recomendados como tratamentos de 
primeira linha, e a carbamazepina e a oxcarbazepina são os medica-
mentos de primeira linha na neuropatia do trigêmeo11. No entanto, 
esta paciente apresentava contraindicação para o uso de anticonvul-
sivantes após apresentar reação alérgica grave e potencialmente fatal 
em uma de suas hospitalizações. A reação com eosinofilia e sintomas 
sistêmicos a distingue de outras reações aos fármacos porque a reati-
vação viral caracteristicamente segue o início da doença. 
A doença geralmente começa abruptamente com exantema maculo-
papular com febre de >38 °C, de 2 a 3 semanas após a introdução do 
fármaco causador7,8. Estes sintomas geralmente ocorrem de 3 sema-
nas a 3 meses depois de iniciado um número limitado de fármacos, 
principalmente anticonvulsivantes. Estes sinais e sintomas parecem 
depender mais das características individuais do paciente do que do 
fármaco causador8,9.
Após avaliação conjunta com a equipe de dor e neurocirurgia, a es-
colha foi avaliar a analgesia através do bolus de morfina intermitente 
durante 5 dias. Após ajustar a dose diária de morfina de 2 mg para 
2,4 mg no terceiro dia, a paciente relatou 100% de melhora nos 
sintomas nos membros inferiores e 70% de melhora na dor de cabe-
ça, portanto, a analgesia foi considerada satisfatória. A paciente não 
teve efeitos adversos relacionados à absorção sistêmica de opioides, 
tais como náuseas, vômitos, constipação ou sonolência. Após a re-
moção do cateter no quinto dia, ela foi encaminhada à equipe de 
neurocirurgia para agendar um implante de bomba de morfina. Em 
um acompanhamento de 6 meses, a analgesia por meio da morfina 
subaracnoidea aliviou satisfatoriamente a dor nesta paciente.

CONCLUSÃO

Embora o uso de opioides não seja um tratamento de primeira linha 
para dor neuropática, o uso de morfina peridural foi considerado 
satisfatório para o controle dos sintomas de dor relacionados à neu-
ropatia periférica nos membros inferiores e dor de cabeça occipital 

crônica refratária à radiofrequência. De todo modo, sua recomenda-
ção requer mais estudos.

COLABORAÇÕES DOS AUTORES

Julie Azevedo Araújo Valente 
Redação - Revisão e Edição 
Bárbara Caroline Siqueira 
Coleta de Dados, Validação 
Marcelo de Jesus Martins 
Coleta de Dados 
Antonio Argolo Sampaio Filho 
Supervisão 

REFERÊNCIAS

1. Callaghan BC, Price RS, Chen KS, Feldman EL. The Importance of Rare Subtypes 
in Diagnosis and Treatment of Peripheral Neuropathy: a review.  JAMA Neurol. 
2015;72(12):1510-8. 

2. Castelli G, Desai KM, Cantone RE. Peripheral neuropathy: evaluation and differen-
tial diagnosis. Am Fam Physician. 2020;102(12):732-9. 

3. Hanewinckel R, Ikram MA, Van Doorn PA. Peripheral neuropathies. Handb Clin 
Neurol. 2016;138:263-82. 

4. Watson JC, Dyck PJ. Peripheral neuropathy: a practical approach to diagnosis and 
symptom management. Mayo Clin Proc. 2015;90(7):940-51. 

5. Cabañas R, Ramírez E, Sendagorta E, Alamar R, Barranco R, Blanca-López N, Doña 
I, Fernández J, Garcia-Nunez I, García-Samaniego J, Lopez-Rico R, Marín-Serrano E, 
Mérida C, Moya M, Ortega-Rodríguez NR, Rivas Becerra B, Rojas-Perez-Ezquerra P, 
Sánchez-González MJ, Vega-Cabrera C, Vila-Albelda C, Bellón T. Spanish Guidelines 
for Diagnosis, Management, Treatment, and Prevention of DRESS Syndrome. J In-
vestig Allergol Clin Immunol. 2020;30(4):229-53. 

6. Martin  S. Angst, Bhamini Ramaswamy, Ed  T. Riley, Donald  R. Stanski; Lumbar 
epidural morphine in humans and supraspinal analgesia to experimental heat pain. 
Anesthesiology. 2000;92:312 

7. Mayne CC, Hudspith MJ, Munglani R. Epidural morphine and postherpetic neural-
gia. Anaesthesia. 1996;51(12):1190. 

8. Riley DS, Barber MS, Kienle GS, Aronson JK, von Schoen-Angerer T, Tugwell P, Kie-
ne H, Helfand M, Altman DG, Sox H, Werthmann PG, Moher D, Rison RA, Sham-
seer L, Koch CA, Sun GH, Hanaway P, Sudak NL, Kaszkin-Bettag M, Carpenter JE, 
Gagnier JJ. CARE guidelines for case reports: explanation and elaboration document. 
J Clin Epidemiol. 2017;18. pii:S0895-4356(17)30037-9.

9. Doughty CT, Seyedsadjadi R. Approach to peripheral neuropathy for the primary care 
clinician. Am J Med. 2018;131(9):1010-6. 

10. Szok D, Tajti J, Nyári A, Vécsei L. Therapeutic approaches for peripheral and central 
neuropathic pain. Behav Neurol. 2019;2019:8685954.



INSTRUÇÕES AOS AUTORES

ESCOPO E INFORMAÇÕES DO PERIÓDICO
BRAZILIAN JOURNAL OF PAIN®, em versões impressa: ISSN 2595-0118 e eletrô-
nica: ISSN 2595-3192, é uma publicação oficial da Sociedade Brasileira para o Estudo 
da Dor® (SBED®). A SBED® publica pesquisas originais sobre natureza, educação, ética, 
mecanismos, avaliação e tratamento da dor e fornece um fórum multidisciplinar para a 
disseminação de pesquisas em pesquisas básicas e aplicadas sobre dor.
A BrJP é voltada para todos os profissionais de saúde, incluindo biólogos, profis-
sionais biomédicos, dentistas, educadores físicos, enfermeiros, farmacêuticos, farma-
cologistas, fisiologistas, fisioterapeutas, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, 
psicólogos, terapeutas ocupacionais etc., e todos os profissionais de qualquer área do 
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 Sub-
mitted 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 infor-
mar 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 de-
volvidos aos autores. Após a resposta dos autores, os artigos são reavaliados pelos mes-
mos 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 ne-
cessário, 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 encon-
tradas 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 con-
tato 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 publi-
cado 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 manuscri-
to; (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-

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 con-
sentimento informado de indivíduos humanos foi obtido conforme necessário; (9) 
divulgam na seção de métodos do manuscrito que qualquer investigação envolven-
do 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 considera-
dos 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 mes-
ma 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 con-
sultar 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 verifi-
cação 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 en-
viar 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/esta-
do/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)
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• Informações éticas (número de aprovação, nome do Comitê de Ética, demais in-
formações 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 direi-
tos autorais de outras fontes (incluindo a internet) ou os autores assumem responsa-
bilidade 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 re-
quisitos 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 posteriormen-
te 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 interpre-
tação 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 an-
tes 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 anterior-
mente. 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 traba-
lho. 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 anterior-
mente (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 originali-
dade, 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 In-
teresse 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 edi-
tores. 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 con-
sentimento 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 au-
tor, 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 apli-
cável, 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 cuidadosa-
mente 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 Da-
dos 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 (Procedi-
mentos Científicos) do Reino Unido (1986), Diretiva da UE 2010/63/UE para ex-
perimentos 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 indica-
do 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 ga-
rantir 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-publi-
cacoes-bjp, devidamente assinado pelo(s) autor(s). 
Uma Carta de Submissão deve ser enviada juntamente com os arquivos do manuscri-
to, contendo informações sobre originalidade, conflito de interesses, fontes patroci-
nadoras, 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 res-
ponsabilidade 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 en-
dereço 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 gen-
tileza, 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, infor-
mações ORCID (ver https://orcid.org/register se você ainda não está registrado), 
detalhes do autor correspondente. Por favor, indique claramente os nomes e so-
brenomes 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 ende-
reço 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 responsabili-
dade 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 for-
ma: “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 ht-
tps://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 firme-
mente 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 aumen-
tar a capacidade de descoberta de um artigo através de mecanismos de busca, con-
sistindo 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 prin-
cipais (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: Intro-
dução, 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 partici-
pantes/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 discus-
são 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 conhe-
cimento prévio baseado em evidência (estado da arte) para o delineamento da pes-
quisa, tendo como base referências bibliográficas relacionadas ao tema, preferencial-
mente 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 diferen-
tes para cada conjunto de achados devem ser consideradas: interpretação dos resul-
tados, 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 im-
portância/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 sepa-
rada 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 dispo-
níveis 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 prin-
cipal. 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 deve-
rão 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 refe-
rência padrão. 
Mantenha o layout do texto o mais simples possível. A maioria dos códigos de forma-
tação 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 acei-
tos, 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 ma-
nuscrito seguido pelo símbolo de marca registrada (®). Use o sistema métrico para 
expressar unidades de medida e graus Celsius para expressar temperaturas, e use uni-
dades 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 pro-
cessador 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 de-
vem 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 verifi-
cação 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 apa-
recerá 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 se-
quenciais. 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 on-
line 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 identifi-
ca 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 pá-
gina 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 su-
ficientes 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 rele-
vante, 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 con-
solidadas 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 flu-
xo que ilustra o progresso dos pacientes através do ensaio, incluindo recrutamento, 
matrícula, randomização, retirada e conclusão, e uma descrição detalhada do proce-
dimento de randomização. 
Lista de verificação CONSORT (CONSORT Checklist) e fluxograma (CONSORT 
Flow Diagram), disponível em http://www.consort-statement.org/consort-state-
ment/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. CONSOR-
T-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/3qm-
qn6S 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 prospectiva-
mente 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 farmacoló-
gicas e não farmacológicas, na tentativa de que médicos e pacientes possam imple-
mentar 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 Edi-
tors, BrJP não considerará resultados postados no mesmo registro de ensaio clínico, 
no qual o registro primário reside para ser publicação prévia se os resultados publi-
cados 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 inte-
resse relacionadas à dor. Estudos observacionais incluem estudos transversais ou lon-
gitudinais 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, mo-
tivações, 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 Consolida-
ted 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 te-
rão prioridade sobre outras revisões sistemáticas. Aqueles que tiverem um número insu-
ficiente 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 infor-
mações sobre GRADE em https://bit.ly/3qkwwjV. 
e) Estudos sobre tradução e adaptação transcultural de questionários ou ferra-
mentas de avaliação: estudos que visam traduzir e/ou adaptar transculturalmente 
questionários de outros países a um idioma diferente do da versão original dos ins-
trumentos 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 au-
tores 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 en-
saios 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 se-
jam 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 Nacio-
nais 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-res-
posta e testar um antagonista contra seu agonista, que indicam interações mediadas 
por receptores e especificidade da droga proposta, são recomendados. Em alguns ca-
sos, 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 (preferencial-
mente para a condição, mas essencialmente para a droga/genótipo/manipulação ou 
veículo, fenótipo, etc.) e também randomização de animais para grupos. Recomen-
da-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 camun-
dongos geneticamente modificados devem empregar ratos de controle do fundo ge-
nético 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 lista-
dos com o fornecedor para o qual foi comprado, dosagem, como a droga foi dissolvi-
da, 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 valida-
ção 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 utili-
zados testes ANOVA e pós-hoc que permitam múltiplas comparações (por exemplo, 
Bonferroni). A escolha da ANOVA unidirecional ou bidirecional depende do nú-
mero 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 manus-
critos 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 adicio-
nais), e afirmar que contém análises/resultados secundários. Fortemente desencoraja-
mos 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 agu-
da 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 pu-
blicação 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 es-
trutura 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 envia-
do 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 consi-
deradas nesta fase com autorização do Editor-Chefe. 
Faremos todo o possível para que seu artigo seja publicado de forma rápida e pre-
cisa. 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.
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