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Desde milênios antes de cristo existem registros sobre a cefaleia, a qual já foi relacionada à magia ou à religião, até chegar ao conhecimento 
médico e científico1,2. Atualmente, a prevalência mundial das cefaleias ativas chega a 52%, representando uma queixa humana comum e 
quase universal ao longo da história3. Cefaleias, segundo a Classificação Internacional de Cefaleias (International Classification of Headache 
Disorders), correspondem a um grupo de desordens que acometem a região da cabeça, com mais de 200 tipos categorizados dessa condição, 
que podem pertencer a três grupos distintos: as cefaleias primárias, as secundárias e o grupo que inclui as neuropatias cranianas dolorosas, 
outras dores faciais e outras cefaleias4.
Na antiguidade, acreditava-se que as cefaleias eram ocasionadas por maus espíritos que tomavam conta dos corpos e, por isso, o tratamento 
utilizado inicialmente consistia em realizar trepanações nos crânios, a fim de que esses espíritos saíssem do corpo2. Com o advento da tecnolo-
gia e até mesmo da evolução humana, os tratamentos foram sendo adaptados. Nos dias atuais, as cefaleias dispõem de opções de tratamentos 
farmacológicos e não farmacológicos4. 
Opções farmacológicas envolvem diversas classes, cuja escolha depende do tipo de cefaleia, de sua apresentação clínica, da presença ou não 
de comorbidades, das preferências do indivíduo e da expertise do profissional que está acompanhando o paciente. Como opções não farma-
cológicas citadas em estudos, existem mudanças no estilo de vida, exercício físico, mindfulness, terapia cognitivo-comportamental e/ou outras 
intervenções psicoterapêuticas e modalidades fisioterapêuticas5-7. De forma geral, no tratamento das cefaleias, principalmente as crônicas, 
recomenda-se o envolvimento de equipes multiprofissionais (médicos, odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, profissionais da educação 
física, nutricionistas, entre outros)6.
Especificamente no que se refere à atuação do fisioterapeuta no Brasil, ainda não se dispõe de uma denominação comum de especialidade re-
conhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional para os fisioterapeutas que atuam nessa área de disfunções de cabeça e 
pescoço, como alguns a denominam. Outros a denominam como bucomaxilofacial, crâniocervicomandibular e/ou crâniomandibular. Apesar 
de ainda não se ter essa especialidade reconhecida, os estudos já apontam evidências de diversas abordagens fisioterapêuticas como benéficas 
em tipos específicos de cefaleias, principalmente nos casos de cefaleia cervicogênica (cefaleia secundária mais prevalente), cefaleia tensional e 
migrânea (cefaleias primárias mais prevalentes)7-10. 
O grande objetivo dos indivíduos, em sua maioria, é livrar-se da cefaleia. Porém, por vezes, e pensando principalmente nas cefaleias primárias, 
não se pode garantir que a cefaleia desaparecerá, mas sim, que podem existir períodos de remissão. Por isso, o objetivo dos fisioterapeutas que 
trabalham nessa área deve ser a diminuição da frequência, da intensidade, da duração da dor, assim como prevenção das crises, redução das 
incapacidades e dos impactos ocasionados pelas cefaleias. 
Considerando a grandiosidade do histórico das cefaleias, cada intervenção fisioterapêutica pode ou não ser indicada levando em consideração 
os mecanismos fisiopatológicos das cefaleias e os mecanismos de dor envolvidos nessa gênese e, por vezes, a resposta de manutenção do quadro 
clínico, sendo indispensável um bom raciocínio clínico por parte dos fisioterapeutas5,7. Um ponto crucial na escolha das estratégias por parte 
dos fisioterapeutas é entender que, além do comprometimento tecidual, em que as abordagens se baseiam na aplicação de técnicas com as 
mãos (hands-ON), também é necessário incorporar estratégias de tratamento direcionadas à dessensibilização do sistema nervoso central, que 
envolve opções de intervenção com efeito do sistema nervoso central para regiões corporais periféricas (hands-OFF)5.
Atualmente, o padrão-ouro de tratamento para condições de dor crônica, incluindo as cefaleias, é o exercício físico11. No entanto, um dos 
grandes desafios que encontramos é a baixa adesão dos indivíduos aos programas de exercícios, geralmente atribuído ao estilo de vida seden-
tário, medo de realizar movimentos quando estão com dor e baixo nível de motivação pessoal para realizar esses programas. Dessa forma, e 
não menos importante, na maioria das vezes é necessário que o indivíduo se adapte às intervenções baseadas em movimento, o que pode ser 
feito por meio de exposição gradativa ao programa de exercícios e educação em dor, sendo que a preferência do paciente deve ser considerada 
para o planejamento dos exercícios terapêuticos11.
Por isso, inicialmente, uma das funções do fisioterapeuta é educar o indivíduo sobre sua condição. O indivíduo precisa ser protagonista do 
seu tratamento e a educação tem como objetivo aumentar o conhecimento do mesmo sobre sua condição de saúde, as opções de tratamento, 
os riscos do uso excessivo de medicamentos, como o estilo de vida interfere no surgimento das crises, a importância do autocuidado e, em 
alguns casos, é necessário a desmistificação de crenças limitantes12,13. 
Esses programas de educação podem ser realizados individualmente ou em grupo e seus formatos de entrega são diversos, como diálogos, 
panfletos, cartilhas, e-books e/ou vídeos. Na literatura ainda não existe consenso sobre a melhor forma de realizar essas estratégias de educação; 
a recomendação maior é que seja realizada por um profissional habilitado e que permita a adesão do indivíduo. Além disso, vale salientar que
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essas estratégias de educação em dor não devem ser utilizadas isola-
damente; as recomendações sugerem que devem ser associadas com 
exercícios, tratamentos comportamentais e/ou farmacológicos5,6. 
É digno de nota que as técnicas de neuromodulação central e pe-
riférica para o tratamento da cefaleia estão sendo estudadas recen-
temente, principalmente objetivando a dessensibilização neural 
no tratamento dessas condições14. Na fisioterapia, uma opção am-
plamente estudada e que pode ser utilizada é a eletroestimulação 
analgésica, a exemplo da estimulação elétrica nervosa transcutânea 
(TENS). Estudos mostram que a TENS pode auxiliar na dimi-
nuição da hiperalgesia mecânica, da alodinia, da intensidade de 
dor tanto em repouso quanto durante o movimento, da fadiga, 
da cinesiofobia e na restauração dos mecanismos endógenos de 
somação temporal e modulação condicionada da dor15. 
Visando esse efeito de analgesia e melhora do funcionamento 
musculoesquelético, outra opção  disponível para o fisioterapeuta 
utilizar são as técnicas de terapia manual, que englobam manipu-
lação e/ou mobilização da coluna vertebral, liberação de tecidos 
moles, massagem terapêutica e outras terapias manipulativas e 
baseadas no corpo16, que preferencialmente devem ser utilizadas 
em combinação com outras estratégias5,7,9. Essas abordagens de-
vem ser utilizadas de acordo com os achados na avaliação e visam 
reduzir pontos-gatilho ativos, promover melhora do comprimento 
muscular, redução da tensão muscular, melhora da mobilidade da 
coluna cervical e torácica, além de abordar déficits na articulação 
temporomandibular e estruturas associadas6. 
Sendo assim, um dos grandes desafios é entender que as cefaleias 
não são todas iguais, e que os fisioterapeutas não podem tratar 
todas as pessoas da mesma forma. Cefaleias são complexas, gran-
diosas e apresentam diversas peculiaridades diagnósticas e fisiopa-
tológicas. Com isso, os fisioterapeutas que optam por essa área de 
atuação devem considerar aspectos da neurociência moderna da 
dor e questões musculoesqueléticas em suas abordagens, ou seja, 
é necessária uma coerência com a utilização de abordagens mul-
timodais, além de explorar uma avaliação objetiva e subjetiva de 
forma ampla5,7. 
Outro ponto que necessita de atenção é a fragilidade dos currículos 
de dor em programas de graduação nos cursos de fisioterapia no 
Brasil. Somente 6% dos currículos disponíveis apresentavam cur-
so específico sobre dor, o que evidencia um problema do estudo 
da dor na curricularização na fisioterapia em território brasileiro17.  
Além disso, como essa área de atuação ainda é pouco difundida 
nas graduações em fisioterapia, na maior parte das vezes o fisiotera-
peuta necessita de cursos e especializações específicas para se tornar 
apto a avaliar e tratar indivíduos com cefaleias. 
Por fim, é importante enfatizar que, apesar de a ciência ainda 
engatinhar na área das cefaleias, os fisioterapeutas têm muito a 
colaborar com o tratamento desses indivíduos, promovendo alí-
vio sintomatológico e melhora da funcionalidade, além de im-
pactar positivamente a qualidade de vida. No entanto, nos cabe 
a constante e efetiva atualização da área, além de não se deixar 
sucumbir aos próprios vieses nas escolhas das nossas abordagens 
fisioterapêuticas. 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Autorregulação é a habilidade 
de controlar as funções mentais, satisfazendo necessidades físicas, 
sociais e emocionais. O objetivo deste estudo foi comparar ações 
de autorregulação em recém-nascidos submetidos à posição can-
guru ou a sacarose 25% para analgesia durante duas punções de 
calcâneo, nas primeiras horas de vida, e descrever as ações de con-
forto oferecidas pelas mães aos filhos na posição canguru. 
MÉTODOS: Ensaio clínico de equivalência randomizado, com 
recém-nascidos submetidos a duas punções de calcâneo e suas 
mães. O grupo posição canguru permaneceu em contato mater-
no por três minutos antes, durante e três minutos após as pun-
ções. O grupo sacarose recebeu sacarose oral 25% dois minutos 
antes das punções e permaneceu em berço comum, sem mani-
pulação. As ações de autorregulação e conforto materno foram 
analisadas microanaliticamente nas duas punções (18 fases de 
coleta de dados). As porcentagens de duração das ações de autor-
regulação/conforto foram comparadas entre as fases intragrupo 
e entre grupos. 
RESULTADOS: A amostra foi composta por 80 recém-nascidos 
(40 por grupo) e 40 mães (grupo posição canguru). Sugar dedos/
punho/língua foi a única ação de autorregulação que diferiu esta-
tisticamente nas duas punções (p<0,001), sendo maior no grupo 
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DESTAQUES
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sacarose. No grupo posição canguru, as mães ofereceram ações 
de conforto ao filho em todas as fases da coleta, especialmente 
embalar e acariciar. 
CONCLUSÃO: Foram observadas ações de autorregulação dos 
recém-nascidos em todas as fases da coleta em ambos os grupos, 
como sugar e levar mão à boca. No grupo posição canguru, hou-
ve ações de conforto materno, especialmente abraçar e acariciar.
Descritores: Dor neonatal, Manejo da dor, Posição canguru, Re-
gulação emocional.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Self-regulation is the 
ability to control mental functions, satisfying physical, social and 
emotional needs. The objective of this study was to compare sel-
f-regulatory actions in newborns submitted to kangaroo position 
or 25% sucrose for analgesia during two heel punctures in the 
first hours of life, and to describe the comfort actions offered by 
mothers to their infants in kangaroo position. 
METHODS: Randomized equivalence clinical trial with ne-
wborns submitted to two heel punctures and their mothers. The 
kangaroo position group remained in contact with the mother 
for three minutes before, during and three minutes after the 
punctures. The sucrose group received 25% sucrose orally two 
minutes before the punctures and remained in a common crib, 
without manipulation. The self-regulation actions and maternal 
comfort were microanalytically analyzed in the two punctures 
(18 data collection phases). The percentages of self-regulation/
comfort actions duration were compared between intragroup 
and between groups.
RESULTS: The sample consisted of 80 newborns (40 per group) 
and 40 mothers (kangaroo position group). Sucking fingers/fist/
tongue was the only self-regulation action that statistically diffe-
red in the two punctures (p<0.001), being higher in the sucrose 
group. In the kangaroo position group, mothers offered comfort 
actions to the child at all stages of collection, especially rocking 
and caressing.
CONCLUSION: Self-regulation actions of the newborns were 
observed in all phases of collection in both groups, such as sucking 
and taking hand to mouth. In the kangaroo position group, there 
were maternal comfort actions, especially hugging and caressing.
Keywords: Emotional regulation, Kangaroo-mother, Neonatal 
pain, Pain Management.
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INTRODUÇÃO 

Logo após o nascimento, os recém-nascidos (RN) são expostos a 
procedimentos desconfortáveis ou dolorosos, tais como a punção de 
calcâneo, que pode ocorrer de forma repetida1. A repetição do pro-
cedimento doloroso pode afetar o padrão de resposta à dor, levando 
a comportamentos como hiperalgesia2, alodinia, aprendizagem por 
associação de estímulos e antecipação de eventos dolorosos3. Tais 
comportamentos podem continuar ao longo da vida, se não forem 
tratados4. Desta forma, a dor precisa ser adequadamente avaliada, 
prevenida e tratada, sendo essencial o treinamento dos profissionais 
quanto à sua avaliação e manejo5.
Dentre as várias formas de prevenção e tratamento da dor neona-
tal em procedimentos dolorosos únicos, destaca-se a sacarose oral e 
a posição canguru, também denominada contato pele a pele6. No 
entanto, ainda são necessários estudos para avaliar a efetividade da 
posição canguru em procedimentos repetidos. 
A dor aguda é um evento estressante e como tal, pode desencadear 
ações do RN para se autorregular. Essas ações podem ser as mesmas 
que os fetos já realizam intraútero (mão no rosto/boca, ou sugar, por 
exemplo) ou podem ser ensinadas ou induzidas pelo contato com os 
pais/cuidadores7. 
A autorregulação é uma habilidade que todos os seres vivos precisam 
desenvolver, trata-se de controlar suas funções mentais, satisfazendo 
suas necessidades físicas, sociais e emocionais7, a fim de obter equi-
líbrio e bem-estar durante e após eventos estressantes. A capacidade 
de autorregular amadurece com o crescimento e desenvolvimento 
da criança, especialmente com a aquisição de habilidades básicas 
para ser autônoma, sendo essencial durante eventos estressantes ou 
dolorosos7. 
Assim, a autorregulação do RN e o conforto materno durante pro-
cedimentos dolorosos pode ser uma forma de suporte e tratamento 
da dor neonatal. Esta pesquisa optou por estudar o comportamento 
de autorregulação do RN e o conforto oferecido por suas mães (po-
sição canguru), durante duas punções de calcâneo repetidas, pois 
não foram identificados estudos que observassem essa interação em 
situações de dor neonatal ao se utilizar a posição canguru e a sacarose 
como intervenções de alívio da dor.
A posição canguru possibilita o contato íntimo entre mãe e filho, 
facilitando a interação desse binômio8. Assim, na posição canguru, 
o RN pode contar não somente com suas próprias ações para se 
autorregular, mas também com ações maternas que promovam seu 
conforto, tais como conversar, balançar, beijar, acariciar ou oferecer 
sucção não nutritiva9.
A sacarose foi adotada como controle positivo, por ser utilizada como 
tratamento padrão na analgesia neonatal no hospital que foi o campo 
de coleta de dados10. Trata-se de uma solução adocicada que, ao ser ad-
ministrada de forma oral, estimula os receptores gustativos das papilas 
linguais, ativando a liberação de endorfinas pelo hipotálamo11, além 
de promover ações de autorregulação, como sugar a língua.
Dessa forma, os objetivos do presente estudo foram comparar as 
respostas de autorregulação entre RN submetidos à posição canguru 
ou à administração de sacarose 25% no tratamento da dor decor-
rente de duas punções de calcâneo nas primeiras horas de vida, bem 
como descrever as ações de conforto oferecidas pelas mães aos RN 
submetidos à posição canguru durante o procedimento doloroso.

MÉTODOS 

Trata-se de um ensaio clínico randomizado controlado de equiva-
lência, realizado de junho a dezembro de 2013, no alojamento con-
junto de um hospital público universitário do estado de São Paulo, 
Brasil, o qual foi guiado pelas normas CONSORT12. 
Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa maior no qual a dor 
neonatal foi avaliada de foma ampla, utilizando-se a mímica facial, 
a mensuração da frequência cardíaca, do choro, as ações de autorre-
gulação do RN e as ações de conforto oferecidas pela mãe durante o 
procedimento doloroso. Neste estudo, apresentam-se os resultados 
referentes à autorregulação e ao conforto materno. 
Foi avaliado o uso de sacarose 25% (controle positivo/tratamento 
padrão) e da posição canguru (novo tratamento) como tratamentos 
terapêuticos para a dor aguda em RN que foram submetidos a duas 
punções de calcâneo.
No hospital utilizado como campo de coleta de dados, a sacarose 
25% é utilizada unicamente para analgesia neonatal, produzida na 
farmácia de manipulação da própria instituição e administrada de 
acordo com um protocolo institucional10; e a posição canguru é uti-
lizada para o contato entre mãe e filho logo após o parto (contato 
pele a pele precoce), nas unidades neonatais.
A população do estudo contou com 80 RN com idade gestacional 
≥ 36 semanas, que necessitaram de, pelo menos, duas punções de 
calcâneo no período de internação, os quais foram alocados em dois 
grupos: 40 no grupo posição canguru e 40 no grupo sacarose 25%.
Os RN foram selecionados pelos pesquisadores no momento de 
sua internação no alojamento conjunto. Assim, todos os RN que 
nasceram no hospital durante o período de coleta de dados foram 
avaliados quanto aos critérios de inclusão e exclusão. Também foram 
avaliados os critérios de inclusão e exclusão das mães. Foram convi-
dados a participar do estudo todos os binômios que atendiam aos 
critérios de inclusão e não apresentavam critérios de exclusão. Após a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
pelas mães, procedeu-se a randomização, por meio da abertura do 
envelope em que constava o tratamento para o alívio da dor (Posição 
Canguru ou Sacarose) a ser recebido pelo RN. 
O cálculo da amostra foi realizado no programa Statistical Package 
for the Social Sciences® (SPSS), versão 21, baseando-se nos dados 
de um estudo piloto com 10 RN (cinco em cada grupo), em que 
foram consideradas duas coletas de dados idênticas. Adotou-se um 
desvio padrão da duração da mímica facial (medida pelo Newborn 
Facial Coding System - NFCS) e a razão entre o número de indiví-
duos em comparação foi igual a um (Ensaio Clínico de Equivalên-
cia), resultando em 40 RN por grupo (amostra probabilística), um 
tamanho de efeito 0,145; alfa de 0,5, poder de 0,95 e significância 
(p) de 0,05. Optou-se por realizar o cálculo amostral levando em 
consideração a NFCS por ser uma escala validada para avaliar a 
dor aguda neonatal8, sendo esse o desfecho principal do estudo 
que gerou este artigo. 
Os critérios de inclusão dos RN foram a idade gestacional ≥ 36 se-
manas, serem nascidos no hospital campo de coleta de dados, rece-
berem pelo menos duas punções de calcâneos repetidas e sucessivas 
(com intervalo de três horas), apresentarem Apgar ≥ 7 no 5º minuto 
de nascimento, e que estavam clinicamente estáveis com frequência 
cardíaca entre 93 e 154 bpm12 no momento da seleção. Todas as 
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mães incluídas no estudo estavam estáveis clinicamente e aptas para 
realizar a posição canguru durante a coleta de dados. 
Foram excluídos os RN classificados como pequenos para a idade 
gestacional, que apresentaram anomalias congênitas ou neurológi-
cas, que receberam diagnóstico clínico de asfixia ou trauma durante 
o parto e que apresentaram dificuldade de deglutição. Também fo-
ram excluídos casos de uso de opioide pelo RN ou pela mãe antes 
ou após o parto, as mães que utilizaram drogas ilícitas durante a 
gestação, as que tinham um irmão gêmeo participando do estudo, 
além das mães que apresentaram indisponibilidade para realizar a 
posição canguru e casos de admissão no alojamento conjunto com 
mais 12 horas de vida.
A randomização simples para os grupos de tratamento foi realizada 
por um estatístico, usando o software R: Development Core Team® 
(2012), sendo criada uma sequência aleatória de 100 binômios, alo-
cados em envelopes opacos e selados, os quais foram abertos após 
a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pela 
mãe. A figura 1 apresenta os participantes do estudo.
A coleta de dados ocorreu quando os RN tinham entre três e 18 
horas de vida e estavam com suas mães em alojamento conjunto, em 
quartos com outros binômios. 
Os dados foram coletados da mesma forma nas duas punções de 
calcâneo, sendo cada uma dividida em nove fases (basal, tratamen-
to, antissepsia, T0, T15, T30, T60, T120 e T180 - segundos), to-
talizando 18 fases de coleta de dados (nove na primeira e nove na 
segunda punção de calcâneo; descritas na tabela 1).
No período entre as punções de calcâneos, os RN se mantiveram no 
alojamento conjunto com as mães, foram amamentados, foi reali-

RN que nasceram no período da coleta de dados (=598)

Elegíveis para randomização/amostra final 80  RN e 80 mães

Não atenderam aos critérios 
de inclusão (=504)

Sem indicação para punção 
de calcâneo (=364)

Internação no alojamento conjunto 
com apenas uma punção de 
calcâneo programada (n=4)

Internação no alojamento conjunto 
>12 horas de vida (=2)

RN pequenos para a idade 
gestacional (=72)

RN < 36 semanas de idade 
gestacional (=46)

Gemelar B quando os dois 
fossem elegíveis (n=1)

Indisponibilidade materna para 
a posição canguru (=1)

Uso de drogas ilícitas na gestação (=2)
Tocotraumatismo (=2)

Recusa da mãe em participar 
da pesquisa (=4)

Grupo Posição Canguru
40 RN

40 mães

Outros motivos 
para não inclusão:
Indisponibilidade 

dos 
pesquisadores 
para coletar os 

dados (=6)
Falha na 

comunicação 
com a equipe 
de saúde no 

recrutamento (=8)

Grupo Sacarose
40 RN

Figura 1. Participantes do estudo.

Tabela 1. Descrição da duração e dos procedimentos realizados em cada uma das fases da coleta de dados.

Fases Basal Tratamento Antissepsia T0 T15 T30 T60 T120 T180

Duração 3 minutos 1 minuto 33-82 seg. 15 seg. 15 
seg.

30 
seg.

60 
seg.

60 
seg.

60 
seg.

D e s c r i ç ã o 
dos procedi-
mentos rea-
lizados em 
cada fase.

Preparo
RN permaneceram 
em berço comum, 
vestindo apenas 
fralda.
Instalados dois ele-
trodos cardíacos 
abaixo dos mamilos, 
os quais foram co-
nectados ao equipa-
mento Polar RS800® 
para avaliar a fre-
quência cardíaca*.
Posicionada câme-
ra (SONY-Digital® 
Handycam, modelo 
Hybrid Hard Disk 
Drive) em tripé para 
gravar as ações de 
autorregulação do 
RN e de conforto 
materno (grupo po-
sição canguru).
Coleta de Dados
Os RN foram filma-
dos sem que hou-
vesse intervenção. 

Tratamento do grupo sacarose
Os RN recebem uma dose de sacarose 
25% (0,5 ml/kg - máximo 2 ml) por via oral, 
com uma seringa na parte anterior da lín-
gua, dois minutos antes do procedimento10; 
foram posicionados em decúbito dorsal e 
permaneceram sem manipulação até o final 
da fase T180. 
Coleta de dados do grupo sacarose
Coletados dados do último minuto após ad-
ministração de sacarose de forma contínua 
até o final de cada coleta de dados.
Tratamento do grupo posição canguru
RN foram posicionados na vertical no peito 
de sua mãe, vestindo apenas fralda e com 
a cabeça lateralizada8, permanecendo nesta 
posição por três minutos antes, durante e três 
minutos após o procedimento doloroso14. 
Coleta de dados do grupo posição canguru
Coletados dados do último minuto da posição 
canguru antes do procedimento doloroso.
As mães poderiam agir livremente com o 
bebê, desde que mantivessem a posição 
canguru.
As imagens das ações de autorregulação e 
conforto materno foram gravadas continua-
mente.

R e a l i z a d a 
ant issepsia 
com algo-
dão e álcool  
70%.
As imagens 
das ações de 
autorregula-
ção e con-
forto materno 
(grupo posi-
ção canguru) 
foram gra-
vadas conti-
nuamente.

Momento da 
punção de 
calcâneo, rea-
lizada com 
lanceta 
Pro Uno  
Accu-Chek® 
pela mesma 
enfermeira 
treinada.

T15-T180: recuperação após 
procedimento doloroso.
Coleta de dados de forma contí-
nua, sem intervenções dos pes-
quisadores.
Após o final da coleta de dados 
da primeira punção de calcâneo, 
a câmera foi desligada, desco-
nectado o monitor cardíaco e os 
RN permaneceram no alojamen-
to conjunto com suas mães.
Foram registrados os procedi-
mentos dolorosos (tipo de pro-
cedimento e analgesia recebida) 
que os RN receberam no inter-
valo entre as duas coletas de 
dados.
Ao final da coleta de dados da 
segunda punção de calcâneo, 
foram retirados os eletrodos car-
díacos e os RN continuaram em 
alojamento conjunto com suas 
mães.

*Os dados referentes à frequência cardíaca serão apresentados em outro artigo.



BrJP. São Paulo, 2022 out-dez;5(4):311-9 Montanholi LL, Daré MF, Castral TC e Scochi CG

314

zada troca de fraldas e receberam outros procedimentos dolorosos, 
conforme necessidade.
 
VARIÁVEIS MENSURADAS 

Caracterização da amostra
Os RN foram caracterizados em relação às seguintes variáveis: sexo, 
peso ao nascimento, idade gestacional, tipo de parto, fármacos utili-
zados no parto, contato pele a pele em sala de parto, procedimentos 
invasivos anteriores ao início da coleta de dados e aqueles realizados 
no intervalo entre as duas coletas (tipo de procedimento e analgesia 
utilizada). A mães do grupo posição canguru foram caracterizadas 
quanto a idade e estado civil.

Comportamentos de conforto neonatal
Por meio das imagens obtidas, foram observadas as ações de autor-
regulação realizadas pelos RN e as ações de conforto materno ofe-
recidas pelas suas mães (grupo posição canguru). As imagens foram 
codificadas continuamente, segundo a segundo, conforme o méto-
do de observação sistemática microanalítica7. 
Observou-se a presença ou a ausência das seguintes ações de autorre-
gulação realizadas pelos RN7,9,15:  
• mover as mãos à boca: levar uma ou as duas mãos à boca ou região 
perioral.
• sugar dedos, mão/punho ou língua: sucção dos dedos, mão/punho 
ou língua.
• reflexo de busca: há leve movimentação da cabeça, abertura da 
boca e protrusão da língua na tentativa de abocanhar algo. 
• atenção às vozes e face materna: prestar atenção às vocalizações e/ou 
face da mãe. Esta ação foi observada apenas no grupo posição cangu-
ru, pois apenas os RN deste grupo poderiam interagir com suas mães. 
Tanto os RN do grupo sacarose quanto do grupo posição canguru 
foram posicionados com as mãos livres e próximas à face para reali-
zar as ações citadas, caso desejassem. As ações de conforto oferecidas 
pela mãe ao RN foram codificadas apenas no grupo posição cangu-
ru. No grupo sacarose, como era objetivo avaliar o efeito da sacarose 
isoladamente, solicitou-se às mães que não interagissem com seus 
filhos durante a coleta de dados. 
Assim, observou-se a presença ou a ausência das seguintes ações de 
conforto oferecidas pela mãe do grupo posição canguru para confor-
tar o RN, adaptadas da literatura médica9:
• conversar: mãe apresenta vocalização verbal e não verbal (arrulhar, 
ex.  “Oh, oh, oh...”, “woo... woo... “, “hmm...” ou silenciar “shi... shi...”).
• balançar: mãe embala o RN.
• beijar: mãe beija o RN.
• acariciar: mãe toca o RN de forma suave ou firme, afagando ou 
dando tapinhas. O movimento pode ser leve e longo ou firme e 
curto, repetitivo ou não.
• abraçar: mãe abraça o bebê de forma que ele fique envolvido pelo 
abraço materno.
• oferecer sucção não nutritiva ao RN: mãe oferece o seu dedo para 
o RN sugar ou o ajuda/estimula a sugar o próprio dedo ou mão.

Análise estatística
A fim de verificar a homogeneidade entre os grupos, as variáveis 
comportamentais e demográficas neonatais (sexo, peso ao nascimen-

to, duração do trabalho de parto, idade gestacional, tipo de parto, 
medicações utilizadas no parto, contato pele a pele em sala de parto), 
as comparações entre os grupos sacarose e posição canguru foram 
realizadas com a utilização do teste Qui-quadrado ou o Exato de 
Fisher para as variáveis categóricas, do teste t para amostras indepen-
dentes e do teste Mann-Whitney para as variáveis contínuas. 
Foi calculado o percentual da duração das ações de autorregulação 
e conforto materno na primeira e segunda coleta de dados, uti-
lizando a fórmula: [duração da ação/tempo total de duração das 
fases x 100]9.
As porcentagens de duração das ações de autorregulação do RN e 
das ações de conforto oferecidas pela mãe foram comparadas a partir 
das fases da coleta em cada grupo por meio do teste de Freedman 
(comparações intragrupos); para a comparação entre os grupos, foi 
utilizado o teste de Mann-Whitney (comparações entre grupos).
Em todo o estudo, foi adotado o nível de significância de 5%. As 
análises estatísticas foram realizadas no programa SPSS®.

RESULTADOS 

Durante o período de coleta de dados, nasceram 598 RN no hos-
pital campo de coleta de dados. Desses, 80 foram recrutados para 
participar da pesquisa e randomizados entre os grupos.
No grupo posição canguru, foi excluído um RN de parte das análi-
ses da fase T180 na primeira punção de calcâneo e no grupo sacarose 
foi excluído um RN de parte das análises da fase T180 na segunda 
punção de calcâneo. Ambas as exclusões ocorreram pelo término da 
gravação das imagens antes de se completarem os 60 segundos dessa 
fase, ou seja, não houve a disponibilidade de dados dos 60 segundos 
desta fase, porém os dados disponíveis foram analisados. Os grupos 
foram homogêneos, não apresentando diferenças significativas entre 
as variáveis demográficas, apresentadas na tabela 2.

Tabela 2. Características neonatais dos participantes dos grupos po-
sição canguru e sacarose. 

Grupos Canguru 
(n=40)

Sacarose 
(n=40)

Valor 
de p

n (%) n (%)

Sexo
   Feminino
   Masculino

21 (52,5%)
19 (47,5%)

19 (47,5%)
21 (52,5%)

0,65

Peso médio ao nascimento 3,713±566g 3,746±491g 0,77

Duração média do trabalho 
de parto

355 491 0,34

Idade gestacional 
   > 37 semanas
   < 37 semanas

37 (92,5%)
03 (7,5%)

39 (97,5%)
01 (2,5%)

0,88

Tipo de parto
   Vaginal
   Cesariana

16 (40,0%)
24 (60,0%)

15 (37,5%)
25 (62,5%)

0,81

Fármacos utilizadas no parto
   Bupivacaína
   Sulfentanil
   Morfina

34 (85,0%)
36 (91,0%)
21 (51,4%)

35 (87,5%)
38 (94,4%)
22 (55,6%)

Contato pele a pele na sala 
de parto 

15 (37,5%) 12 (30,0%) 0,24

n: frequência absoluta; % = frequência relativa; DP = desvio-padrão.
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As mães participantes do grupo posição canguru tinham média de 
idade de 30±5 anos, 34 (85%) eram casadas ou com união estável e 
seis (15%) eram solteiras.   
Os grupos posição canguru e sacarose não apresentaram diferenças 
significativas (p=1,00) no número de punções recebidas para realiza-
ção do exame na primeira ou na segunda punção de calcâneo.
Antes do início da coleta de dados, todos os RN receberam duas 
punções musculares (vitamina K e vacina contra hepatite B); 62,5% 
no grupo posição canguru e 57,5% no grupo sacarose receberam 
aspiração de vias aéreas ao nascimento; e 52,5% no grupo posição 
canguru e 42,5% no grupo sacarose foram submetidos a duas pun-
ções de calcâneo.
No entanto, não houve diferença significativa em relação à quantida-
de de qualquer um dos procedimentos dolorosos: aspiração das vias 
aéreas (p=0,64), punções de calcâneo (p=0,40) e intramusculares.
No intervalo entre as punções de calcâneo, cinco (6,2%) RN foram 
submetidos a procedimentos dolorosos, sendo três (7,5%) do grupo 
posição canguru e dois (5,0%) do grupo sacarose. No grupo posi-
ção canguru, um RN foi submetido a punção venosa, um a punção 

arterial e outro a aspiração das vias aéreas superiores. Já no grupo 
sacarose, um RN recebeu uma punção venosa e outro foi submetido 
a lavagem gástrica. 
Destaca-se que os RN não receberam nenhum tipo de analgesia para 
os procedimentos dolorosos a que foram submetidos antes do início 
da coleta de dados ou no intervalo entre a primeira e segunda pun-
ção de calcâneo. 

Autorregulação do recém-nascido durante o procedimento do-
loroso
O grupo sacarose apresentou maior duração de ações de autorre-
gulação como sugar dedos/punho/língua do que o grupo posição 
canguru (p<0,05), nas fases: tratamento, antissepsia e T30 nas duas 
punções de calcâneo; T15 na primeira punção de calcâneo; e T0 na 
segunda punção de calcâneo (Tabela 3). 
Levar a mão à boca foi a ação que apresentou maior porcentagem 
média de duração em ambos os grupos, no entanto não houve dife-
renças significativas entre os grupos em nenhuma das fases da coleta 
de dados.

Tabela 3. Distribuição e comparação (p) da porcentagem média e desvio padrão da duração das ações de autorregulação agrupadas em cada 
fase nos grupos posição canguru e sacarose, na primeira e segunda punção de calcâneo.  

1ª Punção do calcâneo 2ª Punção do calcâneo

Fases Ação Canguru
 (DP)

Sacarose
 (DP)

Valor de p Canguru
 (DP)

Sacarose
 (DP)

Valor de p

Basal Mão Boca 22,82 (32,45) 43,25 (44,19) 0,65 23,06 (39,18) 32,89  (43,27) 0,64

Sugar 14,19 (18,29) 12,06 (19,09) 0,39 10,9 (18,56) 8,76 (15,54) 0,87

Busca 2,13 (6,75) 1,39 (5,93) 0,38 1,33 (6,73) 1,51 (4,96) 0,27

Tratamento Mão Boca 44,33 (49,29) 48,21 (44,43) 0,48 46,50 (49,71) 42,17 (44,06) 0,93

Sugar 12,96 (29,42) 27,92 (33,21) 0,008* 1,51 (3,58) 7,04 (7,87) <0,001*

Busca 0,21 (1,32) 1,88 (6,96) 0,16 0,17 (1,05) 0,42 (2,64) 0,98

Face 0,88 (3,52) - - 0,42 (1,84) - -

Antissepsia Mão Boca 39,45 (45,49) 43,64 (44,21) 0,35 42,65 (47,68) 43,39 (45,00) 0,65

Sugar 8,13 (20,84) 21,20 (29,08) 0,009* 4,21 (11,19) 14,98 (18,66) <0,001*

Busca 4,11 (12,04) 2,20 (8,29) 0,45 0,83 (3,71) 0,80 (5,03) 0,58

Face 1,40 (6,88) - - 0,46 (2,87) - -

T0 Mão Boca 41,17 (49,20) 42,33 (44,95) 0,77 45,67 (49,95) 42,00 (47,1) 0,56

Sugar 4,83 (15,25) 11,83 (28,50) 0,22 2,17 (8,18) 15,5 (28,1) 0,02 *

Busca 0,33 (2,11) 0 (0) 0,31 0 (0) 1,00 (4,67) 0,15

Face 0 (0) - - 4,83 (18,79) - -

T15 Mão Boca 44,83 (49,91) 47,67 (45,08) 0,87 46,83 (50,04) 38,33 (44,27) 0,32

Sugar 2,50 (12,78) 22,33 (33,51) 0,001* 5,33 (17,88) 9,17 (21,06) 0,32

Busca 2,5 (15,81) 0,00 (0,00) 0,31 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 1,00

Face 0,50 (3,16) - - 0,00 (0,00) - -

T30    Mão Boca 50,83 (54,95) 44,5 (45,91) 0,72 49,5 (50,23) 43,00 (47,81) 0,73

Sugar 6,58 (19,96) 22,67 (31,23) 0,001* 1,42 (6,36) 6,42 (14,13) 0,01*

Busca 1,75 (7,73) 0,42 (2,64) 0,54 3,17 (15,89) 1,92 (8,86) 0,98

Face 0,60 (3,74) - - 0,25 (1,58) - -

T60 Mão Boca 48,00 (50,19) 43,13 (45,14) 0,93 49,33 (49,41) 46,04 (48,08) 0,72

Sugar 9,00 (25,17) 10,42 (18,84) 0,29 6,75 (17,11) 7,88 (15,83) 0,51

Busca 1,25 (7,91) 0,00 (0,00) 0,31 2,29 (11,33) 0,00 (0,00) 0,15

Face 1,33 (6,80) - - 0,00 (0,00) - -
Continua...
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Na comparação intragrupo, ou seja, nas comparações entre as fases 
das coletas na primeira e na segunda punção de calcâneo, no gru-
po posição canguru, os RN apresentaram aumento significativo da 
porcentagem de duração das ações de autorregulação ao longo das 
coletas de dados: levar mãos à boca (p=0,01), sugar dedos, punho e 
língua (p<0,001) e reflexo de busca (p=0,04), exceto na atenção à 
face e voz materna (p=0,512). 
Os RN do grupo sacarose apresentaram aumento significativo da 
porcentagem de duração das seguintes ações de autorregulação ao 
longo das fases da coleta de dados: sugar dedos, punho e língua 
(p<0,001) e reflexo de busca (p=0,01); levar mãos à boca não apre-
sentou alterações significativas nas análises intragrupo (p=0,85). 

Ações de conforto oferecidas pela mãe ao recém-nascido
Na tabela 4, constam os resultados das ações de conforto rea-
lizadas pelas mães do grupo posição canguru em todas as fases 
da coleta de dados. As ações com maior porcentagem média de 
duração foram abraçar (porcentagem média variando de 25,20 a 
45,00) e acariciar (porcentagem média variando de 7,10 a 30,35, 
maioria acima de 22%) em todas as fases da primeira e segunda 
coleta de dados. 
A sucção não nutritiva foi ofertada pelas mães apenas na segunda 
punção de calcâneo e por pouco tempo nas fases: antissepsia, trata-
mento (2,50%) e T60 (0,20). O beijo também foi uma ação pouco 
frequente, atingindo percentual médio máximo de 3,00 na fase T15 
da segunda punção.
A porcentagem média do ato de conversar variou de 0,53 a 12.3; já 
o ato de balançar variou de 4,33 a 13,71. 
Na análise de todas as fases da coleta de dados, conversar com o RN 
apresentou alteração significativa intragrupo, sendo mais presente na 
fase T0 (p=0,046), ou seja, no momento da punção de calcâneo as 
mães conversaram mais com seus filhos.
No entanto, ao comparar as ações maternas entre as duas punções de 
calcâneo, constatou-se que nenhuma delas apresentou diferença es-
tatisticamente significativa: abraçar (p=0,060), acariciar (p=0,426), 
conversar (p=0,549), balançar (p=0,426), beijar (p=0,492) e ofere-
cer sucção não nutritiva (p=0,269). 

Tabela 3. Distribuição e comparação (p) da porcentagem média e desvio padrão da duração das ações de autorregulação agrupadas em cada 
fase nos grupos posição canguru e sacarose, na primeira e segunda punção de calcâneo – continuação

1ª Punção do calcâneo 2ª Punção do calcâneo

Fases Ação Canguru
 (DP)

Sacarose
 (DP)

Valor de p Canguru
 (DP)

Sacarose
 (DP)

Valor de p

T120 Mão Boca 45,33 (50,12) 47,38 (47,28) 0,74 40,25 (47,43) 39,00 (46,25) 0,87

Sugar 7,63 (21,29) 11,75 (22,03) 0,19 3,71 (12,53) 8,88 (20,94) 0,30

Busca 1,08 (4,49) 0,00 (0,00) 0,79 0,33 (2,11) 0,25 (1,58) 0,98

Face 0,29 (1,84) - - 0,00 (0,00) - -

T180 Mão Boca 43,12 (49,71) 39,75 (44,78) 0,92 41,05 (48,06) 32,91 (45,69) 0,27

Sugar 2,22 (6,25) 9,83 (27,77) 0,79 6,08 (16,45) 10,56 (22,21) 0,46

Busca 1,03 (5,64) 0,00 (0,00) 0,14 0,33 (2,11) 0,00 (0,00) 0,32

  Face 1,75 (6,80) - - 0,26 (1,66) - -

: Porcentagem média de duração; DP = desvio-padrão; Mão Boca = levar mão à boca; Busca = reflexo de busca; Sugar = sugar dedo/punho/língua; Face = atenção 
à voz/face materna.

Tabela 4. Distribuição da porcentagem média e desvio padrão da du-
ração das ações de conforto realizadas pelas mães no grupo posição 
canguru de acordo com as fases da coleta de dados.

Fases Ação 1ª Punção do 
calcâneo

 (DP)

2ª Punção 
do calcâneo

 (DP)

Tratamento Conversar 4,30 (14,62) 2,71 (10,44)

Balançar 8,85 (26,02) 13,71 (30,56)

Beijar 0,38 (1,21) 0,67 (2,35)

Acariciar 22,73 (32,19) 22,50 (35,47)

Abraçar 44,10 (48,89) 26,67 (42,18)

 Sucção não 
nutritiva

0 (0) 2,50 (15,81)

Antissepsia Conversar 4,60 (14,24) 1,73 (5,76)

Balançar 11,53 (28,35) 8,20 (23,45)

Beijar 0,70 (2,73) 0,83 (4,32)

Acariciar 17,10 (28,51) 22,48 (35,61)

Abraçar 39,75 (46,03) 26,18 (39,64)

Sucção não 
nutritiva

0,00 (0,00) 2,50 (15,81)

T0 Conversar 3,33 (9,21) 8,18 (21,20)

Balançar 12,33 (30,81) 4,33 (17,87)

Beijar 0,68 (4,27) 0 (0)

Acariciar 22,69 (34,71) 29,85 (39,29)

Abraçar 42,00 (49,57) 33,83 (46,22)

Sucção não 
nutritiva

0 (0) 0 (0)

T15 Conversar 8,17 (16,98) 12,53 (27,65)

Balançar 12,50 (33,49) 6,68 (22,26)

Beijar 0,83 (3,76) 3,00 (13,34)

Acariciar 25,50 (37,16) 30,35 (38,98)

Abraçar 45,17 (49,21) 34,33 (46,84)

Sucção não 
nutritiva

0 (0) 0 (0)

Continua...
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DISCUSSÃO 

Os RN manifestaram ações de autorregulação quando expostos à 
dor aguda nos dois grupos. As ações predominantes foram sugar 
e levar a mão à boca. O grupo sacarose apresentou maior duração 
da ação de sugar dedos/punho/língua no momento da dor aguda 
(T0) e nos primeiros 15 segundos após a dor aguda (T15) (p<0,05). 
Foi observado o aumento da duração das ações de autorregulação 
ao longo das fases da coleta de dados nos dois grupos. No grupo 
posição canguru as mães realizaram todas as ações de conforto ana-
lisadas, predominando ações de abraçar e acariciar. Conversar com 
o filho foi mais presente na fase da dor aguda (T0) (p=0,046). No 
entanto, não houve alterações significativas na duração das ações de 
conforto entre as duas punções. 
O aumento das ações de autorregulação dos RN observado em am-
bos os grupos ao longo das 18 fases da coleta de dados pode ser 
atribuído à maior capacidade de se autorregular diante das duas 
punções de calcâneo.

Nas análises entre grupos, observa-se que a sacarose favoreceu mais 
a porcentagem de duração da ação de sugar dedos/punho/língua do 
que a posição canguru. Esse fato pode estar relacionado ao sabor 
adocicado da sacarose e ao consequente estímulo à sucção, especial-
mente da língua. O reflexo de busca e a sucção são reflexos primiti-
vos, desenvolvidos durante a gestação, os quais estão relacionados à 
alimentação16. Como o RN associa a sucção à saciedade e conforto 
proporcionados pela nutrição (satisfação de uma necessidade huma-
na básica), a sucção durante um estímulo doloroso pode favorecer a 
autorregulação. 
No entanto, a sucção de língua/ mãos ou punho pode se tornar 
um evento nocivo, pois se ocorre de forma indiscriminada, pode 
contribuir para o desenvolvimento anormal das arcadas dentárias16. 
Assim, são necessários outros estudos que avaliem as consequências, 
em longo prazo, do uso repetido da sucção não nutritiva ou de solu-
ções adocicadas que estimulam a sucção.
Outra questão apontada quanto ao uso da sacarose se refere à dose 
utilizada e à forma de administração. Estudos atuais apontam que 
doses menores de sacarose 24% (mínimo de 0,1 ml) são efetivas para 
promover analgesia em neonatos em procedimentos únicos. No en-
tanto, ainda não há consenso sobre a forma de administrar a sacarose 
(ex. seringa, conta-gotas ou associada à sucção não nutritiva)18. 
Assim, são necessários outros estudos que avaliem a autorregulação 
do RN exposto à dor aguda repetida, utilizando-se doses menores 
de sacarose e outras formas de administração, como, por exemplo, 
associada à sucção não nutritiva.  
As análises intragrupos mostraram que tanto a posição canguru 
quanto a sacarose favoreceram as ações autorregulatórias de reflexo 
de busca e de sugar dedos, punho e língua. No entanto, na posição 
canguru, os RN também apresentaram alterações significativas da 
ação levar mãos à boca.  
Embora as ações de conforto materno não tenham apresentado al-
terações ao longo da coleta de dados, percebe-se que as mães con-
fortaram seus filhos durante as duas punções de calcâneo, sendo que 
essas ações estiveram mais presentes no momento de dor aguda (T0) 
e no início da recuperação (T15 e T30). Assim, os resultados deste 
estudo apontam que a posição canguru possibilita que o RN realize 
mais ações de autorregulação. 
Os efeitos imediatos da posição canguru na analgesia neonatal po-
dem ser atribuídos a um conjunto de ações que proporcionam a 
autorregulação do RN, como a posição prona, contenção, toque 
gentil, autoconsolo, maior oportunidade de sucção, estímulo à ama-
mentação, envolvimento com os pais no cuidado, contenção e colo8.
A longo prazo, a posição canguru também tem possibilitado efeitos 
benéficos, especialmente para os prematuros, tais como redução de 
sequelas cognitivas e de déficit na coordenação motora19. 
Este estudo considerou importante que o binômio tenha realizado 
a posição canguru previamente, de forma livre e sem estar associado 
a procedimentos dolorosos no RN, a fim de possibilitar que tanto a 
mãe quanto o RN se conheçam, fortaleçam o vínculo afetivo e que a 
mãe se torne mais apta a apoiar o filho em situações dolorosas.
Neste sentido, as evidências sobre humanização no nascimento 
apontam que a prática do contato pele a pele (posição canguru) nos 
primeiros minutos de vida proporciona melhor adaptação do RN 
ao ambiente extrauterino e o vínculo entre o binômio8. Ademais, 
no nascimento, recomenda-se orientar as gestantes e parturientes 

Tabela 4. Distribuição da porcentagem média e desvio padrão da du-
ração das ações de conforto realizadas pelas mães no grupo posição 
canguru de acordo com as fases da coleta de dados – continuação

Fases Ação 1ª Punção do 
calcâneo

 (DP)

2ª Punção 
do calcâneo

 (DP)

T30 Conversar 4,50 (16,60) 3,93 (16,23)

Balançar 12,50 (30,37) 4,93 (21,74)

Beijar 0,50 (2,67) 0,25 (1,58)

Acariciar 28,25 (33,80) 25,40 (34,94)

Abraçar 45,00 (47,51) 32,75 (47,28)

Sucção não 
nutritiva

0 (0) 0 (0)

T60 Conversar 2,00 (6,09) 1,58 (4,29)

Balançar 9,29 (26,03) 10,18 (23,07)

Beijar 2,63 (15,80) 0,68 (2,59)

Acariciar 29,42 (37,35) 20,50 (31,55)

Abraçar 35,33 (46,21) 25,20 (41,67)

Sucção não 
nutritiva

0 (0) 0,20 (1,26)

T120 Conversar 1,13 (5,00) 0,53 (2,87)

Balançar 9,54 (23,90) 6,90 (19,23)

Beijar 0 (0) 0,18 (1,11)

Acariciar 24,67 (33,82) 22,95 (33,89)

Abraçar 31,08 (44,38) 31,65 (45,17)

Sucção não 
nutritiva

0 (0) 0 (0)

T180 Conversar 0,68 (3,08) 1,28 (4,37)

Balançar 6,07 (20,06) 5,48 (19,56)

Beijar 0,13 (0,80) 0,38 (1,75)

Acariciar 22,52 (35,95) 26,18 (37,92)

Abraçar 33,85 (45,50) 26,33 (43,23)

Sucção não 
nutritiva

0 (0) 0,25 (1,58)

: Porcentagem média de duração; DP = desvio-padrão.
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quanto aos procedimentos, evitar a separação do binômio, postergar 
os procedimentos neonatais de rotina, minimizar as intervenções e 
favorecer o contato pele a pele precoce, sempre que possível, inde-
pendente do tipo de parto8,20.
No entanto, na caracterização da amostra, observa-se baixa adesão 
ao contato pele a pele em sala de parto, fato que pode estar relacio-
nado ao elevado número de cesarianas, consoante com os resultados 
de outro estudo21. 
Embora as equipes cirúrgicas ainda tenham receio e dificuldade em 
aderir ao contato pele a pele logo após o nascimento, há estudos 
mostrando ser possível manter a assepsia cirúrgica juntamente ao 
contato pele a pele entre mãe e filho na primeira meia hora de vida22.
Assim, torna-se necessário treinar as equipes obstétricas para a recep-
ção do RN e discutir sobre as possíveis formas de garantir que seja 
estabelecido o contato pele a pele em casos de cesariana.  
No presente estudo, verifica-se também a falta de analgesia nos pro-
cedimentos dolorosos que antecederam a coleta de dados, sendo a 
punção muscular para a vacinação contra hepatite B um dos proce-
dimentos realizados em todos os RN e sem analgesia. Esse proce-
dimento poderia ter sido postergado até que fosse possível realizar 
a posição canguru ou a amamentação em sala de parto, a fim de 
proporcionar analgesia adequada23.
Os RN do grupo posição canguru apresentavam necessidade de ma-
mar no final da fase recuperação (T30-T180). Desta forma, acredi-
ta-se que estudos envolvendo a amamentação e a posição canguru 
possam apresentar melhores resultados quanto à autorregulação e 
analgesia neonatal. 
A amamentação tem se mostrado efetiva para analgesia neonatal em 
procedimentos como a vacinação23. No entanto, na impossibilidade 
de estabelecer amamentação efetiva no primeiro dia de vida, sugere-
-se a posição canguru.
Neste sentido, os RN que permaneceram no colo materno durante 
procedimentos dolorosos apresentaram mais ações de sugar as mãos 
do que aqueles que mamaram durante o procedimento. Isto mostra 
que os RN privados da sucção no seio materno utilizaram a sucção 
da mão como mecanismo de se autorregular diante da dor aguda18, 
da mesma forma que o observado no presente estudo.
No grupo posição canguru, o fato da ação de atenção à face materna 
não ter aumentado ao longo das fases da coleta de dados pode ser 
atribuído aos períodos de inatividade do RN nas primeiras horas 
de vida.
Em relação ao conforto oferecido pelas mães aos RN, os fatos de 
estarem sendo filmadas e de a coleta de dados ter sido realizada no 
período pós-parto podem ter inibido algumas mães de se expressa-
rem. Cabe ressaltar que as mães foram orientadas a serem livres para 
agir com o filho conforme sentissem vontade durante a coleta de 
dados, desde que permanecessem em posição canguru. 
Ainda não há consenso se as ações de conforto materno diminuem 
a dor do RN, porém o toque maternal, balançar, abraçar, estimular 
sucção do seio, embalar, conversar e o contato visual têm sido estu-
dados amplamente25, no entanto são escassos estudos que relacio-
nem a interação mãe/filho em momentos de dor aguda.
A literatura médica sugere que o incentivo às ações para confortar o 
filho e a manutenção da privacidade no momento da posição can-
guru possam facilitar a promoção do vínculo entre o binômio no 
momento de dor aguda do RN. Ademais, a fadiga materna pós-par-

to pode ter afetado sua interação com o RN. A fadiga materna é um 
fenômeno complexo que inclui sentimentos de cansaço, exaustão 
física e falta de motivação26.
Esses sintomas podem ser amenizados por um cuidado voltado ao 
binômio, incluindo a participação dos pais e familiares no suporte 
aos cuidados da mãe (alimentação, repouso, higiene) e RN (ama-
mentação, higiene e procedimentos dolorosos). Assim, recebendo 
apoio e cuidados adequados, a mãe pode se mostrar mais preparada 
para confortar o bebê no pós-parto. 
Estudos já mostraram que os RN são indivíduos dependentes para 
atingir sua maturidade física, emocional e social, porém os reflexos 
primitivos e o forte desejo de luta pela sobrevivência os fazem ser 
resilientes e buscarem formas para conquistar tudo o que precisam 
para viver27.
Nesse sentido, observa-se que estudos nas áreas da medicina e psi-
cologia conquistaram grandes avanços para entender os mecanismos 
de desenvolvimento cerebral e a influência das emoções na vida dos 
RN, de suas famílias e de toda a sociedade que presta cuidado ao 
neonato. Porém, os enfermeiros precisam continuar se apropriando 
desses saberes para que possam implementar cuidados voltados para 
o desenvolvimento do RN a partir da autonomia apresentada, espe-
cialmente, pelo binômio mãe-filho.
Por outro lado, é necessário considerar as dificuldades, limitações de 
espaço, profissionais treinados e o tempo necessário para implemen-
tar medidas de autorregulação/conforto do RN, tendo em conta o 
apoio da família. Apesar disso, observa-se o aumento do interesse e 
disponibilidade dos profissionais da saúde para oferecer cuidados de 
forma mais humanizada20.
Há também uma crescente valorização da educação em saúde por 
meio de diversas formas de tecnologias, visando sempre a promoção 
da conscientização das famílias para o cuidado neonatal, levando em 
consideração os desafios enfrentados pela equipe no ambiente de 
trabalho25. Essas inciativas precisam ser incorporadas nos diferentes 
serviços de saúde, a fim de se alcançar uma assistência humanizada 
e atraumática.
Como limitação deste estudo, foi apontada a impossibilidade de 
mascarar o investigador e codificadores durante a análise de dados, 
devido à posição adotada pelo RN no grupo posição canguru e à 
falta de um quarto privado designado para a coleta de dados.
A análise das ações de autorregulação/autoconforto em momento 
de dor aguda do RN, associada aos tratamentos propostos (sacarose 
e posição canguru) foi o principal ponto forte deste estudo, o que 
caracteriza uma inovação no conhecimento sobre analgesia neona-
tal. A análise microlítica dos dados permitiu que os pesquisadores 
observassem o momento exato em que as ações de autorregulação/
autoconforto iniciaram e finalizaram, o que mostra a necessidade de 
promoção da autorregulação da dor neonatal no momento em que 
ocorre a dor aguda. 
Em termos de implicações para a prática, o presente estudo reco-
menda a implementação da posição canguru ou da sacarose como 
métodos não farmacológicos para alívio da dor aguda em RN em até 
duas punções de calcâneo repetidas e sucessivas, priorizando, sempre 
que possível, a posição canguru.
A educação em saúde para as mães/familiares com foco no ensino so-
bre as respostas de dor do bebê e ações de conforto neonatal, podem 
promover a oferta de conforto no momento de dor aguda do RN. 
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Este estudo sugere novas pesquisas que possam avaliar o uso da po-
sição canguru como analgesia a longo prazo, de forma a avaliar a 
adaptação comportamental do RN diante de estímulos dolorosos 
repetidos e variados, bem como sua relação com o limiar de dor.

CONCLUSÃO

Este estudo concluiu que tanto a posição canguru (três minutos an-
tes, durante e três minutos após o procedimento doloroso) como a 
sacarose administrada dois minutos antes do procedimento dolo-
roso) promovem a autorregulação do RN submetido à dor aguda, 
sendo constatada diferença significava apenas na sucção de mão/
punho/língua, favorável ao grupo sacarose.
Porém, a posição canguru possibilita que a mãe promova ações de 
conforto e a autonomia do RN, além de facilitar a amamentação 
logo após o procedimento doloroso, o que pode colaborar com o 
conforto e estabilidade do RN. 
Dessa forma, sugere-se novos estudos, que possam evidenciar o com-
portamento de autorregulação/conforto do RN quando submetido 
a outros procedimentos dolorosos e que possam envolver os mem-
bros da família na promoção do alívio da dor e regulação neonatal.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Sugestões hipnóticas de hi-
poalgesia ou analgesia são eficientes para aliviar diferentes qua-
dros álgicos, apresentando poucos ou nenhum efeito colateral. 
No entanto, pouco se sabe sobre seu efeito direto na modulação 
da nocicepção periférica. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
resposta mecânica e térmica após sugestões hipnóticas específicas 
em voluntários saudáveis.
MÉTODOS: Este é um estudo randomizado e duplo-cego que 
visou avaliar a nocicepção mecânica e térmica após sugestões hip-
nóticas específicas em voluntários saudáveis. Para isso, vinte e 
sete participantes foram selecionados, de acordo com os seguin-
tes critérios de elegibilidade: idade entre 18 e 65 anos e ausência 
de distúrbios psicológicos e de queixas de dor. Após a assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os par-
ticipantes foram divididos por randomização gerada por com-
putador em três grupos: grupo sham (sem indução de hipnose), 
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DESTAQUES
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grupo dor induzida por hipnose e grupo analgesia induzida por 
hipnose. A suscetibilidade à hipnose foi avaliada através da escala 
Waterloo-Stanford Group C (WSGC) de suscetibilidade hipnó-
tica e os resultados incluíram a avaliação de questionários (Escala 
Hospitalar de Ansiedade e Depressão e Inventário Breve de Dor), 
bem como o exame de nocicepção mecânica e térmica através 
do Teste Sensorial Quantitativo (QST), uma ferramenta ampla-
mente utilizada para investigar a sensibilidade somatossensorial 
por meio da avaliação das funções das fibras sensoriais finas dos 
nervos A-δ e C, antes e após sugestão hipnótica específica para 
dor e analgesia aplicada por um hipnoterapeuta qualificado. 
RESULTADOS: Os dados mostraram que as sugestões hipnóti-
cas específicas induziram mudanças significativas na sensibilida-
de mecânica e térmica dos indivíduos. O grupo dor revelou au-
mento da hiperalgesia mecânica e da alodinia, enquanto o grupo 
analgesia aumentou os limiares de dor por estímulos térmicos, 
sendo condicionado a suportar mudanças de temperatura após a 
hipnose, demonstrando efeito modulador tanto para as sensações 
de dor quanto de analgesia em voluntários saudáveis. 
CONCLUSÃO: As evidências apresentadas neste estudo susten-
tam o uso da técnica de hipnose como ferramenta auxiliar na 
prática clínica.
Descritores: Analgesia, Dor, Hipnose, Teste quantitativo sensorial. 

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Hypnotic suggestions 
for hypoalgesia or analgesia are efficient for relieving different 
pain conditions, presenting few or no side effects. However, little 
is known about its direct effect on the modulation of peripheral 
nociception. The goal of this study was to evaluate the mecha-
nical and thermal response after specific hypnotic suggestions in 
healthy volunteers. 
METHODS: This is a randomized double-blinded control-
led trial that aimed to evaluate both mechanical and ther-
mal nociception after specific hypnotic suggestions in healthy 
volunteers. For this, twenty-seven participants were enrolled, 
according to the following eligibility criteria: age between 
18-65 years and absence of pain complaints or psychological 
disorders. After signed Free Informed Consent Term (FICT) 
the participants were divided by a computer-generated ran-
domization in three groups: sham group (no induction of 
hypnosis), hypnosis-induced pain group and hypnosis-indu-
ced analgesia group. Susceptibility to hypnosis was assessed 
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through the Waterloo-Stanford Group C (WSGC) scale of 
hypnotic susceptibility and outcomes included evaluation of 
questionnaires (Hospital Anxiety and Depression Scale and 
Short Form Brief Pain Inventory) as well as the examination 
of mechanical and thermal nociception through the Quanti-
tative Sensory Testing (QST), a tool widely used to investi-
gate somatosensory sensitivity by assessing functions of small 
A-δ and C nerve sensory fibers, before and after specific hyp-
notic suggestion for pain and analgesia made by a qualified 
hypnotherapist. 
RESULTS: Data demonstrated that specific hypnotic suggestions 
induced significant changes in mechanical and thermal sensiti-
vity. Pain group revealed an increase in mechanical hyperalgesia 
and allodynia, while analgesia group increased pain thresholds to 
thermal stimulations, being conditioned to withstand tempera-
ture changes after hypnosis, demonstrating a modulatory effect 
for both pain and analgesia sensations in healthy volunteers. 
CONCLUSION: The evidence presented in this study supports 
the use of the hypnosis technique as an auxiliary tool in clinical 
practice.
 Keywords: Analgesia, Hypnosis, Pain, Quantitative sensory test.

INTRODUÇÃO

A hipnose é considerada uma intervenção psicológica indicada para 
tratar doenças como depressão, obesidade e fobias, e é uma das for-
mas mais antigas de tratamento da dor1. A natureza não farmaco-
lógica, a conveniência de ministrar o tratamento e poucos efeitos 
adversos são grandes vantagens desta terapia2. Ela pode ser admi-
nistrada em um formato pré-gravado, com a presença de um hip-
noterapeuta. Apesar de muitas evidências de sua eficácia na terapia 
da dor, crônica e aguda, pouco se sabe sobre seu efeito direto na 
modulação da nocicepção3-7.
Existem diferentes abordagens para a aplicação da terapia de hipno-
se. Muitas aplicações envolvem uma indução mínima com sugestões 
de relaxamento e o uso de imagens, sendo assim denominadas de 
“hipnose neutra”2,8,9. Em outros casos, é empregada uma sugestão 
de analgesia especificamente focalizada, visando alterar a experiência 
perceptiva e o comportamento2. Alguns estudos mostraram que o 
relaxamento hipnótico é igualmente eficaz como uma sugestão anal-
gésica, enquanto outros indicaram que sugestões analgésicas especí-
ficas são mais eficazes6,10-12. No entanto, o efeito analgésico da hipno-
se pode ser tão potente que procedimentos cirúrgicos chegaram a ser 
realizados sem anestesia13. De fato, vários estudos apoiam a hipnose 
como uma abordagem potencial para aliviar a dor e a ansiedade, 
não tratadas rotineiramente, em pacientes queimados submetidos 
ao tratamento de feridas e no manuseio das dores do parto e da 
fibromialgia4,14,15.
Nem todos os seres humanos respondem igualmente à interven-
ção hipnótica. A suscetibilidade hipnótica determina a eficácia 
analgésica direta que é crítica para o sucesso do tratamento6. A 
pontuação de suscetibilidade é descrita como a agregação de res-
postas comportamentais a uma série de sugestões individuais6. 
Várias escalas foram geradas, tais como as normas alemãs para 
a Escala de Susceptibilidade Hipnótica do Grupo de Harvard 
(HGSHS)16, a Escala de Susceptibilidade Hipnótica de Stanford 

(SHSS), e uma mais recente, a Escala Waterloo-Stanford Grupo 
C (WSGC)17. A WSGC consiste na indução hipnótica seguida 
pela apresentação de 12 sugestões hipnóticas (abaixamento de 
mão, rigidez de braço e imobilização, por exemplo), que classifica 
os indivíduos como de baixa, média ou alta suscetibilidade hip-
nótica, descrevendo não apenas sua capacidade de entrar em um 
estado hipnótico, mas também uma correlação com seu controle 
postural18. De fato, a redução da dor foi considerada mais efi-
caz em indivíduos classificados como mais suscetíveis (altamente 
hipnotizáveis) à hipnose, quando foi realizada uma intervenção 
hipnótica para analgesia19,20.
Para entender a analgesia hipnótica melhor, é importante diferen-
ciar elementos cognitivos e comportamentais da percepção sensorial 
periférica21. Assim, este estudo examinou os efeitos de sugestões hip-
nóticas específicas frente a sensibilidade periférica em um voluntário 
saudável, que não apresentava queixas de dor. 
O objetivo deste estudo foi avaliar a resposta mecânica e térmica 
após sugestões hipnóticas específicas em voluntários saudáveis.

MÉTODOS
 
Este é um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado. 
Para a preparação deste artigo  foram seguidas as Normas Consoli-
dadas de Relato de Ensaios Clínicos (CONSORT), o CONSORT 
para Resumos (CONSORT-A), bem como o guia e lista de verifi-
cação Modelo de Descrição e Replicação de Intervenções (TIDieR).
Vinte e sete voluntários foram recrutados entre a população de es-
tudantes universitários saudáveis através de anúncios publicados na 
universidade. Foram aplicados os seguintes critérios de inclusão: ida-
de entre 18 e 65 anos, ausência de queixas de dor ou de distúrbios 
psicológicos. 
Foram excluídos deste estudo os indivíduos com histórico de doen-
ças psiquiátricas graves, de abuso de substâncias e os incapazes de 
compreender o formulário de consentimento. Também foram 
excluídos indivíduos que apresentaram dor e doenças sistêmicas, 
metabólicas ou neurológicas graves, capazes de influenciar o Teste 
Sensorial Quantitativo (QST). O protocolo e os formulários de 
consentimento livre e esclarecido foram revisados e aprovados pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos (CEPSH-ICB; CAAE: 
87585918.2.0000.5467). 
Depois que todos os participantes assinaram o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido (TCLE), uma randomização gerada por 
computador (software Excel) foi usada para designar participantes 
para três grupos diferentes, esta informação foi mantida confiden-
cial em um envelope opaco. Os grupos foram assim nomeados: a) 
grupo sham (sem indução de hipnose), b) grupo de dor induzida 
por hipnose e c) grupo de analgesia induzida por hipnose; para estes 
dois últimos grupos foi dada sugestão hipnótica para dor e analgesia, 
visando o aumento e a diminuição da dor do paciente e o controle 
sobre suas sensações.  
Seguindo os procedimentos iniciais, o hipnoterapeuta não teve 
acesso à pontuação de suscetibilidade à hipnose dos participantes, 
e o avaliador de resultados não teve acesso à alocação do grupo. 
Para avaliar objetivamente a sensibilização periférica, foram usados 
questionários e o Teste Sensorial Quantitativo (QST). Esta análise 
quantifica a sensibilidade à dor periférica transmitida por fibras 
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sensoriais finas (C) ou grossas (A-δ de menor calibre) do sistema 
nervoso periférico (SNP). Isso permite a determinação de limiares 
basais e de dor por estímulos mecânicos e térmicos, além de per-
mitir a detecção de certas condições, como hiperalgesia ou hiper-
patia22,23. Todos os voluntários selecionados receberam uma expli-
cação dos objetivos do estudo. Todas as etapas conduzidas neste 
estudo foram representadas na figura 1, na qual consta a explicação 
detalhada dos questionários validados aplicados para avaliar co-
morbidades e sintomas de dor.

Questionários
Além das perguntas demográficas padrão, foram utilizados os se-
guintes questionários para avaliar comorbidades e sintomas de dor: 
Teste de Identificação de Distúrbios pelo Uso de Álcool (AUDIT)24, 
Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar (HADS)25, para distúr-
bios de ansiedade e depressão; e Inventário Breve da Dor - Forma 
Curta (BPI)26, para sintomas somatossensoriais de dor. Os detalhes 
destes questionários validados, usados rotineiramente, são descritos 
na figura 1.

Suscetibilidade à hipnose 
A Escala de Susceptibilidade à Hipnose Waterloo-Stanford Group C 
(WSGC)17 foi usada para determinar a suscetibilidade à hipnose em 
um escore de zero a 12. Os testes de suscetibilidade à hipnose foram 
realizados por um hipnoterapeuta qualificado. O procedimento foi 
padronizado, realizado verbalmente para todos os voluntários atra-
vés de um fone de ouvido que indicava quatro famílias sensoriais: 
psico-imaginárias, psico-conflituosas, polivalentes e sensoriais. Não 
foi necessária uma infraestrutura sofisticada, apenas uma sala silen-
ciosa com um divã confortável.

Após uma indução hipnótica de cerca de 20 minutos seguida da 
apresentação de 12 sugestões hipnóticas (1: baixar a mão; 2: mover 
as mãos juntas; 3: alucinação do mosquito; 4: alucinação do paladar; 
5: rigidez do braço; 6: sonhar com hipnose; 7: imobilização do bra-
ço; 8: regressão da idade; 9: alucinação da música - ouvir os sinos; 
10: alucinação visual negativa; 11: sugestão pós-hipnótica - rabiscar 
uma árvore no caderno de respostas; e 12: Amnésia pós-hipnótica), 
todos os voluntários foram submetidos à escala de suscetibilidade 
hipnótica para serem classificados como de baixa (0-3 pontos), mo-
derada (4-8 pontos), ou alta (9-12 pontos) suscetibilidade à hipnose, 
de acordo com sua pontuação. 

Sugestões hipnóticas específicas
A hipnose foi realizada por um hipnoterapeuta qualificado, com 27 
anos de experiência no Hospital das Clínicas da Universidade de 
São Paulo (USP), no formato presencial. Nenhum participante teve 
experiência anterior com hipnose. Um assistente cegado registrou 
todos os dados. O protocolo de hipnose consistiu em duas fases: 
indução e sugestões hipnóticas. A indução hipnótica foi padroniza-
da para ser aplicada igualmente em todos os sujeitos, com exceção 
do grupo sham. O protocolo hipnótico padrão começou com uma 
indução que estava associada à respiração e ao relaxamento, na qual 
os sujeitos receberam sugestões para concentrar sua atenção em um 
único estímulo até alcançar um estado de transe. Esta fase durou 
cerca de 10 minutos.
Após a indução, iniciou-se a fase de sugestão hipnótica, trabalhando o 
imaginário, dando cor, tamanho e forma à sensação referida de acordo 
com a sugestão hipnótica de dor e analgesia, visando o aumento ou a 
diminuição da dor do sujeito e o controle sobre suas sensações nos res-
pectivos grupos, resgatando e utilizando uma interpretação já conhe-

Figura 1. Fluxograma da população do estudo e do desenho do experimento

27 voluntários

Grupos:
Sham (n=9)
Dor (n=11)

Analgesia (n=7)
Questionários

Teste de 
susceptibilidade 

hipnótica QST 1

Sugestão 
hipnótica 
específica QST 2

AVALIAÇÃO 
SOCIODEMOGRÁFICA

As informações sobre sexo, idade e cor da pele foram coletadas de acordo com os critérios do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010. A classificação econômica foi realizada através da 
escala Socioeconômica de acordo com os Critérios Brasileiros de Classificação Econômica (BCEC) da 
Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP – 2011).

TESTE DE IDENTIFICAÇÃO DE 
TRANSTORNOS PELO USO DE 

ÁLCOOL 
(AUDIT)

Consiste em 10 itens, que abrangem os domínios de consumo de álcool, comportamento de beber 
e problemas relacionados ao álcool. As respostas foram pontuadas de 0 a 4, sendo 40 a pontuação 
máxima possível. O ponto de corte para consumo não perigoso foi considerado ≤ 7.

ESCALA HOSPITALAR DE 
ANSIEDADE E DEPRESSÃO 

(EHAD)

Contém 14 itens: 7 para avaliar a ansiedade e 7 para depressão. O ponto de corte é ≥ 8 para ansiedade 
e ≥ 9 para depressão. Cada um de seus itens pode ser pontuado de zero (0) a 3, compondo uma 
pontuação máxima de 21 pontos para cada escala.

INVENTÁRIO BREVE DA DOR 
(IBD)

Composto por 9 itens: utilizados para avaliar a presença de dor e sua intensidade/gravidade, localização 
e impacto (interferência da dor) na vida do indivíduo numa escala de 0 a 10. o ponto de corte foi ≤ 5 para 
ser elegível para o estudo.
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cida pela pessoa hipnotizada27. Por exemplo, como no grupo da dor a 
área avaliada foi a mão, foi solicitado ao participante que imaginasse 
a mão em chamas, e a cor e forma do fogo foi solicitada, induzindo 
assim um aumento da sensibilidade naquela região. 
No grupo de analgesia, o participante foi solicitado a imaginar ou 
lembrar a sensação de estar sentado na mão por um longo período, 
causando formigamento e dormência, induzindo uma perda de sen-
sibilidade na área. O grupo de controle foi submetido aos mesmos 
procedimentos que os outros grupos, mas sem a aplicação das fases 
de indução e de sugestão. Foi-lhes pedido para controlar a respiração 
e relaxar. As manipulações experimentais (indução + programação/
sugestões) duraram 20 minutos.

Teste Sensorial Quantitativo (QST)
Todos os QST foram realizados de acordo o estudo28, como linha 
de base e após a intervenção de hipnose, sobre a pele glabra da emi-
nência tenar da mão esquerda do participante. Durante o teste, os 
participantes foram sentados em um divã confortável, em uma sala 
silenciosa, e mantiveram seus olhos fechados nas avaliações. Todos 
os participantes foram submetidos a uma sessão de QST basal (antes 
da indução da hipnose) e após a intervenção hipnótica. 
a) Detecção mecânica e Limiar de dor mecânica: o limiar de de-
tecção mecânica foi medido usando um conjunto padronizado de 
fios de von Frey modificados que exercem forças entre 0,25 e 1079 
mN (Somedic AB™, Horby, Suécia). A área de contato dos fios de 
von Frey com a pele (da mão) tinha tamanho e forma uniformes 
(ponta arredondada, 0,5 mm de diâmetro) para evitar bordas afiadas 
que facilitariam a ativação do nociceptor. A avaliação começou a 
partir do filamento mais baixo. Uma resposta afirmativa significava 
a percepção do filamento. Se o filamento utilizado não fosse sentido, 
seria utilizado um filamento com graduação mais alta. O resultado 
foi analisado a partir do primeiro filamento percebido, desconside-
rando os filamentos que não foram percebidos. Os limiares de de-
tecção mecânica (MDT) e limiares de dor mecânica (MPT) foram 
definidos como a menor pressão que gerou uma sensação de toque 
ou de dor, respectivamente. A sensibilidade à dor mecânica (MPS) 
foi testada utilizando filamentos de von Frey quatro vezes maiores 
do que os utilizados para o MPT; além disso, a intensidade da dor 
também foi classificada por uma escala analógica visual (EAV). 
b) Alodinia dinâmica: as funções de estímulo e resposta para alo-
dinia mecânica dinâmica (DMA) foram determinadas usando um 
pincel padronizado (Somedic™, Suécia) exercendo uma força de 
200-400 mN, aplicado apenas uma vez. O sujeito foi solicitado a 
fornecer uma classificação de dor para cada estímulo em uma escala 
numérica (EN) de 0-100 mm, com 0 indicando “sem dor”, e 100 
indicando a “dor mais intensa imaginável”. 
c) Razão de sensibilização por estímulo: é definida como a corre-
lação perceptual da soma da dor temporal para estímulos mecânicos 
repetitivos. Neste teste de soma temporal, a magnitude percebida de 
um único estímulo von Frey foi comparada à de uma sequência de 
10 estímulos da mesma força repetidos a uma taxa de 1/s (166 mN). 
A sequência de estímulos von Frey foi dada dentro de uma pequena 
área de 1 cm2 e o sujeito foi solicitado a fornecer uma classificação da 
dor até o final do treinamento, usando EAV. A classificação de dor 
média dos estímulos repetidos sobre estímulos únicos foi calculada 
como a razão de sensibilização por estímulo (WUR). 

d) Detecção térmica e limiares de dor térmica: os testes de sensa-
ção térmica foram realizados com base em um dispositivo de teste 
sensorial térmico TSA 2001-II (MEDOC™, Israel). O limiar de de-
tecção de frio (CDT) e o limiar de detecção de calor (WDT) foram 
medidos primeiro, seguidos pelo limiar de dor por calor (HPT) e 
pelo limiar de dor por frio (CPT), respectivamente, usando o Mé-
todo dos Limites29. Para a aferição de CDT e WDT, os sujeitos re-
ceberam quatro mudanças sucessivas de temperatura, gradualmente 
decrescentes ou crescentes, a partir de uma temperatura neutra em 
repouso de 32°C, com uma taxa de 1°C por segundo21,30. Os su-
jeitos foram instruídos a pressionar um botão de resposta quando 
uma sensação térmica (fria ou quente) fosse percebida pela primeira 
vez. Pressionar o botão resultou no registro automático da tempe-
ratura limite e no retorno do termômetro à temperatura neutra. As 
mudanças térmicas foram repetidas a cada 4-6s. Um procedimento 
similar foi aplicado para determinar o CPT e o HPT, mas os es-
tímulos foram aplicados em intervalos de 20 a 30 segundos, e os 
sujeitos foram instruídos a pressionar o botão de resposta imedia-
tamente após perceberem que a sensação térmica era dolorosa. Os 
limiares térmicos foram determinados calculando a média da leitura 
dos quatro estímulos sucessivos, descartando a leitura mais separada 
da média, e recalculando a média das três temperaturas restantes31. 
Também foi avaliada a intensidade da dor por estímulos supralimia-
res. Para os estímulos supralimiares quentes (WST) e frios (CST), 
houve um aumento (46°C e 48°C) ou diminuição (10°C e 5°C) 
constantes da temperatura neutra, respectivamente, com uma velo-
cidade de 2°C/s. Assim, as médias das duas pontuações EAV obtidas 
durante os estímulos supralimiares foram calculadas.
 
Análise estatística 
As variáveis quantitativas contínuas foram expressas em média, em 
erro padrão da média (EPM) ou em desvio padrão (DP), enquanto 
as variáveis categóricas nominais foram expressas em porcentagem 
(%). Os dados foram avaliados para distribuição normal, não tendo 
sido aplicados testes não-paramétricos. O teste Wilcoxon avaliou a 
pré e pós-hipnose de cada grupo e o teste Kruskal-Wallis foi aplicado 
para as comparações estatísticas dos três grupos. Os dados foram 
analisados no SPSS Statistics 20™ (IBM, Seattle, EUA) e gráficos 
foram gerados no GraphPad Prism™ (Versão 8, GraphPad Software 
Inc., San Diego, CA, EUA). Um valor de p < 0,05 foi considerado 
estatisticamente significativo. 

RESULTADOS

Dados epidemiológicos de indivíduos saudáveis 
Dos vinte e sete participantes saudáveis, 10 homens (37%; idade mé-
dia: 35,50±5,195) e 17 mulheres (63%; idade média: 36,82±3,536) 
foram inscritos neste estudo (Figura 2A). De acordo com as infor-
mações sociodemográficas, 74% (n= 20) dos participantes se auto-
declaram  brancos, 18% (n= 5) negros e os 8% restantes (n= 2) 
asiáticos ou indígenas. A maioria dos participantes (63%, n=19) foi 
classificada como da classe C (21,56±1,029), com uma renda corres-
pondente a 4-10 salários-mínimos. Com relação ao abuso de álcool, 
o Teste de Identificação de Distúrbios do Uso de Álcool (AUDIT) 
demonstrou que 100% (n= 27) dos participantes estavam em situa-
ção de baixo risco de alcoolismo ou em abstenção (Figura 2A). 
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A presença de dor durante as 24 horas anteriores foi avaliada 
através do Inventário Breve da Dor (BPI), demonstrando a di-
mensão sensorial (dor média e atual), e o impacto da dor na qua-
lidade de vida (atividades gerais) foi avaliado através da Escala 
Analógica Visual (EAV). Todos os indivíduos tinham um escore 
de dor nulo ou muito baixo (menos de 5) (Figura 2A), tornan-
do-se elegíveis para o estudo. Ainda assim, quando avaliada a es-
cala de suscetibilidade hipnótica, a maior parte dos participantes, 
44% (n = 12), foi classificada como moderadamente suscetível 
(6,16±0,34) à hipnose. A parte restante da amostra demonstrou 
alta (9,71±0,28, 26%, n= 7) ou baixa (2,12±0,39, 30%, n= 8) 
suscetibilidade à hipnose (Figura 2B). Não houve diferenças en-
tre os gêneros quando avaliados.
As características gerais dos voluntários foram apresentadas como 
números absolutos (n), percentuais (%), média e erro padrão da 
média (EPM), de acordo com a avaliação através de questionários 
validados. (A) indica os dados epidemiológicos e (B) a susceptibi-
lidade hipnótica de sujeitos saudáveis. Todos os voluntários foram 
submetidos à escala de suscetibilidade hipnótica aplicada por um 
hipnoterapeuta qualificado; a classificação consistiu em hipnoti-
zabilidade baixa (0-3 pontos), hipnotizabilidade moderada (4-8 
pontos), ou hipnotizabilidade alta (9-12 pontos). Nem os partici-
pantes, nem o hipnoterapeuta e nem os examinadores de QST fo-
ram informados sobre os resultados da avaliação de suscetibilidade. 
GraphPad Prism 8.0.

Qualidade de vida dos indivíduos submetidos ao procedimento 
de hipnose 
A avaliação dos aspectos emocionais e efeitos relacionados à quali-
dade de vida dos participantes, usando a HADS, mostrou que 52% 
(n= 14) tinham sintomas de ansiedade (n= 6), depressão (n= 3) ou 
ambos (n= 5) concomitantemente (Tabela 1). Destes participantes 
com distúrbios emocionais, a maioria (50%, n= 7) era moderada-
mente suscetível à hipnose. 
Os dados correspondem à média±EPM de 27 pacientes, expressa 
como porcentagem (%), extraída do questionário da Escala de An-
siedade e Depressão Hospitalar (HADS). 

Efeito da sugestão hipnótica específica sobre a sensibilidade 
periférica
Os participantes foram dispostos em três grupos diferentes: sham 
(n=9), dor (n=11), e analgesia (n=7). Os resultados dos testes senso-
riais quantitativos mecânicos e térmicos são mostrados nas tabelas 2 
e 3, respectivamente.
Os sujeitos foram divididos nos grupos sham (n=9), dor (n=11) e 
analgesia (n=7), e a sensibilidade mecânica exteroceptiva foi obtida 
através de filamentos von Frey medidos em milinewtons (mN). Os 
valores de detecção de temperatura foram medidos à mão, em graus 
celsius (ºC). EAV: zero a 100 mm, sendo utilizada para mensuração 
mecânica e térmica. Médias e desvio padrão (DP) dos dados brutos 
foram comparados usando um teste Wilcoxon não paramétrico para 
aferição antes (Pré-hipnose) e depois (Pós-hipnose) da hipnose; o 
valor de p considerado significativo foi <0,05. 
A dor causada pela hiperalgesia mecânica por estímulos repetidos foi 
exacerbada pela hipnose no grupo da dor, uma vez que a variação na 
intensidade da dor foi positiva após a sugestão hipnótica específica 
(MPS, pré: 8,00±10,667/pós: 15,27±12,900, p=0,011 - Tabela 2). 
Em contraste, nenhum resultado significativo foi observado no gru-
po da analgesia (MPS, pré: 9,42±12,67/pós: 0,57±1,133, p=0,058 
- Tabela 2). A análise não mostrou diferença entre os grupos de anal-
gesia e dor (p=0,0785 - teste de Kruskal-Wallis - Tabela 4). 
Em adição, o grupo da dor relatou maior intensidade de dor em res-
posta ao toque do pincel (DMA, pré: 0,00±0,000/ pós: 10,18±11,694, 
p=0,012 - Tabela 2). Isso também foi observado em comparação com 

Figura 2. Dados epidemiológicos e susceptibilidade à hipnose de indivíduos saudáveis
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Tabela 1. Avaliação da presença de sintomas de ansiedade e depres-
são em indivíduos saudáveis submetidos ao protocolo de hipnose

Aspectos emocionais n % média±epm

Ausência 13 48

Presença 14 52

Ansiedade 6 42,8 10,17±1,10

Depressão 3 21,4 9,33±0,33

Ambas 5 35,5
epm = erro padrão da média
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Tabela 2. Parâmetros do Teste Quantitativo Sensorial mecânicos em sujeitos saudáveis

SHAM DOR ANALGESIA

Pré-Hipnose Pós-Hipnose Pré-Hipnose Pós-Hipnose Pré-Hipnose Pós-Hipnose

MDT 
(mN)

média±dp 0,42±0,261 0,88±1,171 0,434±0,258 0,44±0,355 0,89±1,074 25,086±62,456

Pontuação Nega-
tiva (média) 

0,00 2,75 2,00

Pontuação Positi-
va (média)

1,50 5,00 2,67

Valor de p Wilco-
xon (bicaudal)

0,180 0,916 0,273

MPT 
(mN)

média±dp 434,94±491,148 330,96±438,657 58,56±56,562 48,00±63,292 219,31±207,555 663,37±522,605

Pontuação Nega-
tiva (média)

3,00 4,42 2,00

Pontuação Positi-
va (média)

1,00 4,75 3,80

Valor de p Wilco-
xon (bicaudal)

0,144 0,233 0,075

MPS 
(EAV)

média±dp 1,44±2,351 3,11±3,620 8,00±10,667 15,27±12,900 9,42±12,67 0,57±1,133

Pontuação Nega-
tiva (média)

2,00 1,00 3,90

Pontuação Positi-
va (média)

4,25 5,50 1,50

Valor de p Wilco-
xon (bicaudal)

0,173 0,011 0,058

DMA 
(EAV)

média±dp 0,00±0,000 1,11±2,088 0,00±0,000 10,18±11,694 0,57±1,511 0,00±0,000

Pontuação Nega-
tiva (média)

0,00 0,00 1,00

Pontuação Positi-
va (média)

2,00 4,50 0,00

Valor de p Wilco-
xon (bicaudal)

0,109 0,012 0,317

WUR

média±dp 0,294±0,492 0,652±1,655 1,06±1,406 1,38±0,864 2,652±1,650 0,00±0,000

Pontuação Nega-
tiva (média)

1,50 5,00 3,50

Pontuação Positi-
va (média)

3,00 5,00 0,00

Valor de p Wilco-
xon (bicaudal)

>0,999 0,374 0,028

DP = desvio padrão; MDT = limiar mecânico de detecção; MPT = limiar mecânico de dor; MPS = sensibilidade mecânica à dor; DMA = alodinia mecânica dinâmica; 
WUR = razão de sensibilização por estímulo; EAV = escala analógica visual.

Tabela 3. Parâmetros do Teste Quantitativo Sensorial térmicos em sujeitos saudáveis

SHAM Dor Analgesia

Pré-Hipnose Pós-Hipnose Pré-Hipnose Pós-Hipnose Pré-Hipnose Pós-Hipnose

CDT 
(ºC)

     média±dp 29,00±1,224 28,66±1,085 29,74±0,996 30,09±1,148 28,42±1,133 23,50±10,45

Pontuação Negativa (média) 5,08 5,50 5,00

Pontuação Positiva (média) 4,83 5,50 1,50

Valor de p Wilcoxon (bicaudal) 0,342 0,092 0,063

WDT 
(ºC)

    média±dp 34,35±1,227 34,24±0,901 34,02±0,895 33,59±0,592 34,62±0,703 37,17±5,663

Pontuação Negativa (média) 5,20 5,94 1,50

Pontuação Positiva (média) 4,75 3,75 4,50

Valor de p Wilcoxon (bicaudal) 0,678 0,041 0,116

Continua...
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Tabela 3. Parâmetros do Teste Quantitativo Sensorial térmicos em sujeitos saudáveis – continuação

SHAM Dor Analgesia

Pré-Hipnose Pós-Hipnose Pré-Hipnose Pós-Hipnose Pré-Hipnose Pós-Hipnose

CPT 
(ºC)

      média±dp 11,96±9,564 13,34±8,228 12,58±10,583 23,08±7,243 18,28±8,290 14,31±10,310

Pontuação Negativa (média) 3,50 3,00 4,42

Pontuação Positiva (média) 8,00 6,30 1,50

Valor de p Wilcoxon (bicaudal) 0,859 0,008 0,034

HPT 
(ºC)

     média±dp 42,00±6,111 44,94±3,470 44,59±3,898 39,21±4,428 41,51±3,456 45,48±3,251

Pontuação Negativa (média) 5,00 6,50 0,00

Pontuação Positiva (média) 5,00 1,00 4,00

Valor de p Wilcoxon (bicaudal) 0,374 0,004 0,018

CST 
(EAV)

      média±dp 23,87±24,292 29,50±33,721 38,90±30,623 55,15±27,633 41,50±26,229 29,35±26,305

Pontuação Negativa (média) 3,00 0,00 4,00

Pontuação Positiva (média) 5,40 5,00 0,00

Valor de p Wilcoxon (bicaudal) 0,208 0,008 0,018

WST 
(EAV)

     média±dp 20,62±22,108 24,56±28,708 38,65±30,862 54,00±27,575 45,64±26,087 31,07±26,168

Pontuação Negativa (média) 3,33 2,00 4,00

Pontuação Positiva (média) 5,20 5,89 0,00

Valor de p Wilcoxon (bicaudal) 0,263 0,009 0,018
DP = desvio padrão; CDT = limiar de detecção de frio; WDT = limiar de detecção de calor; CPT = limiar de dor por frio; HPT = limiar de dor por calor; CST = supralimiar 
de frio; WST = supralimiar de calor; EAV = escala analógica visual.

o grupo de analgesia (p=0,0029 - teste Kruskal-Wallis, Tabela 4). Por 
sua vez, os grupos sham e analgesia relataram uma intensidade de dor 
quase nula em resposta ao estímulo, como esperado, considerando-se 
a avaliação de indivíduos saudáveis. Em relação à razão de sensibiliza-
ção por estímulo, foram observadas diferenças estatísticas (p=0,028) 
no grupo de analgesia (WUR, pré: 2,652±1,650/pós: 0,00±0,000 - 
Tabela 2). Após ser submetido à hipnose, o grupo de analgesia apre-
sentou diferenças estatísticas (p=0,0305) em relação ao grupo da dor 
(teste de Kruskal-Wallis, Tabela 4).
Além disso, as diferenças nos limiares de detecção mecânica (MDT) 
e de dor mecânica (MPT) não foram observadas dentro dos grupos. 
Entretanto, ao ser avaliada a interação entre os grupos, ocorreu uma 
diferença significativa na dor, em relação ao grupo de analgesia, no 

MPT (p=0,0294 - teste Kruskal-Wallis, Tabela 4). Finalmente, em 
relação à avaliação da sensibilidade mecânica exteroceptiva, como 
era de se esperar, o grupo sham (sem indução de hipnose) não apre-
sentou diferença estatística após a hipnose para nenhum dos parâ-
metros avaliados, como foi mostrado na tabela 2.
A aferição da sensibilidade exteroceptiva térmica demonstrou que 
os indivíduos apresentaram limiares de detecção normais, sem al-
teração após a hipnose, em quase todos os grupos, exceto para o 
grupo de dor, que apresentou uma diferença significativa no limiar 
de detecção de calor (WDT, pré: 34,02±0,895/pós: 33,59±0,592, 
p=0,041 - Tabela 3) após sugestão hipnótica específica. Além disso, 
foi observada uma diferença estatística em relação ao grupo de anal-
gesia (p=0,0035 - teste Kruskal-Wallis, Tabela 4).

Tabela 4. Interação entre grupos dos parâmetros de testes sensoriais quantitativos mecânicos e térmicos em sujeitos saudáveis 

Teste  
Kruskal-Wallis 

MDT 
(mN)

MPT 
(mN)

MPS 
(EAV)

DMA 
(EAV)

WUR CDT (ºC) WDT 
(ºC)

CPT (ºC) HPT (ºC) CST 
(EAV)

WST 
(EAV)

Pré

Sham vs.
Dor

>0,9999 >0,9999 >0,9999 0,0196 >0,9999 >0,9999 >0,9999 >0,9999 >0,9999 >0,9999 >0,9999

Sham vs. 
Analgesia

>0,9999 >0,9999 >0,9999 0,3738 0,0404 >0,9999 >0,9999 >0,9999 >0,9999 >0,9999 >0,9999

Analgesia 
vs. Dor

>0,9999 >0,9999 >0,9999 >0,9999 0,4595 0,6239 >0,9999 >0,9999 >0,9999 >0,9999 >0,9999

Pós

Sham vs.
Dor

>0,9999 0,6747 0,8458 >0,9999 0,2851 0,1552 >0,9999 0,1048 0,0542 0,3410 0,9327

Sham vs. 
Analgesia

0,5142 >0,9999 >0,9999 0,0127 >0,9999 >0,9999 0,5769 >0,9999 >0,9999 >0,9999 >0,9999

Analgesia 
vs. Dor

0,0842 0,0294 0,0785 0,0029 0,0305 0,0053 0,0035 0,4447 0,0613 >0,9999 0,9837

MDT = limiar mecânico de detecção; MPT = limiar mecânico de dor; MPS = sensibilidade mecânica à dor; DMA = alodinia mecânica dinâmica; WUR = razão de 
sensibilização por estímulo; CDT = limiar de detecção do frio; WDT = limiar de detecção do calor; CPT = limiar de dor por frio; HPT = limiar de dor por calor; CST = 
supralimiar de frio; WST = supralimiar de calor; EAV = escala analógica visual.
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Os sujeitos foram divididos nos grupos sham (n=9), dor (n=11) e 
analgesia (n=7). O teste Kruskal-Wallis foi realizado para compara-
ções estatísticas, pré e pós-hipnose, dos três grupos. Um valor de p 
<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 
Além disso, foram encontradas diferenças significativas nos li-
miares de dor por frio e por calor, tanto no grupo de dor quan-
to no de analgesia. O grupo de dor apresentou uma diminui-
ção no limiar da dor por calor (HPT, pré: 44,59±3,898/pós: 
39,21±4,428, p=0,004 - Tabela 3) após a hipnose, o que signi-
fica que eles começaram a sentir a dor mais cedo, respondendo 
ao estímulo doloroso em temperaturas mais baixas do que na 
pré-hipnose. O mesmo comportamento ocorreu para o estímu-
lo por frio, com grupo da dor apresentando também uma di-
minuição do limiar de dor por frio (CPT, pré: 12,58±10,583/
pós: 23,08±7,243, p=0,008 - Tabela 3) após a hipnose. Assim, 
na avaliação da dor por frio, a temperatura do termômetro (t) 
variou entre 32 e 0 graus Celsius, o que significa que mais uma 
vez os sujeitos começaram a sentir dor mais cedo, respondendo 
ao estímulo de dor em temperaturas mais baixas do que na pré-
-hipnose. Em contraste, não foram observadas mudanças signifi-
cativas nas sensações de exterocepção do grupo sham, tanto para 
sensações de calor quanto de frio.  
O grupo de analgesia mostrou um quadro oposto, com os sujei-
tos que foram hipnotizados para não sentir dor apresentando um 
aumento nos limiares de dor por calor (HPT, pré: 41,51±3,456/
pós: 45,48±3,251, p=0,018 - Tabela 3) e por frio (CPT, pré: 
18,28±8,290/pós: 14,31±10,310, p=0,034 - Tabela 3) após sugestão 
hipnótica específica. Isso significa que eles responderam ao estímulo 
de dor mais tarde, sendo condicionados para suportar mudanças de 
temperatura.  
A intensidade da dor também foi avaliada com base na Escala 
Analógica Visual (EAV). Para o estímulo térmico, uma variação 
na temperatura ocorreu a 46-48˚C para sensação de calor e a 
10-5˚C para sensação de frio. Estas temperaturas podem induzir 
hiperalgesia térmica em ambos os casos. As variações na inten-
sidade da dor foram positivas para o grupo de dor após a hip-
nose (WST, pré: 38,65±30,862/pós: 54,00±27,575, p=0,009; 
CST, pré: 38,90±30,623/pós: 55,15±27,633, p=0,008 - Tabela 
3), tanto para os supralimiares quentes como para os frios. En-
tretanto, as variações foram negativas para o grupo de analgesia 
(WST, pré: 45,64±26,087/pós: 31,07±26,168, p=0,018; CST, 
pré: 41,50±26,229/pós: 29,35±26,305, p=0,018 - Tabela 3) em 
todas as temperaturas avaliadas. Tais resultados indicaram que os 
voluntários hipnotizados para sentir dor realmente relataram hipe-
ralgesia após sugestão hipnótica específica, enquanto a intensidade 
da dor foi menor para o grupo de analgesia. Não foi observada 
nenhuma diferença no grupo sham, seja para os supralimiares 
quentes ou para os frios.

DISCUSSÃO

Neste estudo, a hipnose foi aplicada em participantes saudáveis, que 
apresentavam baixo risco de abuso de álcool ou estavam em absten-
ção, respeitando os critérios de inclusão. A amostra foi focada em 
indivíduos saudáveis que apresentavam escores de dor nulos ou mui-
to baixos, tornando-os elegíveis para o estudo. Os dados aqui apre-

sentados revelaram que sugestões hipnóticas específicas alteraram a 
sensibilidade exteroceptiva, seja mecânica ou térmica, tanto para dor 
quanto para a analgesia, em indivíduos saudáveis. Em relação à no-
cicepção mecânica, os resultados indicaram que a hipnose foi capaz 
de induzir hiperalgesia e alodinia no grupo da dor, resultando na 
intensificação da dor. Por outro lado, o grupo analgésico tornou-se 
menos sensível à indução repetida de estímulos de dor após a hip-
nose. A hipnose pode ser considerada como um procedimento no 
qual uma atividade mental introspectiva e intencional é induzida 
e guiada por um hipnoterapeuta, o que gera mudanças relevantes 
de experiência e funções corporais32. A hipnose é conhecida como 
uma terapia que pode mudar intencionalmente os inputs sensoriais, 
sentimentos, representações mentais e respostas comportamentais e 
neurovegetativas33. 
Em relação aos inputs sensoriais, a hipnose é considerada uma 
poderosa ferramenta analgésica, capaz de aumentar o limiar da 
dor até o nível da anestesia cirúrgica1,13, bem como de modular os 
inputs proprioceptivos e sensoriais não dolorosos34,35. Os resulta-
dos deste estudo demonstraram que as sugestões hipnóticas espe-
cíficas aumentaram os limiares de dor no grupo de analgesia após 
estimulações de calor e frio, indicando que os sujeitos do grupo 
se tornaram mais resistentes às sensações de dor após a hipnose. 
Além disso, os limiares no grupo da dor diminuíram após as es-
timulações de calor e frio, fazendo com que os indivíduos deste 
grupo fossem menos resistentes à dor. Estes dados estão de acordo 
com estudos randomizados controlados os quais demonstraram 
que a sugestão hipnótica poderia aumentar as condições de dor e 
de analgesia27,36. 
Os resultados deste estudo também indicaram que a sugestão hip-
nótica pode ser um procedimento eficaz para aliviar a percepção da 
dor em modelos experimentais37,38. Entretanto, não foram observa-
das alterações pelos parâmetros de detecção dos limiares basais, nem 
para o grupo da dor nem para o grupo da analgesia. Estes resultados 
podem estar relacionados à sugestão hipnótica que está sendo feita 
nos participantes para induzir dor ou analgesia, interferindo assim 
na sua sensibilidade, enquanto os limiares de detecção deveriam 
permanecer inalterados uma vez que a hipnose teria mudado ape-
nas a percepção da dor e não a sensibilidade basal. Estes dados são 
apoiados por estudos clínicos que demonstram que o relaxamento 
hipnótico sem uma sugestão analgésica específica resulta em detec-
ção térmica e mecânica, mas não em alterações dos limiares de dor, 
demonstrando assim que uma sugestão de relaxamento não tem 
nenhum efeito genuíno sobre os limiares de dor sensorial39. Nesse 
ponto, este estudo administrou sugestões hipnóticas, uma vez que os 
sujeitos foram especificamente hipnotizados para sentir dor, revelan-
do que sugestões específicas são essenciais para o efeito da hipnose 
sobre a sensibilidade à dor. Os mecanismos exatos pelos quais a hip-
nose pode mudar a percepção da dor ainda estão sendo pesquisados, 
entretanto mudanças significativas foram reveladas pela ressonância 
magnética funcional (fMRI) na ínsula e nos córtices pré-frontal, pa-
rietal e cingulado anterior (CCA), áreas envolvidas na modulação 
da dor40,41, demonstrando assim que essas regiões influenciam os 
limiares da dor.
Vale destacar que o QST é um método psicofísico que permite 
quantificar fenômenos positivos e negativos de sensibilidade extero-
ceptiva transmitidos pelas fibras finas ou grossas do sistema nervoso 
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periférico (SNP)22,23. Este instrumento tem sido amplamente utiliza-
do em estudos focados em explicar e compreender como funcionam 
os mecanismos da dor, como a dor neuropática ou a dor orofacial, 
por exemplo28,42, permitindo examinar tanto a sensibilidade cutânea 
quanto a dor profunda, incluindo o processamento cerebral de da-
dos nociceptivos, para criar perfis sensoriais através da aplicação de 
estímulos de dor28. Entretanto, a hipnose não afeta especificamente 
nenhum tipo de fibra nervosa periférica aferente, embora tenha um 
impacto no processamento central da percepção38, como anterior-
mente indicado.
A literatura mostra que a redução da dor tem sido mais eficaz em 
indivíduos considerados altamente suscetíveis à hipnose19,20. Os re-
sultados desta pesquisa estão de acordo com a literatura, uma vez 
que a maioria dos sujeitos (n=19, 70,4%) apresentou escores de sus-
ceptibilidade de moderada a alta, distribuídos pelos diferentes gru-
pos, correspondentes à dor ou à analgesia em indivíduos saudáveis 
sujeitos a uma sugestão hipnótica específica.
Neste estudo, foi possível demonstrar que a sugestão hipnótica es-
pecífica altera tanto a sensibilidade exteroceptiva mecânica quanto 
a térmica, quando avaliadas pelo QST, que é amplamente utilizado 
para investigar a sensibilidade somatossensorial, avaliando as funções 
das fibras nervosas sensoriais A-δ e C de voluntários saudáveis. Esta 
descoberta pode ser considerada um bom começo na investigação 
acerca de como a hipnose poderia ser útil para o tratamento de indi-
víduos com dor. Os mecanismos exatos pelos quais a hipnose altera 
as funções sensoriais ainda não são totalmente compreendidos e fa-
zem parte dos objetivos futuros dos autores desta pesquisa. Portanto, 
a modificação da percepção, principalmente para a analgesia, em 
indivíduos saudáveis amplia a ideia de usar a hipnose em pacientes 
refratários que não respondem adequadamente ao tratamento con-
vencional da dor crônica. Além disso, investigações adicionais sobre 
estes indivíduos esclareceriam e permitiriam a aplicação da hipnose 
na prática clínica.

CONCLUSÃO

Os dados apresentados demonstram que sugestões hipnóticas espe-
cíficas podem modular a nocicepção periférica em sujeitos saudáveis, 
revelando seu efeito modulador tanto para a dor quanto para analge-
sia, além de possibilitarem discussões para estudos adicionais sobre a 
aplicabilidade clínica da hipnose. 
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MATERIAL SUPLEMENTAR

1. Consorte A
Itens a incluir ao relatar um julgamento aleatório em um resumo de uma revista ou conferência

Item Descrição Reportado na 
página número:

Título Efeito de sugestões hipnóticas específicas sobre a nocicepção mecânica e térmica em volun-
tários saudáveis: estudo randomizado e duplo-cego. 1

Autores* Camila Squarzoni Dale (e-mail: camila.dale@usp.br) – autora correspondente 1

Projeto do teste N/A

Métodos

  Participantes 27 voluntários foram incluídos neste estudo. Critérios de inclusão: 18-65 anos e ausência de 
queixas de dor ou distúrbios psicológicos. Critérios de não inclusão: indivíduos com histórico de 
distúrbios psiquiátricos importantes, de abuso de substâncias, ou aqueles incapazes de enten-
der o formulário de consentimento; indivíduos reclamando de dor e doenças sistêmicas, meta-
bólicas ou neurológicas graves capazes de influenciar os testes sensoriais quantitativos (QST).

2,5

  Intervenções Sugestões hipnóticas específicas (dor induzida pela hipnose e analgesia induzida pela hipnose). 2,5

  Objetivo Avaliar a nocicepção mecânica e térmica após aplicação de  técnica específica para sugestões 
hipnóticas em voluntários saudáveis.

2,5

  Desfecho Sugestões hipnóticas específicas capazes de alterar a nocicepção mecânica e térmica em 
sujeitos saudáveis, revelando seu efeito modulador tanto para a dor quanto para a analgesia.

2, 12-14, 16

  Randomização Uma randomização gerada por computador (software Excel) foi utilizada para designar partici-
pantes de três grupos diferentes:
a) grupo sham (sem indução de hipnose), 
b) grupo de dor induzida por hipnose,
c) grupo de analgesia induzida por hipnose

2,5

Cegamento 
(mascaramento)

O hipnoterapeuta foi cegado para a pontuação de suscetibilidade à hipnose dos participantes, 
e o avaliador de resultados foi cegado para a alocação em grupo.

2,5

Resultados

  Números randomizados a) grupo sham (sem indução de hipnose) = 9
b) grupo de dor induzida por hipnose = 11
c) grupo de analgesia induzida por hipnose = 7

2,11

  Recrutamento anúncios publicados na universidade (USP) 2

  Números analisados a) grupo sham (sem indução de hipnose) = 9
b) grupo de dor induzida por hipnose = 11
c) grupo de analgesia induzida por hipnose = 7

2,11

  Desfecho a) não foram observadas mudanças significativas na sensação de exterocepção do grupo 
sham, seja para sensações de calor ou de frio 
b) a hipnose foi capaz de induzir hiperalgesia mecânica e diminuir os limiares de dor térmica 
no grupo de dor induzida pela hipnose
c) hipnose aumentou os limiares de dor térmica no grupo de analgesia induzida pela hipnose

12-16

  Agravos No 

Conclusões Sugestões hipnóticas específicas podem alterar a nocicepção mecânica e térmica em sujeitos 
saudáveis, revelando seu efeito modulador tanto para a resposta à dor quanto para a resposta 
à analgesia

16

Registro do teste N/A

Financiamento Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP): [Bolsas 2016/10372-0; 
2018/18483-1] e [Bolsa 2018/14560-1]. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq): [Bolsa 830928/1992-8] e [Bolsa 156313/2018-9] 

17
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2. Tidier (Modelo para Descrição e Replicação da Intervenção)

Itens incluídos no checklist do TIDieR (Guia para Descrição e Replicação de Intervenções)
Informações a serem incluídas ao descrever uma intervenção e o local da informação

Número 
do item

Item Onde está localizado**

Artigo primá-
rio (página 
ou número 

do apêndice)

Outros† 
(detalhes)

1. BREVE IDENTIFICAÇÃO
Sugestão Hipnótica Específica

7

2. POR QUÊ
A hipnose é considerada uma intervenção psicológica para tratar doenças como depressão, obesidade 
e fobias, e é uma das formas mais antigas de tratamento da dor.

4

3. O QUE/QUAIS
O sujeito permaneceu sentado em uma cadeira confortável, à sua disposição um fone de ouvido, papel 
e caneta para ser usado quando necessário/pedido.

4. Antes de iniciar a hipnose, o teste de suscetibilidade hipnótica foi aplicado pelo hipnoterapeuta. O procedi-
mento foi padronizado verbalmente através de um fone de ouvido contendo quatro famílias sensoriais: psi-
co-imaginário, psico-conflituoso, polivalente e sensorial. Após 20 minutos de indução hipnótica, a apresen-
tação de 12 sugestões hipnóticas (1. baixar a mão; 2. mover as mãos juntas; 3. alucinação por mosquito; 4. 
alucinação gustativa; 5. rigidez do braço; 6. sonhar com hipnose; 7. imobilização do braço; 8. regressão da 
idade; 9. alucinação musical (ouvir os sinos); 10. alucinação visual negativa; 11. sugestão pós-hipnótica (dese-
nhar um rabisco de uma árvore no livreto de respostas), e 12. Amnésia pós-hipnótica). Todos os participantes 
foram submetidos à escala de suscetibilidade hipnótica para serem classificados como baixa (0-3 pontos), 
moderada (4-8 pontos), ou alta (9-12 pontos) de suscetibilidade à hipnose de acordo com sua pontuação. 
Em seguida, foi aplicada a sugestão hipnótica de dor ou analgesia. O protocolo de hipnose consistiu em 
duas fases: indução e sugestões hipnóticas. O protocolo hipnótico padrão começou com uma indução 
associada à respiração e relaxamento, em que os sujeitos receberam sugestões para focalizar sua atenção 
em um único estímulo até atingir um estado de transe. Esta fase durou cerca de 10 minutos. Após a indução, 
iniciou-se a fase de sugestões hipnóticas, trabalhando o imaginário, dando cor, tamanho e forma à sensa-
ção referida de acordo com a sugestão hipnótica de dor e analgesia, visando o aumento e diminuição da 
dor do sujeito e o controle sobre suas sensações nesses grupos, resgatando e utilizando uma interpretação 
já conhecida da pessoa hipnotizada.

6-7

5. QUEM REALIZOU
Um hipnoterapeuta qualificado. Era necessário ter treinamento técnico e experiência clínica.

7

6. COMO
A hipnose era entregue em formato presencial com a presença de um hipnoterapeuta, também era 
fornecida individualmente.

7

7. ONDE
Foi necessária uma infra-estrutura não sofisticada, apenas uma sala silenciosa com uma cadeira 
confortável.

6-7

8. QUANDO E QUANTO (VOLUME)
A hipnose foi aplicada apenas uma vez, durante 20 minutos divididos em duas fases: indução e suges-
tão hipnótica, 10 minutos cada uma.

7

9. INDIVIDUALIZAÇÃO
O procedimento foi projetado para ser aplicado de forma semelhante em cada voluntário. Exceto pelo 
fato de que o hipnoterapeuta só descobriria no momento da aplicação que tipo de sugestão hipnótica 
ele faria para induzir dor, analgesia ou nada (sham). 

5

10.‡ MODIFICAÇÕES
Nenhuma modificação foi necessária.

11. QUÃO BEM
A aderência ou fidelidade da intervenção não foi avaliada. Todos os voluntários foram elegíveis para o estudo.

5,9

12.‡ A aderência ou fidelidade da intervenção não foi avaliada. Todos os voluntários eram elegíveis para o estudo. 5,9

** Autores - usar N/A se um item não for aplicável para a intervenção que está sendo descrita. Revisores - usar ‘?’ se as informações sobre o elemento não forem 
relatadas/não forem suficientemente relatadas.
† Se as informações não forem fornecidas no artigo primário, forneça detalhes de onde essas informações estão disponíveis. Podem ser considerados locais como 
um protocolo publicado ou outros artigos publicados (fornecer detalhes da citação) ou um site (fornecer o URL).
‡ Se o checklist for para um protocolo, esses itens não são relevantes para o protocolo e não devem ser descritos até que o estudo seja concluído.
*Recomendamos fortemente que o uso deste checklist seja feito em conjunto com o guia TIDieR que contém uma explicação e elaboração para cada item.
*O foco do TIDieR é reportar detalhes dos elementos de uma intervenção (e, quando relevante, elementos de comparação) de um estudo. Outros elementos e car-
acterísticas metodológicas dos estudos são cobertos por outros instrumentos de reporte e checklists e não foram duplicados como parte do checklist do TIDieR. 
Quando um estudo controlado aleatorizado está sendo reportado, o checklist do TIDieR deve ser usado em conjunto com o CONSORT (consulte www.consort-s-
tatement.org)  como uma extensão do Item 5 do CONSORT 2010. Quando um protocolo de ensaio clínico está sendo reportado, o checklist do TIDieR deve ser 
usado em conjunto com o SPIRIT como uma extensão do Item 11 do SPIRIT 2013 (consulte www.spirit-statement.org). Para desenhos de estudo alternativos, o 
TIDieR pode ser usado em conjunto com o checklist apropriado para esse desenho de estudo (consulte www.equator-network.org). 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Sacarose a 25% e posição 
canguru são efetivos para analgesia neonatal em procedimentos 
únicos e a sacarose também é efetiva em procedimentos repeti-
dos. Comparou-se as respostas comportamentais e fisiológicas e 
o efeito adverso entre recém-nascidos submetidos a posição can-
guru ou sacarose a 25% na analgesia em duas punções de calcâ-
neo, aplicadas durante as primeiras horas de vida. 
MÉTODOS: Ensaio clínico randomizado com 80 recém-
-nascidos e 40 mães. Os dados foram coletados durante duas 
punções de calcâneo. A posição canguru foi realizada por três 
minutos antes, durante e três minutos após as punções. A sa-
carose a 25% oral (0,5 mL/kg) foi administrada dois minu-
tos antes das punções e os recém-nascidos permaneceram em 
berço. Cada coleta de dados foi dividida em nove fases. Os 
dados da mímica facial, choro e frequência cardíaca foram 
analisados por meio de análises descritivas e comparativas. 
A mímica facial, avaliada pela escala Newborn Facial Coding 
System, foi utilizada para testar a hipótese. A frequência dos 
efeitos adversos gástricos foi calculada. Os aspectos éticos fo-
ram preservados. 
RESULTADOS: A mímica facial não diferiu (p>0,05) entre os 
grupos nas duas coletas de dados. Não houve alterações relevan-
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tes na frequência cardíaca entre e intragrupos. Os recém-nas-
cidos do grupo canguru choraram mais que no grupo sacarose 
(p<0,05) na segunda coleta. Na administração de sacarose, foram 
observados mais efeitos adversos, na primeira (p=0,02) e segunda 
coleta (p=0,007).
CONCLUSÃO: A posição canguru é tão eficaz quanto a admi-
nistração de sacarose a 25% para aliviar a dor decorrente de duas 
punções de calcâneo repetidas.
Descritores: Dor, Choro, Frequência cardíaca. Método canguru, 
Recém-nascido, Sacarose.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: 25% sucrose and 
kangaroo position are effective for neonatal analgesia in single 
procedures and sucrose is also effective in repeated procedures. 
Behavioral and physiological responses and adverse effect on 
newborns submitted to kangaroo position or 25% sucrose for 
analgesia were compared in two heel punctures applied during 
the first hours of life. 
METHODS: Randomized clinical trial with 80 newborns and 
40 mothers. Data were collected during two heel punctures. 
The kangaroo position was performed for three minutes be-
fore, during and three minutes after the punctures. Oral 25% 
sucrose (0.5 mL/kg) was administered two minutes before the 
punctures and the newborns were kept in a crib. Each data col-
lection was divided into nine phases. The facial action, crying 
and heart rate data were analyzed using descriptive and com-
parative analyses. Facial actions, assessed by the Newborn Fa-
cial Coding System scale, was used to test the hypothesis. The 
frequency of gastric side effects was calculated. Ethical aspects 
were preserved. 
RESULTS: Facial actions did not differ (p>0.05) between groups 
in the two data collections. There were no relevant changes in 
heart rate between and within groups. The newborns in the kan-
garoo group cried more than in the sucrose group (p<0.05) in 
the second collection. In the administration of sucrose, more 
side effects were observed in the first (p=0.02) and second col-
lection (p=0.007). 
CONCLUSION: The kangaroo position is as effective as the ad-
ministration of 25% sucrose to relieve pain resulting from two 
repeated heel punctures.
Keywords: Crying, Heart rate, Kangaroo-mother care method, 
Newborn, Pain, Sucrose.
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INTRODUÇÃO 

As primeiras horas de vida do recém-nascido (RN) marcam o período 
de adaptação à vida extrauterina, com a estabilização das funções fisioló-
gicas. Neste período, o RN é exposto a procedimentos dolorosos repe-
tidos que podem gerar consequências em curto prazo, como alterações 
nos parâmetros fisiológicos, choro, atividade motora e mímica facial1..
Ademais, acredita-se que a primeira experiência de lesão tecidual 
pode ser tão dolorosa quanto as experiências subsequentes2 e a repe-
tição do procedimento doloroso na mesma região do corpo, como 
ocorre na punção de calcâneo, pode levar a complicações em longo 
prazo como hiperalgesia e alodinia3

. Tais complicações podem in-
fluenciar negativamente a recuperação do RN e impactar sua quali-
dade de vida. Assim, o controle da dor no período neonatal, além de 
ser um direito humano4, traz benefícios para o desenvolvimento da 
criança. Neste sentido, destaca-se que a sacarose oral e a posição can-
guru têm sido utilizadas para promover analgesia de RN submetidos 
a procedimentos dolorosos5. 
A sacarose oral já se mostrou efetiva para analgesia neonatal em pro-
cedimentos únicos (punção de calcâneo e injeção intramuscular) em 
RN a termo e prematuros e não foram documentados eventos ad-
versos graves com o seu uso6. Embora efetiva nestes procedimentos 
repetidos, são necessários mais estudos para verificar sua efetividade 
e efeitos adversos6,7, especialmente quando as doses são administra-
das em curto intervalo de tempo. 
Já a posição canguru, também denominada por “contato pele a pele” 
ou “Método Canguru”, mostrou-se eficaz e segura para alívio da dor 
neonatal em procedimentos únicos (injeção intramuscular e pun-
ção de calcâneo). No entanto, ainda não existem estudos sobre sua 
eficácia em procedimentos repetidos8. Ademais, estudos realizados 
com RN prematuros mostraram que a posição canguru apresentou 
a mesma eficácia que a sacarose em procedimentos únicos9,10.
No presente trabalho, assume-se o termo “posição canguru” para re-
ferir-se à intervenção descrita, pois esta é a posição definida e adota-
da pelo Método Canguru11. Desta forma, este estudo teve como ob-
jetivo comparar as respostas comportamentais e fisiológicas e efeitos 
adversos entre RN submetidos à posição canguru ou administração 
de sacarose a 25% no tratamento da dor decorrente de duas punções 
de calcâneo repetidas nas primeiras horas de vida. Foi observada a 
hipótese da posição canguru ser tão efetiva quanto a administração 
oral de sacarose a 25% para aliviar a dor dos RN expostos a duas 
punções de calcâneo repetidas.

MÉTODOS

Trata-se de um ensaio clínico randomizado controlado de equiva-
lência, realizado no alojamento conjunto de um hospital público 
universitário do estado de São Paulo, Brasil, o qual foi guiado pelas 
normas dos instrumentos Consolidated Standards of Reporting Trials 
(CONSORT)12 e Template for Intervention Description and Replica-
tion (TIDieR) Checklist and Guide13. A randomização para os grupos 
de tratamento foi realizada por um estatístico, usando o software R: 
Development Core Team® (2012), e foi criada uma sequência aleatória 
de 100 unidades, que foram alocadas, individualmente, em enve-
lopes opacos e selados, os quais foram abertos após a assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pela mãe.

Foi avaliado o uso de sacarose a 25% (controle positivo) e da po-
sição canguru (novo tratamento) como tratamentos terapêuticos 
para a dor aguda em RN que foram submetidos a duas punções de 
calcâneo. Embora os tratamentos comparados fossem de natureza 
diferente, optou-se por testar a sacarose a 25% com um novo trata-
mento (posição canguru) por ser o tratamento padrão para analgesia 
neonatal no hospital/campo de coleta de dados. A sacarose a 25% 
foi produzida na farmácia de manipulação da instituição e adminis-
trada de acordo com o protocolo institucional13. A posição canguru 
é utilizada neste hospital no contato entre mãe e filho logo após o 
parto e nas unidades neonatais, não sendo regularmente utilizada 
durante procedimentos dolorosos.
A população do estudo foi composta por RN com idade gestacio-
nal ≥ 36 semanas, que necessitaram de, pelo menos, duas punções 
de calcâneo no período de internação, os quais foram alocados em 
dois grupos.
O cálculo da amostra foi realizado no programa Statistical Package 
for the Social Sciences® (SPSS), versão 21, baseando-se em um estudo 
piloto com 10 RN (cinco em cada grupo), em que foram conside-
radas duas coletas de dados idênticas. Foram adotados um desvio 
padrão da duração da mímica facial (medida pela Newborn Facial 
Coding System - NFCS) e razão entre o número de indivíduos em 
comparação igual a um (ensaio clínico de igualdade), resultando em 
40 RN por grupo, com um tamanho de efeito 0,145; alfa de 0,5, 
poder de 0,95 e significância (p) de 0,05.
Os critérios de inclusão dos RN foram: idade gestacional ≥ 36 se-
manas, nascidos no hospital campo de coleta de dados, que tiveram 
pelo menos duas punções de calcâneos repetidas e sucessivas (com 
intervalo de três horas), apresentaram Apgar ≥ 7 no 5º minuto de 
nascimento, e estavam clinicamente estáveis com frequência car-
díaca entre 93-154 bpm12 no momento do recrutamento. Todas as 
mães incluídas no estudo estavam estáveis clinicamente e aptas para 
realizar a posição canguru durante a coleta de dados. 
Não foram incluídos os RN classificados como pequenos para a idade 
gestacional, que apresentaram anomalias congênitas ou neurológicas, 
diagnóstico clínico de asfixia ou trauma durante o parto, dificuldade 
para engolir, uso de opioide pelo RN ou pela mãe antes ou após o 
parto, que as mães utilizaram drogas ilícitas durante a gestação, que 
tinham um irmão gêmeo participando do estudo, que as mães apre-
sentaram indisponibilidade para realizar a posição canguru e casos de 
admissão no alojamento conjunto com mais de 12 horas de vida. A 
figura 1 apresenta o fluxograma dos participantes do estudo.
A coleta de dados ocorreu quando os RN tinham entre três e 18 
horas de vida e estavam com suas mães nos quartos do alojamento 
conjunto, junto com outros binômios. Os dados foram coletados da 
mesma forma nas duas coletas de dados, sendo cada uma dividida 
em nove fases, descritas na Tabela 1. No período entre as coletas de 
dados, os RN permaneceram no alojamento conjunto com as mães, 
foram amamentados, foi realizada troca de fraldas e receberam ou-
tros procedimentos dolorosos, conforme necessidade.

VARIÁVEIS MENSURADAS 

Caracterização da amostra
Os RN foram caracterizados em relação às seguintes variáveis: sexo, 
peso, Apgar no 5o minuto, idade gestacional, tipo de parto, duração 
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Avaliados para elegibilidade (n= 598)

Randomizados (n= 80)

Alocação

Seguimento

Análise

Recrutamento

Alocado para posição canguru (n= 40)
- Recebeu intervenção (n= 40)
- Não recebeu intervenção (n= 0)

Perda de seguimento (n=0)
Descontinuou intervenção (n=0)

Analisado (n= 39) - Excluído da análise da mímica 
facial e do choro na fase T180 da segunda coleta 
de dados: (n=1) 

Excluídos (n= 518)

Não atenderam aos critérios de inclusão (n=504)
-Sem indicação para punção de calcâneo (n=364)
- Internação no alojamento conjunto com apenas uma pun-
ção de calcâneo programada (n=4)
- Internação no alojamento conjunto >12 horas de vida (n=2)
- RNs pequenos para a idade gestacional (n=72)
- RNs < 36 semanas de idade gestacional (n=46)
- Gemelar B quando os dois fossem elegíveis (n=1)
- Indisponibilidade materna para a posição canguru (n=1)
- Uso de drogas ilícitas na gestação (n=2)
- Tocotraumatismo (n=2)
- Declinaram a participação (n= 4)

Outras razões (n= 14)
- Indisponibilidade dos pesquisadores para coletar os da-
dos (n=6)
- Falha na comunicação com a equipe de saúde no recru-
tamento (n=8)

Alocado para sacarose 25% (n= 40)
- Recebeu intervenção (n= 40)
- Não recebeu intervenção (n= 0)

Perda de seguimento (n=0)
Descontinuou intervenção (n=0)

Analisado (n=39) -  Excluído da análise da mímica 
facial e do choro na fase T180 da segunda coleta 
de dados: (n=1)

Figura 1. Fluxograma dos recém-nascidos e mães participantes do estudo. 

do trabalho de parto, fármacos utilizados no parto, procedimentos 
invasivos desde o nascimento, fármacos desde o nascimento, alimen-
tação, horas de vida no momento da coleta, efeitos adversos (náusea, 
regurgitação e vômito). Essas variáveis foram coletadas no prontuá-
rio do RN, com exceção dos efeitos adversos e horas de vida no 
momento da coleta de dados, que foram coletados nas duas coletas. 

Mímica facial
A mímica facial foi utilizada para testar a hipótese de equivalência, 
sendo analisada por meio da NFCS, que conta com cinco ações fa-
ciais que contemplam: fronte saliente, olhos apertados, sulco naso-
labial aprofundado, boca horizontal e língua tensa. No entanto, há 
evidências de que a avaliação de três dessas ações é suficiente para 
captar a face de dor do RN15. 
Assim, no presente estudo consideraram-se três dessas ações 
(fronte saliente, olhos apertados e sulco nasolabial aprofundado) 
que são mais facilmente observadas durante a posição canguru e 
que já foram avaliadas em estudos anteriores sem comprometer 
os resultados16

.

A seguir, apresenta-se a descrição de cada uma dessas ações15: 1. fron-
te saliente - abaulamento ou aparecimento de sulcos verticais entre 
as sobrancelhas como resultado do abaixamento e aproximação das 
sobrancelhas; 2. olhos apertados - fechamento apertado e/ou abau-
lamento das pálpebras; 3. sulco nasolabial aprofundado - elevação e 
aprofundamento do sulco nasolabial, ou seja, da linha que se forma 
entre as asas nasais até os lábios.

Choro
O choro foi avaliado dimensionando o tempo de duração total e 
a qualidade com base na classificação utilizada por Warnock16: 1. 
choro alto/gritando - choro é difuso/amplificado/forte, difundido e 
com a boca aberta; 2. choro fraco/esgotado - choro é rouco, muito 
cansado, pode soar fraco, débil e os sons do bebê parecem exaustos.

Frequência cardíaca
A frequência cardíaca foi avaliada continuamente durante todas as 
fases da coleta e armazenada a cada segundo em um banco de dados 
do software do equipamento Polar RS800® (Estados Unidos). 
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Considerou-se taquicardia a frequência cardíaca maior que 154 bpm, 
de acordo com a classificação da Sociedade Europeia de Cardiologia17.

Codificação e análise das imagens 
Os dados referentes a mímica facial e choro foram filmados utilizan-
do uma câmera digital (SONY-Digital Handycan, modelo Hybrid 
Hard Disk Drive® (Japão) e codificados continuamente, segundo a 
segundo, de forma microanalítica, nas duas coletas de dados. Além 
disso, a porcentagem de ocorrência de ações faciais [(duração com-
portamento/duração fase) X 100] foi analisada. Os codificadores re-
ceberam treinamento e utilizaram uma folha de codificação em que 
analisaram as ações faciais segundo a segundo, de forma separada. 
Foi realizada verificação da confiabilidade inter-observador com 
20% da amostra (16 RN) do estudo no programa GSEQ® (versão 
5.0) obtendo-se coeficientes Kappa iguais ou superiores a 0,80 para 
todos os codificadores. Posteriormente, seguiu-se com a codificação 
e os dados foram processados por meio da dupla digitação em plani-
lha Excel e transportados para o Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS), versão 21, para análises descritivas e comparativas.

Análise estatística
Foi verificada a homogeneidade entre os grupos para as variáveis 
comportamentais e de caracterização da amostra e a comparação 
foi feita com uso do teste Qui-Quadrado ou Exato de Fisher para 
as variáveis categóricas, e teste t para amostras independentes (ou 
Mann-Whitney) para as variáveis contínuas.

Para análise da mímica facial, optou-se pelo agrupamento das três 
ações avaliadas. Para o agrupamento das ações no programa GSEQ 
5.1, seguiu-se a recomendação de Warnock16, assim, as três ações 
faciais foram agrupadas em uma ação denominada “mímica”, que 
melhor capturou a expressão facial dos RN. Utilizou-se a função 
“or” no programa GSEQ 5.1 para fazer o agrupamento das ações 
faciais. Assim, a variável mímica mensura a presença de, pelo menos, 
uma das três ações faciais que expressam dor16.
As variáveis comportamentais (NFCS e choro) foram analisadas 
segundo a segundo, calculando-se os percentuais médios de dura-
ção16. Como não foi encontrada normalidade no comportamento 
dessas variáveis (verificada pelo teste Kolmogorov-Smirnov e Shapi-
ro-Wilk) foram tratados de forma não paramétrica. utilizando-se o 
teste de Friedman na comparação entre as fases das coletas de dados 
(intragrupo) e o teste de Mann-Whitney em cada fase da coleta de 
dados entre os grupos.
Os dados da frequência cardíaca foram transferidos para o programa 
Excel, sendo calculados os valores médios e o desvio padrão e, final-
mente, transportados para o SPSS®, versão 21. Em todo o estudo, foi 
adotado o nível de significância de 5%. 

RESULTADOS 

Participaram da pesquisa 80 RN, sendo 40 no grupo sacarose (con-
trole) e 40 no grupo posição canguru (intervenção). No entanto, 
ocorreram perdas de imagens na fase T180, ao final da 2ª coleta de 

Tabela 1. Descrição da duração e dos procedimentos realizados em cada uma das nove fases da coleta de dados.

Fases Basal Tratamento Antissepsia T0 T15 T30 T60 T120 T180

Duração 3 minutos 1 minuto 33-82 seg. 15 seg. 15 seg. 30 seg. 60 seg. 60 seg. 60 seg.

Descrição 
dos
p ro c e d i -
mentos
realizados 
em cada 
fase.

Preparo
RN permanece-
ram em berço 
comum, vestindo 
apenas fralda.
Instalados dois 
eletrodos car-
díacos abaixo 
dos mamilos, 
os quais foram 
conectados ao 
equipamento Po-
lar RS800® para 
avaliar frequência 
cardíaca.
Posicionada câ-
mera em tripé 
para gravar a 
mímica facial e o 
choro.

Coleta de Dados
Os RN foram fil-
mados sem que 
houvesse inter-
venção. 
A frequência car-
díaca foi coletada 
cont inuamente 
da fase basal até 
fase T180.

Preparo da sacarose
RN recebem dose de saca-
rose a 25% (0,5 mL/kg - má-
ximo 2 mL) por via oral, com 
uma seringa na parte ante-
rior da língua, dois minutos 
antes do procedimento14. 
Foram posicionados em de-
cúbito dorsal e permanece-
ram sem manipulação até o 
final da coleta de dados.
Coleta de dados sacarose.
Coletados dados do último 
minuto após administração 
de sacarose.

Preparo da posição canguru
RN foram posicionados na 
vertical no peito de sua mãe, 
vestindo apenas fralda e 
com a cabeça lateralizada11. 
Permaneceram em posição 
canguru por três minutos an-
tes do procedimento doloro-
so14, mantendo até o final da 
coleta de dados. 
Coleta de dados na posição 
canguru.
Foram coletados os dados 
do último minuto antes do 
procedimento doloroso.

Realizada an-
tissepsia com 
algodão e ál-
cool 70%.

As imagens 
de mímica 
facial e choro 
foram grava-
das continua-
mente.

M o m e n t o 
da punção 
de calcâ-
neo, reali-
zada com 
lanceta 
Pro Uno 
Accu-Chek® 
( E s t a d o s 
U n i d o s ) 
pela mesma 
enfermeira 
treinada.

T15-T180: recuperação após o procedimento 
doloroso.

Coleta de dados de forma contínua, sem in-
tervenções dos pesquisadores.

Após o final de cada coleta de dados, a câ-
mera foi desligada, desconectado o monitor 
cardíaco e os RN permaneceram no aloja-
mento conjunto com suas mães.

Foram registrados os procedimentos doloro-
sos (tipo de procedimento e analgesia rece-
bida) que os RN receberam no intervalo entre 
as duas coletas de dados.

Ao final da segunda coleta de dados, foram 
retirados os eletrodos cardíacos e os RN con-
tinuaram em alojamento conjunto com suas 
mães.
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dados, levando à exclusão de dois RN (um de cada grupo) das aná-
lises referentes a esta fase. Como foram perdidas imagens da câmera 
na fase T180, não foi possível analisar estas imagens. Na tabela 2, ve-
rificou-se que ambos os grupos não diferiram em suas características 
neonatais e maternas (tipo de parto, duração do trabalho de parto e 
uso de fármacos).
Quanto à alimentação, em ambos os grupos, a maioria dos RN 
(82,5%) estava em aleitamento materno exclusivo e os demais esta-
vam recebendo leite materno do banco do leite ou leite artificial (na 
indisponibilidade de leite humano). 
Não houve diferença significativa em relação à quantidade de pro-
cedimentos dolorosos realizados antes do início da coleta de dados: 

intubação orotraqueal (p=0,99); aspiração das vias aéreas (p=0,64); 
punções de calcâneo (p=0,40), venosa (p=0,99), arterial (p=0,99) e 
intramuscular (p=1,00). Todos os RN receberam instilação de nitra-
to de prata ocular, vitamina K intramuscular e vacina contra hepatite 
B em sala de parto. 
Em relação ao uso de métodos de alívio da dor nos procedimentos 
realizados antes da coleta de dados, apenas um RN do grupo sacaro-
se recebeu enrolamento combinado com sacarose para alívio da dor 
durante uma punção arterial. 
Cinco (6,2%) dos 80 RN foram submetidos a procedimentos dolo-
rosos entre as coletas de dados, sendo três (7,5%) do grupo posição 
canguru e dois (5,0%) do grupo sacarose. No grupo posição cangu-
ru, um RN foi submetido à punção venosa, um à punção arterial 
e outro à aspiração das vias aéreas superiores. Já no grupo sacarose, 
um RN recebeu uma punção venosa e outro foi submetido à lava-
gem gástrica. Nenhum desses RN receberam analgesia durante esses 
procedimentos.
A avaliação da dor neonatal por meio da duração da mímica facial 
(porcentagem média), mostrou que, na comparação entre os grupos, 
não houve diferença estatística (p>0,05) em nenhuma fase da coleta 
de dados (Tabela 3). Já as comparações intragrupos (análise dos da-
dos de todas as fases em um mesmo grupo) foram estatisticamente 
significativos no grupo sacarose (p<0,001) e no grupo posição can-
guru (p<0,001). 
A análise do choro, por meio da sua duração total e qualidade 
(duração do choro alto e fraco), mostra que não houve diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos quanto a duração e 
a qualidade do choro (alto e fraco) em nenhuma fase da primeira 
coleta de dados. Diferentemente, na segunda coleta de dados, a 
porcentagem média da duração total do choro foi significativa-
mente maior no grupo posição canguru (p>0,05) em todas as fases 
do procedimento, exceto no basal, em comparação com o grupo 
sacarose. Ademais, nessa segunda coleta, não houve diferença sig-
nificativa entre os grupos quanto ao percentual médio tanto de 
choro alto quanto de choro fraco dos RN em nenhuma fase do 
procedimento (Tabela 4).

Tabela 2. Características neonatais e maternas dos grupos posição 
canguru e sacarose dos participantes do estudo em uma unidade de 
alojamento conjunto.

Grupos Canguru 
(n=40)

Sacarose 
(n=40)

Valor de p

Sexo [n(%)]
   Feminino
   Masculino 

21 (52,5%)
19 (47,5%)

19 (47,5%)
21 (52,5%)

0,65*

Peso médio (g) 3.713 g 3.746 g 0,77**

Idade gestacional [n(%)] 
   > 37 semanas
   < 37 semanas

37 (92,5%)
03 (7,5%)

39 (97,5%)
01 (2,5%)

0,34*

Tipo de parto [n(%)]
   Vaginal
   Cesariana

16 (40,0%)
24 (60,0%)

15 (37,5%)
25 (62,5%)

0,81*

Duração do trabalho de 
parto (minutos)

355 491 0,34**

Fármacos utilizados no parto [n(%)]

   Bupivacaína
   Sufentanil
   Morfina

34 (85,0%)
36 (91,0%)
21 (51,4%)

35 (87,5%)
38 (94,4%)
22 (55,6%)

0,99**

*Teste Exato de Fisher ** Teste Qui Quadrado

Tabela 3. Porcentagem média e desvio padrão da duração das ações faciais dos RN agrupadas em cada fase da coleta nos grupos canguru e 
sacarose, na primeira e segunda coleta de sangue em uma unidade de alojamento conjunto. 

1a Coleta de dados 2a Coleta de dados

Grupos Canguru Sacarose Valor de
 p*

Canguru Sacarose Valor de 
p*

Fase x̄ DP x̄ DP x̄ DP x̄ DP

Basal 6,60 12,64 7,70 18,74 0,44 8,53 6,53 1,28 23,27 0,58

Tratamento 6,03 17,85 3,53 6,41 0,18 9,00 17,11 6,43 16,77 0,53

Antissepsia 7,38 17,50 6,58 13,58 0,50 14,68 1,23 9,00 18,09 0,58

T0 18,58 27,72 14,1 2,41 0,80 25,28 26,70 13,8 15,70 0,80

T15 26,80 34,28 28,50 34,13 0,67 42,15 38,21 28,15 31,17 0,12

T30 11,43 21,83 8,48 14,45 0,76 16,60 26,66 9,93 17,8 0,60

T60 12,63 28,10 10,18 22,43 0,37 15,53 29,0 7,65 17,18 0,39

T120 3,60 10,00 6,23 14,41 0,16 12,38 20,87 8,50 16,95 0,43

T180 3,79 8,62 11,80 22,00 0,18 9,80 20,34 3,33 6,43 0,24

x̄: Porcentagem média da duração das ações faciais; DP: desvio-padrão. *Teste de Mann-Whitney
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Já a comparação intragrupo mostrou que houve alterações signifi-
cativas no porcentual de choro total nos dois grupos de tratamento 
(posição canguru p=0,001 e sacarose p=0,001) e no choro alto (po-
sição canguru p=0,01 e sacarose p<0,001), predominantemente nas 
fases T0 e T15 Por outro lado, não houve diferença (p=0,45) no 
percentual médio de choro fraco entre as fases de coleta de dados no 
grupo posição canguru.
Nenhum RN apresentou alteração da frequência cardíaca durante 
as coletas de dados em ambos os grupos. Na comparação entre os 
grupos, tanto na primeira quanto na segunda punção de calcâneo, 
não houve diferença estatisticamente significativa da frequência car-
díaca, exceto na fase de tratamento da segunda punção de calcâneo 
(p=0,04) (Tabela 5).
Já a análise intragrupo, ao longo das duas coletas de dados, mostrou 
que os RN de ambos os grupos apresentaram alterações significativas 

da frequência cardíaca, sendo p=0,001, no grupo posição canguru e 
p<0,001 no grupo sacarose.
Em relação aos efeitos adversos, foram observadas diferenças entre os 
grupos apenas na  ocorrência de náusea, sendo mais frequente no gru-
po sacarose - primeira coleta (p=0,02) e segunda coleta (p=0,007).
Na primeira coleta, um (2,5%) RN do grupo posição canguru apre-
sentou náusea durante a fase basal e vômito após estabelecer a posição 
canguru. No grupo sacarose, oito RN (20%) apresentaram náusea na 
fase basal, sendo que este efeito continuou após administração de sa-
carose até o final da coleta de dados em quatro RN (10%; p=0,03). 
Na segunda coleta de dados, no grupo posição canguru, um (2,5%) 
RN apresentou náusea após estabelecer a posição canguru. No grupo 
sacarose, nove (22,5%) RN apresentaram náusea, dois (5%) regurgi-
tação e um (2,5%) vômito. Esses efeitos ocorreram, predominante-
mente, após a administração de sacarose (17,5%, sete RN; p=0,06). 

Tabela 4. Porcentagem média da duração total e da qualidade do choro dos recém-nascidos dos dois grupos, nas diferentes fases da primeira 
e segunda coleta de dados em uma unidade de alojamento conjunto. 

1ª Coleta de dados 2ª Coleta de dados

Choro Canguru Sacarose Valor de 
p*

Canguru Sacarose Valor de 
p*

x̄ DP x̄ DP x̄ DP x̄ DP

Basal Total 1,79 6,42 4,63 16,13 0,67 2,38 8,78 4,28 12,19 0,71

Alto 1,45 6,00 4,65 16,12 0,32 1,93 6,59 4,20 12,22 0,32

Fraco 0,33 2,69 0 0 0,32 0,48 3,00 0 0 0,90

Tratamento Total 1,58 10,01 0 0 0,32 3,18 11,22 1,67 10,54 0,04*

Alto 1,58 9,96 0 0 1,00 3,18 10,40 0 0 1,00

Fraco 0 0 0 0 1,00 0 0 0 0 1,00

Antissepsia Total 2,50 15,81 0,93 5,86 0,99 3,18 11,22 1,67 10,54 0,02*

Alto 2,50 15,81 0,93 7,27 1,00 4,85 15,05 0 0 1,00

Fraco 0 0 0 0 1,00 0 0 0 0 1,00

T0 Total 10,00 22,39 3,33 16,12 0,09 14,00 26,79 0,83 4,32 0,04*

Alto 9,20 22,17 3,33 16,11 0,32 13,33 26,79 0,85 4,38 0,32

Fraco 0,83 5,22 0 0 1,00 0,68 4,27 0 0 0,32

T15 Total 7,33 21,13 6 18,35 0,74 14,00 10,00 4,32 26,67 0,03*

Alto 5,65 18,78 5,18 17,89 0,49 10,97 25,13 4,32 10,15 0,32

Fraco 1,67 10,54 0 0 0,32 3,02 8,38 0 0 0,32

T30 Total 7,58 24,42 1,92 7,47 0,62 7,25 22,08 0 0 0,02*

Alto 5,50 21,15 1,90 7,43 0,32 7,25 22,07 0 0 1,00

Fraco 2,08 13,12 0 0 0,94 0 0 0 0 1,00

T60 Total 4,71 18,97 0,83 5,27 0,17 5,71 18,25 0 0 0,02*

Alto 4,58 18,17 0,83 5,22 0,32 5,70 18,25 0 0 1,00

Fraco 0,13 0,79 0 0 0,52 0 0 0 0 1,00

T120 Total 5,55 20,15 1,29 6,74 0,38 4,25 12,35 0 0 0,01*

Alto 5,55 20,16 1,30 6,79 1,00 3,98 12,33 0 0 0,32

Fraco 0 0 0 0 1,00 0,30 1,90 0 0 0,32

T180 Total 2,95 14,15 2,65 13,07 0,98 6,04 17,44 0 0 0,02*

Alto 2,93 20,73 2,58 12,85 1,00 4,57 12,78 0 0 1,00

  Fraco 0 0 0 0 1,00 1,50 9,48 0 0 1,00

x̄: porcentagem Média; DP: desvio-padrão; * p<0,05 (teste Mann-Whitney)
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DISCUSSÃO

Em relação à mímica facial, observou-se que não houve diferença 
estatística (p>0,05) entre os grupos na porcentagem da duração da 
mímica facial na primeira ou na segunda coleta dados.
Estes dados permitem afirmar que tanto a posição canguru (três mi-
nutos antes, durante e três minutos após o procedimento) quanto a 
sacarose oral a 25% (0,5 mL/kg, administrada dois minutos antes 
do procedimento) foram igualmente eficazes no alívio da dor neo-
natal decorrente de duas punções de calcâneo com intervalo de três 
horas entre elas.
Por outro lado, houve diferenças significativas na porcentagem de 
duração do choro na segunda coleta de dados, com valores maio-
res no grupo posição canguru nas seguintes fases: tratamento 
(p=0,042), antissepsia (p=0,022), T0 (p=0,004), T15 (p=0,032), 
T30 (p=0,022), T60 (p=0,022), T120 (p=0,011) e T180 (p=0,022). 
Em relação à qualidade do choro, observou-se predominância do 
choro alto no grupo posição canguru, na segunda coleta, nas mes-
mas fases citadas anteriormente: tratamento (p=0,042), antissepsia 
(p=0,022), T0 (p=0,017), T15 (p=0,017), T30 (p=0,022), T60 
(p=0,022), T120 (p=0,022) e T180 (p=0,044). 
Assim, observou-se que, a sacarose mostrou-se mais efetiva na redu-
ção do choro na segunda punção. Neste sentido, é preciso salientar 
que, como a posição canguru predispõe o RN à amamentação, para 
que ela seja mais efetiva pode ser importante permitir a amamenta-
ção à livre demanda durante o procedimento, assim, possivelmente 
os RN estariam confortáveis e chorariam menos antes do procedi-
mento doloroso. Desta forma, sugere-se estudos que testem a posi-
ção canguru em associação com amamentação à livre demanda du-
rante procedimentos dolorosos repetidos a fim de testar sua eficácia 
em relação à sacarose.
Os efeitos calmantes da sacarose podem durar mais tempo que os 
efeitos analgésicos, segundo estudo que avaliou respostas de estresse 
comportamental reduzidas durante um procedimento de manuseio 
subsequente realizado até uma hora depois18. Sendo assim, é impor-
tante ressaltar que se deve utilizar essa solução com cautela, pois não 
se sabe ao certo quais consequências o seu uso pode acarretar, além 
de ser necessária a elaboração de protocolos baseados em evidências 
para sua utilização19. 

Em ambos os grupos, a frequência cardíaca dos RN permaneceu 
dentro dos parâmetros de normalidade (93-154 bpm) em todas as 
fases da coleta de dados. Observou-se diferenças estatisticamente 
significantes entre os grupos apenas na fase tratamento da segunda 
coleta de dados (p=0,04), com frequência cardíaca maior no grupo 
sacarose em comparação com a posição canguru.  
A estabilidade da frequência cardíaca dos RN pode estar relacionada 
tanto à analgesia efetiva de ambos os tratamentos, como a inten-
sidade do estímulo doloroso provocado pela punção de calcâneo. 
Outros autores7 também verificaram a manutenção da frequência 
cardíaca durante punções de calcâneo repetidas após a administração 
de sacarose em RN hospitalizados.
Como este foi o primeiro estudo que avaliou os efeitos da posição 
canguru em procedimentos repetidos, ou seja, comparou-se me-
didas repetidas, foi necessário avaliar de forma mais detalhada os 
comportamentos intragrupos. Em relação à porcentagem média da 
mímica facial observou-se alterações significativas no grupo posição 
canguru (p<0,001, maiores em todas das fases da segunda coleta de 
dados) e no grupo sacarose, (p<0,001, maiores na segunda coleta de 
dados, nas fases basal, tratamento, antissepsia, T30 e T120).
Observou-se alterações significativas no porcentual de choro total 
(p=0,001) e choro alto (p=0,01) no grupo posição canguru (maior 
em todas as fases da segunda coleta de dados, exceto nas fases T30 e 
T120). Já no grupo sacarose, houve alterações significativas de choro 
total (p=0,001, sendo maior em todas as fases da primeira coleta, 
exceto na fase tratamento) e no choro alto (p<0,001 sendo maior 
em todas as fases da primeira coleta, exceto na fase de tratamento).
Ambos os grupos apresentaram alterações significativas na frequência 
cardíaca p=0,001 no grupo posição canguru (maior em todas as fases 
da segunda coleta de dados, exceto nas fases T0 e 130) e p<0,001 no 
grupo sacarose (maior em todas as fases da segunda coleta de dados).
Embora sejam necessários mais estudos para avaliar o uso da posição 
canguru em outros procedimentos repetidos, sabe-se que esta pode 
contribuir para o alívio da dor de diversas formas, tais como: víncu-
lo entre mãe e filho, amamentação e estabilização dos parâmetros 
fisiológicos, níveis de glicemia capilar e manutenção da temperatura 
corporal11. 
A posição canguru também é uma forma de promoção da auto-
nomia materna e da família no cuidado ao filho em momentos de 

Tabela 5. Frequência cardíaca média (bpm) dos recém-nascidos nas fases das duas coletas de dados em uma unidade de alojamento conjunto. 

1ª Coleta de dados 2ª Coleta de dados

Canguru Sacarose Valor de 
p*

Canguru Sacarose Valor de 
p*x̄ DP x̄ DP x̄ DP x̄ DP

Basal 122,90 10,10 124,80 10,20 0,54 126,10 9,70 127,40 11,10 0,96

Tratamento 126,80 9,00 130,90 10,70 0,12 127,60 9,10 134,50 14,00 0,04*

Antissepsia 126,10 8,60 128,30 9,70 0,33 127,50 11,00 132,20 13,30 0,11

T0 128,50 8,90 129,40 10,20 0,76 128,50 9,90 133,00 14,40 0,40

T15 128,50 10,40 132,20 11,60 0,11 129,70 10,80 132,90 12,50 0,27

T30 127,60 9,70 128,10 9,90 0,99 127,60 11,60 129,90 12,80 0,48

T60 126,90 9,20 125,10 10,10 0,33 128,20 10,80 127,90 11,70 0,93

T120 126,10 12,00 124,30 10,50 0,39 127,90 10,50 130,10 12,10 0,47

T180  126,20 11,50 123,80 10,10 0,33 128,70 11,30 127,30 9,40 0,57
x̄: frequência cardíaca média; DP: desvio-padrão; *p<0,05, teste Qui quadrado
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dor. No entanto, outros autores apontam que ainda existe uma baixa 
participação da família no cuidado a dor do filho RN20. Acredita-se 
que a associação do uso da posição canguru e da amamentação em 
livre demanda possa contribuir para redução do choro nas fases de 
dor aguda (T0 e 15), pois a amamentação já se mostrou efetiva no 
alívio da dor neonatal21. A presença de efeitos adversos como náusea 
e vômito foi mais frequente no grupo sacarose na primeira (p=0,02) 
e segunda coletas (p=0,007). A náusea ocorrida durante a fase basal, 
especialmente antes da administração da sacarose na primeira coleta 
de dados, pode estar associada ao processo de nascimento. 
Embora os efeitos adversos associados ao uso da sacarose oral não te-
nham sido graves, a dose administrada precisa ser revista como uma 
tentativa de reduzir tais efeitos. Da mesma forma, outros autores 
apontam a necessidade de outros estudos para definir a dose de saca-
rose a ser administrada quando não associada com outros métodos 
de alívio da dor22. A administração oral de 0,1 mL de sacarose a 25% 
associada à sucção não nutritiva (chupeta) dois minutos antes da 
punção de calcâneo promoveu alívio da dor neonatal nos primeiros 
30 e 60 segundos após o procedimento doloroso em RN entre 24 e 
42 semanas de idade gestacional22. Assim, recomenda-se a realização 
de estudos que associem o uso da sacarose com outros tratamentos 
não farmacológicos, a fim de se obter analgesia efetiva com doses 
menores do que aquela utilizada no presente estudo no sentido de 
minimizar os efeitos adversos. 
Estudos com RN no período de transição para a vida extrauterina 
podem ser difíceis de serem interpretados, pois, além das trans-
formações fisiológicas, os RN podem estar expostos a ambiente 
iluminado, ruidoso, com odores diferentes e alteração de tempera-
tura23. Em termos práticos, destaca-se a importância de respeitar a 
vontade do RN para amamentação durante o procedimento dolo-
roso e o auxílio ao binômio que apresentar dificuldade para iniciar 
a amamentação.
Embora exista o aumento do conhecimento da equipe de enfermagem 
sobre dor e formas de tratamento da dor neonatal24 e grande avanço 
na Educação em Saúde e na promoção dos cuidados voltados para o 
desenvolvimento do RN, tendo em conta a participação da família, 
observa-se a necessidade de maior inserção da família nos cuidados à 
analgesia neonatal no cotidiano dos cuidados de enfermagem.
Assim, é necessário fortalecer as tecnologias educacionais voltadas 
para a equipe de saúde, família e comunidade, a fim de garantir a 
correta analgesia neonatal com as evidências disponíveis na atuali-
dade25, colaborando com a divulgação dos estudos e melhoria da 
assistência de enfermagem ao RN.
Para isso, o tratamento da dor não deve incluir somente estratégias far-
macológicas e não farmacológicas, mas também o engajamento tanto 
dos pais, quanto dos profissionais, levando em consideração as suas 
experiências, sentimentos e anseios para o momento do procedimento 
em si, para que aconteça esse fortalecimento na educação em saúde26.
As limitações deste estudo incluem a impossibilidade de cegar o 
pesquisador e codificadores durante a coleta de dados e análise das 
imagens, devido à natureza da posição canguru, a falta de um quarto 
privado para a coleta de dados, expondo os RN a estímulos ambien-
tais (ruído ambiente e movimentação de pessoas), e as coletas de da-
dos realizadas no período noturno pela dificuldade técnica de obter 
imagens adequadas. É primordial a continuidade dos estudos relati-
vos à analgesia neonatal envolvendo a sacarose e a posição canguru 

especialmente em procedimentos repetidos e naqueles que possam 
estar relacionados ao maior período de dor e estresse no RN.
Levando em consideração que as duas intervenções tiveram a mesma 
eficácia no desfecho principal (mímica facial), acredita-se que a po-
sição canguru seja mais eficiente, pois não envolve gastos materiais 
como a sacarose (produção da sacarose e seringa para administra-
ção). Assim, recomenda-se a implementação da posição canguru ou 
da sacarose para analgesia do RN exposto a duas coletas de sangue 
repetidas. Aconselha-se reservar o uso da sacarose como analgesia 
para os casos em que não seja possível utilizar a posição canguru, 
pois este método promove a participação e autonomia da mãe/famí-
lia no cuidado ao filho e é isento de custos e efeitos adversos.

CONCLUSÃO
 
Os resultados permitem concluir que a posição canguru, realizada 
três minutos antes, durante e após a punção de calcâneo e a sacaro-
se, administrada por via oral dois minutos antes de duas coletas de 
sangue (intervalo de 3 horas entre elas), foram igualmente eficazes 
para promover alívio da dor em neonatos por meio da observação da 
mímica facial. No entanto, devido aos efeitos adversos da sacarose, 
recomenda-se que seja privilegiado o uso da posição canguru sempre 
que possível. 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A avaliação inadequada da 
dor em recém-nascidos prematuros (RNPT) é um problema per-
sistente. A avaliação precisa da dor é um dos principais desafios 
para profissionais de saúde nas Unidades de Terapia Intensiva 
Neonatais (UTIN). O objetivo deste estudo foi verificar a as-
sociação entre a Escala de Dor Neonatal (Neonatal Infant Pain 
Scale - NIPS) e o Perfil da Dor do Bebê Prematuro - Revisado 
(Premature Infant Pain Profile Revised - PIPP-R), assim como a 
consistência interna e a confiabilidade inter-avaliadores na aferi-
ção da dor durante a aspiração do RNPT. 
MÉTODOS: Estudo transversal prospectivo com RNPT de bai-
xo peso ao nascer (<2500 g), hemodinamicamente estáveis, com 
mínima ou nenhuma sedação, sob ventilação mecânica, apresen-
tando pressão positiva contínua nas vias aéreas, oxigênio na cânula 
nasal ou ar ambiente, e precisando de aspiração durante a inter-
nação na UTIN no período de 2019 a 2020. Os RNPT foram 
avaliados durante três diferentes procedimentos de aspiração: sem 
intervenção (1), toque gentil (2) e administração de sacarose (3). 
Os instrumentos NIPS e PIPP-R foram aplicados durante a avalia-
ção. A consistência interna foi determinada pelo alfa de Cronbach, 
a confiabilidade pelo coeficiente de associação intraclasse e a vali-
dade concorrente pelo teste de associação de Spearman.

Confiabilidade e consistência interna na avaliação da dor neonatal de 
prematuros durante o procedimento de aspiração traqueal: estudo 
prospectivo 
Reliability and internal consistency in the assessment of neonatal pain in preterm infants during 
tracheal aspiration: prospective study 
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DESTAQUES
• Medidas de confiabilidade entre duas escalas para avaliar a dor em bebês prematuros.
• As escalas NIPS e PIPP-R foram sensíveis para a identificação da dor.
• Alta confiabilidade para a escala NIPS e confiabilidade moderada para a escala PIPP-R.  
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RESULTADOS: Foram avaliados 50 RNPT que necessitaram 
de aspiração traqueal. A NIPS e a PIPP-R mostraram consistên-
cia interna alta (Cronbach α: 0,824) e moderada (Cronbach α: 
0,655), respectivamente. A confiabilidade inter-avaliadores foi 
excelente em todos os procedimentos de aspiração para NIPS 
(1: 0,991, 2: 0,987 e 3: 0,993) e PIPP-R (1: 0,997, 2: 0,986, 
e 3: 0,977). A validade concorrente foi observada apenas para 
aspiração sem intervenção. 
CONCLUSÃO: Embora a NIPS possa ter melhor utilidade clí-
nica do que o PIPP-R, ambos os instrumentos apresentaram boa 
consistência interna e confiabilidade inter-avaliadores, e podem 
ser usados para avaliar a dor durante a aspiração em RNPT.
Descritores: Dor, Medição da Dor, Recém-Nascido Prematuro. 

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Inadequate pain asses-
sment in preterm infants (PI) is a persistent problem. Currently, 
a precise pain assessment is one of the main challenges for health 
professionals in the intensive care units (NICU). The objective 
of this study was to verify the correlation between the Neonatal 
Infant Pain Scale (NIPS) and Premature Infant Pain Prole - Revi-
sed (PIPP-R), internal consistency, and inter-evaluator reliability 
on pain assessment during aspiration in PI. 
METHODS: Prospective observational study with low birth weight 
PI (< 2500 g), hemodynamically stable, minimal or no sedation, 
under mechanical ventilation, continuous positive airway pressure, 
nasal cannula oxygen, or ambient air, and needing aspiration during 
hospitalization in the neonatal intensive care unit in the period from 
2019 to 2020. PI were evaluated during three different aspiration 
procedures: without intervention (1), using gentle touch (2), and 
using sucrose (3).   NIPS and PIPP-R instruments were applied, 
while internal consistency was determined using Cronbach’s alpha, 
reliability using the intraclass correlation coefficient, and concurrent 
validity using Spearman’s correlation coefficient. 
RESULTS: Fifty PI requiring tracheal aspiration were evaluated. 
NIPS and PIPP-R showed high (Cronbach α: 0.824) and mode-
rate (Cronbach α: 0.655) internal consistency. Inter-evaluation 
reliability was excellent in all aspiration procedures for NIPS (1:  
0.991, 2: 0.987, and 3: 0.993) and PIPP-R (1: 0.997, 2: 0.986, 
and 3: 0.977). Concurrent validity was observed only for aspira-
tion without intervention. 
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CONCLUSION: Although NIPS may have better clinical uti-
lity than PIPP-R, both instruments presented good internal 
consistency and inter-evaluator reliability and may be used for 
assessing pain during aspiration in PI.
Keywords: Pain, Pain Measurement, Preterm Infant.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a 
dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, 
ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou po-
tencial. Além disso, a exposição repetida à dor pode causar danos 
permanentes no curto e longo prazo (por exemplo: irritabilidade, 
distúrbios do sono, hipersensibilidade a estímulos dolorosos e pro-
blemas cognitivos)1,2. 
Recém-nascidos prematuros (RNPT) muitas vezes requerem cuida-
dos e procedimentos invasivos em Unidades de Terapia Intensiva 
Neonatais (UTIN), que podem causar dor e estresse4-6. Um estudo7 

observou que 50 RNPTs sofreram 643 procedimentos dolorosos 
agudos durante a internação na UTIN (ou seja, 23 procedimentos 
dolorosos por dia). Além disso, os profissionais de saúde consideram 
a aspiração das vias aéreas o procedimento mais frequente e doloroso 
para lactentes7-10.
Dentre os procedimentos que causam dor na fisioterapia respirató-
ria, a aspiração é o procedimento fisioterapêutico mais comum e o 
que mais causa dor ao recém-nascido (RN) (72,7%)10. Em meio aos 
procedimentos dolorosos e invasivos realizados ao longo da interna-
ção, observados em um estudo, verificou-se uma média de 6,6 pro-
cedimentos por dia de internação do RN, com uma média de 27,9 
por internação. Os procedimentos mais frequentes são punções de 
calcâneo (36.1%), aspiração de vias aéreas (26,3%) e punção venosa 
para coleta de exames (9%)7.
A avaliação da dor é um desafio ao se lidar com lactentes, uma vez 
que é comumente expressa por meio de verbalização. Como os be-
bês ainda não conseguem verbalizar, a dor é avaliada pela observação 
de respostas fisiológicas, hormonais e comportamentais1. Além dis-
so, um instrumento padrão ouro para avaliar com precisão a dor em 
lactentes ainda não foi identificado na prática clínica4. A Academia 
Americana de Pediatria recomenda o uso de instrumentos confiáveis 
para classificar e controlar adequadamente a dor em lactentes11. 
No entanto, a escolha de um método válido, confiável, que seja um 
instrumento viável e prático para avaliação da dor tem sido um de-
safio.11 Embora mais de 40 instrumentos estejam disponíveis para 
avaliação da dor em lactentes, poucos são usados regularmente nas 
UTIN, como o Premature Infant Pain Profile (PIPP) e Neonatal In-
fant Pain Scale (NIPS)3, 12. 

Um estudo5 comparou quatro instrumentos validados para avaliação 
da dor no RNPT e sugeriu que o PIPP e a NIPS tiveram boa utili-
dade clínica e foram a melhor escolha para avaliar a dor em RNPT 
submetidos à coleta de sangue por punção de calcâneo. Além disso, 
não foram encontrados estudos que investigam a comparação da 
aplicabilidade dos referidos instrumentos durante o procedimen-
to de aspiração em RN4. Portanto, este estudo teve como objetivo 
verificar a associação entre a NIPS e o PIPP-Revisado (PIPP-R), a 
consistência interna e confiabilidade e concordância entre avalia-
dores durante a aspiração em RNPT. Acredita-se que os resultados 

ajudarão os profissionais de saúde escolher e utilizar instrumentos 
adequados para avaliar a dor em RN.

MÉTODOS

A declaração STROBE (Strengthening the Reporting of Observational 
Studies in Epidemiology) foi usada para relatar adequadamente todas 
as informações importantes constantes neste manuscrito13.
Trata-se de um estudo transversal prospectivo que incluiu RNPT 
de baixo peso ao nascer de ambos os sexos, internados na UTIN 
de um hospital e maternidade público na cidade de Goiânia, sendo 
que a coleta de dados ocorreu no período de março de 2019 a ju-
nho de 2020. Esse hospital e maternidade foi reformado e reinau-
gurado em 2012, desde então é referência em assistência ao parto 
e nascimento de baixa e media complexidade, contando com 10 
leitos de UTIN, 10 leitos de UCIN (Unidade de Cuidados Inter-
mediários) e 5 leitos de cuidado Canguru. O perfil dos RNs era, 
em sua maioria, de prematuros. 
Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: RNPT (idade ges-
tacional [IG] entre 26 e 36 semanas e 5 dias); baixo peso ao nascer (< 
2500 g); estabilidade hemodinâmica; sedação mínima (< 0,3 µg/kg 
de fentanil) ou sem sedação; sob ventilação mecânica; pressão posi-
tiva contínua nas vias aéreas (CPAP); oxigênio da cânula nasal ou ar 
ambiente; monitoramento cardíaco e respiratório; sem desconforto 
respiratório ou dessaturação de oxigênio; e necessidade de aspiração 
durante a internação na UTIN. Bebês com síndromes genéticas, 
malformações maiores ou infecções congênitas foram excluídos. 
Inicialmente, os RNPT de baixo peso internados na UTIN foram 
identificados por meio de uma busca ativa de prontuários médicos. 
Em seguida, os pais ou responsáveis foram contatados dentro da 
unidade para uma entrevista. Devido à complexidade do estudo, 
muitos pais ou responsáveis solicitaram a leitura em conjunto do 
termo de consentimento informado, que foi assinado após o escla-
recimento de todas as dúvidas. As variáveis quantitativas referentes 
às principais características dos RNPT (por exemplo: tipo de parto, 
peso ao nascer, Apgar no primeiro e quinto minutos e complicações 
de saúde após o nascimento) foram coletadas por meio de um for-
mulário padronizado. O estudo seguiu as diretrizes e normas regu-
lamentadoras para pesquisas envolvendo seres humanos (resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde) e foi aprovado pelo comitê 
de ética em pesquisa do Hospital e Maternidade Dona Íris (CAAE: 
2.894.555). 
Os RNs que atenderam aos critérios de elegibilidade foram subme-
tidos a três procedimentos com pelo menos 48 horas de intervalo 
entre eles: um sem intervenção e dois com intervenções (toque suave 
e sacarose). Intervenções não foram permitidas em menos de cinco 
minutos antes da aspiração, e gravações com qualidade adequada fo-
ram realizadas 30 segundos antes dos procedimentos para observar a 
expressão e os movimentos dos membros de bebês. O procedimento 
de aspiração durou de 60 a 90 segundos, enquanto o tempo de re-
cuperação após a aspiração durou 30 segundos, conforme protocolo 
da UTIN. Uma pessoa sem conhecimento técnico na área da saúde 
editou todas as vozes antes da análise dos dados para eliminar o viés. 
Para as intervenções de alívio da dor foi realizado o toque suave, 
escolhido por ser um método não farmacológico bastante eficaz, 
utilizado para aliviar a dor e acalmar o bebê. É um método de fá-
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cil aplicação, que consiste em colocar uma mão sobre a cabeça e a 
outra mão sobre o abdome do recém-nascido. A sacarose 25% foi 
escolhida por ser uma intervenção efetiva para o alívio da dor aguda 
em RNPT14-16. Baseado em um estudo16, a solução foi manipulada 
e administrada 0,5mL de sacarose a 25% por kg de peso do RNPT, 
por meio de uma seringa desprovida de agulha. 
Como instrumentos de avaliação da dor foram utilizadas duas esca-
las validadas, a NIPS e o PIPP-R. As escalas foram pontuadas por 
duas avaliadoras independentes. As avaliadoras possuíam experiên-
cia clínica em Terapia Intensiva Neonatal de aproximadamente 10 
anos e  formação acadêmica de mestrado.
A NIPS foi desenvolvida com base na Escala de Dor do Hospital In-
fantil de Eastern Ontario para lactentes >24 semanas e sem compro-
metimento neurológico. Trata-se de um instrumento multidimen-
sional, de fácil compreensão e clinicamente aplicável para avaliar a 
dor em RNP e RN a termo. A NIPS avalia seis variáveis referentes 
à resposta comportamental a procedimentos dolorosos agudos: ex-
pressão facial, choro, respiração padrões, braços, pernas e estado de 
excitação. Em cada variável há dois itens que devem ser pontuados 
de 0 a 1 (exceto a variável choro, que possui três itens e deve ser 
pontuada de 0 a 2). O instrumento foi adaptado e traduzido para a 
língua portuguesa17-19. 
O PIPP-R é um instrumento multidimensional que avalia a dor 
aguda em RNP e RN a termo, e é uma das poucas escalas que possui 
ajustes métricos para prematuridade, utilizando a idade gestacional 
como escore. O PIPP-R analisa sete indicadores relacionados ao 
comportamento (ações faciais: protuberância da sobrancelha, con-
tração dos olhos e sulco nasolabial), fisiológicos (frequência cardíaca 
e saturação de oxigênio) e fatores contextuais (IG e estado compor-
tamental basal). Além disso, classifica a intensidade da dor de acordo 
com um escore de leve, moderada ou intensa. Um estudo traduziu e 
adaptou este instrumento para o português em 201320,21. 
Os itens fisiológicos e comportamentais são pontuados em uma es-
cala de quatro pontos (0 a 3), afetando as mudanças em cada item 
dos valores da linha de base. Em contraste, os fatores contextuais são 
pontuados no início da avaliação da dor (antes de tocar o RN). Di-
ferentes fatores comportamentais e fisiológicos recebem pontuações 
em ordem crescente de acordo com 6 mudanças da linha de base; 
os fatores contextuais são pontuados em ordem decrescente para ex-
plicar diferenças fisiológicas relacionadas à prematuridade. Portanto, 
a pontuação máxima é 21 pontos para prematuros (28 semanas de 
IG) e 18 para bebês a termo20,21. 
A versão original do PIPP-R foi recentemente revisada e traduzida 
para o português para simplificar seu uso18. Embora os itens tenham 
sido mantidos, a pontuação do PIPP-R foi alterada: os itens contex-
tuais são pontuados apenas se forem observadas alterações no outro 
item. O escore total também varia de 0 a 21 pontos, e a dor é classi-
ficada como “não” ou “leve” (de 0 a 6), “leve a moderada” (de 6 a 12 
pontos) e “moderada a grave” (> 12)21.

Análise estatística 
Na análise descritiva foram calculadas as médias e desvio padrão 
(DP) mediano, valores mínimos e máximo para as variáveis contí-
nuas e frequências absoluta e relativa para as variáveis discretas.
Os dados foram analisados no software SPSS (IBM Corp, USA, ver-
são 23.0), e a significância estatística foi fixada em 5% (p < 0,05). O 

coeficiente de associação intraclasse (ICC) avaliou a confiabilidade 
inter-avaliador dos resultados da percepção da dor usando NIPS e 
PIPP-R. O ICC foi calculado para os escores individuais e médios, 
e o alfa de Cronbach avaliou a consistência interna dos instrumen-
tos. Os resultados do ICC foram considerados excelentes (>0,90), 
bons (0,90 a 0,75), moderados (0,50 a 0,75) ou baixos (< 0,50)19. 
O teste de Kolmogorov-Smirnov verificou a normalidade dos dados. 
Testes não paramétricos usados desde os resultados da avaliação da 
dor mostraram uma distribuição não normal. Foi utilizado o teste 
de associação de Spearman para avaliar a associação entre os instru-
mentos NIPS e PIPP-R.

RESULTADOS

Cinquenta RNPT (26 do sexo feminino) com IG média de 28 se-
manas (24,42 a 35,41) e peso médio ao nascimento de 1050 g (595 
a 2225 g). Destes, 41% estavam em uso de ventilação mecânica in-
vasiva, 37% em CPAP nasal e 22% em oxigenoterapia (Tabela 1). 
Foram avaliadas 150 gravações, e cada RNPT foi registrado em três 
situações (aspiração sem intervenção, aspiração com o toque suave e 
aspiração com a sacarose). As pontuações das medianas durante os 
procedimentos de aspiração na escala NIPS foram, respectivamente, 
de 4,27 (3,49 a 5,09) quando a aspiração foi realizada sem interven-
ção, 3,14 (2,47 a 3,81) com toque suave e 2,19 (1,57 a 2,81) com 
sacarose. Enquanto na escala PIPP-R as pontuações foram 10,04 
(8,92 a 11,16) sem intervenção, 8,53 (7,74 a 9,32) com toque, e 7 
(6 a 8) com sacarose. A confiabilidade entre avaliadores para NIPS 
foi de 0,983 (sem intervenção), 0,975 (toque suave) e 0,985 (saca-
rose). A confiabilidade para o A PIPP-R foi de 0,995 (sem interven-
ção), 0,973 (toque suave) e 0,955 (sacarose) (Figura 1). 

Estudo piloto (n=10)

1º filmagem 
Aspiração sem 

intervenção

2º filmagem 
Aspiração com 

toque gentil

Excluídos (n=2)

Mães não localizadas 
para assinar o TCLE (n=5)
Alta da UTIN (n=7)
Óbitos (n=6)
Sem continuidade (n=5)

3º filmagem 
Aspiração com 

sacarose

Foram incluídos no estudo 85 RNPT que 
atenderam aos critérios de inclusão

50 RNPT foram considerados elegíveis e foram 
submetidos ao procedimento de aspiração

As filmagens foram editadas por uma terceira pessoa

NIPS e PIPP-R foram usadas para pontuar a 
dor por duas fisioterapeutas: A e B

Análises estatísticas usando o software estatístico SPSS 23.0

Figura 1. Fluxograma do desenho do estudo. Goiânia, Goiás, 2020.
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O alfa de Cronbach geral indica que os instrumentos NIPS e PI-
PP-R apresentaram consistência interna de 0,824 e 0,655, respec-
tivamente. O coeficiente de associação de Spearman entre os ins-
trumentos NIPS e PIPP-R foi significativo apenas para o primeiro 
procedimento de aspiração (r = 0,668 para o avaliador A e r = 0,660 
para avaliador B; todos valor de p < 0,001, Figura 2). 

DISCUSSÃO 

Este estudo forneceu medidas de confiabilidade entre dois instru-
mentos de avaliação da dor em RNPT durante um procedimen-
to doloroso. Foram avaliadas a associação entre NIPS e PIPP-R, a 

consistência interna e a confiabilidade inter-avaliadores durante os 
procedimentos de aspiração em RNPT. Ambos os instrumentos fo-
ram sensíveis na identificação da dor, o que ficou evidente durante 
aspiração sem intervenção. Além disso, foram apresentados escores 
mais baixos ao usar sacarose e toque suave do que sem intervenção. 
A identificação de instrumentos confiáveis ajudará os profissionais 
de saúde a melhorar manejo da dor e qualidade do cuidado para be-
bês vulneráveis. Este estudo comprovou uma pesquisa21 que validou 
a versão brasileira do PIPP-R e mostrou que os escores responderam 
a procedimentos dolorosos e a diferentes estratégias de alívio. 
Um outro estudo23 avaliou a dor usando o PIPP em 109 RNs du-
rante a coleta de sangue do calcanhar e observou menor risco de 
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dor moderada a intensa naqueles que receberam combinações de 
sucção, leite materno e aconchego do que em RNs que receberam 
cuidados de rotina. No presente estudo, a dor foi classificada como 
moderada em todos os procedimentos, apesar da baixa pontuação 
total do PIPP-R. 
Os resultados evidenciaram alta confiabilidade e consistência interna 
na escala NIPS e moderada confiabilidade e consistência interna na 
escala PIPP-R. Em um estudo observacional6 foram avaliadas, quan-
to à validade, quatro escalas (NFCS, DAN, NIPS, PIPP) na avalia-
ção da dor durante a coleta de sangue do calcanhar de 111 bebês 
prematuros, e foi observado que as quatro escalas apresentavam alta 
confiabilidade e consistência interna. Não foi encontrado nenhum 
estudo que avaliasse escalas de dor neonatal durante o procedimento 
de aspiração.
Uma pesquisa24, ao avaliar 90 RNs prematuros e termos em venti-
lação mecânica invasiva, obtiveram resultados semelhantes aos da 
presente pesquisa, nos quais o alfa de Cronbach das três escalas foi 
um escore aceitável, assim, fornecendo evidências para uma boa 
confiabilidade entre as escalas N-PASS, NIAPAS e PIPP-R para 
neonatos em ventilação mecânica. No entanto, a consistência inter-
na das escalas N-PASS e da NIAPAS foi maior do que a PIPP-R. A 
razão poderia ser explicada pelas pequenas diferenças nos números 
e graduação dos indicadores comportamentais ou fisiológicos, além 
do fator contextual e idade gestacional, que afetam a consistência 
interna na PIPP-R 21. 
Em um estudo21, para adaptação e validação da escala PIPP-R no 
Brasil, três enfermeiros avaliaram dois conjuntos de dados de es-
tudos randomizados para avaliação da dor em RN utilizando a 
escala PIPP. Os enfermeiros indicaram que era necessário um trei-
namento adicional sobre a pontuação da PIPP-R e a importância 
de estabelecer um estado comportamental de base antes de manu-
sear o bebê, muitas vezes uma etapa que havia sido esquecida por 
eles21. Esse achado foi semelhante a outros estudos de propriedades 
psicométricas, uma vez que não foi demonstrada uma maior con-
sistência interna da PIPP-R, principalmente quando comparado 
com a escala NIPS9.
Na tentativa de facilitar a utilização do instrumento de avaliação da 
dor pelos profissionais a versão original da escala PIPP foi recente-
mente revisada (PIPP-R) e apesar da manutenção dos indicadores, 
o método de pontuação foi modificado nos indicadores saturação 
de oxigênio, atividade facial (arqueamento de sobrancelha, olhos 
apertados e sulco nasolabial), estado comportamental basal e IG21. 
Estudos mostraram validade de construto, validade convergente e 
alta associação entre as pontuações da escala PIPP-R e PIPP para 
diferentes estratégias de alívio da dor, como, por exemplo, glicose, 
glicose associada à sucção e leite materno ordenhado. Bem como 
para diferentes procedimentos como punção de calcanhar e venosa 
em bebês a termo e prematuros22,25.
Na PIPP-R a pontuação dos indicadores estados comportamental 
e IG foram alteradas a fim de minimizar os efeitos das pontuações 
altas com base nas características da linha de base antes do evento 
doloroso21. Portanto, a PIPP-R considera a IG e o estado compor-
tamental como variáveis modificadoras da resposta à dor em vez de 
variáveis contextuais específicas do bebê. Na presente pesquisa utili-
zou-se a versão revisada a fim de facilitar a compreensão e avaliação 
da dor durante a aspiração em RNP.

Este estudo identificou uma alta confiabilidade entre avaliadores 
para NIPS e PIPP-R, com ICC maiores que 0,9022 . Os achados 
corroboram os resultados encontrados em um estudo19, o qual reali-
zou a adaptação transcultural da NIPS no Brasil e apresentou exce-
lente confiabilidade entre observadores. Em um estudo prospectivo 
cruzado, 202 bebês hospitalizados divididos em três grupos de idade 
gestacional (26-31, 32-36 e > 37semanas) em três UTIN diferentes, 
foram avaliados por 195 enfermeiras à beira leito durante proce-
dimentos dolorosos. Observou-se alto grau de concordância entre 
os avaliadores especialistas em PIPP-R e enfermeiras na avaliação 
durante procedimento doloroso (0,92) e não doloroso (0,87), suge-
rindo que o instrumento é apropriado, confiável e consistente com 
todos os bebês com mais de 26 semanas de IG na UTIN durante a 
avaliação em tempo real25.
A escala NIPS Brasil apresentou excelente confiabilidade inter-ob-
servador e intra-observador, gerando coeficientes semelhantes aos da 
versão da escala original. A consistência interna da NIPS foi satis-
fatória (alfa de Cronbach de 0,762) na avaliação da dor de 60 RN 
durante a vacinação19. Uma alta consistência interna da NIPS foi 
encontrada no presente estudo. A NIPS é um instrumento validado 
com resultados psicométricos bem estabelecidos, alta confiabilidade 
entre avaliadores, consistência interna e validade concorrente para 
avaliação da dor em RN. No entanto, pode não ser sensível para 
avaliar o comportamento dos bebês que necessitam de cuidados in-
tensivos. A validade concorrente entre NIPS e o NIAPAS (Neonatal 
Infant Acute Pain Assessment Scale) na avaliação de 34 RN submeti-
dos a 60 procedimentos dolorosos mostrou os seguintes resultados: 
coleta de sangue do calcanhar: 0,751; aspiração: 0,873, respectiva-
mente26. No presente estudo, os achados psicométricos foram satis-
fatórios para o instrumento NIPS.
Em um estudo que analisou quatro escalas (NFCS, DAN, NIPS, 
PIPP) na avaliação da dor de RNPT durante a coleta de sangue, 
observou-se diferença entre o escore médio das quatro escalas de uti-
lidade clínica. As pontuações médias de utilidade clínica de PIPP 
foram significativamente superiores às pontuações da NFCS e DAN 
(p<0,05), mas não foi superior ao NIPS (p>0,05)6. No presente es-
tudo, observou-se que houve associação significativa entre as esca-
las NIPS e PIPP-R somente na primeira condição, o que pode ter 
ocorrido é que na primeira condição a aspiração foi realizada sem 
nenhuma intervenção não farmacológica, sendo assim a dor foi mais 
evidente e mais facilmente avaliada.
Em outro estudo6, os enfermeiros consideraram o instrumento PIPP 
de fácil aplicação e preciso, enquanto a NIPS foi aplicada mais ra-
pidamente, provavelmente porque os itens eram fáceis de lembrar e 
avaliar. Na rotina da UTIN, os médicos preferem um instrumento 
para avaliação da dor que é fácil de usar e tem boa viabilidade clíni-
ca6. No presente estudo não foi analisado o tempo de aplicação das 
escalas, no entanto as duas escalas foram consideradas pelas avaliado-
ras de fácil compreensão e aplicabilidade.
Neste estudo, a escala NIPS pareceu ter melhor viabilidade e apli-
cabilidade clínica quando comparada à escala PIPP-R, uma vez que 
seus escores são de fácil entendimento e mais sucintos, embora a 
escala NIPS não mensure a intensidade da dor. 
O presente estudo possui pontos fortes relacionados ao desenho do 
estudo, o fato das avaliadoras serem profissionais especialistas e com 
vasta experiência em Fisioterapia Neonatal, além de ter utilizado 
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dois instrumentos validados e bastante utilizados na prática clínica. 
No entanto, apresentou a limitação de não ter avaliado a confia-
bilidade inter-avaliador, assim como a preferência dos profissionais 
que atuam na UTIN quanto à aplicabilidade dos instrumentos na 
prática. Além disso, o estudo forneceu evidências que contribuirão 
para melhora da assistência na UTIN, uma vez que auxilia os pro-
fissionais de saúde na escolha e utilização das escalas de avaliação da 
dor, consequentemente no manejo adequado. 

CONCLUSÃO 

Portanto, escolher uma medida válida, confiável, viável e prática au-
xilia os profissionais de saúde a fazer um melhor controle da dor, 
melhorando a qualidade de assistência ao paciente, especialmente de 
RNPs, que são mais vulneráveis. As escalas apresentaram boa con-
fiabilidade, consistência interna e confiabilidade inter-avaliadores, 
sendo assim, sugere-se que tanto a PIPP-R quanto a NIPS têm boa 
validade clínica e são uma boa escolha para avaliar a dor de bebês 
prematuros durante o procedimento de aspiração. 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor é composta por múlti-
plas dimensões e pode afetar entre 10% e 30% das mulheres com 
câncer de mama. Este estudo avaliou a dor física, emocional, so-
cial e espiritual de mulheres com câncer de mama atendidas em 
um complexo hospitalar de referência em Pernambuco. 
MÉTODOS: Foi realizado um estudo observacional, descriti-
vo e transversal com 43 mulheres com diagnóstico de câncer de 
mama e tratamento iniciado. A dor e suas dimensões foram ava-
liadas por meio da Escala Visual Numérica (EVN), da Edmonton 
Symptom Assessment Scale (ESAS-r), de parte da versão brasileira 
do questionário McGill (Br-MPQ), além da Escala de Bem-Estar 
Espiritual (SWBS) e de um questionário contemplando dados 
clínicos e sociodemográficos.
RESULTADOS: A maioria (79,07%) das mulheres relatou algu-
ma dor no momento da entrevista, com média da intensidade de 
dor moderada (5,28 ± 3,54). As expressões mais utilizadas para 
descrever a dor foram: fatigante (78,57%), nauseante (57,14%), 
castigante (47,62) e sufocante (42,86%). O impacto da dor na 
vida diária afetou os subitens: sono (67,44%), higiene pessoal 
(44,18%), locomoção (48,83%), apetite/alimentação (32,56%); 
no contexto social 55,81% das entrevistadas relataram algum 
grau de perda no trabalho, 67,44% em atividades de lazer, 
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74,91% em atividades domésticas e 9,30% aposentaram-se ante-
cipadamente. Os escores espirituais/existenciais/religiosos foram, 
em sua maioria, positivos. 
CONCLUSÃO: Queixas físicas, emocionais, sociais e espirituais 
estiveram presentes em mulheres com câncer de mama, indican-
do a necessidade de abordagem precoce da dor pelos profissionais 
de saúde.
Descritores: Cuidados paliativos, Espiritualidade, Neoplasias da 
mama, Relação médico-paciente, Saúde da mulher.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain is composed of 
multiple dimensions and can affect between 10% and 30% of 
women with breast cancer. This study evaluated physical, emo-
tional, social, and spiritual pain components of women with 
breast cancer treated in a reference hospital complex in Pernam-
buco, Brazil.
METHODS: An observational, descriptive, and cross-sectio-
nal study was conducted with 43 women diagnosed with breast 
cancer and treatment started. Pain and its dimensions were 
assessed by using Numerical Rating Scale (NRS), Edmonton 
Symptom Assessment Scale (ESAS-r), part of the Brazilian ver-
sion of McGill questionnaire (Br-MPQ), Spiritual Well-being 
Scale (SWBS) and a questionnaire for clinical and sociodemo-
graphic data. 
RESULTS: The majority (79.07%) of women reported some 
pain at the time of the interview, with a mean of moderate 
pain intensity (5.28 ± 3.54). The most used expressions to 
describe the pain were: tiring (78.57%), nauseating (57.14%), 
acute (47.62) and suffocating (42.86%). The impact of pain 
on daily life affected the sub-items: sleep (67.44%), perso-
nal hygiene (44.18%), locomotion (48.83%), appetite/food 
(32.56%); in the social context 55.81% of the interviewees 
reported some degree of loss in work, 67.44% in leisure ac-
tivities, 74.91% in domestic activities and 9.30% had early 
retirement. The spiritual/existential/religious scores were 
mostly positive. 
CONCLUSION: Physical, emotional, social and spiritual com-
plaints were present in women with breast cancer and indicates 
the need for an early approach to pain by health professionals, 
especially physicians.
Keywords: Breast neoplasms, Palliative care, Physician-patient 
relations, Spirituality, Women’s health. 
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INTRODUÇÃO

Estimativas indicam que em 2020 o Brasil terá 66.280 novos casos 
de tumores malignos de mama, com um risco estimado de 61,61 
casos por 100.000 mulheres. No estado de Pernambuco, estão es-
timados 2.390 casos1,2. De acordo com dados da American Cancer 
Society, que também se aplicam à realidade brasileira, aproximada-
mente 1 em cada 8 mulheres que vivem até 75 anos serão diagnos-
ticadas com a doença3.
Há fatores relacionados a um maior risco de desenvolver câncer de 
mama, incluindo: sexo feminino, avanço da idade, excesso de peso e 
obesidade após a menopausa, consumo de álcool, tabagismo, seden-
tarismo, maior consumo de gordura, menarca precoce (antes dos 12 
anos), menopausa tardia (após os 55 anos), primeira gravidez após 
os 30 anos, nuliparidade (não ter tido filhos), uso prolongado (mais 
de 5 anos) de contraceptivos orais e terapia de reposição hormonal 
pós-menopausa, exposição prévia à radiação ionizante e mutações 
genéticas BRCA-1/BRCA-23,4. A avaliação é um desafio no manejo 
da dor. Para sua medição, são considerados o relato da paciente, o 
conhecimento do caso clínico, a avaliação das características e a re-
percussão nas atividades diárias5.
A literatura sobre o tema recomenda o uso de escalas validadas que 
medem aspectos da dor isolados ou associados a variáveis não re-
lacionadas à dor para atingir resultados. Um estudo realizado com 
400 mulheres portadoras de câncer de mama avaliou a influência 
da dor na qualidade de vida. Utilizando o Questionário McGill, 
o estudo indicou que 71% delas sentiam dor. A sensação de dor 
foi descrita como em ondas, dor contínua e em pontadas, impac-
tando negativamente a qualidade de vida6. Outro estudo avaliou a 
interferência da dor na vida dos pacientes, utilizando o Inventário 
Breve da Dor (IBP) e identificou que “humor”, “trabalho normal” 
e “sono” foram os aspectos mais afetados, evidenciando assim ou-
tras dimensões da dor7. Outro estudo avaliou a intensidade da dor 
em 160 pacientes com câncer de mama avançado em um hospital 
indonésio usando a Escala Analógica Visual (EAV) e encontrou 
escores x baixos (2,1 ± 2,4), que indicam um controle razoável da 
dor física na amostra8. 
Considerando que o impacto que a dor causa em cada paciente está 
relacionado e reflete em sua multidimensionalidade9, o conceito de 
dor total inclui aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais9. 
A dor física é uma experiência sensorial desagradável, reconhecida 
como a causa mais óbvia do sofrimento10, a dor emocional ou psi-
cológica refere-se ao medo do sofrimento e da morte, envolve sen-
timentos de tristeza, raiva, insegurança, desespero, depressão, reper-
cussões nas mudanças de humor e desesperança5,10. 
A dor social, por outro lado, expressa o medo do isolamento e aban-
dono, dependência, inutilidade, dificuldade de comunicação, perdas 
econômicas e perdas no papel social desempenhado com membros 
da família e colegas5,10. A dor espiritual contempla questões pessoais 
de razão, sentido e satisfação com a vida, ela se reflete na perda de 
sentido e significado na vida, na esperança; é a “dor da alma”10,11. 
Pessoas com espiritualidade bem desenvolvida veem um propósito 
em suas vidas, tendo uma melhor qualidade de vida12. A definição 
de dor total abriu o caminho para os Cuidados Paliativos (CP), que 
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), consistem em 
uma abordagem que visa promover a qualidade de vida, tanto para 

pacientes com potencial fatal e/ou em risco de vida, quanto para 
suas famílias13.
Neste sentido, como a maioria dos estudos que avaliam a dor e o 
câncer de mama se concentra em apenas em um ou dois aspectos da 
dor e considerando que o câncer de mama pode desencadear a dor 
multidimensional, afetando muito a rotina e a imagem da feminili-
dade nas mulheres, além de fazê-las questionar suas crenças e signifi-
cado da vida, os objetivos deste estudo foram avaliar a dor total em 
mulheres diagnosticadas com câncer de mama tratadas em um com-
plexo hospitalar de referência na área de oncologia e identificar quais 
elementos da dor foram abordados pelos profissionais de saúde14.

MÉTODOS

Esta pesquisa é um estudo observacional transversal, sendo que a lista 
de verificação STrengthening the Reporting of OBservational studies in 
Epidemiology (STROBE) foi utilizada para abordar cada parte deste 
artigo15. Este estudo foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa do 
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) 
e foi aprovado em outubro/2019, sob os pareceres 3.668.089 e 
CAAE. 17932019.4.0000.5201. Os pesquisadores seguiram as di-
retrizes e normas regulamentares recomendadas na Resolução CO-
NEPs 466/12. Os pacientes elegíveis leram, assinaram e receberam 
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Configuração e participantes
Entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, as mulheres foram ava-
liadas através de entrevistas estruturadas enquanto aguardavam aten-
dimento na sala de recepção ambulatorial da Clínica de Mastologia 
do IMIP, em Recife, PE, Brasil. 
Este estudo utilizou amostragem por conveniência e não-probabi-
lística considerando a homogeneidade da população e a especiali-
dade do serviço, incluindo 43 participantes. Todas as mulheres que 
tinham mais de 18 anos de idade, diagnosticadas com câncer de 
mama, haviam  recebido quimioterapia e/ou tratamento paliativo, 
haviam sido submetidas a um procedimento cirúrgico, como mas-
tectomia ou cirurgia conservadora de mama, e que estavam em visi-
tas de acompanhamento, em tratamento de complicações pós-cirúr-
gicas ou de recidivas locais foram consideradas elegíveis. Mulheres 
com suspeita de lesão em exames de imagem, bem como aquelas 
sem o diagnóstico histopatológico de câncer de mama, com diag-
nóstico de lesões benignas e/ou função cognitiva prejudicada foram 
excluídas.

Variáveis e medição
As entrevistas foram realizadas individualmente, com duração apro-
ximada de uma hora. Foram utilizados os seguintes questionários 
validados: EVN, Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton 
(ESAS-r), parte da versão brasileira do questionário McGill (Br-M-
PQ) e Escala de Bem-Estar Espiritual (SWBS), bem como variáveis 
relacionadas à história ginecológica e obstétrica, como primeira gra-
videz, número de crianças, uso de contraceptivos orais combinados 
(estrogênio e progesterona) a longo prazo, idade da menarca, idade 
da menopausa e terapia de reposição hormonal. 
A EVN mede a intensidade da dor física em valores contidos em 
uma escala de zero (sem dor) a 10 (dor máxima)16. É uma ferramen-
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ta precisa e de fácil utilização. As respostas obtidas foram classificadas 
em medidas de dor leves (1 a 3), moderadas (de 4 a 6) e intensas (de 
7 a 10).
O MPQ é a ferramenta de avaliação multidimensional mais ampla-
mente utilizada para avaliação da dor. Ela possui 78 descritores que 
se referem à sintomatologia sensorial e às dimensões afetivas e ava-
liativas da dor16. O questionário foi dividido em 20 categorias. Uma 
palavra/expressão deve ser escolhida dentro de cada uma das catego-
rias. Cada palavra tem um número que representa seu nível de in-
tensidade. As categorias de 1 a 10 correspondem ao grupo sensorial, 
as de 11 a 15 ao grupo afetivo, 16 ao grupo avaliativo e de 17 a 20 
à miscelânea. O número máximo de expressões selecionadas é 2016.
A ESAS-r avalia a intensidade de 10 sintomas, 9 dos quais são pré-
-definidos e 1 subjetivo, que o paciente considera relevante. Para 
cada sintoma, deve ser atribuída uma pontuação de zero a 10, sendo 
zero sua ausência e 10 a sua maior intensidade16. Os sintomas foram 
agrupados em sintomas leves (1 a 3), moderados (4 a 6) e intensos 
(7 a 10).
A parte do Br-MPQ aplicada pelo estudo tem como objetivo veri-
ficar como a dor influencia a vida diária dos pacientes. Eles devem 
preencher, no lado esquerdo desse questionário, com números de 1 
a 5, todas as lacunas relacionadas à deficiência social, às atividades 
da vida diária e aos sentimentos dos outros. No lado direito, apenas 
a alternativa na qual eles mais se encaixam deve ser apontada, nas 
perguntas sobre tolerância à dor, sentimento de doença, sensação de 
utilidade e satisfação com a vida.
A SWBS consiste em 20 itens, respondidos em uma escala de seis 
pontos Likert, variando de “totalmente de acordo” a “totalmente de 
desacordo”. A escala é subdividida em duas subescalas, com 10 itens 
para a avaliação do bem-estar religioso (RWB) e 10 itens para medir 
o bem-estar existencial (EWB). As pontuações das duas subescalas 
são adicionadas para obter a medida geral de bem-estar espiritual 
(SWB). As pontuações na escala total e nas subescalas podem ser 
classificadas como altas (100-120 na SWBS/50-60 nas subescalas), 
moderadas (41-99/21-49) ou baixas (20-40/10-20)17. As pontua-
ções altas e negativas foram consideradas, respectivamente, mode-
radas e baixas.
Os dados relacionados à sociodemografia foram coletados através de 
um questionário preparado pelos pesquisadores contendo informa-
ções sobre sexo, idade, cor, local de residência, estado civil, religião, 
educação e ocupação, dieta, atividade física, uso de álcool e tabaco.

Viés
Após a resposta de cada escala/questionário, foi perguntado aos pa-
cientes se certos aspectos da dor já haviam sido avaliados por médi-
cos ou outros profissionais da saúde durante o tratamento da neo-
plasia, através desses mesmos instrumentos ou de outra forma, e se 
eles gostariam que essas dimensões fossem consideradas.

Análise estatística
A estatística descritiva foi utilizada como método de análise de da-
dos. As respostas ao questionário foram inseridas em uma planilha 
de cálculo integrada no programa Microsoft Excel™. Os dados cate-
góricos são representados como porcentagem, e as notas médias dos 
questionários são apresentadas como média, desvio padrão (DP), 
coeficiente de variação, valores máximos e mínimos e amplitude 

(diferença entre valores máximos e mínimos). Os dados dos ques-
tionários e escalas foram enviados para análise estatística descritiva 
(frequência e porcentagem) usando o software R, versão 4.0.0™.

RESULTADOS

Quanto ao perfil sociodemográfico das participantes, foram incluí-
das 43 mulheres no estudo, com idade média de 54,53 ± 8,62 anos. 
Mais da metade (51,16%) relatou cor de pele parda, 44,19% viviam 
em Recife, 41,86% eram casadas, 86,05% tinham filhos e 48,84% 
professavam a religião protestante/evangélica. A idade da primeira 
gravidez foi de 21,27 ± 5,08 anos, 86,05% viviam com a família, 
44,19% tinham ensino primário incompleto e 44,19% tinham ren-
da familiar na faixa de um salário-mínimo. As profissões/ocupações 
mais frequentes eram trabalhos domésticos (41,86%) e profissionais 
liberais (16,28%), sendo que 65,12% relataram ser as principais ou 
únicas responsáveis pelas tarefas domésticas.
A maioria das participantes (93,02%) tinha alguns dos fatores de 
risco comportamentais, hormonais e reprodutivos para o câncer de 
mama, como observado na literatura; 41,86% eram obesas ou man-
tinham uma dieta rica em gordura animal, 55,81% eram sedentá-
rias, 27,91% relataram beber álcool socialmente, 6,98% relataram 
uso de álcool, 30,23% relataram tabagismo corrente ou anterior, 
23,26% faziam uso prolongado de contraceptivos orais combinados 
(estrogênio e progesterona) e 13,95% eram nulíparas. 
Entre aquelas que engravidaram, 5,41% tiveram sua primeira gra-
videz após os 30 anos de idade. A menarca ocorreu, em média, aos 
12,74 ± 1,89, e a menarca precoce foi observada em 27,91% dos 
casos. 93,02% das participantes entraram na menopausa, com a 
idade média em que este processo ocorreu aos 45,35 ± 7,66 anos; 
entre estas, 7,5% tiveram menopausa tardia. A terapia de reposição 
hormonal foi utilizada por 11,63% das pacientes.
Cerca de 79% das mulheres relataram dor física, identificando-se 
dor intensa em 51,16% das participantes pela EVN (Tabela 1). A 
intensidade média da dor foi de 5,28 ± 3,54, portanto considerada 
moderada, e 16,28% das pacientes disseram que já haviam sido exa-
minadas para o tratamento da dor física pelos médicos responsáveis 
durante o processo de tratamento do câncer de mama; 6,98% disse-
ram que haviam sido examinadas por outros profissionais de saúde, 
terapeutas e psicólogos em profissões registradas; 46,51% relataram 
que a dor física foi tratada por médicos e 16,28% por médicos e 
outros profissionais.

Tabela 1. Intensidade da dor verificada pela Escala Visual Numérica 
em mulheres com câncer de mama. Recife-PE, Brasil, 2020.

Intensidade da dor n %

Ausência de dor 9 20,93

Dor leve 6 13,95

Dor moderada 6 13,95

Dor intensa 22 51,16

Total 43 100,00

O MPQ foi aplicado somente nas participantes que relataram, atra-
vés da EVN, sentir dor física (79,07%). As frequências dos 20 sub-
grupos foram calculadas separadamente, considerando que o núme-
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ro total de participantes que responderam a cada subgrupo variou. 
Usando o MPQ, foi verificado que 71 dos 78 descritores disponíveis 
foram referidos à dor, 39 referentes à qualidade sensorial da dor, 12 à 
qualidade afetiva, 5 à qualidade avaliativa e 10 a qualidades diversas. 
Analisando as características sensoriais do sintoma de dor, observou-
-se que o descritor “pontada” era o mais presente (88,89%), seguido 
por “latejante” (72,41%) e “aperta” (67,74%). Quanto às caracterís-
ticas afetivas da dor, “fatigante” (78,57%), “nauseante” (57,14%), 
“castigante” (47,62%) e “sufocante” (42,86%) foram relatadas com 
mais frequência entre as participantes. O descritor “incômoda” foi 
o mais citado (34,38%) para qualificar a dor em relação ao padrão 
de avaliação, seguido por “queimor” e “exaustiva”, com frequên-
cias iguais (25%). Com relação aos descritores do grupo misto, as 
participantes relataram dor “chata” (59,26%), que “se esparrama” 
(51,85%) e que “aperta” (33,33%).
As médias das quantidades de descritores sensoriais, afetivos, avalia-
tivos e diversos indicados pelas participantes foram, respectivamen-
te: 8,53 ± 2,07; 2,97 ± 1,48; 0,94 ± 0,23 e 2,70 ± 1,29. O número 
médio total de descritores reportados foi de 15,14 ± 4,19.
Menos de 10% das pacientes disseram que o MPQ já havia sido 
usado por médicos e 5,88% por outros profissionais de saúde. Mais 
precisamente, 8,82% relataram que as características psicológicas 
de sua dor haviam sido avaliadas por médicos e 5,88% por outros 
profissionais; enquanto 94,12% consideraram importante conhecer 
estes dados para o tratamento do câncer de mama.
Dentre as 43 pacientes, a prevalência de sintomas moderados a 
graves (escores 4 a 10), verificada pela ESAS-r, foi principalmente 
de ansiedade (48,85%), sonolência (46,51%) e cansaço (44,2%) 
(Tabela 2). Além disso, 30,23% das participantes relataram outro 
problema, sendo a constipação intestinal o mais frequente no grupo 
(46,15%).
A presença da dor na ESAS-r foi relevante (51,16%), mas inferior 
aos valores obtidos na EVN (79,07%). Em 55,81% das mulheres, a 
intensidade da dor sentida no momento da aplicação do questioná-
rio era menor do que a intensidade geralmente percebida, podendo 
até estar ausente. Por outro lado, 4,65% das participantes relataram 
um valor mais alto na ESAS-r.
Com relação ao uso da ESAS-r nas avaliações, 6,98% das partici-
pantes disseram que já haviam sido avaliadas com o instrumento por 
médicos e 2,33% por outros profissionais de saúde. Uma porcenta-

gem de 41,86% relatou que seus sintomas de dor foram avaliados 
de outra forma por médicos e 2,33% por outros profissionais. A 
maioria (95,35%) considerou importante conhecer esses dados para 
o tratamento do câncer de mama.
As descobertas sobre a percepção do impacto da dor nos aspectos 
sociais de suas vidas, obtidas por meio do Br-MPQ, mostraram que 
55,81% das pacientes relataram um grau de lesão no trabalho, cul-
minando com a perda de dias produtivos em 32,56% delas, e até 
mesmo 18,61% tiveram perda de emprego, além de 9,30% que  a 
aposentadoria antecipada. 67,44% relataram que a dor afetou as ati-
vidades de lazer e 74,91% as atividades domésticas (Tabela 3).
Quanto ao impacto da dor na vida diária das pacientes estudadas, 
os subitens sono (67,44%) e suas primeiras subdivisões de insônia 
(51,16%) e insônia terminal (44,19%) também obtiveram uma 
porcentagem importante, sendo que o sono foi classificado como 
não-restaurador em 58,14% dos casos. A higiene pessoal foi afetada 
pela dor em 44,18% das participantes, a locomoção em 48,83% 
e o ato de se vestir em 44,18% das pacientes, enquanto o apetite/
alimentação foi o menos afetado (32,56%).
A sensação que as pacientes com câncer de mama têm sobre o com-
portamento de outras pessoas em relação à sua dor mostrou que 
39,54% delas acreditam que as pessoas ficam irritadas, 53,49% que 
expressam frustração, 18,61% que sentem raiva e 27,91% que as 
ignoram. Este estudo também mostrou que 67,44% das pacientes 
têm dificuldade em tolerar a dor. Entretanto, apenas 34,88% sen-
tem-se doentes. Do total da amostra, 41,86% acreditam que são 
menos úteis do que antes da doença e 27,91% pensam que sua vida 
não é completamente satisfatória devido à dor.
Uma porcentagem de 9,30% das pacientes disse que o Br-MPQ já 
havia sido utilizado por médicos e 2,33% por outros profissionais 
de saúde. 13,95% relataram que a influência da dor na vida diária 
foi abordada por médicos e 4,65% por outros profissionais. 97,67% 
gostariam que os médicos considerassem o impacto da dor/doença 
em suas vidas. 
Com relação ao desempenho na SWBS, observou-se que 90,70% 
das participantes tinham pontuação positiva no bem-estar es-
piritual (SWB). Na subescala de bem-estar existencial (EWB), 
74,42% obtiveram pontuações positivas e, em relação à subescala 
de bem-estar religioso (RWB), 97,67% obtiveram pontuações po-
sitivas (Tabela 4).

Tabela 2. Distribuição das queixas de mulheres com câncer de mama de acordo com a intensidade na ESAS-r. Recife-PE, Brasil, 2020.

Sintomas Sem sintomas Leves Moderados Graves

n % n % n % n %

Dor 21 48,84 5 11,63 7 16,29 10 23,26

Cansaço 23 53,49 1 2,33 7 16,29 12 27,91

Sonolência 23 53,49 - - 10 23,26 10 23,26

Náusea 33 76,74 5 11,63 3 6,98 2 4,65

Falta de apetite 27 62,79 3 6,98 8 18,60 5 11,63

Dificuldade de respiração 40 93,02 1 2,33 1 2,33 1 2,33

Depressão 23 53,49 6 13,95 4 9,30 10 23,26

Ansiedade 18 41,86 4 9,30 7 16,29 14 32,56

Bem-estar 30 69,77 6 13,95 5 11,63 2 4,65
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Tabela 4. Distribuição das pacientes em relação à Escala de Bem-Es-
tar Espiritual e suas subescalas. Recife-PE, Brasil, 2020.

Escala bem-estar espiritual (SWBS) n %

Bem-estar espiritual (SWB)

   Positivo 39 90,70%

   Negativo 4 9,30%

Bem-estar existencial (EWB)

   Positivo 32 74,42%

   Negativo 11 25,58%

Bem-estar religioso (RWB)

   Positivo 42 97,67%

   Negativo 1 2,33%

Em termos de SWB, 4,65% das pacientes disseram que o método 
já havia sido utilizado por médicos e 11,63% por outros profissio-
nais de saúde, sendo um enfermeiro, profissão mencionada por uma 
participante; enquanto 18,60% relataram que sua espiritualidade/
religiosidade foi abordada por médicos e 9,30% por outros profis-
sionais. 86,05% gostariam que seus valores espirituais fossem consi-
derados pelos médicos. 

DISCUSSÃO

Em sintonia com a literatura científica, o presente estudo apontou 
que a maioria das participantes tinha alguns fatores de risco compor-
tamentais, hormonais e/ou reprodutivos para o câncer de mama, tais 
como obesidade, consumo de álcool, sedentarismo ou uso prolon-
gado de contraceptivos orais combinados18. A religião protestante/
evangélica foi a mais declarada (48,84%) pelas pacientes, contras-
tando com um estudo que encontrou prevalência da religião católica 
em casos similares19.
O presente estudo constatou que as dores moderada e intensa foram 
relatadas por 65,11% das participantes, sendo a dor intensa a mais 
frequente (51,16%), ao contrário do que foi identificado em um 
estudo, aplicado em 182 pacientes, que avaliou a dor e a fadiga em 
mulheres com câncer de mama, identificando que 27,47% delas ti-
nham dor moderada e intensa20.
Um estudo no qual o questionário McGill foi aplicado em pacientes 
com câncer encontrou dados similares ao presente estudo, identi-
ficando que, entre as categorias sensoriais, afetivas, avaliativas e di-
versas, os descritores “pontada”, “cansativa”, “incômoda” e “chata” 
foram mais reportados, apesar da maior variabilidade nos grupos 
avaliativos e diversos21. 

Tabela 3. Distribuição da frequência das respostas aos subitens do Br-MPQ relacionados com a avaliação do impacto da dor e sua influência 
social, nas atividades da vida diária e no sentimento que as pacientes têm sobre as pessoas. Recife-PE, Brasil, 2020.

Impacto da dor Sem impacto Leve Médio Alto Total/permanente

n % n % n % n % n %

Influência social: a dor afeta

   Trabalho 19 44,19 3 6,98 4 9,30 4 9,30 13 30,23

   Perda de dias de trabalho 29 67,44 4 9,30 1 2,33 3 6,98 6 13,95

   Licença médica 31 72,09 2 4,65 1 2,33 - - 9 20,93

   Perda de emprego 35 81,40 - - - - 1 2,33 7 16,28

   Aposentadoria 39 90,70 - - - - - - 4 9,30

   Atividades escolares 42 97,67 - - - - - - 1 2,33

   Lazer 14 32,56 8 18,60 10 23,26 7 16,28 4 9,30

   Atividades domésticas 11 25,58 8 18,60 7 16,28 8 18,60 9 20,93

   Relações familiares 30 69,77 5 11,63 2 4,65 4 9,30 2 4,65

   Relações de amizade 31 72,09 2 4,65 1 2,33 4 9,30 5 11,63

Atividades da vida diária:  a dor afeta

   Sono 14 32,56 4 9,30 10 23,26 4 9,30 11 25,58

   Insônia precoce 21 48,84 4 9,30 6 13,95 2 4,65 10 23,26

   Insônia terminal 24 55,81 3 6,98 10 23,26 2 4,65 4 9,30

   Sono não-restaurador 18 41,86 6 13,95 6 13,95 3 6,98 10 23,26

   Apetite/alimentação 29 67,44 3 6,98 6 13,95 3 6,98 2 4,65

   Higiene pessoal 24 55,81 8 18,60 2 4,65 5 11,63 4 9,30

   Vestir-se 24 55,81 7 16,28 7 16,28 2 4,65 3 6,98

   Locomoção 22 51,16 4 9,30 4 9,30 5 11,63 8 18,60

Percepção do outro: As pessoas

  Ficam irritadas comigo 26 60,47 7 16,28 5 11,63 2 4,65 3 6,98

  Expressam frustração 20 46,51 13 30,23 5 11,63 2 4,65 3 6,98

  Sentem raiva de mim 35 81,40 2 4,65 1 2,33 3 6,98 2 4,65

  Me ignoram 31 72,09 6 13,95 3 6,98 - - 3 6,98
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A ansiedade foi observada como o problema mais relatado na ESAS-
-r, seguido pela dor, ao contrário de um estudo semelhante realizado 
com pacientes com câncer, no qual a dor era o principal sintoma, 
seguido de mal-estar22. Outros sintomas são consistentes com a li-
teratura, sendo o cansaço, sonolência e tristeza/depressão os mais 
proeminentes, com frequências iguais, enquanto náusea e dispneia 
são os menos comuns. A constipação foi o sintoma subjetivo mais 
relatado, possivelmente porque teve uma prevalência de 80%-95% 
em pacientes com câncer devido ao uso de opioides22. 
Este estudo identificou como sendo a profissão/ocupação mais fre-
quente a de cuidadora do lar e que mais da metade das pacientes 
eram as principais ou únicas responsáveis pelas tarefas domésticas, 
corroborando um pensamento ainda persistente em várias socieda-
des de que é obrigação da mulher cuidar de todas as funções relacio-
nadas ao lar, mesmo que ela exerça uma profissão fora deste escopo23. 
Também foi observado que a dor/doença afetou negativamente o 
relacionamento das pacientes com familiares e amigos. Na literatu-
ra, observa-se que o câncer de mama afeta a sexualidade e a relação 
com o cônjuge, mas que a relação com a família e amigos tende a 
se fortalecer24. Os autores desta pesquisa acreditam que esta discre-
pância é devida ao Br-MPQ não separar a relação com o cônjuge da 
relação com os outros membros da família, assim, a relação familiar 
se mostrou abalada.
Um fato interessante observado neste estudo é que mesmo com o 
número considerável de participantes que reconhecem as dificulda-
des impostas ao seu estilo de vida pelo câncer de mama, 65,12% 
não se sentem doentes e 72,09% consideram suas vidas como com-
pletamente satisfatórias. No mesmo sentido, um estudo que mediu 
a qualidade de vida e a satisfação com o tratamento do câncer iden-
tificou uma tendência para uma qualidade satisfatória, com melhor 
bem-estar emocional naquelas que mantiveram a mama e melhor 
bem-estar social naquelas que removeram a mama25.
Foi notado também que o câncer de mama produz um impacto sig-
nificativo na vida da mulher, inclusive na área psicossocial, dado que 
a lesão se apresenta no órgão mais representativo da feminilidade, da 
sexualidade, da sensualidade, da beleza e da maternidade14.
A mudança na imagem corporal tem implicações significativas para 
a vida sexual e conjugal das mulheres, além de afetar as relações com 
seu círculo social e consigo mesmas, influenciando sua autoestima e 
sentimento de feminilidade, podendo causar sintomas de ansiedade 
e depressão14. As mulheres que sofrem de câncer de mama tendem 
a se sentir socialmente estigmatizadas, discriminadas, além de terem 
que redefinir sua rotina com base em múltiplas funções (profissio-
nal, de esposa, de mãe, de avó, entre outras), seu futuro e seus pro-
jetos de vida26.
O bem-estar espiritual (SWB) da maioria dos participantes foi 
identificado como alto/positivo e as pontuações de bem-estar exis-
tencial (EWB) e bem-estar religioso (RWB) foram particularmen-
te elevadas; no entanto, as subescalas de EWB tiveram pontuações 
mais negativas do que as de RWB, corroborando os resultados de 
outros estudos17.
Assim sendo, este estudo mostrou, em sintonia com a literatura, que 
a maioria das mulheres que participaram da pesquisa desenvolve-
ram a religiosidade, o que geralmente exerce influência em sua es-
piritualidade. Quase todas as participantes tinham religião, sendo as 
protestantes/evangélicas e a católica as mais frequentes. Além disso, 

as pacientes entrevistadas afirmaram ter uma relação próxima com 
Deus e uma boa perspectiva sobre seu futuro; percebendo um sen-
tido positivo em suas vidas, o que, como costuma ser demonstrado 
por pesquisas, ajuda a lidar com o câncer de mama e as limitações 
físicas, sociais e psicológicas que acompanham a doença12,19.
A perspectiva religiosa – através da fé ou de práticas como a oração e 
a frequência habitual à igreja – é comum na humanidade, especial-
mente na cultura brasileira, sendo um fator crucial na busca e manu-
tenção da saúde existencial, uma vez que desencadeia pensamentos 
mais otimistas. A maior parte das pessoas se sente mais amparada 
quando tem uma prática religiosa, buscando respostas em algo divi-
no/superior, que geralmente é a figura de Deus19,27. 
Espiritualidade e religiosidade estão fortemente relacionadas à quali-
dade de vida, pois estes conceitos contemplam o bem-estar subjetivo 
e, portanto, sentimentos de felicidade e esperança28. Portanto, é cada 
vez mais necessário conhecer as exigências do cuidado espiritual das 
pacientes com câncer de mama. Dessa maneira, é importante que a 
equipe de saúde desenvolva uma anamnese espiritual nessas pacien-
tes. Com os dados coletados durante o atendimento, o profissional 
pode buscar apoio para as crenças das pacientes, proporcionando 
um ambiente acolhedor em relação ao que é importante para elas12.
A dor física foi a mais abordada pelos médicos e outros profissio-
nais de saúde durante o atendimento no hospital de referência. Uma 
parte considerável das mulheres entrevistadas não foi investigada em 
relação aos outros componentes da dor, seja por meio dos instru-
mentos utilizados pelo presente estudo ou não. Além disso, a maio-
ria das pacientes relatou que deseja que essas dimensões também 
sejam consideradas no processo de tratamento do câncer de mama.
Esta pesquisa pode ajudar os profissionais de saúde, em particular os 
médicos, cujas especialidades frequentemente lidam com a termina-
lidade da vida, a reavaliar a forma atual de lidar com a dor das mu-
lheres com câncer de mama e buscar, no futuro, o estabelecimento 
de uma relação profissional-paciente adequada, criando um vínculo 
mais empático que permitirá uma visão global das pacientes como 
seres biopsicossociais e, consequentemente, um processo de trata-
mento mais satisfatório. Programas iniciais de apoio podem pro-
mover o desenvolvimento de melhores estratégias de intervenção e 
suporte adequado para impactar positivamente a qualidade de vida.
Ademais, este estudo tem algumas limitações que devem ser conside-
radas. O desenho transversal e o tamanho da amostra não permitem 
estabelecer relações causais entre fatores psicossociais e dimensões 
da dor. Outras limitações estão relacionadas ao fato de que os dados 
foram coletados em um ambiente de sala de espera não isolada, bem 
como ao fato de o tempo de resposta aos questionários ser longo, o 
que pode ter afetado a resposta devido ao cansaço ou dificuldade de 
concentração. Além disso, não houve acesso a informações docu-
mentadas sobre o estágio clínico da doença; se houve recidivas locais, 
metástases ou complicações pós-operatórias, impedindo assim a va-
lidação das informações coletadas com os pacientes.
 
CONCLUSÃO

Neste estudo, as pacientes diagnosticadas com câncer de mama ti-
nham queixas físicas, emocionais, sociais e espirituais. Apesar disso, a 
maioria delas destacou que os profissionais de saúde não abordaram 
os aspectos multidimensionais da dor durante as consultas.
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Estudos adicionais devem investigar como os profissionais, especial-
mente médicos, abordam as diferentes dimensões da dor durante o 
tratamento do câncer e descrever as estratégias utilizadas para reduzir 
os impactos na vida dos pacientes.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O estilo de vida após uma 
restrição social causada pela pandemia do COVID-19 apontou a 
influência sobre quadros de dores crônicas. O objetivo deste estu-
do foi identificar fatores relacionados ao estilo de vida de pacientes 
com dor neuropática crônica após infecção de COVID-19.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo analítico observacional 
transversal com 62 indivíduos diagnosticados com dor crônica 
neuropática e vinculados a uma Clínica de Dor. Foram aplicadas 
fichas com dados sociodemográficos, as quais foram avaliadas 
por meio da escala de dor Neuropathic Symptoms and Signs Pain 
Scale (S-LANSS) e do Questionário de Estilo de Vida Fantásti-
co (FLQ), respectivamente, que fornecem uma ampla gama de 
informações em relação aos comportamentos que caracterizam o 
estilo de vida.
RESULTADOS: A amostra foi composta por 62 participantes, 
com média de idade de 56,2±12,9 anos, predomínio de mulheres 
(60%), pessoas casadas (64%) e com filhos (80%). A S-LANSS 
revelou 48 pacientes (77%) com mecanismos neuropáticos no 
exame de sensibilidade, 80%(n=50) relataram alodinia somente 
na área dolorida. Quase 80% dos pacientes apresentaram estilo 
de vida regular (n=48), com os componentes de atividade e nu-
trição sendo autopercebidos negativamente.
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CONCLUSÃO: No presente estudo, os pacientes com dor crô-
nica neuropática mostraram que o nível de atividade e a presença 
de álcool comprometeram seu estilo de vida. Estes componentes 
são aspectos do estilo de vida desses pacientes que devem ser en-
tendidos e validados, a fim de se pensar em estratégias de enfren-
tamento que possam influenciar novas formas de abordagem e 
organização de serviços.
Descritores: Dor crônica, Estilo de vida, Qualidade de vida. 

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Lifestyle after a social 
restriction caused by the COVID-19 pandemic pointed to in-
fluence on chronic pain pictures. The aim of this study was to 
identify lifestyle factors related to patients with chronic neuropa-
thic pain after COVID-19 infection.
METHODS: This is a cross-sectional observational analytical 
study with 62 patients diagnosed with chronic neuropathic pain 
and belonging to a Pain Clinic, where a form with sociodemo-
graphic data was applied and they were evaluated using the Neu-
ropathic Symptoms and Signs Pain Scale (S-LANSS) and the 
Fantastic Lifestyle Questionnaire (FLQ), respectively, which pro-
vides a wide range of information regarding lifestyle behaviors.
RESULTS: The sample was composed of 62 participants, mean 
age 56.2±12.9 years, predominance of women (60%), married 
people (64%) and with children (80%). S-LANSS revealed 48 
patients (77%) with neuropathic mechanisms on sensitivity exa-
mination, 80%(n=50) reported allodynia only in the painful area. 
Almost 80% of patients had regular lifestyle (n=48), with the ac-
tivity and nutrition components being self-perceived negatively.
CONCLUSION: In the present study, patients with chronic 
neuropathic pain showed that the level of activity and the pre-
sence of alcohol compromised their lifestyle. These components 
are aspects  of these patients lifestyle that must be understood 
and validated in order to think of coping strategies that can in-
fluence new forms of approach and organization of services.
Keywords: Chronic pain, Lifestyle, Quality of life.

INTRODUÇÃO 

O estilo de vida pode ser compreendido como uma forma cultural e 
social de viver e corresponde a um conjunto de todas as atividades de 
vida diária, capazes de favorecer a saúde de forma plena e saudável1. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o estilo de vida 
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como “um conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, 
modificados, encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de 
socialização”. Esses hábitos incluem a prevenção das doenças crôni-
cas não transmissíveis e de outros fatores de risco para a saúde como 
inatividade física, dietas inadequadas, tabagismo e consumo exacer-
bado de bebidas alcoólicas, além do uso de substâncias psicoativas2.
Durante a pandemia do COVID-19 ocorreu a necessidade de rea-
lizar mudanças no estilo de vida da população, que geraram estresse 
devido à perda de emprego, de familiares, ao aumento de doenças 
psiquiátricas e ao isolamento social, resultando em um aumento do 
consumo de álcool, tabaco e de alimentos industrializados, além de 
um aumento do sedentarismo3.
Em um estudo recente3, pesquisadores acompanharam rotineira-
mente 50 pacientes que foram expostos ao novo coronavírus, res-
ponsável pela pandemia, e que também apresentavam dor crônica 
neuropática (DCN) causada por lesões periféricas ou centrais. To-
dos os pacientes que sobreviveram relataram uma piora de sua dor 
neuropática (DN) por várias semanas ou mais. Estes pesquisadores 
concluíram que, em futuro próximo, o acompanhamento prospec-
tivo de pacientes com dor crônica (DC) afetados pelo COVID-19 
poderá determinar se o risco de exacerbação da dor é distinto em 
pacientes neuropáticos, comparados com os pacientes sem DN 3. 
Alguns estudos4,5 revelaram que pacientes com DC infectados com 
a COVID-19 experimentaram exacerbação de seus sintomas, o que 
pode ser devido a vários fatores, incluindo ameaças sociais, descon-
tinuação da terapia, redução do acesso a tratamentos e preocupações 
sobre resultados de saúde. O impacto psicossocial do COVID-19 e 
do lockdown em pacientes com DC e as consequências em termos 
de manejo terapêutico foram delineados e alteraram o estilo de vida 
destes pacientes6.  
De acordo com a literatura a repercussão clínica e comportamental 
do COVID-19 acarretou mudanças no estilo de vida e afetou a saú-
de mental dos cidadãos7. Em relação aos estilos de vida, a restrição 
social levou a uma redução importante nos níveis de atividade física 
de intensidade moderada a vigorosa, no aumento de tempo de com-
portamento sedentário e na alteração dos hábitos alimentares7,8.
Portanto, de acordo com os estudos existentes, pode-se dizer que o 
estilo de vida tem influência significativa na saúde física e mental do 
ser humano9 e, no caso de pacientes com DCN, que frequentemen-
te causa grande sofrimento e incapacidade, avaliá-lo torna-se inte-
ressante visto que a gestão terapêutica é um desafio e medicamentos 
recomendados como tratamentos de primeira linha proporcionam 
alívio insatisfatório em muitos pacientes10.
Diante desse contexto este estudo investigou o estilo de vida de pa-
cientes com DCN após terem sido infectados pelo COVID-19.

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo analítico, observacional e transversal, que se-
guiu os critérios da iniciativa Strengthening the Reporting of Observa-
cional studies in Epidemiology (STROBE), com a aplicação de dois 
instrumentos no momento da entrevista. 
Este estudo foi realizado no Ambulatório da Clínica da Dor do Insti-
tuto de Câncer do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto - SP (FAMERP), sendo que o período da coleta de 
dados compreendeu os meses de fevereiro a agosto do ano de 2021.

Participaram do estudo 62 pacientes de uma amostra total de 80 
pacientes que realizavam acompanhamento mensal no Ambulatório 
da Clínica da Dor do Hospital de Base de São José do Rio Preto, 
SP. A amostra de conveniência foi calculada com erro amostral de 
5% e nível de confiança de 95%. Os critérios de inclusão foram: 
possuir diagnóstico de DCN; estar em tratamento no Ambulatório 
da Clínica da Dor, independente do tempo de tratamento; idade 
superior a 18 anos, independente do gênero; concordar em partici-
par do estudo e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido (TCLE). Excluíram-se pacientes com deficiências cognitivas, 
comorbidades psiquiátricas, desorientados ou sem condições para 
verbalização.
Primeiramente, foi utilizada uma ficha de identificação, contendo 
dados sociodemográficos como: nome do paciente, número de 
prontuário, idade em anos completos, procedência, escolaridade, 
estado civil, filhos, situação laboral e profissão. E quando houve 
necessidade de informações, foram consultados os prontuários ele-
trônicos.
Para identificar o estilo de vida dos pacientes, foi utilizado o Ques-
tionário de Estilo de Vida Fantástico (FLQ)11, que consistiu em 25 
questões fechadas que exploravam nove domínios: 1) família e ami-
gos; 2) atividade física; 3) nutrição; 4) cigarro e drogas; 5) álcool; 6) 
sono e estresse; 7) tipo de comportamento; 8) introspecção; 9) traba-
lho. A codificação das questões foi realizada por pontos, da seguinte 
maneira: zero para a primeira coluna, 1 para a segunda coluna, 2 
para a terceira coluna, 3 para a quarta coluna e 4 para a quinta colu-
na. As questões que somente possuíam duas alternativas pontuavam 
com zero para a primeira coluna e 4 pontos para a última coluna. 
A soma de todos os pontos permitiu chegar a um escore total que 
classificava os indivíduos em cinco categorias, que eram: “Excelente” 
(85 a 100 pontos), “Muito bom” (70 a 84 pontos), “Bom” (55 a 69 
pontos), “Regular” (35 a 54 pontos) e “Necessita melhorar” (0 a 34 
pontos). Era desejável que os indivíduos atingissem a classificação 
“Bom”; quanto menor o escore, maior a necessidade de mudança no 
estilo de vida do paciente9. 
Para avaliar a DN, utilizou-se a Leeds Assessment of Neuropathic 
Symptoms and Signs Pain Scale (LANSS)12, que é uma avaliação físi-
ca padrão ouro, muito utilizada em pacientes com dor neuropática 
e crônica, e tem por objetivo diferenciar casos de dor neuropática e 
dor não neuropática, baseando-se na análise da descrição do pacien-
te sobre sensibilidade e no exame dos déficits sensitivos. Assim, são 
considerados cinco grupos de sintomas, dentre os quais se investiga 
a presença de disestesia, alodinia, dor paroxística, alterações auto-
nômicas e sensação de queimação no local da dor. Como controle 
para essa avaliação, utilizou-se a área contralateral à área onde a dor é 
situada. As respostas para o LANNS são binárias e fazem referência 
à dor sentida na última semana. O escore varia de zero a 24; sendo o 
valor deste escore igual ou maior que 12, mecanismos neuropáticos 
estariam implicados com a dor do paciente; caso fosse menor que 
12, a neuropatia seria menos provável13. Foram incluídos participan-
tes que possuíam diagnóstico de DCN, estavam em tratamento na 
Clínica da Dor, independente do tempo de tratamento, com idade 
superior a 18 anos, independente do gênero, e que tinham sido con-
taminados com o COVID-19, com sintomas leves e/ou moderados.
O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Facul-
dade de Medicina de São José do Rio Preto - SP (CEP/FAMERP) 
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para apreciação em atenção aos preceitos éticos em pesquisa em seres 
humanos, aprovado (protocolo nº 015011/2019) com o Parecer nº 
3.307.768, em 07 de maio de 2019.

RESULTADOS 

Os dados sociodemográficos obtidos por meio da ficha de identi-
ficação foram apresentados na tabela 1. A idade dos 62 pacientes 
variou entre 30 e 85 anos, sendo o sexo feminino (60%) de maior 
percentual. Todos os pacientes tiveram COVID-19 com sintomas 
leves e/ou moderados nos anos de 2020/2021. No que diz respeito 
ao estado civil, 64% (n=40) eram casados e 80% (n=50) tinham 
filhos. Quanto à escolaridade, o maior percentual de pacientes, 47% 
(n=29), encontrava-se com formação em ensino fundamental. Além 
disso, grande parte encontrava-se em condição de afastamento do 
trabalho, 52% (n=32).

Tabela 1. Descrição das variáveis sociodemográficas dos pacientes 
avaliados na Clínica da Dor do Ambulatório do Hospital de Base de 
São José do Rio Preto/SP (n=62).

Variáveis Frequência %

Sexo
  Feminino
  Masculino

37
25

60
40

Procedência
  São José do Rio Preto
  Outros Municípios

36
26

58
42

Escolaridade
  Analfabeto
  Ensino fundamental
  Ensino médio
  Ensino superior

3
29
26
4

5
47
42
6

Estado Civil
  Casado
  Solteiro
  Viúvo
  Divorciado

40
14
2
6

64
23
3
10

Filhos
  Não 
  Sim

12
50

20
80

Situação laboral
  Aposentado
  Afastado
  Ativo
  Desempregado

15
32
8
7

24
52
13
11

Idade (anos)
  30 a 40 
  41 a 50 
  51 a 60 
  >60 

5
24
12
21

8
39
19
34

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com a escala LANNS, que determina como os nervos 
que carregam a informação de dor estão funcionando, as respostas 
afirmativas foram apresentadas na Tabela 2. Quanto ao exame de 
sensibilidade, na parte B da mesma escala, 80% (n=50) dos resulta-
dos apresentaram alodinia somente na área dolorida, e 74% (n=46) 
dos casos indicaram alteração do limiar por estímulo com agulha 
somente no lado dolorido. Segundo a escala utilizada, detectaram-se 
mecanismos neuropáticos em 77% dos casos (n=48).

Tabela 2. Respostas positivas às questões da escala LANNS, de acor-
do com os pacientes avaliados com dor crônica na Clínica da Dor do 
Ambulatório do Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. (n=62). 

Questões Sim (%)

A sua dor se parece com uma sensação estranha 
e desagradável na pele? Palavras como “agulha-
das”, “choques elétricos” e “formigamento” são 
as que melhor descrevem estas sensações?

87% (n = 54)

A sua dor faz com que a parte dolorida da pele 
mude de cor? Palavras como “manchada” ou 
“avermelhada ou rosada” descrevem a aparência 
da sua pele?

19,3% (n = 12)

A sua dor faz com a pele afetada fique sensível 
ao toque? A ocorrência de sensações desagra-
dáveis ou dolorosas ao toque leve ou mesmo ao 
toque da roupa ao vestir-se descrevem esta sen-
sibilidade anormal?

79% (n = 49)

A sua dor inicia de repente ou em crises, sem 
nenhuma razão aparente, quando você está pa-
rado, sem fazer nenhum movimento? Palavras 
como “choques elétricos, dor em pontada, ou 
dor explosiva” descrevem estas sensações?

83% (n = 52)

A sua dor faz com que a temperatura da sua pele 
na área dolorida mude? Palavras como “calor” e 
“queimação” descrevem estas sensações?

61% (n = 38)

Fonte: Dados da pesquisa 

Dentre as DN mais frequentes, encontram-se a lombalgia, neuropa-
tia diabética, neuralgia herpética, síndrome do túnel do carpo, entre 
outras menos frequentes. 
Em relação ao FLQ, a maioria dos pacientes pós-COVID-19 apre-
sentaram estilo de vida “regular” (n=48/77%). Quase 20% dos pa-
cientes (n= 12) manifestaram “necessitar de ajuda”, e apenas 3,7% 
(n= 2) citaram um “bom” estilo de vida. Na figura 1, foram anali-
sados os subdomínios do estilo de vida dos pacientes com DN pós-

Figura 1. Análise de parte dos subdomínios do questionário “Estilo 
de Vida Fantástico” em pacientes avaliados com dor crônica na Clí-
nica da Dor do Ambulatório do Hospital de Base de São José do Rio 
Preto/SP (n=62).
FLQ = Questionário de Estilo de Vida Fantástico.
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-COVID-19, salientando que o subdomínio família/amigos foi o 
mais bem assinalado.
Quanto ao domínio nutrição, na questão “estou no intervalo de 
x quilos do meu peso considerado saudável?”, quase metade dos 
pacientes responderam mais de 8 kg (n= 29). O domínio cigar-
ro e drogas mostrou que 12% (n=8) dos pacientes ainda fumam 
mais de 10 cigarros/dia. No domínio tocante ao álcool, apenas um 
(1,6%) paciente ingeria mais de 20 doses de álcool por semana, 
três (4,8%) pacientes consumiam de 8 a 10 doses/semana e 58 
(93,6%) nunca bebiam.
Os dados mostram que os pacientes avaliados com idades abaixo 
de 55 anos apresentaram maior prejuízo na capacidade de trabalho. 
Além disso, a maioria (64%) relatou que sua saúde mental foi im-
pactada negativamente e listou sentimentos de frustração, aborreci-
mento e depressão, identificados pelo subdomínio da introspecção, 
que compõe a lista de verificação do estilo de vida (FLQ).

DISCUSSÃO 

No presente estudo, obteve-se uma incidência maior de pacientes 
do sexo feminino, casados, com idade media de 56,2±12,9 anos, 
variando entre 30 e 77 anos. Em um estudo recente, realizado nos 
EUA14, sobre a incidência de DN, foram entrevistados 24.925 pes-
soas diagnosticadas com esta dor, resultando em um perfil de 52,2% 
do sexo feminino e idade média de 51,5 anos, corroborando os pre-
sentes dados. 
Um estudo15 relatou resultados similares, com uma média de idade 
de 55,6 anos, e outro estudo5 reafirmou estes resultados ao mencio-
nar que está de acordo com os dados da literatura, de maior preva-
lência de DN acima dos 50 anos.
Em relação à escolaridade, neste estudo o predomínio foi de pacien-
tes com média de 3 a 8 anos de estudo, que se enquadram no ensino 
fundamental, sendo estes dados semelhantes aos de uma pesquisa16 

que observou a mesma prevalência no diagnóstico de DCN.
Com relação à DCN, um estudo17 relatou que a prevalência exata de 
DN na população mundial é desconhecida e, de modo semelhante, 
não existem dados precisos sobre a prevalência dessa dor entre os 
brasileiros. Ademais, o mesmo estudo indicou que o LANSS, que 
visa predominantemente identificar a dor de origem neuropática, 
como distinta da dor nociceptiva e sem a necessidade de exame clí-
nico, é o instrumento mais usado.
Quanto ao estilo de vida, que apresentou necessidade de melhora 
nos domínios de atividade, álcool e nutrição, um estudo18 revelou 
que as evidências de que a perda de peso (abordada no domínio 
nutrição) melhora a dor crônica são limitadas. No entanto, há indi-
cações de que estar abaixo do peso é uma consideração no manejo 
de pacientes com DCN.
Ainda em relação ao estilo de vida, foco desta pesquisa, grande parte 
dos pacientes citaram ter um modo de viver regular, apresentando 
escores com significado negativo, principalmente, nos domínios de 
atividade e nutrição. Um estudo19 relatou que para desenvolver pla-
nos de tratamento e estratégias de prevenção com pacientes com 
DN, esta precisa ser compreendida no contexto de fatores sociais, 
biológicos, psicológicos e físicos, além dos padrões sociais de estilo 
de vida que constituem os principais fatores de risco comportamen-
tais envolvidos nas doenças crônicas e incapacidades sérias.

Uma pesquisa20 mostrou que a DC, como a maioria das doenças, 
geralmente surge de uma série ou combinação de múltiplos eventos, 
mesmo quando há um evento precipitante solitário na sua gêne-
se, como uma lesão, por exemplo. A referida pesquisa cita, ainda, 
que permanecem uma série de fatores que afetam a duração, a in-
tensidade e os efeitos físicos, psicológicos, sociais e emocionais da 
DC. Comportamentos relacionados à saúde e seus resultados são os 
fatores de risco modificáveis mais importantes na gênese, duração e 
impacto da DC.
Verificou-se que a DCN deve ser valorizada, requerendo um cuida-
do integral, com a consideração  da dor como um condicionante de 
qualidade de vida (QV) e levando em consideração o estilo de vida de 
cada população, porque assim serão trazidos conhecimentos científi-
cos para que os direcionamentos das ações ocorram eficientemente.
A principal limitação deste estudo é o seu desenho transversal. Por-
tanto, não é possível inferir causalidade entre as associações do estilo 
de vida antes e após o COVID. 
Este estudo tem limitações que devem ser explicitadas: utilizou-se 
uma amostra de conveniência e reduzida; os instrumentos de cole-
ta de dados deste estudo foram aplicados pelo próprio pesquisador, 
o que pode ter influenciado, de alguma maneira, as respostas dos 
participantes; estudos sobre estilo de vida de pacientes com DC são 
escassos, o que dificulta a discussão sobre o tema.
O ponto forte deste estudo foi abordar pacientes com DC que fre-
quentam clínicas de dor e que devem ser questionados sobre o seu 
estilo de vida, visto que a restrição social afetou níveis de atividade, 
sedentarismo, hábitos alimentares, gerou perda ou interrupção de 
seguimento de saúde, entre outros problemas. Isto pode ser entendi-
do como um alerta ao cenário atual para que profissionais de saúde 
contemplem esta condição. 
Assim, este estudo sugere abordar o estilo de vida de pacientes com 
DC, possibilitando identificar fatores que podem ser melhorados ou 
implementados no tratamento.

CONCLUSÃO

No presente estudo, os pacientes com DCN mostraram que o nível 
de atividade e a presença de álcool comprometeram seu estilo de 
vida. Estes componentes são aspectos do estilo de vida destes pa-
cientes que devem ser entendidos e validados, a fim de se pensar em 
estratégias de enfrentamento que possam influenciar novas formas 
de abordagem e organização de serviços.
Assim, sugere-se que as características do estilo de vida dos pacientes 
que se refletem nos aspectos comportamentais dos padrões sociais, 
sejam levadas em consideração como fatores que podem influenciar 
o tratamento e o resultado.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O número de cirurgias da 
articulação temporomandibular (ATM) vem crescendo nos últi-
mos anos. O objetivo deste estudo foi avaliar os fatores relacio-
nados à indicação de cirurgia da ATM. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo observacional, quantitativo, 
retrospectivo e transversal. Foram analisadas 99 solicitações ci-
rúrgicas para a realização da cirurgia de ATM, destinadas a uma 
operadora de saúde suplementar. Foram coletadas informações 
sobre idade, sexo, queixa principal do paciente, alteração de mo-
vimento, resultados de ressonância magnética, teste diagnóstico 
utilizado e terapia prévia realizada. Foram utilizados os testes T e 
Qui-quadrado (α=5%). 
RESULTADOS: 85% dos pacientes avaliados eram do sexo fe-
minino, e a média de idade entre as mulheres (27,07±6,33) foi 
menor quando comparada à dos homens (31,98±9,55) (p=0,03). 
Quase metade dos pacientes não recebeu nenhuma abordagem 
terapêutica antes da indicação da cirurgia. Menos de 10% das 
solicitações descreveram a classificação de Wilkes. Dentre os sin-
tomas considerados para a indicação da cirurgia, destaca-se a dor 
na região da ATM (63,64%). A limitação do clique e da abertura 
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da boca estiveram entre as maiores prevalências: 52,5% e 67,7%, 
respectivamente. 
CONCLUSÃO: Os fatores relacionados às indicações de cirur-
gia da ATM pelos cirurgiões bucomaxilofaciais no presente estu-
do não condizem com as recomendações do Colégio Brasileiro 
de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (CTBMF). 
Poucos tratamentos conservadores foram recomendados ante-
riormente, sendo que a maioria foi decidida sem a utilização de 
nenhum critério diagnóstico. 
Descritores: Cirurgia bucal, Diagnóstico, Síndrome da disfun-
ção da articulação temporomandibular. 

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The number of tempo-
romandibular joint (TMJ) surgeries has been growing in recent 
years. The objective of this study was to evaluate the factors mea-
sured for the indication of TMJ surgery.
METHODS: This is an observational, quantitative, retrospecti-
ve, cross-sectional study. A total of 99 surgical requests for TMJ 
surgery, assigned to a supplementary health operator, were analy-
zed. Information regarding age, gender, the patients’ main com-
plaint, movement alteration, magnetic resonance results, diag-
nostic tests used, and previous therapy performed were collected. 
The T-test and the Chi-squared test were used (α=5%). 
RESULTS: 85% of patients were female, and the mean age 
among women (27.07±6.33) was lower when compared to men 
(31.98±9.55) (p=0.03). Almost half of patients did not receive 
any therapeutic approach prior to the surgery indication. Less 
than 10% of the requests described the Wilkes classification. 
Among the symptoms considered for the indication of surgery. 
pain report in the TMJ region (63.64%) stands out. The clicking 
and mouth opening limitation were among the highest prevalen-
ce as 52.5% and 67.7%. respectively. 
CONCLUSION: The factors evaluated for the indication of TMJ 
surgery by oral and maxillofacial surgeons in the present study do 
not match the recommendations of the Colégio Brasileiro de Cirur-
gia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (CTBMF – Brazilian Col-
lege of Oral and Maxillofacial Surgery and Traumatology). Few 
conservative treatments were previously recommended. Where the 
majority was decided without any diagnostic criteria.
Keywords: Diagnosis. Surgery oral. Temporomandibular joint 
disorders. 
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INTRODUÇÃO

A dor é definida, de acordo com a Associação Internacional para o 
Estudo da Dor1, como uma experiência sensitiva e emocional desa-
gradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão teci-
dual real ou potencial. A presença da dor tem sido um dos principais 
fatores investigados para o diagnóstico de síndrome da disfunção da 
articulação temporomandibular (DTM) e, consequentemente, para 
a indicação de cirurgias da articulação temporomandibular (ATM)2.
A DTM pode ter origem muscular ou articular e em alguns 
casos pode envolver ambas as estruturas: músculos mastiga-
tórios e a ATM3. Nessas situações, os sinais e sintomas clí-
nicos são muito semelhantes e os tratamentos variam de 
caso para caso, mesmo quando se trata da mesma doença. 
A maioria dos pacientes melhora devido a uma combinação de te-
rapias não invasivas, incluindo educação do paciente4, autocuidado, 
terapia comportamental cognitiva5, farmacoterapia, intervenções de 
fisioterapia, tratamento osteopático6 e dispositivos oclusais7,8. Os an-
ti-inflamatórios não esteroides e relaxantes musculares são recomen-
dados inicialmente, e benzodiazepínicos ou antidepressivos podem 
ser adicionados para casos crônicos9,10.
O encaminhamento até um cirurgião bucomaxilofacial para rea-
lizar cirurgias da ATM só é feito em casos específicos, quando o 
tratamento conservador não é indicado ou possível3. A cirurgia da 
ATM é um procedimento complexo que é considerado excepcional, 
não um procedimento eletivo, e envolve um grande potencial de 
complicações, especialmente no que diz respeito à inervação local e 
nervos faciais.
Assim, é necessário que os cirurgiões bucomaxilofaciais saibam 
como realizar corretamente o diagnóstico antes de encaminhar o 
paciente para uma cirurgia da ATM. Mesmo em casos de terapias 
conservadoras com prognóstico desfavorável, o quadro clínico deve 
ser revisto com outros colegas da área de saúde, tendo em vista even-
tuais comorbidades e erros de diagnóstico. O ideal é que o paciente 
com DTM seja avaliado e tratado por profissionais especializados 
em distúrbios temporomandibulares e dor orofacial para evitar ci-
rurgias desnecessárias ou diagnósticos errôneos.
Entretanto, isso não é uma realidade no serviço odontológico. Mui-
tos profissionais indicam uma cirurgia da ATM para pacientes com 
as mais diferentes disfunções, sem fazer o diagnóstico correto11.
Além disso, há uma falta de dados a respeito da literatura relativa 
a pesquisas sobre fatores avaliados para a indicação de cirurgias da 
ATM realizadas por cirurgiões bucomaxilofaciais, e para analisar se 
esses fatores estão sendo empregados corretamente. 
Portanto, o objetivo do presente estudo foi analisar as principais in-
dicações para cirurgias da ATM através do banco de dados de uma 
operadora de saúde suplementar, comparando-o com as recomen-
dações do CTBMF.

MÉTODOS

Este é um estudo de observação analítica retrospectiva e transversal 
que seguiu as recomendações do STrengthening the Reporting of OB-
servational studies in Epidemiology (STROBE).
Os dados foram coletados de uma operadora de saúde suplemen-
tar, com a análise de material referente a solicitações de cirurgia da 

ATM, entre os anos de 2016 e 2019. O banco de dados é de uma 
operadora privada multinacional de saúde suplementar presente 
em mais de 70 países, com uma filial localizada em São Paulo (SP, 
Brasil), a qual contava com aproximadamente 40.000 segurados. As 
informações foram coletadas apenas no referido banco de dados e 
nos exames de imagem fornecidos pela empresa. 

Amostragem e coleta de dados
A amostra avaliada foi composta por conveniência, sendo a mes-
ma referente ao número de cirurgias solicitadas pelos cirurgiões bu-
comaxilofaciais. Trata-se de uma amostra de conveniência na qual 
todos os guias do banco de dados foram considerados durante o 
período do estudo. Um nível de significância de 5% foi considerado 
e uma margem de erro baseada em uma amostra de n=99 foi calcu-
lada, e a margem de erro total foi de 10%, assumindo a margem de 
erro da amostra. 
Como apenas um pesquisador estava disponível, as variáveis foram 
padronizadas para reduzir o risco de enviesamento. 
Para este estudo, foram incluídos clientes individuais de uma com-
panhia de seguros, com idade entre 17 e 59 anos, de ambos os sexos, 
encaminhados por cirurgiões bucomaxilofaciais para a cirurgia da 
ATM. Foram excluídas as ordens cirúrgicas em falta ou ilegíveis.
Foi considerada a ausência ou presença dos seguintes critérios: dor; 
dor na ATM; dor de cabeça; dor na face; mandíbula estalando; limi-
tação de abertura bucal; teste diagnóstico de DC; teste diagnóstico 
Mahan; tratamento com fisioterapia; terapia de tala interoclusal; 
terapia com fármacos. Os dados foram coletados e tabulados em 
planilhas Excel (Microsoft Corp™, Redmond, WA, EUA).

Variáveis quantitativas
Para cada solicitação cirúrgica observada, foram avaliados os fatores 
relacionados com a indicação da cirurgia da ATM. Posteriormente, 
os dados foram analisados descritivamente (número total e porcen-
tagens) para avaliar os principais critérios avaliados pelos cirurgiões 
bucomaxilofaciais e sua respectiva prevalência.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade São 
Leopoldo Mandic; Parecer número 3.499.562.

Análise estatística
As informações coletadas do banco de dados foram tabuladas e ava-
liadas pelo software GraphPad Prism 8.4 (GraphPad Prism Software 
Inc., San Diego, CA, EUA). O Teste T foi usado para avaliar a dife-
rença entre a idade média e o sexo. Para avaliar os fatores associados 
a estalos e limitação de abertura, foi utilizado o teste Qui-quadrado. 
Foi assumido um nível de significância de 5%.

RESULTADOS

Um total de 99 pedidos cirúrgicos de pacientes encaminhados para 
cirurgia da ATM foram avaliados. A grande maioria (85%) dos pa-
cientes eram do sexo feminino. A idade média dos pacientes avalia-
dos foi de 31,29±9,55 anos e a média por sexo foi de 27,07±6,33 
anos para as mulheres e 31,98±9,55 para os homens. A Tabela 1 
mostra a análise descritiva dos fatores associados aos pacientes.
Entre os sintomas mais comuns relatados nos prontuários médicos, 
destaca-se a dor na região da ATM (63,64%), seguida de dor de ca-
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Tabela 1. Avaliação descritiva dos fatores relacionados aos pacientes 
e queixas relatadas.

Variáveis n %

Sexo

   Masculino 14 14,14

   Feminino 85 85,86

Dor

   Não 81 81,82

   Sim 18 18,18

Dor de cabeça

   Não 73 73,14

   Sim 26 26,26

Dor facial

   Não 93 93,94

   Sim 6 6,06

Dor na ATM

   Não 36 36,36

   Sim 63 63,64

Otalgia

   Não 90 90,91

   Sim 9 9,09

Dor pré-auricular

   Não 92 92,93

   Sim 7 7,07

Dor temporal

   Não 96 96,97

   Sim 3 3,03

Zumbido

   Não 96 96,97

   Sim 3 3,03

Bruxismo

   Não 97 97,98

   Sim 2 2,02

Estalo

   Não 47 47,47

   Sim 52 52,53

Limitação de abertura da boca

   Não 32 32,32

   Sim 67 67,68

Travamento

   Não 98 98,99

   Sim 1 1,01

Tabela 2. Avaliação descritiva dos fatores relacionados ao relatório 
de ressonância magnética e à conduta anteriormente realizada.

Variáveis n %

Relatório de ressonância magnética

Deslocamento de disco com redução unilateral

   Não 68 68,69

   Sim 31 31,31

Deslocamento de disco com redução bilateral

   Não 60 60,61

   Sim 39 39,39

Deslocamento de disco sem redução unilateral

   Não 76 76,77

   Sim 23 23,23

Deslocamento de disco sem redução bilateral

   Não 88 88,89

   Sim 11 11,11

Outro tipo de deslocamento de disco

   Não 12 12,12

   Sim 87 87,88

Efusão articular unilateral

   Não 81 81,82

   Sim 18 18,18

Efusão articular bilateral

   Não 75 75,76

   Sim 24 24,24

Histórico cirúrgico

   Não 97 97,98

   Sim 2 2,02

Classificação de imagens WILKES

   Não 90 90,91

   3* 5 5,05

   4** 4 4,04

Conduta terapêutica anterior

Estimulação elétrica transcutânea do nervo

   Não 96 96,97

   Sim 3 3,03

Fisioterapia

   Não 82 82,83

   Sim 17 17,17

Placa oclusal

   Não 72 72,73

   Sim 27 27,27

Fármacos 

   Não 74 74,75

   Sim 25 25,25

beça (26,26%), otalgia (9,09%), dor facial (6,06%) e dor na região 
temporal (3,03%).
Com relação aos testes de imagem utilizados e aos diagnósticos 
obtidos no relatório de ressonância magnética, foi observado que 
87,88% dos participantes tiveram algum tipo de deslocamento de 
disco (31% com redução unilateral, 39,4% com redução bilateral, 
23,23% sem redução unilateral e 11,1% sem redução bilateral). 

Quanto à classificação de Wilkes, 90,9% dos pacientes não foram 
classificados, enquanto apenas 5% estavam na classificação III, e 
4,04% estavam na classificação IV. A análise descritiva destes fatores 
pode ser encontrada na tabela 2.
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Em relação à abordagem terapêutica anterior relatada, apenas 3% 
dos pacientes foram submetidos à estimulação elétrica transcutânea 
do nervo (TENS), 17% foram submetidos a intervenções de fisiote-
rapia, 27,3% usaram uma placa oclusal e 25,25% receberam algum 
tipo de tratamento farmacológico. Observa-se que quase metade (47 
dos 99) dos registros médicos avaliados não relataram nenhum tipo 
de conduta terapêutica antes da cirurgia.
Entre os fatores incluídos no pedido cirúrgico para indicar o desem-
penho da cirurgia estavam: bruxismo (2,02%), presença de zumbi-
do (3,03%), estalos (52,53%) e travamento ao abrir a boca (apenas 
1 paciente). Outro fator avaliado foi a limitação da abertura bucal, 
presente em 67,7% dos prontuários, entretanto apenas 5 prontuá-
rios, de um total de 67, continham informações sobre as medidas de 
abertura (variação entre 18 e 30 mm).
A tabela 3 mostra os fatores associados à presença de estalo na amos-
tra avaliada. A presença de dor na região da ATM e otalgia foram os 
únicos fatores associados à presença de estalo (p<0,05). Entretanto, 
outros fatores como a presença de efusão articular (uni ou bilateral), 
deslocamento de disco com ou sem redução (unilateral ou bilateral), 
dor de cabeça, dor pré-auricular ou temporal, presença de zumbido 
e gênero não foram associados com a presença de estalo (p>0,05). 
A tabela 4 mostra fatores associados à presença de limitação de aber-
tura bucal. Neste caso, somente a dor na região da ATM estava as-
sociada a esta limitação.

Tabela 3. Avaliação dos fatores associados à presença de zumbido em 
pacientes indicados para cirurgia da articulação temporomandibular

Zumbido Valor de 
p (x2)

Variáveis Sim
n (%)

Não
n (%)

Relatório de ressonância magnética

Deslocamento de disco com redução unilateral

   Não 31 (45,59) 37 (54,41)

   Sim 16 (51,61) 15 (48,39) 0,578

Deslocamento de disco com redução bilateral

   Não 30 (50) 30 (50)

   Sim 17 (43,59) 22 (56,41) 0,533

Deslocamento de disco sem redução unilateral

   Não 36 (47,37) 40 (52,63)

   Sim 11 (47,83) 12 (52,17) 0,969

Deslocamento de disco sem redução bilateral

   Não 41 (46,59) 47 (53,41)

   Sim 6 (54,55) 5 (45,53) 0,618

Outro tipo de deslocamento de disco

   Não 4 (40) 6 (60)

   Sim 43 (48,31) 46 (51,69) 0,618

Efusão articular unilateral

   Não 39 (48,15) 42 (51,85)

   Sim 8 (44,44) 10 (55,56) 0,776

Efusão articular bilateral

   Não 34 (45,33) 41 (54,67)

   Sim 13 (54,17) 11 (45,83) 0,451
Continua...

Tabela 3. Avaliação dos fatores associados à presença de zumbido em 
pacientes indicados para cirurgia da articulação temporomandibular – 
continuação

Zumbido Valor de 
p (x2)

Variáveis Sim
n (%)

Não
n (%)

Relatório de ressonância magnética

Histórico cirúrgico

   Não 45 (46,39) 52 (53,61)

   Sim 2 (100) 0 (0) 0,133

Dor na ATM

   Não 25 (69,44) 11 (30,56)

   Sim 22 (34,92) 41 (65,08) 0,001*

Otalgia

   Não 40 (44,44) 50 (55,56)

   Sim 7 (77,78) 2 (22,22) 0,049*

Dor pré-auricular

   Não 45 (48,91) 47 (51,09)

   Sim 2 (28,57) 5 (71,43) 0,299

Dor temporal

   Não 44 (45,83) 52 (54,17)

   Sim 3 (100) 0 (0) 0,064

Dor de cabeça

   Não 32 (43,84) 41 (56,16)

   Sim 15 (57,69) 11 (42,31) 0,224

Zumbido

   Não 45 (46,88) 51 (53,13)

   Sim 2 (66,67) 1 (33,33) 0,499

Sexo

   Masculino 5 (35,71) 9 (64,29)

   Feminino 42 (49,41) 43 (50,59) 0,342

Total 47 (47,47) 52 (52,53)

Tabela 4. Avaliação dos fatores associados à presença de limitação 
de abertura bucal em pacientes indicados para cirurgia da articulação 
temporomandibular

Limitação de abertura 
bucal

Valor de p 
(x2)

Variáveis        Sim
n (%)

      Não
n (%)

Relatório de ressonância magnética

Deslocamento de disco com redução unilateral

   Não 23 (33,82) 45 (66,18)

   Sim 9 (29,03) 22 (70,97) 0,636

Deslocamento de disco com redução bilateral

   Não 21 (35) 39 (65)

   Sim 11 (28,21) 28 (71,79) 0,480

Deslocamento de disco sem redução unilateral

   Não 26 (34,21) 50 (65,79)

   Sim 6 (26,09) 17 (73,91) 0,465
Continua...
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Tabela 4. Avaliação dos fatores associados à presença de limitação 
de abertura bucal em pacientes indicados para cirurgia da articulação 
temporomandibular – continuação

Limitação de abertura 
bucal

Valor de p 
(x2)

Variáveis        Sim
n (%)

      Não
n (%)

Relatório de ressonância magnética

Deslocamento de disco sem redução bilateral

   Não 28 (31,82) 60 (68,18)

   Sim 4 (36,36) 7 (63,64) 0,761

Outro tipo de deslocamento de disco

   Não 10 (100) 0 (0)

   Sim 71 (79,78) 18 (20,22) 0,116

Efusão articular unilateral

   Não 27 (33,33) 54 (66,67)

   Sim 5 (27,78) 13 (72,22) 0,649

Efusão articular bilateral

   Não 24 (32) 51 (68)

   Sim 8 (33,33) 16 (66,67) 0,903

Histórico cirúrgico

   Não 31 (31,96) 66 (68,04)

   Sim 1 (50) 1 (50) 0,589

Dor na ATM

   Não 16 (44,44) 20 (55,56)

   Sim 16 (25,40) 47 (74,60) 0,049*

Otalgia

   Não 29 (32,22) 61 (67,78)

   Sim 3 (33,33) 6 (66,67) 0,946

Dor pré-auricular

   Não 30 (32,61) 62 (67,39)

   Sim 2 (28,57) 5 (71,43) 0,826

Dor temporal

   Não 32 (33,33) 64 (66,67)

   Sim 0 (0) 3 (100) 0,224

Dor de cabeça

   Não 23 (31,51) 50 (68,49)

   Sim 9 (34,62) 17 (65,38) 0,771

Zumbido

   Não 31 (32,29) 65 (67,71)

   Sim 1 (33,33) 2 (66,67) 0,970

Sexo

   Não 5 (35,71) 9 (64,29)

   Sim 27 (31,76) 58 (68,24) 0,770

Total 32 (32,32) 67 (67,68)

O gerenciamento de desordens temporomandibulares pode variar 
de simples intervenções não cirúrgicas até a substituição total da 
articulação protética. Os cirurgiões precisam estar cientes de que a 
maioria dos pacientes pode ser tratada sem intervenção cirúrgica12.
Alguns autores avaliaram o conhecimento sobre as desordens tem-
poromandibulares e fatores que podem influenciar o diagnóstico 
e o tratamento proposto, tais como anos de treinamento, tipo de 
especialização e local de graduação13,14. Muitas vezes, devido à falta 
de informações, o clínico geral que recebe um paciente com DTM 
faz o encaminhamento a um cirurgião bucomaxilofacial, ao invés 
de um especialista em DTM. Como a educação desses profissionais 
em relação ao diagnóstico e às decisões de tratamento das DTM é 
muitas vezes limitada, e como seu treinamento é mais claramen-
te direcionado a procedimentos mais invasivos relacionados a essa 
especialidade, o profissional acaba optando apenas pela abordagem 
invasiva, mesmo antes de tentar uma abordagem não-invasiva.
Os resultados do presente estudo estão de acordo com esta realidade. 
Entre as terapias descritas nos prontuários médicos com recomen-
dação para a cirurgia da ATM estão TENS, intervenções de fisio-
terapia, placa e uso de fármacos. Sessenta (60) dos 99 prontuários 
avaliados não descreveram nenhum tratamento realizado anterior-
mente, o que não corresponde aos parâmetros e recomendações de 
procedimentos bucomaxilofaciais15.
Este estudo também avaliou fatores relacionados a presença de es-
talos e limitação da abertura bucal relatados nos registros médicos 
referidos. O estalo foi relacionado a dor na região da ATM e otal-
gia, o que é consistente com a literatura atual. Entretanto, embora 
68% dos pacientes tivessem limitação de abertura bucal (classificada 
como sim e não pelo cirurgião), apenas 4 formulários descreveram 
a medida em milímetros. A limitação de abertura estava relacionada 
apenas à dor na região da ATM. Estas descobertas demonstram a 
limitação deste estudo em termos de coleta de dados. Apenas o que 
foi relatado pelo profissional na ficha médica foi utilizado para esta 
análise. Portanto, mencionar a possibilidade de viés de informação 
neste tipo de estudo é importante. Não é possível saber se a limitação 
de abertura descrita realmente existiu devido à falta de treinamento 
dos avaliadores.
Além da divergência em relação ao tratamento proposto, foi possível 
avaliar a importância das ferramentas de diagnóstico apresentadas. 
A maioria dos registros médicos continha informações sobre o re-
latório de ressonância magnética (apenas 7 dos 99 casos avaliados 
não relataram). Entre as informações contidas nos relatórios esta-
vam deslocamento de discos com redução unilateral e bilateral (31% 
e 39%), deslocamento de discos sem redução unilateral e bilateral 
(23% e 11%) e efusão articular unilateral e bilateral (18% e 24%), 
justificando a cirurgia da ATM. Entretanto, sabe-se que todas as al-
terações mencionadas acima podem ser tratadas de forma menos 
invasiva ou não-invasiva, e a cirurgia é sugerida somente em casos 
de recidiva. Vale ressaltar que as evidências para a cirurgia são mui-
to limitadas, principalmente aos relatos de casos clínicos e estudos 
retrospectivos16. 
O deslocamento recorrente da ATM não é tão bem entendido como 
o deslocamento agudo ou crônico17. Embora geralmente descrito 
em populações de meia idade ou idosas, o deslocamento recorrente 
da ATM pode ocorrer em todas as idades, inclusive em bebês18. Sem 
a modalidade de tratamento ideal relatada por uma recente revisão 

DISCUSSÃO

O presente estudo transversal avaliou 99 solicitações cirúrgicas de 
ATM encaminhadas por cirurgiões bucomaxilofaciais entre 2016 e 
2019, sendo encontrado um alto índice de tratamento cirúrgico sem 
um critério de diagnóstico padronizado.
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sistemática17, o deslocamento recorrente da ATM continua sendo 
um desafio de tratamento. A falta de novas evidências científicas 
para o tratamento do deslocamento recorrente da ATM pode ser 
uma das razões pelas quais os profissionais de saúde observados neste 
estudo recomendaram a cirurgia para esses casos. Entretanto, isso 
não justifica um tratamento invasivo como primeira escolha.
O uso de equipes multidisciplinares (cirurgiões bucomaxilofaciais 
junto com especialistas em desordens temporomandibulares) para o 
diagnóstico de desordens temporomandibulares deve ser encorajado 
para permitir que todas as opções de gerenciamento sejam devida-
mente discutidas em casos selecionados, em vez de indicar desneces-
sariamente a intervenção cirúrgica. 
Mesmo com os critérios diagnósticos já definidos na literatura, os 
profissionais não parecem utilizá-los. No presente estudo, entre os 
fatores avaliados para a indicação de cirurgia da ATM estavam a dor 
na região orofacial (dor de cabeça, dor facial, dor na ATM, otalgia, 
dor pré-auricular, dor temporal), presença de zumbido e estalido, 
travamento e limitação da abertura bucal, e presença de bruxismo.
Como relatado anteriormente na revisão da literatura, existem ou-
tras formas menos invasivas e mais econômicas de tratar esses sinais/
sintomas. Dados obtidos através de empresas de planos de saúde 
revelam que a cirurgia da ATM pode custar de 25 a 54 mil reais, de-
pendendo do hospital e da equipe selecionada. Por outro lado, o tra-
tamento conservador, que geralmente envolve uma consulta inicial 
e 10 outras sessões, tem um custo elevado para a empresa, tornando 
clara a discrepância entre o tratamento e o custo do tratamento. O 
presente estudo avaliou dados de pacientes que possuem plano de 
saúde, desta forma, o custo total do tratamento não é pago pelo pa-
ciente (reduzindo o impacto financeiro para o mesmo), porém pode 
causar um impacto financeiro para a empresa. Além disso, a cirurgia 
tem um impacto sobre a vida do paciente.
É importante enfatizar a importância do conhecimento por parte 
dos cirurgiões bucomaxilofaciais no diagnóstico e tratamento dos 
distúrbios temporomandibulares, bem como a colaboração inter-
profissional (envolvendo especialidades cirúrgicas e em DTM) para 
garantir a melhor decisão de tratamento para os pacientes, não só 
em relação ao custo, mas também para reduzir o impacto do trata-
mento na qualidade de vida dessas pessoas. No presente momento, a 
cirurgia da ATM é a última opção de tratamento que os profissionais 
devem considerar.
Assim, ao evitar que cirurgias desnecessárias sejam indicadas e 
ao realizar procedimentos mais conservadores, há redução nos 
custos para a empresa de planos de saúde e menos desconforto 
para o paciente.

CONCLUSÃO

Os fatores avaliados para a indicação de cirurgia da ATM pelos ci-
rurgiões bucomaxilofaciais não correspondem às recomendações do 
CTBMF. Poucos tratamentos conservadores foram recomendados 
anteriormente, sendo que a maioria foi decidida sem que nenhum 
critério diagnóstico fosse utilizado.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A prática de atividade física 
traz benefícios para a saúde física e mental e, na população idosa, 
pode contribuir para reduzir as queixas de dor. Neste estudo, 
foi verificado se o nível de atividade física poderia influenciar a 
limitação pela dor em indivíduos idosos. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, realizado com 
idosos residentes no município de Florianópolis, Santa Catarina, 
Brasil. A seleção dos idosos foi realizada por meio de amostragem 
aleatória simples, totalizando 410 entrevistados. Para a classifi-
cação do nível de atividade física, foi utilizado o Questionário 
Baecke Modificado para Idosos (QBMI), que classificou os ido-
sos em ativos ou sedentários. Para a análise da incapacidade pela 
dor, foi utilizado o Índice de Incapacidade Relacionada com a 
Dor (Pain Disability Index – PDI). 
RESULTADOS: Dos 410 idosos participantes deste estudo, 
58,5% foram mulheres, com média de idade de 72,21±7,0 anos. 
Foram considerados ativos ou muito ativos 41% dos idosos. Os 
idosos sedentários foram os que apresentaram maior limitação 
física pela dor (p<0,01). A análise de rede mostrou que maiores 
limitações pela dor foram relacionadas a atividades de lazer, so-
ciais e para realização de necessidades básicas. Observou-se que 
quanto maior o nível de atividade física, menor foi a limitação 
pela dor (p<0,01). 
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DESTAQUES
• As limitações pela dor apresentaram relação inversamente proporcional ao nível de ativi-
dade física dos idosos, mostrando que, além da importância dos exercícios, é preciso ter uma 
vida ativa em todos os aspectos.
• A atividade física, além de reduzir a dor, pode melhorar diversos aspectos da vida do idoso, 
contribuindo para sua autonomia e melhor convívio familiar e social.
• A prática de atividade física não apresentou relação com a idade, comprovando que até  
mesmo os idosos mais longevos devem ser incentivados a uma vida mais ativa como forma 
de reduzir a dor e a vulnerabilidade.
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CONCLUSÃO: A atividade física contribui para a saúde física 
dos idosos com dor crônica, podendo evitar riscos maiores de 
incapacidade relacionada à dor. 
Descritores: Dor, Exercício físico, Limitação da mobilidade.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The practice of physi-
cal activities brings benefits to physical and mental health, and 
in the senior population it can contribute to reducing pain com-
plaints. This study aimed to assess the relationship between the 
level of physical activity and pain disability in seniors. 
METHODS: This is a cross-sectional study carried out with se-
nior people living in the city of Florianópolis, Santa Catarina, 
Brazil. The selection of the seniors was carried out through sim-
ple random sampling, totaling 410 respondents. The Modified 
Baecke Questionnaire for Seniors (MBQS) was used to classify 
the level of physical activity, also classifying the seniors as active 
or sedentary. For the analysis of disability due to pain, the Pain 
Disability Index (PDI) was used. 
RESULTS: Of the 410 seniors participants in this study, 58.5% 
were female, with a mean age of 72.21±7.0 years. 41% of the 
seniors were considered active or very active.  The sedentary se-
niors were those who presented greater physical limitations due 
to pain (p<0.00). Network analysis showed that greater pain li-
mitations were related to leisure, social, and vital activities. It was 
observed that the higher the level of physical activity, the lower 
the limitation due to pain (p<0.01). 
CONCLUSION: Physical activity contributes to the se-
niors’ physical health and can avoid greater risks of pain-re-
lated disability.
Keywords: Pain, Exercise, Mobility limitation.

INTRODUÇÃO

A prevalência de dor entre idosos varia de 37% a 70%, portanto é 
um sintoma frequente, e a sua presença durante o processo de en-
velhecimento produz impacto negativo na qualidade de vida (QV) 
e na produtividade dos indivíduos acometidos1. Muitas vezes, a dor 
se traduz em limitações funcionais parciais ou totais, impactando 
sobremaneira nas atividades de vida diária. Essas limitações podem 
levar o idoso a reduzir sua interação social e familiar, e afetar seu 
desempenho funcional. Além disso, o idoso com dor tente a ser mais 
sedentário, recluso e tem maiores chances de desenvolver sintomas 
de ansiedade e depressão, que quando presentes, exacerbam a inten-
sidade da dor percebida2. 
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A dor pode ser a causa da inatividade física nos idosos, mas a prática 
regular de exercícios contribui para reduzir dores corporais, prevenir 
doenças e melhorar o estado geral da saúde, devendo ser incentivada 
durante toda a vida3. Ainda, a atividade física pode promover me-
lhor QV e retardar processos e desgastes provenientes do envelhe-
cimento, bem como prevenir doenças crônicas não transmissíveis3. 
A importância da prática de atividade física em idosos se traduz em 
orientações da Organização Mundial da Saúde e em políticas públi-
cas, como os programas de prevenção e promoção da saúde do Mi-
nistério da Saúde, que visam incentivar que o idoso seja mais ativo, 
como forma de preservar sua autonomia para tarefas cotidianas, e 
prolongar sua independência4.
Por esses motivos, acredita-se que atividade física é um fator funda-
mental para a melhora das dores que os idosos apresentam e uma 
das principais ações que estão aliadas ao processo de envelhecimento 
saudável e ativo5. 
Apesar da vasta literatura mundial sobre o tema, são poucos os es-
tudos que se propõem analisar se o nível de atividade física poderia 
influenciar na limitação pela dor referida pelos idosos. Desta forma, 
o objetivo desta pesquisa foi avaliar a relação entre o nível de ativida-
de física e a incapacidade pela dor em idosos. 

MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional transversal, realizado com ido-
sos residentes no município de Florianópolis, Santa Catarina. Este 
manuscrito foi elaborado com base no STrengthening the Reporting of 
OBservational Studies in Epidemiology (STROBE)6.
A coleta de dados foi realizada em Unidades de Saúde e academias 
de ginástica do município, durante o período de dezembro de 2021 
a junho de 2022. A seleção dos idosos foi realizada por meio de 
amostragem aleatória simples, considerando o número de idosos de 
Florianópolis (48.423 pessoas), conforme o último censo realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2010). 
Para cálculo do tamanho da amostra, determinou-se um nível de 
95% de confiança, um erro amostral de 5% e, considerando o uni-
verso populacional de uma grande cidade, foi adotado que se tratava 
de população heterogênea. Assim foi definido o número mínimo de 
entrevistados de 382 idosos. 
Os critérios de inclusão foram: idade acima de 65 anos e residente 
em Florianópolis/SC. Seriam excluídos participantes que não con-
seguissem se comunicar para responder os questionários ou que não 
aceitassem responder a todas as perguntas. 
Os idosos participantes do estudo foram separados em ativos ou 
sedentários. Para esta classificação, foi utilizado o Questionário 
Baecke Modificado para Idosos (QBMI). O QBMI é aplicado em 
forma de entrevista, tendo como referência os últimos 12 meses, 
e é dividido em três seções: atividades físicas domésticas (AFD), 
realização de atividades esportivas (AFE) e atividades físicas no 
tempo livre (AFTL). Mediante o somatório das pontuações espe-
cíficas atribuídas às questões agrupadas em cada uma das seções do 
questionário, são estabelecidos escores equivalentes a 16 pontos. 
Os idosos foram classificados como “muito ativos” quando apre-
sentaram pontuação ≥ 16,18; “ativos” quando a pontuação esteve 
entre 9,12 e 16,17 e “sedentários” quando apresentaram pontua-
ção ≤ 9,117. Neste estudo, foram considerados dois grupos (ativos 

e sedentários), sendo que os idosos muito ativos foram incluídos 
no grupo dos ativos.
Para análise da incapacidade pela dor, foi utilizado o Pain Disability In-
dex (PDI), que é um questionário de autoaplicação, criado para avaliar 
sete importantes dimensões de incapacidade e interferência funcional 
da dor. O PDI é constituído por sete itens, com escalas de classificação 
numéricas de 11 pontos (zero-10) que avaliam a incapacidade rela-
cionada com a dor nas responsabilidades familiares e domésticas, nas 
atividades de lazer, nas atividades sociais, no trabalho, no comporta-
mento sexual, nos cuidados pessoais e nas atividades vitais.
Foi realizada análise de rede ponderada, não direcional, para explo-
rar visualmente as relações entre as múltiplas variáveis estudadas, uti-
lizando o programa JASP®. A análise de rede englobou a relação das 
limitações pela dor em relação ao nível de atividade física. A relação 
entre as variáveis é demonstrada por arestas (linhas), que, quanto 
mais espessas, demonstram uma relação mais forte. As linhas bran-
cas da aresta indicam relação negativa, enquanto as linhas escuras 
demonstram relação positiva. Cada variável analisada está apresenta-
da em um nodo (estrutura gráfica em formato de círculo) e, quanto 
mais próximos os nodos estão, mais forte é a relação entre eles. 
Os indivíduos que aceitaram participar do estudo responderam 
os questionários apenas uma vez, após preenchimento do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Esta pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas em Seres Humanos da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), com o parecer 
n. 5.060.277.
Foi realizado teste de normalidade de Shapiro-Wilk, e utilizado o 
programa SPSS 22.0. Os dados categóricos foram analisados pelo 
teste Qui-quadrado e os dados quantitativos pelo teste t indepen-
dente. Foi analisada a correlação utilizando-se o teste de Pearson. A 
significância foi considerada quando p≤ 0,05. 

RESULTADOS

Participaram do estudo 410 idosos, com média de idade 72,21±7,0 
anos, sendo 58,5% do sexo feminino; 41% foram considerados ati-
vos ou muito ativos e 59% sedentários. Não houve diferença consi-
derando a idade de idosos ativos (média 72,0±6,9 anos) e idosos se-
dentários (média 72,3±7,2) (p=0,71). Não houve diferença do nível 
de atividade física entre homens e mulheres (p=0,84).
Na Tabela 1, consta a relação da dor com o nível de atividade física, 
considerando os idosos ativos ou sedentários, em que se observa que 
os sedentários tiveram pontuações muito superiores no instrumento 
de limitação pela dor. 

Tabela 1. Limitação pela dor em idosos sedentários e ativos.

Variáveis Limitação pela dor  (média±DP) Valor de p

Ativos
Sedentários

3,74±0,4
5,67±0,4

≤0,004*

Dados expressos como média ± desvio padrão (DP); *Teste t independente. 

Ao analisar a correlação do escore total de dor com as atividades fí-
sicas domésticas, a realização de atividades esportivas e atividades de 
tempo livre, constatou-se que a prática de atividades esportivas teve 
correlação negativa e significativa (r=-0,134; p<0,01), mostrando 
que quanto mais tempo dedicado à prática de esportes, menos quei-
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xas de dor o idoso referiu (Tabela 2). Na Tabela 2 também se destaca 
que o nível de atividade física, ou seja, a soma de todas as atividades 
realizadas pelo idoso, além do exercício físico, tiveram correlação in-
versa com a limitação pela dor. Assim, quanto mais ativo o idoso, 
menor foi a sua pontuação no instrumento PDI.
Na Tabela 3, observa-se a relação dos escores das atividades físicas 
domésticas e esportivas, considerando-se os idosos como sedentários 
e ativos. Ressalta-se que os idosos ativos realizam não somente muito 

mais atividades esportivas, mas também mais atividades de lazer e 
tempo livre. 
Na Figura 1, a análise de rede mostrou que maiores limitações pela 
dor foram relacionadas a atividades de lazer, sociais e vitais (necessi-
dades básicas) e se observaram limitações importantes para ativida-
des relacionadas ao trabalho (ocupação), atividade sexual e ativida-
des familiares.

DISCUSSÃO

Os principais resultados deste estudo mostram que os idosos foram, 
em sua maioria, sedentários, mesmo quando se considerou qualquer 
tipo de atividade física (atividades domésticas, lazer ou esportivas), 
e não exclusivamente a prática de exercício físico. O sedentarismo 
tem sido relatado em diversos estudos com idosos, e algumas causas 
incluem fragilidade, medo de sofrer quedas, falta de orientações e es-
tímulos por parte da família, comunidade ou profissionais da saúde4.
Neste estudo, os idosos sedentários foram os que apresentaram 
maior limitação física pela dor. A prática de atividades físicas propor-
ciona diminuição da dor por meio da liberação de endorfinas, que 
aumentam a tolerância à dor, percebendo-se assim a importância da 
adesão e engajamento das pessoas idosas em algum tipo de atividade 
física, que deve ser praticada de maneira regular8. 
Um estudo realizado com 529 idosos sobre a interferência da dor 
em diferentes aspectos da vida, mostrou que a dor interferia princi-
palmente na vida profissional e atividade sexual, mas também foram 
citados prejuízos nas atividades de vida diária e funcional9. Outro es-
tudo envolvendo grupos de idosos, apresentou resultados indicando 
que idosas com dor crônica apresentam volumes de prática de ativi-
dade física significativamente menores do que as que não possuem10.
A dor crônica está diretamente ligada a uma importante incapacidade 
de movimentos e atividades, dificuldades para dormir, casos de ansie-
dade e depressão, quedas e isolamento. Com isso os impactos da dor 
crônica não são limitados somente à pessoa que convive com a dor, 
mas também afetam as pessoas ao seu redor, pois colocam o idoso em 
uma situação de dependência de outros para realizar suas atividades11. 
Na análise de rede deste estudo, isso também foi demonstrado, já que 
a dor interfere em diversas atividades da vida diária, comprometen-
do a QV do idoso e possivelmente interferindo na dinâmica familiar. 
Além disso, há associação entre dor e sofrimento emocional, e estudos 
mostram que idosos com depressão relatam maior intensidade de dor 
crônica em relação àqueles não deprimidos12,13.
Os idosos com dor crônica, de intensidade leve e moderada, buscam 
a atividade física com objetivo de minimização dos quadros de dor, 
principalmente aquelas oriundas de alterações posturais. Um estudo 
de comparação da QV de idosos com dor e outros sem dor, consta-
tou que entre aqueles com idade superior a 71 anos, a presença da 
dor crônica, associada à presença comorbidades, foram fatores que 
diminuíram a QV14. Na presente pesquisa, não foi observada dife-
rença de idade entre os idosos ativos e sedentários, entretanto sabe-se 
que avanço da idade pode vir acompanhado de maior número de 
doenças crônicas, o que pode limitar a prática de atividade física. 
A comparação do nível de atividade física com a intensidade da dor 
evidenciou que os idosos sedentários ou insuficientemente ativos, 
apresentaram maior intensidade da dor do que os ativos e os resul-
tados da correlação entre as variáveis indicam que o volume de ati-

Sexual

Lazer

Ativ. 
Física

Social

Ocupação

Família

Ativ. 
Vitais

Tabela 2. Relação da limitação pela dor com as atividades físicas do-
mésticas, realização de atividades esportivas e atividades de tempo 
livre.

Variáveis Limitação pela dor Valor de p

Atividades domésticas r= 0,007 0,895

Atividades de tempo livre r= - 0,071 0,154

Atividades esportivas r= - 0,134 ≤0,01*

Somatório total de ativida-
des físicas realizadas

r= - 0,2 ≤0,01**

*Correlação de Pearson (r).

Tabela 3. Escores das atividades físicas domésticas, das atividades 
esportivas e das atividades de tempo livre, classificando por seden-
tários e ativos.

Variáveis Ativos Sedentários Valor de p*

Escore de atividades 
domésticas

1,4±0,8 1,3±0,0 ≤0,413

Escore de atividades 
de tempo livre

4,7±0,3 0,9±0,1 ≤0,001

Escore de atividades 
esportivas

8,6±0,4 1,1±0,1 ≤0,001

*Teste t independente.

Figura 1. Análise de rede ponderada, não direcional, das limitações 
pela dor em relação ao nível de atividade física.
As linhas brancas da aresta indicam relação negativa e as linhas escuras demons-
tram relação positiva. Quanto mais espessa a linha, mais forte a relação.
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vidade física diminui com o aumento da intensidade da dor, apesar 
desta correlação ter sido considerada fraca15.
Em um estudo realizado com 30 idosos, 33,30% deles possuíam al-
guma doença osteomioarticular, 80% dos idosos antes de entrar no 
programa não conseguiam realizar nenhuma ou nem todas as ativida-
des diárias que envolviam algum esforço físico. Após passar por uma 
programação de atividades físicas os idosos afirmaram que tiveram 
melhora significante assim que começaram as atividades propostas16. 
A análise de rede mostrou que maiores limitações pela dor foram 
relacionadas a atividades de lazer, sociais e vitais. Observou-se que 
as atividades vitais interferem negativamente no desenvolvimento 
de outros aspectos, como o lazer e as atividades com a família. De 
modo geral, com a análise de rede pôde-se demonstrar que a ati-
vidade física pode melhorar diversos aspectos da vida do idoso, e 
que estes aspectos estão inter-relacionados e interferem na QV do 
indivíduo. 
No Brasil, a prevalência total de inatividade física na população ido-
sa foi de 62,7%, sendo um importante fator de risco para doenças 
crônicas não transmissíveis e, consequentemente, gerando um im-
pacto no sistema de saúde brasileiro, devido ao aumento do número 
de internações hospitalares17. A limitação de movimento causada 
pelo sobrepeso e doenças osteoarticulares, que provocam incômodo 
e dor, acaba por dificultar a prática de atividade física18, e a dor tam-
bém impacta na realização das atividades de vida diária, pois acaba 
levando a uma sensação de incapacidade, isolamento social e perda 
de autoconfiança19.
Por fim, destaca-se que este estudo teve como diferencial analisar se 
o nível de atividade física interferia nas queixas de dor, tendo sido 
considerado ativo somente aquele idoso que cumpria os requisitos 
do QBMI, e não apenas a resposta do participante sobre realizar ou 
não exercícios físicos. Outro destaque refere-se à análise utilizada, 
considerando que não é somente o exercício que caracteriza o idoso 
como ativo, e sim o conjunto de atividades que ele realiza, incluindo 
o número de horas semanais dedicadas a determinada atividade e 
a quanto tempo ele vem realizando tal atividade. Como limitações 
do estudo aponta-se o seu desenho transversal, que não considerou 
a relação de causalidade entre dor e sedentarismo, e a escassez de 
trabalhos na literatura, que limita maiores comparações.
Com os resultados desta pesquisa, espera-se contribuir para a cons-
cientização de que os idosos sejam mais ativos, seja realizando ativi-
dades domésticas, lazer ou exercícios, e incentivar os profissionais da 
saúde para que atuem como motivadores nesta população, eviden-
ciando a importância de uma vida mais ativa em todas as idades.

CONCLUSÃO

O nível de atividade física apresentou relação com as queixas de dor, 
sendo que os idosos sedentários referiram maiores limitações pela 
dor, em especial as relacionadas às atividades de lazer, sociais e vitais. 
Os idosos que são mais ativos tiveram menos queixas de dor, assim 
como aqueles que realizam exercícios físicos regularmente. 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Pacientes com disfunção 
temporomandibular (DTM) dolorosa podem apresentar alte-
rações de desempenho cognitivo dificultando a compreensão e 
adesão às estratégias de automanejo oferecidas em intervenções 
de educação sobre dor. O objetivo deste estudo foi analisar a 
resposta às orientações de automanejo em pacientes com DTM 
dolorosa crônica em função do desempenho cognitivo.
MÉTODOS: Amostra de 45 pacientes, com idade média de 35,5 
anos, com DTM dolorosa crônica segundo o Diagnostic Criteria 
for Temporomandibular Disorders (DC/TMD). O desempenho 
cognitivo foi avaliado por meio do teste Montreal Cognitive As-
sessment (MoCA). Foi também aplicado o Brazilian Portuguese 
Central Sensitization Inventory (CSI-BP) para mensuração da 
sensibilização central e a escala numérica para avaliar a percepção 
de intensidade dolorosa. A intervenção consistiu em orientações 
de autocuidado para o manejo da dor com métodos caseiros, por 
meio de um vídeo e de um tutorial impresso. Após um intervalo 
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DESTAQUES 
• A intensidade de dor tem associação inversa com o desempenho cognitivo em pacientes 
com disfunção temporomandibular dolorosa.
• O desempenho cognitivo parece interferir no aproveitamento e eficácia da intervenção base-
ada em educação sobre a dor para pacientes com disfunção temporomandibular dolorosa. 
• Pacientes com disfunção temporomandibular dolorosa tendem a apresentar desempenho 
cognitivo abaixo do esperado. 

Correspondência para:
Alex Moreira Mélo 
E-mail: alexmelo@usp.br

© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

de 15 dias, foi feita nova avaliação para verificar se as orienta-
ções de automanejo promoveram mudanças relacionadas à dor 
na amostra estudada e se houve diferenças entre os participantes 
com desempenho cognitivo adequado e alterado (grupos obtidos 
após a aplicação do teste). 
RESULTADOS: A média do MoCA para a amostra foi de 23,3 
± 2,5 (desempenho cognitivo abaixo do esperado). Foi encontra-
da forte correlação inversa entre os escores do desempenho cog-
nitivo e da intensidade de dor, indicando a tendência de haver 
menor desempenho cognitivo ao passo que há maior intensidade 
de dor (r=-0,77 e p=0,03). Não houve correlação entre o de-
sempenho cognitivo e a sensibilização central (p>0,05). O grupo 
com melhor desempenho cognitivo apresentou melhor resposta 
às estratégias de educação sobre a dor. 
CONCLUSÃO: Há uma tendência de pior desempenho cog-
nitivo de acordo com o aumento na percepção de intensidade 
dolorosa. Além disso, o baixo desempenho cognitivo parece pre-
judicar o aproveitamento e eficácia da intervenção baseada em 
educação sobre a dor para pacientes com DTM dolorosa, a qual 
é considerada importante estratégia para seu manejo. 
Descritores: Cognição, Disfunção temporomandibular, Dor 
crônica. 
 
ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Patients with painful 
temporomandibular disorders (TMD) may present cognitive 
performance alterations, making it difficult to understand and 
adhering to self-management strategies offered in pain education 
interventions. The aim of this study was to analyze the response 
to self-management guidelines in patients with chronic painful 
TMD due to cognitive performance.
METHODS: Sample of 45 patients (35.5 years) with chronic 
painful TMD according to Diagnostic Criteria for Temporo-
mandibular Disorders (DC/TMD). Cognitive performance was 
assessed using the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) test. 
The Brazilian Portuguese Central Sensitization Inventory (CSI-
-BP) was also applied to measure central sensitization and nume-
rical rating scale to assess the perception of pain intensity. The 
intervention consisted of self-care guidelines for pain manage-
ment with homemade methods, through a video and a printed 
tutorial. After an interval of 15 days, a new evaluation was made 
to verify whether the self-management guidelines promoted 
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pain-related changes in the sample studied and whether there 
were differences between participants with adequate and altered 
cognitive performance (groups obtained after the application of 
the test).
RESULTS: The mean MoCA for the sample was 23.3±2.5 (lo-
wer than expected cognitive performance). A strong inverse cor-
relation was found between the cognitive performance and pain 
intensity scores, indicating the tendency to have lower cognitive 
performance when there is greater intensity of pain (r=-0.77 and 
p=0.03). There was no correlation between cognitive performan-
ce and central sensitization (p>0.05). The group with better cog-
nitive performance presented better response to pain education 
strategies.
CONCLUSION: There is a trend towards worse cognitive per-
formance according to the increase in perception of painful in-
tensity. In addition, low cognitive performance seems to impair 
the use and efficacy of pain education-based intervention for 
patients with painful TMD, which is considered an important 
strategy for its management.
Keywords: Cognition, Temporomandibular joint disorders, 
Chronic pain   

INTRODUÇÃO

O conjunto de sinais e sintomas que envolvem alterações muscula-
res e articulares relacionados ao sistema estomatognático é caracte-
rizado como disfunção temporomandibular (DTM), sendo os seus 
três principais indicadores clínicos: dor, limitações na abertura da 
mandíbula e ruídos articulares, que estão presentes em uma porcen-
tagem de 5% a 50% da população1-3. Muito comumente, pacientes 
apresentam dificuldades para executar tarefas simples como escovar 
os dentes, mastigar e bocejar, uma vez que os sintomas dolorosos e 
limitações articulares e musculares da DTM podem comprometer 
as funções orais e influenciar a saúde e o bem-estar4. A manutenção 
dessa condição pode levar à cronificação da dor e à sensibilização 
central (SC), tornando o seu manejo complexo. 
De acordo com o estudo Orofacial Pain: Prospective Evaluation Risk 
Assessment (OPPERA), principal estudo longitudinal para investi-
gação dos riscos relacionados ao desenvolvimento de DTM, foram 
identificados como fatores de risco a presença de múltiplas condi-
ções de saúde coexistentes, sintomas orofaciais não dolorosos, para-
função oral autorreferida, alta frequência de sintomas somáticos, má 
qualidade do sono e a influência genética de certos polimorfismos já 
identificados e relacionados a esta condição clínica5. 
Além disso, o contexto da dor crônica envolve aspectos sociais, 
familiares, emocionais e cognitivos, os quais precisam ser conside-
rados no manuseio dessa condição, extrapolando a abordagem de 
tratamento para um olhar biopsicossocial6,7. De acordo com estudos 
envolvendo análises de ressonância magnética funcional, pacientes 
com dor crônica apresentam alterações na estrutura e função cere-
bral em regiões e redes não apenas envolvidas no processamento da 
dor, mas também em aspectos cognitivos e emocionais8.
Nesse caminho, alguns aspectos cognitivos apresentam-se deficitá-
rios e relacionados à experiência dolorosa de pacientes com fenótipo 
de dor crônica, como perda de memória e concentração, principal-
mente durante as crises de agudização da dor9-11. 

Especula-se que atividades relacionadas à função executiva também 
possam encontrar-se comprometidas nesses pacientes, resultando em 
maiores níveis de distração, redução da performance de habilidades 
cognitivas e alterações de comportamento como hipervigilância e ca-
tastrofização da dor8,12. A catastrofização da dor está relacionada a áreas 
cerebrais envolvidas no processamento da dor, atenção à dor, emoção, 
atividade motora e redução da inibição dolorosa top down8,13. 
Um dos meios de tratamento clínico da DTM é o aconselhamento 
e orientações para o automanejo da dor, que consiste em esclarecer 
os pacientes acerca dos fatores etiológicos da doença e orientá-los 
sobre como reduzir a sobrecarga e hábitos nocivos à articulação 
temporomandibular (ATM), aos músculos da mastigação e às suas 
estruturas adjacentes14. 
Para isso, são apresentadas orientações sobre higiene do sono, com-
pressas de calor úmido e massagens na região dolorosa, realização de 
atividades físicas aeróbicas, alongamento da região cervical, controle 
de hábitos parafuncionais, consistência dos alimentos a serem con-
sumidos, entre outras que podem ser realizadas pelos pacientes em 
seu dia a dia15,16. 
Dessa forma, tais orientações contribuem para o alívio da dor, pro-
porcionando aos pacientes melhor qualidade de vida, uma vez que 
esses aprendam a lidar/manejar a dor e reduzem a ansiedade e o 
medo relacionados ao status de ameaça da mesma14. Porém, para 
que haja compreensão das orientações e consequente motivação 
para executá-las, é necessária a integridade dos aspectos cognitivos 
como atenção, memória, concentração, raciocínio, funções execu-
tivas e linguagem. 
Levando-se em consideração a literatura e a importância das estraté-
gias de educação sobre a dor, fica clara a necessidade de uma melhor 
compreensão sobre as variáveis cognitivas e suas associações com a 
condição dolorosa crônica, visto que estas influenciam a compreen-
são de orientações, uma vez que programas de educação sobre a dor 
nos tratamentos multimodais desses pacientes são de extrema im-
portância. 
O objetivo deste estudo foi analisar a resposta às orientações de au-
tomanejo de pacientes com DTM dolorosa crônica em função do 
desempenho cognitivo. 

MÉTODOS

Trata-se de um ensaio clínico não randomizado (quase experimen-
tal) que seguiu as recomendações do CONSORT17. 
A amostra foi estabelecida a partir de um cálculo amostral realizado 
com base no número de atendimentos efetuados por semestre nos 
serviços de DTM e dor orofacial da Universidade de Ribeirão Pre-
to (UNAERP) e da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 
(FORP/USP), cuja capacidade de absorção de casos foi de, aproxi-
madamente, 80 pacientes por semestre nos últimos 10 anos. Trata-se 
de uma população de pacientes que busca atendimento para DTM e 
dor orofacial via Sistema Único de Saúde (SUS) na região de abran-
gência de Ribeirão Preto-SP.
 A amostra representativa, de acordo com a população normalmente 
absorvida nos serviços, com erro amostral de 10% e intervalo de con-
fiança de 95%, seria de ao menos 36 pacientes. O cálculo foi realizado 
por meio de um software estatístico online (https://comentto.com/cal-
culadora-amostral/). Durante o período da coleta de dados o número 
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de participantes avaliados foi superior ao estipulado no cálculo amos-
tral para garantir possíveis perdas e exclusões, chegando ao final com 
uma amostra total de 45 participantes (32 mulheres e 13 homens). 
Os critérios de inclusão foram apresentar idade entre 18 e 45 anos, 
diagnóstico de DTM dolorosa crônica segundo o Diagnostic Criteria 
for Temporomandibular Disorders – versão português brasileiro (DC/
TMD)18, sem distinção de sexo, que buscaram tratamento na Clíni-
ca de Oclusão, DTM e Dor Orofacial da graduação da UNAERP 
ou na FORP/USP no 1º semestre do ano de 2021. O DC/TMD 
apresenta alta sensibilidade e especificidade (≥0,86 e ≥0,98 respec-
tivamente) para qualquer dor relacionada à DTM e, por isso, foi 
escolhido como método diagnóstico para determinar a inclusão dos 
participantes18.
Foram excluídos pacientes que já estavam realizando algum tipo 
de intervenção terapêutica para DTM dolorosa e indivíduos com 
déficits cognitivos prévios que fossem incapazes de responder aos 
questionários.
Após a aplicação do teste de desempenho cognitivo com o protocolo 
Montreal Cognitive Assessment (MoCA), os participantes foram divi-
didos em grupos/clusters de performance cognitiva “adequada” (es-
core total igual ou acima de 26) e “abaixo do valor de corte” (escore 
total abaixo de 26), com a finalidade de investigar a influência dessa 
variável sobre a resposta da intervenção baseada em orientações de 
automanejo da dor para pacientes com DTM.

Mensuração da performance cognitiva (teste MoCA)
Para a avaliação e mensuração das habilidades cognitivas da amos-
tra, foi utilizado o protocolo MoCA. Esse protocolo contém uma 
sequência de testes que avaliam oito domínios cognitivos: atenção, 
funções executivas, cálculos, linguagem, memória de trabalho e de 
resgate, abstração, orientação e processo viso-espacial, além do tes-
te de fluência verbal. Assim, o protocolo MoCA consiste em uma 
triagem breve para déficits cognitivos leves, cuja pontuação obtida 
prediz as competências cognitivas avaliadas e escores acima de 26 são 
considerados normais. A escolaridade do indivíduo foi ajustada em 
relação à pontuação geral do protocolo de avaliação, de acordo com 
o preconizado pelos autores19,20.

Mensuração da dor
Com o objetivo de identificar pacientes que estão em alto risco de 
ter SC ou avaliar sintomas relacionados à SC utilizou-se o protocolo 
Brazilian Portuguese Central Sensitization Inventory (CSI-BP). O CSI 
original foi desenvolvido por Neblett et al.21 e traduzido e validado 
por Caumo et al.22 (CSI-BP). A parte A contém 25 questões referen-
tes a sinais e sintomas de SC com possibilidade de resposta em escala 
Likert de 4 pontos (0 = “nunca” e 4 = “sempre”) para cada questão. A 
pontuação total pode variar de zero a 100, sendo indicativo de pre-
sença de SC uma pontuação igual ou superior a 40 pontos. A parte 
B contém questões sobre a presença de diagnósticos confirmados 
correlacionados previamente à SC (comorbidades), com possibili-
dade de resposta dicotômica (sim ou não) e anotação da data do 
diagnóstico recebido21,22.
A percepção sobre a intensidade de dor dos participantes foi avaliada 
utilizando-se uma escala numérica impressa de zero a 10, na qual 
zero representa “nenhuma dor” e 10 “dor insuportável” pela Escala 
Numérica de Dor (END). 

Protocolo de intervenção: estratégia de educação sobre a dor
Após os exames iniciais, os participantes assistiram a um vídeo pro-
duzido pela equipe de pesquisa, cujo conteúdo apresentava estraté-
gias caseiras de automanejo e educação sobre a dor reconhecidas na 
literatura científica como complemento eficaz ao tratamento14. O 
vídeo é iniciado com o título: “Orientações de autocuidado para 
pacientes com DTM” e segue com explicações verbais e visuais sobre 
o assunto, contendo informações sobre o que é a condição denomi-
nada DTM e seus principais sinais e sintomas. Em seguida, é dada 
uma explicação sobre a importância das orientações caseiras, enfa-
tizando sua simplicidade em realizar e o protagonismo do paciente 
para sua própria melhora. 
Além disso, foram também orientadas dietas macias; compressas 
com calor úmido sobre as regiões doloridas por 20 minutos, duas 
vezes ao dia; exercício de abertura bucal ativa suave e controlada dia-
riamente; explicações sobre o papel do apertamento dental na piora 
da condição dolorosa e o direcionamento da atenção para este tipo 
de hábito com intenção de evitá-lo23. Para tanto, sugeriu-se o uso de 
lembretes espalhados pela casa e/ou no local de trabalho, com dize-
res sobre desencostar os dentes e relaxar a mandíbula e/ou o uso de 
aplicativos de celular que enviam mensagens com a mesma função 
de lembrar o participante sobre desencostar os dentes24. 
A higiene do sono foi abordada no vídeo de maneira a informar sobre 
a influência da qualidade do sono na condição dolorosa16. As orien-
tações para cuidar da qualidade do sono incluíram explicações sobre 
deitar-se na cama apenas no momento de dormir de fato e em horário 
regular, bem como evitar o uso de telas e outras atividades que atra-
palham o desenvolvimento do sono, evitar bebidas estimulantes após 
as 17 horas, realizar atividades calmas como ler livros, escutar músicas 
calmas e beber bebidas calmantes25. Para o controle do estresse e da 
ansiedade, o vídeo trouxe sugestões como a prática de esportes e ati-
vidades físicas, atividades de lazer, meditação e massagens. O mesmo 
conteúdo visual do vídeo foi entregue impresso aos participantes em 
forma de tutorial, a fim de reforçar a intervenção de automanejo.
 
Momentos de avaliação
Todos os participantes que compuseram a amostra foram avaliados de 
acordo com os instrumentos previamente descritos antes da interven-
ção. Foi dado um tempo de 20 dias para que os participantes pudes-
sem aplicar as orientações recebidas. Após esse período os protocolos 
CSI-BP22 e a END foram novamente aplicados para que se pudesse 
avaliar a resposta dolorosa, frente às orientações de automanejo. 
Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo (FORP/USP, CAAE: 03383218.7.0000.5419). Os dados 
somente foram coletados após aprovação do CEP. Todos os volun-
tários da pesquisa foram informados sobre seus objetivos, riscos e 
benefícios, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido (TCLE). 

Análise estatística
Foi aplicado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, e foi verifi-
cado que os dados da amostra apresentaram distribuição normal 
(p>0,05). Foi então aplicado o teste de correlação de Pearson en-
tre as variáveis MoCA e percepção de intensidade de dor (escala 
numérica de zero a 10). Após essa primeira análise, foi aplicado o 
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teste de correlação de Pearson entre as variáveis MoCA e CSI-BP, 
e entre o CSI-BP e percepção de intensidade de dor. Por último, 
a amostra foi dividida em dois grupos (clusters), de acordo com 
o teste de MoCA: participantes com pontuação igual ou acima 
de 26 e participantes com pontuação abaixo de 26. Foi, então, 
empregado o teste estatístico ANOVA One Way (com pós-teste 
de Tukey-Kramer) para comparações entre as avaliações inicial e 
final das variáveis CSI-BP e percepção de intensidade de dor para 
os dois grupos (clusters) estabelecidos. Foi adotado como nível de 
significância ∝=5% (p<0,05).

RESULTADOS

Foram analisados ao final do estudo 45 pacientes, com média de idade 
de 35,5±17,4 anos e predominância de indivíduos do sexo feminino 
(32 mulheres e 13 homens). A média obtida com o CSI desses pa-
cientes foi de 47,8±15,5, enquanto o valor de corte do protocolo é de 
40, o que sugere um quadro de SC na amostra estudada. Em relação a 
comorbidades dolorosas, 53% da amostra apresentou outras comorbi-
dades além da DTM, dentre as quais as mais frequentemente relatadas 
foram fibromialgia (38%), cefaleias (54%) e ansiedade (58%). 
A média da intensidade de dor relatada pelos indivíduos foi de 
7,5±2,4 de 10, representando dor de alta intensidade, enquanto a 
média do escore do teste MoCA foi de 23,3±2,5, indicando desem-
penho cognitivo abaixo do esperado, uma vez que o valor de corte 
indicado pela escala é 26.

Foi então empregado o teste de correlação de Pearson entre as variá-
veis “desempenho cognitivo” e “intensidade de dor” e “desempenho 
cognitivo” x “sensibilização central”. Foi observada correlação inver-
sa significativa entre o escore do MoCA e a intensidade de dor, in-
dicando tendência de haver menor desempenho cognitivo quando 
há maior intensidade de dor, como mostrado na Figura 1 (r de Pear-
son=-0,767 e p=0,03). A correlação entre as variáveis “desempenho 
cognitivo” x “SC” não foi estatisticamente significativa (p=0,74).
Após 15 dias da intervenção com educação sobre a dor, foi então 
realizada a avaliação final. Foi observada uma ligeira redução da SC 
dos participantes, agora com média e desvio padrão de 45,5±15,6, 
mas ainda indicando um quadro de SC. Foi também verificada re-
dução da intensidade de dor relatada por estes pacientes, com média 
final de 5,1±2,3. 
A fim de se avaliar a intervenção com educação sobre a dor, nos 
momentos inicial e final, a partir das variáveis intensidade de dor 
e SC, a amostra foi dividida em função do escore do MoCA em 
dois grupos: MoCA<26 (desempenho cognitivo abaixo do espera-
do, n=34) e MoCA>26 (desempenho cognitivo esperado, n=11). 
A tabela 1 apresenta a média, o desvio padrão e o valor de p das 
variáveis intensidade de dor e SC para os dois grupos (clusters), antes 
e após a intervenção com educação sobre a dor (duração de 15 dias). 
O grupo MoCA>26 (desempenho cognitivo esperado) apresentou 
menor média de intensidade de dor e SC na avaliação inicial quando 
comparado ao grupo MoCA<26 (desempenho cognitivo abaixo do 
esperado). Além disso, o grupo MoCA>26 apresentou melhor res-
posta à intervenção com educação sobre a dor, com maior redução 
da intensidade dolorosa (p=0,03) e da SC (p=0,02). 

DISCUSSÃO

A maioria da amostra estudada apresentou baixo desempenho cog-
nitivo, o qual se relacionou com a intensidade de dor, mas não com a 
SC. Dos 45 participantes deste estudo, 32 são mulheres. A literatura 
científica sugere que a prevalência de DTM em mulheres está rela-
cionada à multidimensionalidade da dor26-30 e que o estrogênio pode 
ter um efeito bifásico na condição dolorosa de mulheres a partir dos 
níveis hormonais flutuantes, durante a idade reprodutiva e na peri-
menopausa, promovendo diversos tipos de DTM5,31,32. 
A presença de DTM dolorosa crônica frequentemente está associada 
à presença de comorbidades das quais muitas foram relatadas pela 
amostra de participantes, além de outros indícios encontrados que 
favorecem a SC e dificultam seu manejo clínico, como presença de 
fadiga, baixo desempenho cognitivo, baixa qualidade de sono, rela-
tos de dores de cabeça, sinais de depressão e ansiedade21,22. 

Intensidade dor (EAV)
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Figura 1. Correlação MoCA versus intensidade dor (R de Pearson = 
-0,76725, n=45)

Tabela 1. Média, desvio padrão e valor de p das variáveis intensidade de dor e sensibilização central para os grupos (clusters) – com MoCA 
abaixo de 26 (desempenho cognitivo abaixo do esperado) e acima de 26 (desempenho cognitivo esperado), nos momentos de avaliação inicial 
e final (antes de após a intervenção com educação sobre a dor, duração de 15 dias).  

Variáveis Grupo MoCA < 26 Grupo MoCA > 26

Inicial Final Inicial Final

Intensidade de dor (END) 7,9 ± 3,2 4,9 ± 2,9 5,6 ± 1,8 3,1 ± 0,4

Valor de p                             0,03*                                                           >0,05

Sensibilização central (CSI) 49,8 ± 16,5 43,4 ± 14,5 43,2 ± 12,7 38,8 ± 11,4

Valor de p                            0,02*                                                          >0,05
END = escala numérica de dor; CSI: Central Sensitization Inventory. MoCA: Montreal Cognitive Assessment. Análise ANOVA One Way (com pós-teste de Tukey-Kramer).



Influência do desempenho cognitivo na resposta às orientações de educação 
sobre a dor em pacientes com disfunção temporomandibular dolorosa crônica

BrJP. São Paulo, 2022 out-dez;5(4):369-74

373

Pode-se definir SC como uma amplificação da sinalização neural 
dentro do sistema nervoso central, que provoca redução do limiar 
de dor e hipersensibilidade dolorosa, ou seja, dor desproporcional ao 
estímulo externo (hiperalgesia) ou até mesmo sem qualquer estímu-
lo (alodinia), apresentando-se como um evento autossustentável33. 
De acordo com o protocolo CSI-BP21,22, foi possível constatar que 
mais da metade da amostra estudada (53%) apresentou indícios for-
tes da presença de SC, com escores totais acima de 40 (parte “A” 
do CSI-BP). Apesar da elevada percepção dolorosa, observada por 
meio de escores elevados na escala numérica (7,5±2,4), não houve 
correlação com a escala de SC. Esse fenômeno está relacionado ao 
estado funcional dos neurônios e das vias nociceptivas por todo o 
eixo neuronal33, enquanto a experiência dolorosa é composta por 
um contexto muito particular a cada ser humano, envolvendo as-
pectos biopsicossociais em diferentes níveis e graus7, o que pode jus-
tificar o resultado encontrado.
Considerando o modelo biopsicossocial para o tratamento da DTM 
dolorosa crônica e que pacientes com esse quadro podem apresentar 
declínio das competências cognitivas, foi proposto que a amostra 
fosse testada por meio do protocolo MoCA, com o intuito de rela-
cioná-la à intensidade dolorosa e à eficácia da intervenção baseada 
na educação sobre a dor. Diante dos resultados, observou-se então 
que o desempenho cognitivo parece realmente sofrer influência da 
intensidade dolorosa e que esta condição dificulta a intervenção por 
educação sobre a dor, a qual requer integridade das competências 
cognitivas. Regiões e redes neurais envolvidas no processamento da 
dor e em aspectos cognitivos e emocionais podem apresentar-se alte-
radas estrutural e funcionalmente, resultando em déficits cognitivos 
como perda de memória e de raciocínio, distração, bem como em 
alterações comportamentais como hipervigilância e catastrofização 
da dor7-13. 
Quando se combina formas convencionais de terapia com a educa-
ção sobre a dor, nota-se melhoria na função e percepção dolorosa em 
diversas populações34,35. Porém é necessária a integridade cognitiva 
para que essa intervenção possa atingir seu objetivo, que é o apren-
dizado, por parte do paciente, de se automanejar para o controle da 
dor e do sofrimento a ela relacionado. Nesse sentido, a amostra estu-
dada apresentou redução da percepção dolorosa após a intervenção 
baseada em educação sobre a dor, embora seja importante destacar 
que os pacientes com melhor desempenho cognitivo caracterizaram 
um cluster mais respondente a este tipo de intervenção. Os indiví-
duos com funções cognitivas prejudicadas, como o foco e a memória 
de longo prazo, provavelmente não conseguiram se concentrar ou se 
lembrar das orientações de automanejo, que foram expostas através 
de vídeo e folheto instrucional preparado pelos autores. Isso pode 
explicar, ao menos em parte, a menor redução da percepção doloro-
sa ao ser avaliado pela segunda vez o grupo com pontuação menor 
que 26 no teste MoCA.
É provável que a melhora da qualidade de vida global de pacientes 
com DTM dolorosa submetidos a intervenções de educação sobre 
a dor também se relacione à diminuição da sensibilidade dolorosa, 
o que faz com que o manejo dos sintomas deva considerar as limi-
tações físicas e funcionais e as comorbidades causadas pela DTM14. 
Portanto, há necessidade de se discutir melhores cenários voltados 
para a implementação de modelos biopsicossociais e interdiscipli-
nares. Como as DTM envolvem diferentes etiologias, estruturas e 

sinais clínicos, o tratamento deve ser heterogêneo e respeitar as di-
ferenças de cada caso, visando maior conforto na hora de realizar 
atividades cotidianas e maior conforto ao dormir36.
Dentre as possibilidades de tratamento, as intervenções baseadas em 
abordagens cognitivo-comportamentais incluem diversas áreas da 
saúde, além da odontologia, como a fonoaudiologia, a fisioterapia 
e a medicina, cujos profissionais devem lançar mão de estratégias de 
educação sobre a dor como opção para complementar o manuseio 
da condição dolorosa crônica dentro de sua especialidade, visando 
um melhor prognóstico para os pacientes acometidos por essa dis-
função37,38,39.

CONCLUSÃO

Há uma tendência de pior desempenho cognitivo de acordo com 
o aumento na percepção de intensidade dolorosa na amostra de 
pacientes com DTM. Além disso, o baixo desempenho cognitivo 
parece prejudicar o aproveitamento e eficácia da intervenção baseada 
em educação sobre a dor para pacientes com DTM dolorosa, a qual 
é considerada importante estratégia para seu manejo. Sendo assim, é 
importante considerar os aspectos cognitivos dos pacientes quando 
se planeja intervenções desse tipo para que se direcione o planeja-
mento adequadamente, incluindo possíveis encaminhamentos e/ou 
estratégias voltadas para a avaliação do desempenho cognitivo. 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Na atuação profissional do 
professor, há elevado nível de estresse, ansiedade e incidência de 
dor. Com o advento do COVID-19 e a emergência do ensino re-
moto, é possível que este cenário tenha sido agravado. O objetivo 
deste estudo foi avaliar quadros de dor crônica, sensibilização 
central e catastrofização da dor em professores da rede básica du-
rante o ensino remoto ofertado devido à pandemia.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo observacional analítico do 
tipo transversal. Participaram 200 professores de diferentes re-
giões do Brasil que responderam, através de um formulário onli-
ne, perguntas sobre aspectos sociodemográficos e suas condições 
de trabalho, além de serem avaliadas a intensidade de dor por 
meio da escala analógica visual de dor, o estado de sensibiliza-
ção central por meio do Questionário de Sensibilização Central 
(CSI) e a catastrofização da dor por meio da Escala de Pensamen-
to Catastrófico sobre a Dor.
RESULTADOS: A maioria dos professores eram do sexo femi-
nino, brancos, da região sudeste, com especialização lato sensu, 
apresentavam renda de 2 a 2,5 salários-mínimos e jornada de 
trabalho de 21 a 40 horas semanais. A maioria dos professores 
relatou intensidade de dor igual a oito e a região do corpo mais 
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DESTAQUES
• A dor lombar foi apontada pelos professores como a mais frequente durante o ensino remoto.
• Tempo superior a oito horas em frente ao computador influencia a sensibilidade à dor.
• A maior renda salarial está associada a menor sensibilização da dor
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afetada foi a coluna lombar. Observou-se que professores com 
baixo salário, ambiente desconfortável e maior jornada dedicada 
ao ensino remoto apresentaram maior tendência à sensibiliza-
ção central e à catastrofização da dor. Professores com mobiliário 
desconfortável relataram aumento da dor, em especial, na coluna 
lombar e no pescoço. Apresentaram também maiores níveis de 
sensibilização central à dor, inversamente proporcional à sua ren-
da salarial e, de maneira somatória, professores com maior sensa-
ção de desconforto catastrofizaram mais o que reflete os prejuízos 
físicos e emocionais que a dor pode causar. 
CONCLUSÃO: O ensino remoto durante a pandemia do CO-
VID-19 impactou alterações físicas e emocionais nos professores 
da rede básica de ensino. Os profissionais perceberam que seu mo-
biliário não era o mais adequado para a alta permanência de tempo 
que tiveram de trabalhar em atividades acadêmicas pelo computa-
dor (em geral, acima de 40 horas semanais), relataram aumento 
da dor, em especial na coluna lombar e no pescoço, apresentaram 
maiores níveis de sensibilização central à dor, que foi influenciado 
por baixa renda salarial e, de maneira somatória, professores com 
maior sensação de desconforto catastrofizaram mais, o que reflete 
os prejuízos físicos e emocionais que a dor pode causar. Todos estes 
acometimentos tendem a reduzir a qualidade de vida do professor 
e, consequentemente, afetar o processo de ensino e aprendizagem.
Descritores: Catastrofização, COVID-19, Dor crônica, Pandemias, 
Professores escolares,  Sensibilização do sistema nervoso central.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: In the teacher’s profes-
sional practice, there is a high level of stress, anxiety and incidence 
of pain. With the advent of COVID-19 and the emergence of re-
mote teaching, it is possible that this scenario has been aggravated. 
The objective of this study was to evaluate chronic pain, central 
sensitization and pain catastrophizing among primary education 
teachers during remote teaching offered due to the pandemic.
METHODS: A cross-sectional analytical observational study. 
Participants were 200 teachers from different regions of Brazil 
who responded through an online form a sociodemographic 
questionnaire and a questionnaire about their working condi-
tions. In addition, pain intensity was assessed using the visual 
analog pain scale, central sensitization state was assessed using 
the Central Sensitization Questionnaire (CSI), and pain catas-
trophizing was assessed using the Catastrophic Thinking Scale 
about Pain (PCS).
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RESULTS: Most of the teachers were female, white, from the 
southeast region, with lato sensu specialization, had an income 
of 2 to 2.5 minimum wages, working 21 to 40 hours a week. 
Most of the teachers reported pain intensity equal to eight and 
the body region most affected was the lumbar spine. It was ob-
served that teachers with low salary, uncomfortable environment 
and longer days dedicated to remote teaching showed a greater 
tendency to central sensitization and pain catastrophizing. Most 
teachers reported pain intensity equal to eight and the most 
affected body region was the lumbar spine. Teachers with un-
comfortable furniture reported increased pain, especially in the 
lumbar spine and neck. They also showed higher levels of central 
sensitization to pain, inversely proportional to their salary inco-
me and,  in sum, teachers with a greater feeling of discomfort 
catastrophized more which reflects the physical and emotional 
damage that pain can cause.
CONCLUSION: Remote teaching during the pandemic of CO-
VID-19 impacted physical and emotional changes in teachers of 
primary education. The professionals perceived that their furni-
ture was not the most adequate for the high amount of time they 
had to work on academic activities using computers (in general, 
over 40 hours a week), they reported increased pain, especially 
in the lumbar spine and neck, they presented higher levels of 
central pain sensitization, which was influenced by low salary 
income, and, in sum, teachers with higher feelings of discomfort 
catastrophized more, which reflects the physical and emotional 
damage that pain may cause. All these affections tend to reduce 
the teachers’ quality of life and, consequently, affect the teaching 
and learning processes.
Keywords: Catastrophization, Central nervous system sensiti-
zation, Chronic pain, COVID-19, Pandemics, School teachers.

INTRODUÇÃO

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) define a 
dor como “uma experiência sensitiva e emocional desagradável asso-
ciada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou 
potencial”1,2, que é uma interação de fatores psicológicos, emocio-
nais, comportamentais e sociais. O mesmo grupo define dor crônica 
como dor persistente ou intermitente por mais de três meses1. O 
indivíduo com dor aguda ou crônica pode apresentar desconforto 
de leve à agonia, ocasionando alterações no padrão de sono, apetite e 
libido, manifestações de irritabilidade, diminuição de concentração 
e diminuição das atividades de vida diária3. 
O estímulo doloroso pode ainda provocar desregulação neuronal e 
hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, fenômeno fisiológico 
conhecido como sensibilização central (SC), que consiste na hiper-
sensibilidade entre os impulsos nocivos e não nocivos4, o que torna 
a sensação dolorosa ainda maior. A dor ainda pode vir através da 
catastrofização, um conjunto de pensamentos negativos que geram 
estímulos de dor, reais ou não, com a percepção da intolerância à dor 
e a incapacidade do indivíduo em lidar com ela5. Catastrofizar é um 
processo cognitivo-afetivo negativo cumulativo e é um importante 
preditor de resultados relacionados à dor6.
Neste sentido, a dor é um tópico frequentemente envolvido com a 
profissão do educador, seja ela de caráter físico ou até mesmo emo-

cional. Os profissionais da educação precisam lidar com constantes 
desafios que podem afetar sua saúde mental e física, como demandas 
múltiplas e interativas com alunos, pais, colegas de trabalho e ques-
tões administrativas relativas ao trabalho7. O Brasil é reconhecido 
pela baixa remuneração dos seus professores da rede básica8, traba-
lhando uma média de 32,5h por semana em apenas uma rede de 
ensino e turno com salário médio-hora de R$ 21,20, o que indica 
que essa média é menor do que a de outros profissionais com nível 
superior no país9. O fato de ministrarem muitas aulas semanais acar-
reta na falta de tempo para os professores estudarem e se atualizarem, 
comprometendo a organização e o planejamento do trabalho, preca-
rizando a profissão e levando ao sofrimento profissional8.
Com a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), efeitos ad-
versos como o medo e a insegurança, que ocorrem em decorrência 
do distanciamento social de familiares, amigos e outros colegas do 
trabalho, receio do desemprego e demais incertezas, causaram es-
tresse generalizado na população e problemas de saúde mental10,11, o 
que pode ter potencializado o cenário da dor, inclusive nos educado-
res. Vários professores se viram afastados das suas atividades laborais 
presenciais devido à interrupção das aulas ou à adaptação para o 
ensino por metodologias de educação à distância (EAD). O servi-
ço do professor tornou-se similar ao de funcionários de escritórios, 
que passam várias horas sentados à frente de um computador, estes 
apresentam uma alta prevalência de dor por múltiplos fatores (sofri-
mento psicológico, crenças de medo e evitação, baixa qualidade de 
vida e insatisfação no trabalho)12. 
Um estudo realizado com 140 professores do Instituto Federal Ca-
tarinense durante a pandemia, ao avaliar a ergonomia e sintomas os-
teomusculares, observou que 94,7% dos docentes relataram dor, que 
estava associada à carga de trabalho e às condições ergonômicas13. 
Já em um outro estudo realizado com docentes do Centro Univer-
sitário do Cerrado (UNICERP), foi observada uma percepção de 
estresse acima da média em 45,1% dos participantes, diretamente 
relacionada à existência de distúrbios osteomusculares no pescoço e 
ombros14. Em um estudo realizado apenas no estado de Minas Ge-
rais, 58% dos professores escolares relataram dores nas costas devido 
às mudanças na rotina durante a pandemia15. 
Sendo assim, professores podem apresentar níveis aumentados de 
dor relacionada a alterações comportamentais, aumento do risco de 
SC, catastrofização e redução na qualidade de vida, que podem ter 
associação com condições e ambiente de trabalho durante a pande-
mia do SARS-CoV-2. Todas essas afecções impactam diretamente 
não somente na vida do profissional, mas também na qualidade do 
ensino. Como nenhum estudo a nível nacional foi encontrado, o 
objetivo deste estudo foi avaliar quadros de dor crônica em professo-
res da rede básica no país durante o período da pandemia, identificar 
o grau de catastrofização e de SC da dor, e as variáveis que se asso-
ciam e/ou impactam a dor.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional analítico do tipo transversal 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, sob protocolo 
38406820.0.0000.547. Foram convidados professores da rede bási-
ca de ensino (infantil, fundamental e médio) das esferas municipal, 
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estadual, federal, rede pública e privada, de todas as regiões do país. 
Foram excluídos professores de nível superior (graduação e pós-gra-
duação). A divulgação foi feita através de grupos sobre educação 
no Facebook e pelo Instagram, com um convite informativo sobre 
o projeto. 
O professor interessado em participar da pesquisa deveria responder 
a publicação informando seu endereço de e-mail. Ao relatar interesse 
em participar, o profissional recebia via e-mail o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Uma vez assinado e feito 
o retorno do TCLE, o profissional recebia uma via assinada pelo 
pesquisador e os questionários que foram aplicados no estudo. No 
total, 200 professores demonstraram interesse em participar e seus 
dados foram coletados, sem identificação da instituição, de diferen-
tes regiões, durante o período do isolamento de outubro de 2020 a 
fevereiro de 2021.
Os participantes foram avaliados por meio de um formulário onli-
ne semiestruturado que avaliou informações pessoais, como idade, 
gênero, raça e cor, questões socioeconômicas (escolaridade, salário, 
esfera - estadual, municipal, pública ou privada, atuação EAD na 
pandemia) e as condições do ambiente de trabalho (horas em frente 
ao computador, tempo de permanência sentado, prática de ativi-
dade física, conforto do mobiliário, acesso à internet, intensidade 
e local da dor). Foi aplicada também uma escala de intensidade da 
dor de zero a 10. 
Para avaliar o grau de SC, foi utilizado o Inventário de Sensibilização 
Central (Central Sensitization Inventory – CSI), validado e traduzido 
para o português16, constituído por questionário composto por duas 
partes, com questões sobre sensação de cansaço, sono, ansiedade, 
dores, dificuldade de concentração, entre outras. Para medir a ca-
tastrofização da dor, foi utilizada a Escala de Catastrofização da Dor 
(Pain Catastrophizing Scale - PCS), um instrumento autoaplicável 
e composto por treze itens, escalonados de zero (quase nunca) a 5 
pontos (quase sempre), com sentenças que descreviam diferentes 
sentimentos e pensamentos relacionados à dor, como: o medo de 
não conseguir continuar, de que a dor não irá melhorar, desejo de 
que a dor desapareça, entre outros. O escore total é a soma dos itens, 
dividida pelo número de itens respondidos. Quanto maior o escore, 
maior indicativo de pensamentos catastróficos. O instrumento foi 
originalmente proposto em 199517 e validado e traduzido para o 
português17 em 2012.
Para a minimização de vieses, antes de os formulários serem enviados 
ao participante, instruções tirando dúvidas foram encaminhadas, e 
foi deixado o contato de um dos pesquisadores para que, caso surgis-
sem outras dúvidas, estas pudessem ser esclarecidas.
Para tabulação, criação de figuras e análise dos dados estatísticos, fo-
ram utilizados os softwares SPSS v20® e GraphPad Prism v5.0®. Para 
verificar a distribuição e normalidade dos dados quantitativos, foi 
utilizado o teste de Shapiro-Wilk. A análise e comparação entre as 
variáveis foi realizada através dos testes de comparação entre dois ou 
mais grupos (Teste t não pareado ou ANOVA One-Way). O nível de 
significância adotado foi para valor p menor que 0,05.

RESULTADOS

A amostra do presente estudo foi composta por 200 professores, 
com faixa etária de 23 a 60 anos (40,5 ± 9,5 anos). Distribuído por 

região, a maioria dos respondentes foi da região Sudeste (44%), se-
guido por região Nordeste (19%), região Centro-Oeste (15%), re-
gião Sul (14%) e região Norte  (7,5%). Quanto ao sexo, 77,5% 
foram do sexo feminino e 22% do masculino e 0,5% preferiram não 
responder. Quanto à cor da pele, 48,5% se autodeclararam brancos, 
38% pardos, 9% pretos, 1,5% amarelos e 3% não quiseram decla-
rar. Quanto ao nível de escolaridade, a maioria possuía título de es-
pecialização lato sensu (54%) seguido de apenas graduação (21,5%), 
mestrado (15%), doutorado (6%) e pós-doutorado (3,5%). Quanto 
à rede de ensino, 87,6% lecionavam na rede pública e 12,4% na pri-
vada. A maioria apresentava a renda de R$1000 a R$3000 (49,5%), 
seguido de R$3000 a R$6000 (39,5%) e a minoria recebia R$ 6000 
a R$9000 ou mais de R$9500 (6% em ambas as faixas salariais). 
A maioria dos professores trabalhava de 21 a 40h semanais (57%), 
seguido de 26,5%, que trabalhavam mais de 40h, 13,5%, que tra-
balhavam até 20h semanais e 3%, que declararam não trabalhar du-
rante o período da pandemia.

Estrutura de trabalho durante a pandemia
Quando perguntados se estão atuando por meio de ensino remoto 
durante o período da pandemia, a maioria disse que sim (94,5%), 
3,5% já atuaram, mas não atuam mais, e 2,5% nunca atuaram. A 
tabela 1 sumariza as respostas de acordo com as condições e estruturas 
de trabalho durante a pandemia. A maioria dos professores classifi-
cou o estado do seu ambiente e condições de trabalho como regular 
(37,5%). Com relação ao conforto (estrutura física) do seu ambiente 
de trabalho enquanto ministrava aulas remotas (mesa, cadeira, com-
putador etc.), a maioria dos respondentes classificaram seu ambiente 
de trabalho como pouco confortável (40%) (Tabela 2). Com relação 
ao uso de tecnologias de informação e comunicação no ensino, mais 

Tabela 1. Considerações gerais sobre o ambiente e condições de 
trabalho dos professores da rede básica de ensino durante o ensino 
remoto na pandemia do COVID-19

Frequência (n) Percentual (%)

Ótimo 9 4,5

Muito bom 30 15,0

Bom 59 29,5

Regular 75 37,5

Muito ruim 20 10,0

Péssimo 6 3,0

Resposta em branco 1 0,5

Total 200 100,0

Tabela 2. Conforto do ambiente de trabalho de professores da rede 
básica enquanto ministravam aulas remotas durante a pandemia do 
COVID-19

Frequência (n) Percentual (%)

Muito confortável 9 4,5

Confortável 66 33,0

Pouco confortável 80 40,0

Desconfortável 40 20,0

Resposta em branco 5 2,5

Total 200 100,0
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da metade classificou como satisfatório (61%) e 85,5% relataram não 
ter dificuldade com o acesso à internet. Cerca de 34,5% passavam de 3 
a 4h em frente ao computador realizando atividades acadêmicas, 15% 
mais de 8h e apenas 2% ficavam menos de 1h.

Sensibilização central e catastrofização da dor
A região do corpo onde os professores relataram maior intensida-
de de dor foi na coluna lombar (6,39±3,2), seguida do pescoço 
(5,65±3,16) e a região com menos queixas dolorosas foram os dedos 
do pé (1,89±3,0) (Tabela 3). A maioria dos pacientes relatou ter in-
tensidade da dor = 8 (16,6%, com média de 5,05±3,25). Intensida-
de zero - 15,5%, um - 8%, dois - 0,6%, três - 12,1%, quatro - 4%, 
cinco - 10,1%, seis - 6%, sete - 14,1%, nove - 6% e intensidade 10 
- 7%. O valor médio geral de SC foi de 42,8±20,6 e para catastrofi-
zação foi de 15,2±11,7.
Foi realizada a comparação entre resultados dos questionários de sensi-
bilização da dor e catastrofização de acordo com o perfil dos professo-
res e estes dados foram apresentados na Tabela 4. Foi possível observar 
que os professores com a renda de R$ 3.000 à R$ 6.000 tiveram uma 
alta tendência à SC (46,4±21,9) em comparação com os professores 
que ganham mais de R$ 9.500 (28,0±10,1) (p = 0,03). Na catastrofi-
zação não houve diferença significativa entre as rendas.

Tabela 4. Nível de sensibilização central e catastrofização da dor de acordo com as condições de trabalho dos professores da rede básica no 
ensino remoto durante a pandemia do COVID-19

Sensibilização Central (CSI) Catastrofização (PCS)

Média DP P valor Média DP Valor de p

Renda salarial

   R$1000-3000 42,15 20,52 0,003 16,25 12,07 0,15

   R$3000-6000 46,04 21,89 14,99 11,63

   R$6000-9000 41,25 13,77 14,67 11,32

   > R$9500 28,00 10,05 7,75 6,744

Atividades acadêmicas 
em frente ao computador

   2 horas ou menos 35,41 20,42 0,001 8,895 9,653 <0,0001

   3 a 4 horas 41,67 20,68 16,03 10,61

   5 a 6 horas 42,86 19,17 14,8 11,94

   7 a 8 horas 40,32 17,13 13,5 10,91

   Mais de 8 horas 55,81 20,24 22,81 12,18

Conforto do ambiente de trabalho

   Muito confortável 20,11 20,4 <0,0001 7,556 11,45 0,0003

   Confortável 38,15 17,57 11,9 10,62

   Pouco confortável 43,17 20,82 16,31 11,71

   Desconfortável 55,44 18,36 20,25 11,41

Dificuldade de acesso à internet

   Não 41,55 20,6 0,03 14,56 11,58 0,04

   Sim 50,24 19,4 19,78 11,83

Jornada de trabalho

   Não trabalho 34,33 20,86 0,44 11 11,63 0,83

   Trabalho acima de 40 horas sem 42,96 19,86 15,63 11,67

   Trabalho até 20 horas semanais 38,48 18,8 14,89 11,75

   Trabalho de 21 a 40 horas semanais 44,16 21,38 15,22 11,81
(Significância p≤0,05).

Tabela 3. Escala de dor relatada de acordo com a parte do corpo

Região do corpo Média Desvio padrão

Abdômen 2,50 3,110

Coluna lombar 6,39 3,208

Coluna torácica 4,81 3,425

Cotovelo 2,49 3,334

Dedos da mão 3,76 3,825

Dedos do pé 1,89 3,004

Joelho 3,77 3,676

Mãos 4,27 3,766

Ombro 5,04 3,719

Pé 3,39 3,598

Pernas 4,72 3,430

Pescoço 5,65 3,164

Punho 4,53 3,663

Quadril 3,93 3,723

Tórax 3,01 3,365

Tornozelo 2,41 3,316
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Os professores que trabalhavam por 2h ou menos por dia 
(35,4±20,4) apresentaram menos sintomas de SC em relação a 
quem trabalhava de 7 a 8h (40,3±17,1) ou por mais de 8 horas 
(55,8±20,2) (p=0,001). Na catastrofização da dor, os professores 
que trabalhavam mais de 8 horas (22,8±12,2) apresentaram mais 
sentimentos catastróficos em relação aos que trabalhavam de 2 horas 
a menos (8,8±9,7) (p=0,001).
Os professores com o ambiente classificado como desconfor-
tável (55,4±18,4) tiveram pontuação de SC acima de todos os 
outros níveis (p=0,0001). Resultado semelhante ocorreu para 
catastrofização, em que os professores em ambiente desconfortá-

vel (20,3±11,4) catastrofizaram mais que aqueles cujo ambien-
te era muito confortável (7,5±11,5) ou confortável (11,9±10,6) 
(p=0,0001). Educadores que tiveram menos dificuldade com 
acesso à internet apresentaram menor sensibilização (41,5±20,6), 
do que os que apresentaram alguma dificuldade (50,2±19,4) 
(p=0,03). Similarmente, na catastrofização, ocorreu o mesmo, 
professores com dificuldade de acesso (19,78±11,8) catastrofiza-
ram mais que aqueles sem dificuldade (14,6±11,6) (p=0,04). Não 
houve diferença significativa para SC (p=0,44) ou catastrofização 
(p=0,83) da dor entre os professores com diferentes jornadas de 
trabalho (Figura 1). 

Figura 1. Nível de sensibilização central e catastrofização da dor de acordo com as variáveis de condição de trabalho dos professores durante 
a pandemia de COVID-19. 
A- De acordo com a renda salarial. B- De acordo com o número de horas de atividades acadêmicas realizadas na frente do computador. C- De acordo com o nível de 
conforto na estrutura de trabalho. D- De acordo com o nível de dificuldade de acesso à internet. E- De acordo com o regime de jornada de trabalho.

A
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DISCUSSÃO

Este estudo avaliou o nível de SC e catastrofização da dor em profes-
sores da rede básica de ensino durante o ensino remoto em decorrên-
cia da pandemia de COVID-19. No geral, a maioria dos participan-
tes deste estudo eram mulheres, caucasianas, da região sudeste, com 
especialização lato senso, que trabalham em instituições de ensino 
público, com renda entre R$1000 a R$3000 e com carga horária de 
21 a 40 horas semanais e, com o ensino remoto, a maioria relatou di-
ficuldades para acessar à internet. Observou-se que professores com 
baixo salário, ambiente desconfortável, maior carga horária dedicada 
ao ensino remoto e com dificuldade de acesso à internet apresenta-
ram maior tendência à SC e catastrofização da dor. A maioria dos 
professores relatou intensidade de dor igual a oito e a região do cor-
po mais afetada foi a coluna lombar. 
No estudo18, realizado com docentes brasileiros com dor crônica, as 
regiões do corpo que mais incomodaram foram membros superio-
res, cabeça, membros inferiores e coluna lombar. Além disso, a dor 
na cabeça foi a mais persistente e os casos com dor lombar apresen-
taram maior quantidade de afastamento do trabalho acima de 30 
dias em comparação àqueles com dor em outros locais do corpo. Os 
autores19 também relataram que a região musculoesquelética com 
maior prevalência de dor era no pescoço. No presente estudo, a re-
gião do pescoço foi a segunda de maior intensidade. A dor traz um 
transtorno para a qualidade de vida do educador e, ao mesmo tem-
po, com o afastamento de suas atividades, pode dificultar o processo 
de aprendizagem do alunado, além da instituição ter de buscar novas 
alternativas para contratação de professores substitutos ou formas de 
reposição de aulas. Assim como relatado pelo estudo20, a ausência do 
professor efetivo pode trazer efeitos negativos no ensino e aprendi-
zagem, como a quebra da rotina escolar, redução das notas e a falta 
da relação interpessoal com os alunos, prejudicando a avaliação da 
aprendizagem no dia a dia e, para a instituição, prejuízo financeiro, 
quebra do plano de trabalho proposto, adaptação do novo professor 
com a escola e com os alunos, entre outros. 
Os professores obtiveram alta tendência à SC da dor, em especial, 
quando comparado a menor renda salarial. Os baixos salários contri-
buem para que ocorra o adoecimento, gerando fatores como crise de 
identidade, sentimento de impotência e descontentamento, propor-
cionando futuras disfunções relacionadas à saúde mental destes do-
centes21. Um estudo22, através de uma regressão bivariável, observou 
que a renda mensal pode estar associada com casos de dor lombar. É 
interessante notar que a maioria dos artigos avaliando professores em 
outros países não avaliam a questão salarial como fator predisponen-
te para dor. Entretanto, no Brasil, os baixos salários trazem questões 
complexas não só como profissional, mas como indivíduo. O estudo23 
relatou que a baixa remuneração torna a profissão docente pouco atra-
tiva, além de afetar o professor como indivíduo, havendo pouco apri-
moramento profissional, intensa jornada de trabalho que comprome-
te atividades extraclasse, absenteísmo, e que o padrão de remuneração 
é inversamente proporcional à ocorrência de síndrome de Burnout.
No que se refere à realização de ensino remoto, os educadores têm 
realizado suas atividades laborais em casa, porém, não há uma in-
fraestrutura apropriada, comprometendo a ergonomia e a disposi-
ção física dos professores. Vale lembrar que a dor, de uma forma não 
tão intensa ou frequente por um estipulado tempo, tem predisposi-

ção de afetar diretamente situações rotineiras de um indivíduo, cau-
sando incapacidades e prejudicando o bem-estar14. Neste estudo os 
docentes passaram mais de 7 horas realizando atividades acadêmicas 
na frente do computador, apresentaram mais sinais de cronificação 
da dor e catastrofização, e afirmaram que seu local de trabalho não 
é confortável. 
No estudo dos autores22, 25,6% dos professores ficavam sentados 
por tempo prolongado devido às atividades curriculares, e o tempo 
médio por dia era de 2,8 (± 2,3) horas. Já o estudo24 não mostrou 
associação entre horas sentado e prevalência de dor, porém encon-
trou que a falta de suporte no trabalho, ausência de supervisão e a 
falta de prática de exercícios físicos são fatores de risco associados à 
incidência de dor lombar em professores. No presente estudo apa-
rentemente não houve diferença entre o número de horas das jorna-
das de trabalho dos professores. Os autores24 também encontraram 
resultados similares, mostrando que talvez outros fatores sejam mais 
importantes para a manifestação ou cronificação da dor.
O estudo25 observou que catastrofização é um importante fator pre-
ditor para dor lombar em professores da rede escolar. Além disso, 
também notou que outros fatores psicossociais, como crenças de 
medo em relação ao movimento e em atividades laborais, ansiedade, 
depressão e somatização foram importantes preditores de dor em 
professores. Porém, o estudo encontrou que fatores relacionados ao 
trabalho não foram considerados preditores, exceto levantamento de 
peso acima de 25kg. Já no presente estudo, observou-se que profes-
sores com maiores dificuldades em relação ao trabalho durante a 
pandemia tiveram maior tendência de catastrofizar eventos relacio-
nados à dor que aqueles em um cenário satisfatório. Durante o pe-
ríodo de distanciamento social, indivíduos com dor crônica tiveram 
um aumento da intensidade da dor em 8% e crescimento da inter-
ferência na dor já instalada, reflexos que podem ser atribuídos ao 
maior período sentado e/ou da maior catastrofização da dor. Acre-
dita-se que isto possa gerar uma redução no potencial de trabalho, 
consequentemente refletindo na qualidade de vida do professor e até 
mesmo na aprendizagem do alunado. 
O presente estudo apresentou algumas limitações que devem ser 
comentadas. Este projeto foi um estudo transversal e o ideal teria 
sido acompanhar esses 200 professores durante um semestre, pelo 
menos, e reavaliá-los, para se ter um melhor perfil de acompanha-
mento de suas atividades durante o ensino remoto. Outra limitação 
é que foram recrutados apenas professores do ensino básico, sendo 
excluídos professores do ensino superior (Graduação e Pós-Gradua-
ção). Era esperado que o número de participantes fosse bem maior, 
porém, de acordo com o período estipulado, foram obtidas apenas 
as 200 respostas. Baseado nos achados deste estudo, é possível que as 
instituições possam prover melhores ações para suporte aos docen-
tes, visto que conhecer essas condições obtidas durante o ensino re-
moto pode ajudar a prevenir as crises de dor e reduzir afastamentos.

CONCLUSÃO

O ensino remoto durante a pandemia do COVID-19 impactou 
em alterações físicas e emocionais nos professores da rede básica de 
ensino. Os profissionais perceberam que seu mobiliário não era o 
mais adequado para a alta permanência de tempo que tiveram de 
trabalhar em atividades acadêmicas pelo computador (em geral, aci-
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ma de 40 horas semanais), relataram aumento da dor, em especial 
na coluna lombar e no pescoço, apresentaram maiores níveis de SC 
à dor, o que foi influenciado por baixa renda salarial e, de maneira 
somatória, professores com maior sensação de desconforto catastro-
fizaram mais, o que reflete os prejuízos físicos e emocionais que a dor 
pode causar. Todos estes acometimentos tendem a reduzir a quali-
dade de vida do professor e, consequentemente, afetar o processo de 
ensino e aprendizagem.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Estudos sugerem que fatores 
moleculares compartilhados podem afetar simultaneamente di-
ferentes síndromes de dor crônica. Compreender os mecanismos 
epigenéticos de várias doenças que estão associadas à dor crônica é 
essencial para entender sua aparência e progressão. O objetivo des-
te estudo foi avaliar a associação entre metilação do DNA do gene 
NR3C1, receptor de glicocorticoides, com a presença e intensidade 
de dor crônica, bem como os fatores preditivos considerando tam-
bém fatores socioeconômicos, de saúde e de estilo de vida correlacio-
nados com tal associação em pacientes adultos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em um município do sudeste brasileiro. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo observacional transversal, 
cuja coleta de dados foi realizada através de entrevistas para in-
vestigação do status socioeconômico, condições de estilo de vida 
e de saúde, além de avaliações antropométricas e coletas de san-
gue. Os dados foram analisados por meio de ensaios quantitati-
vos de metilação do DNA e análise estatística. 
RESULTADOS: Foi observado que 123 participantes (44,1%) 
apresentaram metilação da região estudada do gene NR3C1. 
Análises estatísticas univariadas e multivariada mostraram que 
as variáveis idade e nível de cortisol estão significativamente as-
sociadas com a metilação do gene e a presença de dor crônica. 

Metilação do gene NR3C1 em indivíduos com dor crônica: perfil de 
pacientes em estudo transversal com usuários do sistema público de saúde 
Methylation of the NR3C1 gene in individual with chronic pain: patient profile in a cross-
sectional study with users of the public health system

Alexandre Lima Castelo-Branco1, Tamires dos Santos Vieira1, Flávia Vitorino Freitas1, Júlia Assis Pinheiro1, Iuri Drumond Louro1, 
Adriana Maria Álvares-da-Silva1

Alexandre Lima Castelo-Branco – https://orcid.org/0000-0002-1704-9877; 
Tamires dos Santos Vieira – https://orcid.org/0000-0002-3899-3664;
Flávia Vitorino Freitas – https://orcid.org/0000-0003-3722-9987;
Júlia Assis Pinheiro – https://orcid.org/0000-0002-4699-9396;
Iuri Drumond Louro – https://orcid.org/0000-0001-5160-9615;
Adriana Maria Álvares-da-Silva – https://orcid.org/0000-0002-8078-0304.

1. Universidade Federal do Espírito Santo, Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, 
Alegre, ES, Brasil.

Apresentado em 02 de agosto de 2022.
Aceito para publicação em 15 de novembro de 2022.
Conflito de interesses: não há – Fontes de fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Es-
pírito Santo (FAPES), com financiamento do projeto de pesquisa PPSUS (Editais 10/2013 
e 05/2015).

DESTAQUES
• Sugere envolvimento epigenético em associação com dor crônica.
• Identifica perfil de indivíduos acometidos por dor crônica.
• Evidencia subsídios para prevenção e controle da dor crônica.
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CONCLUSÃO: Os achados sugerem envolvimento epigenético 
na metilação do gene NR3C1 em associação com dor crônica e 
sugerem a necessidade de se buscar novas evidências em relação 
aos mecanismos que explicam a dor crônica, sobretudo do pon-
to de vista epigenético, pois as mesmas poderão trazer subsídios 
para prevenção e controle da dor crônica visando pacientes com 
o perfil encontrado nesse estudo.
Descritores: Dor crônica, DNA metilação, Estilo de vida, Fato-
res socioeconômicos.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Studies suggest that 
shared molecular factors can simultaneously affect different 
chronic pain syndromes. Understanding the epigenetic mecha-
nisms of various diseases that are associated with chronic pain 
is essential to comprehend its appearance and progression. The 
objective of this study is to evaluate the association between 
DNA methylation of the NR3C1 gene with the presence and 
intensity of chronic pain, as well as predictive factors also consi-
dering socioeconomic, health and lifestyle factors correlated with 
this association, in adult individuals using the Brazilian Unified 
Health System (Sistema Único de Saúde - SUS) in a municipality 
in Southeast Brazil. 
METHODS: This is a cross-sectional study, whose data collec-
tion was carried out through interviews to investigate socioeco-
nomic status, lifestyle and health conditions, in addition to an-
thropometric assessments and blood samples. Data were analyzed 
by quantitative DNA methylation assays and statistical analysis. 
CONCLUSION: The findings suggest epigenetic involvement 
in NR3C1 gene methylation in association with chronic pain 
and suggest the need to seek new evidence in relation to the me-
chanisms that explain chronic pain, especially from an epigenetic 
point of view, as they may provide subsidies for the prevention 
and control of chronic pain targeting individuals with the profile 
found in this study. 
Keywords: Chronic pain, DNA methylation, Lifestyle, Socioe-
conomic factors. 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), 
dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, 
ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou po-
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tencial1. Quanto à duração, a dor pode ser classificada como aguda 
(surge de forma súbita, pontual, resultante de traumas ou associada a 
doenças, com durabilidade inferior a seis meses) ou crônica (persiste 
no tempo, com duração superior a seis meses). As dores crônicas 
afetam uma grande parcela da população mundial, tanto em países 
desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. Investigações 
têm examinado a relação das dores crônicas e o estresse, um processo 
psicobiológico relativamente importante1,2. 
Quando um indivíduo é exposto a situações que levam a um estres-
se, surge no eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) uma cascata 
molecular iniciada pelo hipotálamo, com secreção do hormônio li-
berador de corticotrofina (CRH), que, por sua vez, provoca a libera-
ção do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) na hipófise, levan-
do à produção de glicocorticoides no córtex adrenal. Receptores de 
glicocorticoides desligam essa resposta ao estresse através de feedback 
negativo, que fica prejudicado sob situações de estresse3. 
A epigenética é uma área emergente de pesquisa que estuda como as 
influências ambientais podem afetar a expressão dos genes de um in-
divíduo. Processos epigenéticos como acetilação e metilação de his-
tonas podem estar envolvidos na patogênese de dor crônica (DC). 
Estudos sugerem que fatores moleculares compartilhados podem 
afetar simultaneamente diferentes síndromes de DC. Compreender 
os mecanismos epigenéticos de várias doenças que estão associadas 
à DC é essencial para entender a aparência e progressão da doença. 
Esforços têm sido feitos na descoberta de genes que podem ser res-
ponsáveis pelo início da dor, porém, é importante que se considere 
não apenas genes individuais relacionados à dor, mas que também se 
considere uma abordagem mais holística que considere mecanismos 
epigenéticos4,5.
Existem relatos na literatura de associação entre DC e alterações na 
expressão e regulação de genes. Desta forma, a dor pode alterar epi-
geneticamente genes como SCN9A, ZFHX2, 5HT2A, COMT6-8.
O gene NR3C1, também denominado gene receptor de glicocorti-
coides, ou simplesmente GR, codifica o receptor de glicocorticoide 
humano, que é um fator de transcrição dependente de ligante e ativa 
a transcrição de genes responsivos a glicocorticoides por meio da li-
gação direta a elementos de resposta a glicocorticoides em sua região 
promotora, ou modulando a atividade transcricional de outros fato-
res de transcrição através de interações proteína-proteína. Está im-
plicado em um amplo espectro de funções bioquímicas fisiológicas 
que são essenciais para a vida e têm um papel fundamental na ma-
nutenção da homeostase basal e relacionada ao estresse. O aumento 
da metilação prejudica a plasticidade na expressão do gene NR3C1 
e, consequentemente, a gama de respostas futuras de adaptação ao 
estresse, resultando possivelmente em risco aumentado para doenças 
crônicas de início na idade adulta9.
O objetivo deste estudo foi avaliar os fatores preditivos e a associação 
entre metilação do DNA do gene NR3C1 com presença e intensida-
de de DC, considerando também fatores socioeconômicos, de saúde 
e de estilo de vida em indivíduos adultos. 

MÉTODOS

Realizou-se um estudo observacional transversal, seguindo as reco-
mendações da Strengthening the Reporting of Observational Studies 
in Epidemiology (STROBE)10, composto por 386 pacientes, recru-

tados no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro do município de 
Alegre-ES, sudeste do Brasil. Desse total, 279 pacientes foram sele-
cionados a partir dos seguintes critérios de elegibilidade para partici-
pação no estudo: possuir faixa etária entre 20 e 59 anos, ser o único 
indivíduo residente no domicílio a participar da pesquisa e possuir 
condições cognitivas para responder aos questionários. 
Os indivíduos foram convidados pelos pesquisadores a participar 
da pesquisa através de visita domiciliar, acompanhados pelo agente 
comunitário de saúde de localidades das zonas urbana e rural do 
município no período entre 2014 e 2016.

Variáveis e instrumentos de medida
Foram estudadas variáveis independentes por meio de entrevistas 
individuais. Posteriormente, os pacientes foram categorizados com 
relação ao sexo, idade, renda per capita (Fundação Getúlio Vargas, 
2014), escolaridade, ter ou não filhos, relato de comorbidades, es-
tresse e ansiedade autorreferidos, autorreferência da saúde, segurança 
alimentar e nutricional, excesso de peso, consumo de bebida alcoó-
lica, hábito tabagista, autorreferência de uso de fármacos contínuos 
(para depressão, dormir, pressão arterial, diabetes, cardiopatia), prá-
tica de atividade física e consumo de bebida alcoólica. A variável 
dependente foi a intensidade de dor e considerou-se o escore do In-
ventário Breve da Dor (BPI) entre 1 e 3,9 para dor leve; entre 4 e 6,9 
para dor moderada; e entre 7 e 10 para dor intensa11.
A avaliação antropométrica foi realizada entre 7 h e 8 h da manhã, 
com os participantes em jejum mínimo de 8 horas. A estatura foi 
aferida com estadiômetro (Alturexata®, Belo Horizonte, MG, Bra-
sil) e o peso corporal aferido em balança eletrônica (Tanita®, modelo 
BC601, São Bernardo do Campo, SP, Brasil). O índice de massa 
corporal (IMC) foi calculado e classificado seguindo a referência 
para adultos (20-59 anos)12. 
A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) foi avaliada utilizando 
a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA)13-15. A EBIA 
é composta por 14 perguntas com pontuação final resultante do 
somatório das respostas afirmativas. A partir do somatório, são for-
necidos dados sobre o grau relativo à insegurança alimentar (leve, 
moderada e grave), referentes à preocupação com a falta de alimen-
to no domicílio e o fato de algum morador ter passado fome por 
um período de um dia nos últimos três meses. As respostas foram 
classificadas em “SIM” entre os que apresentaram SAN (EBIA=0) e 
“NÃO” entre os que apresentaram grau leve, moderado ou grave de 
insegurança alimentar (INSAN, EBIA>0).

Avaliação de dor crônica
Os sintomas sugestivos de DC foram investigados por meio do BPI, 
cujos valores obtidos foram adequados aos scores totais categorizados. 
O BPI avalia a presença da dor em qualquer parte do corpo e a in-
tensidade da dor. Para avaliação da intensidade da dor, considerou-se 
o BPI entre 1 e 3,9 para dor leve; entre 4 e 6,9 para dor moderada; e 
entre 7 e 10 para dor intensa11. 

Avaliação de depressão
Os sintomas sugestivos de depressão foram investigados por meio do 
Inventário de Depressão de Beck-II – BDI-II, uma escala de autor-
relato capaz de avaliar a presença e intensidade dos sintomas depres-
sivos, amplamente utilizado na clínica e em pesquisa com a popula-
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ção em geral16. O BDI-II consiste em um questionário contendo 21 
itens que avaliam sentimentos da pessoa nas últimas duas semanas, 
conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Men-
tais (DSM-IV), classificados em uma escala de 4 pontos, que varia 
entre 0 e 3, sendo a pontuação máxima possível de 63 pontos17. A 
partir do escore de cada paciente, a variável desfecho estudada foi 
denominada “sintomas depressivos”, com triagem positiva definida 
por escore BDI-II ≥ 1718. 

Amostras de sangue, dosagem de cortisol e extração do DNA
Foram coletadas, por punção venosa, amostras de 10 mL de san-
gue periférico, transportadas em caixas térmicas até o Laboratório 
de Biotecnologia da UFES para processamento. Transferiram-se 3 
mL da amostra para um tubo com anticoagulante EDTA (ácido eti-
lenodiaminotetracético) para realização de análise molecular e 2 mL 
para um tubo contendo anticoagulante NaF (fluoreto de sódio). O 
restante da amostra foi transferido para um tubo sem anticoagulan-
te, contendo gel separador para determinação dos níveis de cortisol. 
A análise do cortisol sérico foi realizada pelo método de quimilumi-
nescência (valores de referência: 6,7 a 22,6 µg/dL), categorizando-se 
o cortisol como baixo: < 6,7 µg/dL e cortisol acima do normal ≥ 6,7 
µg/dL (Laboratório Hermes Pardini®, Belo Horizonte, MG, Brasil).
A extração do DNA foi realizada pelo método Salting-Out com pre-
cipitação salina19. A qualidade e concentração do DNA foi verificada 
utilizando NanoDrop® (São Paulo, SP, Brasil).

Ensaios quantitativos de metilação do DNA
A partir das amostras de DNA extraído, a conversão de bissulfito 
de sódio foi realizada usando um kit (EpiTect® Bisulfite Kit; Qiagen, 
Valencia, CA), seguindo as recomendações do fabricante. A confir-
mação da qualidade do produto de PCR e ausência de contamina-
ção foi estabelecida em géis de agarose a 2% usando GelRedTM® 
(Uniscience, Osasco, SP, Brasil). 
A região 1F do NR3C1 contém 410 pares de bases e 47 sítios 
CpGs20,21. Utilizaram-se primers que incluíram a região entre 988 e 
1344 (dados de sequência submetidos ao banco de dados GenBank 
com o número de acesso do NCBI AY436590.1)22. Foi analisada 
a sequência do NR3C1, região 1F que abrange as CpGs 40 a 4723. 
O pirosequenciamento foi realizado usando o PSQ96ID Pyro-
sequencer® (Qiagen, Valencia, CA) com o PyroMark Gold Q96 
Reagent Kit® (Qiagen, Valencia, CA), de acordo com o protocolo 
do fabricante. 

Vieses
Todas as entrevistas e coletas de dados foram realizadas em instru-
mentos padronizados, coletados pelos próprios pesquisadores, bem 
como a coleta do material para análise do cortisol e do DNA. Os ins-
trumentos de avaliação foram realizados mediante recomendações 
específicas para eles e as amostras de sangue foram coletadas, arma-
zenadas, transportadas e analisadas mediante padronização descrita.

Tamanho amostral
A amostragem foi baseada no cadastro e-SUS da população de 20 a 
59 anos, residente em Alegre, ES, e atendida pela Rede de Atenção 
Básica, o qual foi previamente fornecido pelos Agentes Comunitá-
rios de Saúde (ACS) vinculados ao Programa de Agentes Comuni-

tários de Saúde (PACS) e às Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 
município. 
Para o cálculo amostral foi utilizada a fórmula apresentada abaixo, 
por meio do software aberto OpenEpi, versão 3.01, assumindo-se a 
precisão absoluta de 5%, intervalo de confiança de 95%, efeito de 
desenho igual a 1 e, na ausência de estudos específicos na região, 
tomou-se por referência a proporção estimada de excesso de peso de 
50%. Por fim, acrescentou-se 10% de perdas. A amostra foi estrati-
ficada proporcionalmente por localização rural e urbana, bem como 
por UBSs e PACS, visando a representatividade da Rede de Atenção 
Básica Municipal.

n = tamanho da amostra; N = população; d = precisão absoluta de-
sejada; p = proporção estimada do evento; q = 1 – p; deff = efeito 
de desenho.
Fonte: Schaeffer & Mendenhall (1990)

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universi-
dade Federal do Espírito Santo (CEP/CCS/UFES), em 06 de junho 
de 2016 sob o CAAE número 52830216.5.0000.5060, aprovado 
pelo Parecer número 1.574.160. Todos os participantes assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Análise estatística
A análise descritiva foi realizada para caracterização da amostra, a 
partir da apresentação das variáveis como médias, desvios-padrão, 
frequências e proporções. O teste de normalidade de Kolmogorov-
-Smirnov foi usado para avaliar a normalidade das variáveis quantita-
tivas. Para a análise de regressão de Poisson, a variável de intensidade 
dor foi categorizada dicotomicamente para leve e moderada/intensa. 
Considerou-se o resultado de porcentagem dos valores médios de 
metilação das CpGs 40-47 da região do gene NR3C1 recategorizado 
dicotomicamente como não metilado (0%) e metilado (>0%).
A análise de regressão de Poisson com variância robusta foi utilizada 
para identificar os potenciais fatores preditivos da DC. Inicialmente, 
foi realizada a análise univariada e as variáveis com o valor de p≤0,20 
foram selecionadas para compor o modelo multivariado. Em segui-
da, as variáveis preditivas foram inseridas no modelo multivariado, 
sendo adotada a estratégia de modelagem do tipo Backward, em que 
se retirou uma a uma das variáveis com maior valor de p, até se 
chegar no modelo final reduzido, em que todas as variáveis que per-
maneceram apresentaram p≤0,05. O teste de Hosmer & Lemeshow 
foi usado para verificar o ajuste do modelo final.
As análises estatísticas foram realizadas no software Stata®, versão 14.1 
(StataCorp® LP, College Station, Texas, EUA) e SPSS®, versão 20.0 
(IBM, Munique, Baviera, Alemanha).

RESULTADOS

Considerando os indicadores selecionados e estudados, foi ob-
servado que a maior parte dos participantes apresentaram DC e, 
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destes, a maioria relatou dor de intensidade moderada/intensa. 
Dentre os pacientes com dor, a maior parte dos participantes eram 
mulheres, se encontravam na faixa etária acima de 40 anos, renda 
per capita média, menor escolaridade, com filhos, sem relato de 
uma ou mais comorbidades, apresentava estresse e ansiedade au-
torreferidos, avaliou sua saúde de forma satisfatória, apresentou se-
gurança alimentar e nutricional, apresentou excesso de peso, con-
sumia menos de duas doses de bebida alcoólica por semana, não 
fuma atualmente, faz uso de fármacos contínuos, não praticam 
atividade física e apresentam cortisol em níveis normais, conforme 
pode ser observado na tabela 1.
Foi observado que 123 participantes (44,1%) apresentaram metila-
ção da região estudada do gene NR3C1, conforme pode ser obser-
vado na tabela 2 e na figura 1, que apresenta dados de metilação na 
amostra de indivíduos com DC, além dos dados de metilação de 
cada área CpG do gene.

Tabela 2. Prevalência de metilação do gene NR3C1 na amostra de 
indivíduos com dor crônica (total e por CpG)

Dados de Metilação Resultado % (n)

Metilação total  
   Não
   Sim

55,9% (156)
44,1% (123)

Metilação por sítio CpG
   CpG40
   CpG41

20,3% (25)
2,5% (3)

   CpG42 39,8% (49)

   CpG43 2,5% (3)

   CpG44 6,5% (8)

   CpG45 5,7% (7)

   CpG46 18,6% (23)

   CpG47 4,1% (5)
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Figura 1. Relação entre metilação versus dor por ilha CpGc.

A análise através de regressão de Poisson univariada resultou na se-
leção das variáveis que apresentaram valor de p ≤ 0,200, utilizadas 
para compor o modelo multivariado seguinte, pelo método Back-
ward, conforme pode ser observado nas tabelas 3 e 4.

Tabela 1. Caracterização da amostra.

Fatores % (n) Valor  
de p

IRR (95% IC)

BPI ≥ 4 63,7 (123)

Sexo

    Feminino    79,9 (223) 1

    Masculino 20,1 (56) ≤ 0,296 1,25 (0,82 – 1,90)

Idade (anos)

    20 a 40 42,6 (119) 1

    41 a 59 57,4 (160) ≤ 0,001* 1,03 (1,01 – 1,05)

Renda per capita

    Baixa renda 41,2 (115) 1

    Não baixa renda 58,8 (164) ≤ 0,015* 0,77 (0,63 – 0,95)

Escolaridade

    < 9 anos de estudo 82,1 (229) 1

    > 9 anos de estudo 17,9 (50) ≤ 0,007* 0,64 (0,46 – 0,89)

Filhos

    Tem filhos 79,9 (223) 1

    Não tem filhos 20,1 (56) ≤ 0,028* 1,76 (1,06 – 2,91)

Relato de comorbidades

    Não 66,7 (186) 1

    Sim 33,3 (93) ≤ 0,005* 1,54 (1,14 – 2,10)

Estresse e ansiedade autorreferidos

    Não 33,7 (94) 1

    Sim 66,3 (185) ≤ 0,463 1,15 (0.79 – 1,70)

Como avalia sua saúde

    Satisfatória 54,5 (152) 1

    Insatisfatória 45,5 (127) ≤ 0,051* 1,37 (1,00 – 1,87)

Segurança alimentar e nutricional

    Não 45,2 (126) 1

    Sim 54,8 (153) ≤ 0,011* 1,50 (1,10 – 2,04)

Excesso de peso

    Não 35,1 (98) 1

    Sim 64,9 (181) ≤ 0,141* 1,01 (0,99 – 1,04)

Consumo semanal de álcool

    Menos de duas doses 82,1 (229) 1

    Mais de duas doses 17,9 (50) ≤ 0,071* 1,85 (0,95 – 3,63)

Fuma atualmente

    Não 90,1 (253) 1

    Sim 9,9 (26) ≤ 0,124* 1,40 (0,91 – 2,17)

Uso de fármaco contínuo

    Não 45,9 (128) 1

    Sim 54,1 (151) ≤ 0,001* 1,39 (1,16 – 1,66)

Prática de atividade física

    Não 62 (173) 1

    Sim 38 (106) ≤ 0,002* 1,30 (1,10 – 1,53)

Nível baixo de cortisol

    Não 88,9 (248) 1 2,26e-09

    Sim 11,1 (31) ≤ 0,001* (1,00e-09 – 5,12e-09)

Depressão

    Não 84,2 (235) 1

    Sim 15,8 (44) ≤ 0,437 1,15 (0,81 – 1,63)

Metilação CpG42

    Não 60,2 (230) 1

    Sim 39,8 (49) ≤ 0,001* 0,00 (0,00 – 0,01)
BPI = Inventário Breve da Dor; IRR = razão de incidência; IC = intervalo de 
confiança. 
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Tabela 3.  Variáveis associadas à intensidade de dor moderada/in-
tensa pela análise univariada de regressão de Poisson, com variância 
robusta 

Variáveis 
independentes

IRR IC Valor 
de p

Sexo 1,25 0,82 1,90 ≤ 0,296

Idade 1,03 1,01 1,05 ≤ 0,001*

Renda per capita 0,77 0,63 0,95 ≤ 0,015*

Escolaridade 0,64 0,46 0,89 ≤ 0,007*

Ter filhos 1,76 1,06 2,91 ≤ 0,028*

Relato de 
comorbidades

1,54 1,14 2,10 ≤ 0,005*

Estresse e ansiedade 
autorreferidos

1,15 0,79 1,70 ≤ 0,463

Como avalia sua 
saúde

1,37 1,00 1,87 ≤ 0,051*

Segurança alimentar 
e nutricional

1,50 1,10 2,04 ≤ 0,011*

Excesso de peso 1,01 0,99 1,04 ≤ 0,141*

Consumo semanal 
de álcool 

1,85 0,95 3,63 ≤ 0,071*

Fuma atualmente 1,40 0,91 2,17 ≤ 0,124*

Uso de fármaco 
contínuo

1,39 1,16 1,66 ≤ 0,001*

Prática de atividade 
física

1,30 1,10 1,53 ≤ 0,002*

Cortisol elevado 2,26e-09 1,00e-
09

5,12e-
09

≤ 0,001*

Depressão 1,15 0,81 1,63 ≤ 0,437

CpG42 0,00 0,00 0,01 ≤ 0,001*

IRR = razão de incidência; IC = intervalo de confiança.

Tabela 4. Variáveis associadas à intensidade de dor moderada/grave 
pela análise multivariada de regressão de Poisson, com variância ro-
busta (modelo final reduzido). 

Variáveis 
independentes

IRR IC Valor 
de p

Idade 1,03 1,01 1,05 ≤ 0,001

Cortisol elevado 4,64e-10 1,95e-10 1,10e-09 ≤ 0,001

Metilação da CpG42 0,02 0,01 0,02 ≤ 0,001

IRR = razão de incidência; IC = intervalo de confiança.

DISCUSSÃO

O presente estudo observou que aproximadamente 70% dos par-
ticipantes incluídos possuem DC, sendo que, aproximadamente, 
64% destes apresentaram DC de intensidade moderada/intensa. 
Fatores genéticos desempenham um papel importante na etiologia 
das condições de DC, supostamente pela modulação de processos 
subjacentes, como sensibilidade nociceptiva, bem-estar psicológico, 
inflamação e resposta autonômica e podem representar como um 
importante marcador de risco para dor e identificar alvos potenciais 
para intervenção terapêutica24. 
Estudo epidemiológico realizado pela Sociedade Brasileira para Es-
tudo da Dor (SBED), em 2015, mostrou que a incidência de DC 
no Brasil varia de 28 a 42% nas regiões do país. Dados epidemio-

lógicos sobre DC no mundo apontam evidências de que ela tem 
um efeito prejudicial na saúde física, atividades de vida diária, saúde 
mental, condições econômicas e bem-estar25.
A dor é uma situação estressante, logo, configura-se como um me-
canismo potencial que pode alterar a regulação do estresse. Nesse 
contexto, parte da atenção dos pesquisadores é dirigida para o eixo 
HPA. Embora este não esteja envolvido diretamente com o manejo 
da dor, sabe-se que neurônios produtores de CRH inervam áreas 
localizadas no núcleo arqueado do hipotálamo e em áreas que con-
trolam a dor na medula espinal e no rombencéfalo (ponte, cerebelo 
e bulbo). A ativação do sistema de resposta ao estresse causa secreção 
de peptídeos induzidos pelo CRH como também de outros peptí-
deos opioides, o que aumenta a analgesia26.
Mecanismos moleculares epigenéticos que incluem a metilação do 
DNA estão implicados na modulação do eixo HPA. A metilação 
do gene NR3C1 pode ser aumentada mediante situações estressan-
tes20,23,27 e, dessa forma, pode estar envolvida com a dor induzida por 
estresse crônico. O aprofundamento do envolvimento epigenético 
de genes do eixo HPA na dor pode fornecer uma base para explorar 
os mecanismos epigenéticos que podem contribuir para a sintoma-
tologia semelhante em diversas doenças que possuem a dor como 
um dos sintomas28.
Pesquisas sobre epigenética também investigam possíveis biomarca-
dores para DC e se concentram em estudo do epigenoma, acetila-
ção de histonas e de outros genes não relacionados ao estresse29-31. 
Poucos estudos se concentram na avaliação de metilação em genes 
do eixo HPA em relação à dor, especificamente o gene NR3C1. Os 
autores32 mostraram que o estresse crônico altera a regulação do eixo 
HPA e aumenta a percepção de dor em ratos, por meio do aumento 
da metilação do NR3C1 na região promotora do eixo 1 em neurô-
nios nociceptivos que inervam as vísceras pélvicas. Além disso, o 
mRNA NR3C1 e a proteína GR foram diminuídos. Dessa forma, 
os autores apoiam a interpretação de que os mecanismos reguladores 
epigenéticos desempenham um papel central na hiperalgesia visceral 
induzida por estresse crônico, afetando os neurônios nociceptivos de 
uma maneira específica da região.
De maneira semelhante, a revisão do estudo33 expõe a relação entre 
a exposição ambiental, estresse crônico e mudanças epigenéticas. Os 
autores citam que o estresse crônico pode levar a alterações na me-
tilação do DNA, inclusive do gene NR3C1, que desempenha um 
papel essencial na modulação epigenética da DC, contribuindo para 
sua cronicidade e intensidade. 
Além disso, pacientes com fibromialgia apresentaram alterações na 
metilação de NR3C1 e menor expressão mRNA de GR e MR (re-
ceptor de mineralocorticóide), e menores níveis de cortisol associa-
dos à função prejudicada no eixo HPA34. 
Ao contrário do que se esperava, foi encontrada relação inversa entre 
metilação de NR3C1 e DC de intensidade moderada/intensa. Este 
resultado pode ser explicado pelo fato de que o estresse prolongado 
provocado pela DC pode ter levado a um estado de baixa responsi-
vidade ao estresse, como um indicador de estresse crônico, possivel-
mente relacionado à resposta embotada do eixo HPA35.  
A metilação do DNA na região promotora do NR3C1 pode indicar 
a redução da transcrição gênica e da expressão do GR no sistema 
nervoso central e está fortemente associada ao desequilíbrio da mo-
dulação do eixo HPA e consequentemente pode indicar alterações 
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na responsividade ao estresse21,36. Estudos anteriores se concentram 
na metilação de NR3C1 em associação ao estresse crônico, como em 
adversidades pré-natais20,37, adversidades na infância21,23,38, transtor-
nos de estresse pós traumático36,39, suicídio40, depressão41,42 e outras 
situações de estresse prolongado41.
De fato, esse dado é confirmado pelo resultado da regressão mul-
tivariada, em que o cortisol alto também apresentou associação in-
versa com a DC de intensidade moderada/intensa, considerada a 
significância em uma relação inversa (quanto mais elevado o nível 
de cortisol, menor a intensidade da dor), logo, quanto menores os 
níveis de cortisol, maior a intensidade da dor. 
De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Meta-
bologia (SBEM), o cortisol é um corticosteroide produzido pelas 
glândulas adrenais, e a redução na produção do mesmo por uma 
insuficiência adrenal pode desencadear sintomas como hipotensão, 
cansaço crônico, fraqueza muscular, dor muscular e nas articulações, 
tonturas, dor de cabeça, náuseas, vômitos, diarreia, perda de apetite, 
perda de peso, escurecimento da pele e lábios43.
Na literatura, estudos mostram dados controversos ao evidenciar 
qual nível de cortisol é predominante em pessoas com DC. Em 
grande parte, os estudos sugerem ou mostram uma tendência a hi-
pocortisolismo, mas outros não mostram diferença e ainda há os 
que sugerem haver hipercortisolismo. Segmentos de pacientes que 
tiveram piora da DC no período superior a um ano evidenciam bai-
xos níveis de cortisol com a evolução da dor, e estudos em mulheres 
com fibromialgia mostram correlação entre baixos níveis de cortisol, 
com os sintomas de dor e depressão, o que aponta para uma relação 
entre a variação diária da liberação de cortisol com a intensidade da 
sensação dolorosa26,44.
Baixos níveis de cortisol ao acordar e declínio do cortisol ao longo do 
dia têm sido considerados preditores de fadiga, burnout e exaustão 
vital. Profissionais que trabalham em longas jornadas em diferentes 
turnos estão especialmente suscetíveis ao estresse e fadiga crônicos, 
cujas consequências, a longo prazo, incluem a dessincronização do 
eixo HPA e consequente adoecimento físico e mental, diminuição 
da capacidade para o trabalho, aumento dos acidentes ocupacionais 
e absenteísmo45.
A intensidade de dor varia conforme fatores desencadeantes, com 
índices prevalentes em pacientes com acúmulo de tarefas e exigên-
cias geradoras de estresse cotidiano impactante, evidenciando múlti-
plos fatores associados tais como ansiedade, depressão e sofrimento 
emocional, histórico de abuso (físico, psicológico e sexual) e aban-
dono, condição relacionada a estresse pós-traumático com baixa de 
imunidade com recorrência inflamação e infecção, compressão de 
nervos, tensão musculoesquelética crônica e histórico de má postura 
de ordem ocupacional46.
Nesse estudo, entre os pacientes que relataram DC moderada/grave, 
a maioria possui mais de 40 anos. Calcula-se que, quanto maior a 
idade, sobretudo nos idosos (2/3), mais casos dos que sofrem de 
dores frequentes ou permanentes nos últimos anos de sua existên-
cia, e que a proporção da dor aumenta em até 26% com a idade. 
Tem aumentado a população de longevos, sendo que muitas vezes 
o envelhecimento populacional é um problema social diretamente 
relacionado com programas de saúde pública. Envelhecer faz parte 
do ciclo vital, sendo, portanto, inevitável. É um processo biológico 
em que alterações determinam mudanças estruturais e funcionais 

do organismo humano, levando a diminuição de algumas funções 
fisiológicas, além de tornar os reflexos mais lentos, fazendo com que 
alguns idosos se tornem incapacitados devido à frequência de doen-
ças crônicas, as quais precisam ser tratadas com fármacos de uso con-
tínuo, muitos de alto custo47,48.
Apesar dos progressos terapêuticos, a dor continua a ser insuficien-
temente tratada, sobretudo em idade mais avançada. As doenças 
propensas a causar dor aumentam com a idade, como reumatismo, 
artrose, câncer, entre outras. Pacientes com idade mais avançada 
também enfrentam problemas de comunicação e memória e não 
conseguem manifestar, de modo claro, a sua dor. Ademais, muitos 
acham normal sentir dor na idade avançada e não buscam ajuda25.
Por isso, a compreensão de mecanismos epigenéticos em várias 
doenças associadas à DC torna-se essencial para entendê-la, levando 
em conta também uma abordagem holística da dor3,5. 
Vale salientar que, nesse estudo, embora a variável de estresse au-
torreferido não tenha composto o modelo final reduzido, a mesma 
apresentou-se presente em 66,3% dos pacientes participantes. As-
sim, as relações entre dor, aspectos comportamentais, físicos e qua-
lidade de vida na população que envelhece carecem de evidências a 
fim de prevenir e tratar a dor nessa faixa etária com mais eficiência, 
verificando-se a relação dos níveis de dores crônicas com níveis de 
estresse49.
A ligação entre DC e componentes afetivos, como depressão e 
ansiedade, tem sido estabelecida na literatura ao longo dos anos, 
com estudos que relatam a presença de dor na depressão, na an-
siedade e coexistência de ambas na DC. Entre os transtornos psi-
quiátricos, a depressão maior foi mais amplamente estudada e 
sua ocorrência foi mais bem estabelecida em pacientes com DC. 
Estudos de prevalência de comorbidades psiquiátricas associadas 
à DC referem em primeiro lugar os transtornos de humor, en-
tre os quais os transtornos depressivos alcançam porcentagens 
entre 30% e 87% dos casos. Entre os transtornos ansiosos, que 
chegam a 50% dos casos, os mais frequentes são transtorno do 
pânico, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de es-
tresse pós-traumático. Como sintoma, a ansiedade está presente 
em 56% dos casos42.
A DC afeta os aspectos físico, psicológico e social dos pacientes, 
além de gerar prejuízos em diferentes âmbitos da sua vida, oca-
sionando preocupações, sentimento de incapacidade, incertezas e 
medos na vida dessas pessoas. Quando a pessoa começa a apre-
sentar grandes níveis de dores e isso se torna crônico, aos poucos 
esse indivíduo tende a se isolar e viver em busca de tratamentos 
médicos para os cuidados necessários. A partir desse novo quadro 
de vida, existe uma grande tendência de o sujeito minimizar suas 
relações sociais, afastar-se do trabalho, do âmbito familiar e de ati-
vidades geradoras de prazer, de forma que isso possa interferir na 
saúde mental e possivelmente se tornar um preditor do surgimento 
de possíveis transtornos mentais, tais como a depressão, o estresse 
e a ansiedade50.
Deve-se considerar o aumento da expectativa de vida do brasileiro, 
já que, quanto maior a idade, há mais casos de doenças propensas 
a causar DC, bem como uma possível relação entre o hipocorti-
solismo e a evolução da dor. Todos esses achados podem subsidiar 
políticas de saúde pública e políticas focadas na atenção às pessoas 
com DC. 
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CONCLUSÃO

A DC de intensidade moderada/intensa foi associada à metilação 
do local CpG42 do gene NR3C1, com o aumento da idade e níveis 
baixos de cortisol. 
Assim, os achados sugerem envolvimento epigenético na metilação 
do gene NR3C1 em associação com a DC e sugerem a necessidade 
de se buscar novas evidências em relação aos mecanismos que expli-
cam a DC, sobretudo do ponto de vista epigenético, pois poderão 
trazer subsídios para prevenção e controle da DC, visando pacientes 
com o perfil encontrado nesse estudo, que pode ser considerado pre-
ditivo para a ocorrência da DC.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor foi distribuída de 
diferentes formas na população durante a pandemia devido a 
características como idade avançada, densidade populacional, 
status socioeconômico, tabagismo, presença de doenças crôni-
cas, disponibilidade de testes para diagnosticar a COVID-19 e 
acesso aos cuidados de saúde, o que afetou negativamente a qua-
lidade de vida da população infectada. O objetivo deste artigo 
foi descrever informações sobre pacientes com dor crônica e as 
intervenções recebidas no cenário do advento da Telemedicina 
durante a pandemia de COVID-19. 
MÉTODOS: Desenvolveu-se uma revisão integrativa da litera-
tura. A busca foi realizada em janeiro de 2022, sendo seleciona-
dos artigos entre 2019 e 2022, totalizando 18 artigos, destes, 8 
foram utilizados.
RESULTADOS: Novos desafios diretamente relacionados à infec-
ção por COVID-19 trouxeram um paradigma quanto ao manejo 
de pacientes com dor crônica, desde o uso crônico de fármacos 
inadequados para o momento em vigência até impactos socioe-
conômicos que têm resultados negativos na modulação da dor. 
Perda e luto podem ser complicados no contexto da COVID-19 e 
contribuir para a morbidade psicológica e emocional causando o 
aumento da suscetibilidade do paciente em apresentar dor crônica. 
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DESTAQUES
• A identificação e o manejo da dor gerada pelo isolamento social devem ser realizados através 
da telemedicina, que pode proporcionar terapias psicoterapêuticos, sociais e espirituais.
• Os cuidados paliativos têm importância vital para garantir apoio aos membros da família 
durante e após crises de luto e morbidades psicológicas e físicas, a fim de evitar a cronicidade 
da dor.
• As políticas públicas devem reconhecer, fortalecer e garantir o acesso aos cuidados pa-
liativos na população afetada pela COVID-19, bem como naqueles com sequelas físicas e 
emocionais desta doença. 
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CONCLUSÃO: Os cuidados paliativos são vitais no manejo 
da dor crônica em todos os indivíduos afetados pela pandemia. 
Portanto, há necessidade de políticas públicas para reconhecer, 
fortalecer e garantir o acesso aos cuidados paliativos para os in-
divíduos afetados pela COVID-19, bem como para aqueles com 
sequelas físicas e emocionais desta doença.
Descritores: COVID-19, Cuidados paliativos, Dor crônica, 
Medicina paliativa. 

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain was distributed 
differently in the population during the pandemic due to cha-
racteristics such as advanced age, population density, socioeco-
nomic status, smoking, presence of chronic diseases, availability 
of tests to diagnose COVID-19, and access to health care, which 
negatively affected the quality of life of the infected population. 
This article aims to describe information about patients with 
chronic pain and the interventions received in the scenario of 
the advent of telemedicine during the COVID -19 pandemic.
METHODS: An integrative literature review was developed. 
The search was conducted in the Pubmed database in January 
2022, and articles between 2019 and 2022 were selected, for a 
total of 18 articles, of which 8 were used.
RESULTS: New challenges directly related to COVID-19 infec-
tion have led to a paradigm in the management of patients with 
chronic pain, from chronic use of inappropriate current drugs 
to socioeconomic impacts that negatively affect pain modula-
tion. Loss and bereavement can be complicated in the context 
of COVID -19 and contribute to psychological and emotional 
morbidity that increases patients vulnerability to chronic pain. 
CONCLUSIONS: Palliative care is vital in the management of 
chronic pain in all individuals affected by the pandemic. There-
fore, there is a need for public policies to recognize, strengthen, 
and guarantee access to palliative care in the population affected 
by COVID-19, as well as in those with physical and emotional 
sequelae of this illness.
Keywords: Chronic pain, COVID-19, Palliative care, Palliative 
medicine. 

INTRODUÇÃO

Durante a pandemia, a dor foi distribuída de forma diferente na 
população devido a características determinantes como idade, den-
sidade populacional, status socioeconômico, tabagismo, presença de 
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doenças crônicas, disponibilidade de testes para confirmação diag-
nóstica de COVID-19 e acesso aos cuidados de saúde1.
O impacto causado pela infecção do COVID-19 foi negativo na 
assistência à saúde, afetando a qualidade de vida da população in-
fectada. Intervenções destinadas a aliviar o sofrimento de pacientes 
gravemente enfermos e outros com condições crônicas e limitantes 
causadas pelo novo coronavírus podem ser benéficas para pacientes 
com planejamento precoce de cuidados essenciais através de cuida-
dos holísticos do indivíduo1,2. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) tomou a seguinte posição sobre este cuidado2: “consiste na 
assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, visando melho-
rar a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias diante de uma 
doença potencialmente fatal através da prevenção e alívio do sofrimento, 
identificação precoce, avaliação impecável e tratamento da dor e de ou-
tros sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais”.
A disponibilidade de cuidados de rotina para pacientes com dor crô-
nica durante a pandemia do COVID-19 tornou-se um desafio e o 
uso da telemedicina pode ser promissor nesta área. A teleconsulta 
tem sido descrita como uma ferramenta de sucesso para administrar 
os pacientes durante esta pandemia. Embora a telemedicina tenha 
sido descrita já em 1879, a telemedicina moderna foi desenvolvida 
no final do século 203,4. Na oncologia moderna, a telemedicina tem 
sido usada como uma ferramenta para oferecer cuidados de apoio 
com declarações de alta satisfação dos pacientes4. Sendo assim, o 
objetivo deste artigo foi descrever informações baseadas em publi-
cações anteriores sobre pacientes com dor crônica e as intervenções 
recebidas no cenário do advento da telemedicina durante a pande-
mia do COVID-19. 

MÉTODOS

Foi realizada uma revisão, de acordo com as diretrizes do PRISMA, 
para fornecer uma visão geral das melhores evidências disponíveis.
Foram incluídos estudos publicados que preenchiam os seguintes 
critérios: todas as revisões sistemáticas e ensaios controlados aleató-
rios que preenchiam os critérios de inclusão foram avaliados. Tam-
bém foram incluídos ensaios clínicos, assim como estudos qualitati-
vos e quantitativos.
Os artigos foram excluídos se: (1) tratassem de testes em animais; 
(2) fossem artigos secundários (editoriais, artigos de conclusão de 
curso, relatos de caso); (3) artigos que não se relacionassem com o 
problema da pesquisa; (4) estudos não publicados ou não revisados; 
e (5) cujo texto completo não estava disponível em inglês.
Esta revisão foi realizada de acordo com a metodologia da Cola-
boração Cochrane (Higgins e Green, 2011), e é relatada de acordo 
com As diretrizes do PRISMA (Moher, Liberati, Tetzlaff e Altman, 
2010). Os artigos relevantes foram identificados através de buscas 
no banco de dados Pubmed (2019-2022). As buscas foram com-
plementadas pela busca e recuperação manual de quaisquer artigos 
adicionais que atendessem aos critérios de elegibilidade que foram 
citados nas listas de referência. A pesquisa de todos os estudos publi-
cados foi realizada em janeiro de 2022. Intervenções e palavras-cha-
ve para investigação foram identificadas usando o conhecimento dos 
autores contribuintes.
A revisão sistemática foi realizada em três etapas: elaboração da per-
gunta de pesquisa, pesquisa de artigos científicos na base de dados 

Pubmed e análise crítica dos artigos incluídos. Os seguintes termos 
MeSH e operadores booleanos foram utilizados em inglês: “CO-
VID-19” AND “Chronic Pain” AND “Palliative Care”. Não houve 
delimitação temporal para a seleção dos artigos utilizados. Os filtros 
utilizados foram “clinical trials”, “randomized controlled trials” e “sys-
tematic reviews”. 

Processo de seleção 
Foi realizada uma revisão por pares entre todos os autores. Dois au-
tores independentes selecionaram resumos identificados a partir de 
buscas. Todos os autores revisaram o texto completo de cada artigo 
e os artigos foram retidos se atendessem aos critérios de inclusão. O 
acordo sobre a inclusão e exclusão foi unânime.

Processo de coleta de dados
A avaliação dos artigos foi realizada em duas fases, com base em 
critérios de elegibilidade. Na primeira fase os autores verificaram os 
títulos e resumos dos resultados da pesquisa e revisaram os resumos 
para determinar se deveriam ou não obter os artigos identificados 
para uma análise completa do texto. Na segunda fase, os textos com-
pletos incluídos foram finalmente avaliados de acordo com os cri-
térios de seleção em detalhes. Uma síntese das revisões incluídas foi 
desenvolvida e os resultados relatados nas revisões foram extraídos. 
Uma aprovação ética não foi necessária, pois o estudo foi concebido 
como uma revisão secundária da literatura sem sujeitos humanos e 
registros médicos.

RESULTADOS 

A pesquisa original obteve 243 artigos. Destes, 219 foram rejeitados 
devido à avaliação inadequada dos resultados, desenho inadequado 
de estudo, porque a população não respondeu à pergunta da pesqui-
sa ou por serem artigos secundários. A seguir, 24 revisões foram in-
cluídas na triagem de texto completo. Finalmente, após a triagem de 
texto completo, 15 artigos preencheram os critérios de elegibilidade. 
A figura 1 mostra os resultados do processo de pesquisa.
As características dos estudos incluídos nesta revisão estão detalhadas 
na tabela 1. Eles foram desenvolvidos em onze países, principalmen-
te nos Estados Unidos, Índia, Itália, Reino Unido e Alemanha.
Os estudos visaram identificar os impactos da pandemia e a cons-
trução de um novo paradigma relativo ao manejo de pacientes 
com dor crônica diante dos desafios diretamente relacionados 
às infecções por COVID-19. Pode-se citar, por exemplo, o uso 
crônico de fármacos opioides, que torna os pacientes com CO-
VID-19 mais suscetíveis a infecções secundárias, com maior risco 
de exacerbar os sintomas respiratórios, causando um aumento 
das complicações devido à COVID-196. Além disso, os impactos 
socioeconômicos da pandemia ainda causam efeitos negativos na 
modulação da dor devido à dificuldade, muitas vezes, de acesso à 
continuidade dos tratamentos6,7.
Os pacientes com COVID-19 experimentam desconforto físico e 
um aumento nas internações hospitalares devido a: febre (78%), 
tosse seca (58%), fadiga (31%), tosse produtiva (25%), hiposmia 
(25%), dispneia (23%), mialgia (17%), dor de cabeça (13%), dor de 
garganta (12%), artralgia (11%), confusão (11%), diarreia (10%), 
rinorreia (8%), náusea (6%), vômitos (4%) e hipogeusia (4%)15,16. 
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O isolamento social também pode estar relacionado ao aumento das 
admissões hospitalares e especialmente à duração das internações, 
uma vez que as interações sociais desempenham um papel impor-
tante na capacidade de lidar com a dor e seu agravamento. Este fato 
pode se refletir no uso abusivo de substâncias e na ideação suicida. 
Além disso, mostra a necessidade de acesso a terapias adjuvantes da 
dor e de acompanhamento por cuidados complementares e holís-
ticos. Estes podem ser utilizados para o controle da dor e para res-
taurar o equilíbrio da saúde mental, já que houve um aumento na 
incidência de muitas doenças, bem como sintomas e complicações 
músculo-esqueléticas e neurológicas devido à imobilização prolon-
gada7. A catastrofização da dor sofre interferência de vários fatores 
sociais: gênero, educação, renda per capita, etnia e, se abordada 
igualmente, traria reflexos diretos no controle da dor7.
Durante as medidas de lockdown, quando muitos serviços de saúde 
focados no tratamento da dor foram fechados por não serem consi-
derados urgentes e de emergência, surgiu um desafio no apoio aos 
pacientes e suas famílias, demonstrando a necessidade de aplicar no-
vos modelos de assistência à saúde que ainda estavam em estudo ou 
eram mal aderidos, como a telemedicina e a importância da abor-
dagem multidisciplinar no tratamento das condições crônicas de 
saúde (Figura 2). Através destes modelos emergentes de cuidados, a 
comunicação médico-paciente para acompanhamento e orientação, 
incluindo triagem e gravidade da dor, bem como cuidados remotos 
24 horas por dia, tornaram-se disponíveis em hospitais com unida-
des de cuidados paliativos, após uma reestruturação para apoiar os 
pacientes durante a pandemia da COVID-195-7.
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Identificação de estudos nos bancos de dados e registros

Registros 
identificados de:

Bases de dados (n=1)
Registros (n=243)

Registros triados 
(n=236)

Artigos obtidos para 
avaliação (n=24)

Artigos avaliados 
para elegibilidade 

(n=24)

Estudo incluídos 
na revisão (n=15)

Artigos não obtidos (n=0)

Artigos excluídos:
Razão: não responderam a 
pergunta da pesquisa (n=9)

Registros excluídos  
(n=212)

Registros removidos 
antes da triagem:

Duplicados excluídos 
Registros marcados como 
inelegíveis por ferramentas 
automáticas (n=0)
Registros removidos devido 
a outras razões (n=7)

Figura 1. Fluxograma dos artigos incluídos

Tabela 1. Caracterização dos artigos selecionados 

Autores Tipo de es-
tudo 

População/amostra Fonte de 
dados 

Principais desfechos

Marinangeli, 
Giarratano e 
Petrini5

Atualização Profissionais da saúde Literatura Os pacientes com dor crônica devem receber tratamento analgésico 
de acordo com suas necessidades específicas, em associação com o 
uso de novas tecnologias (telemedicina), proporcionando o acompa-
nhamento apropriado.

Eccleston 
et al.1

Recomen-
dações de 
especialis-
tas

Pacientes com dor crô-
nica durante a pandemia 
da COVID-19

Literatura Resume as orientações para aqueles que não estão familiarizados 
com telemedicina e tratamentos digitais. 
Esboça prioridades para melhorar as evidências para intervenções 
à distância e aprender a partir desta mudança abrupta resultante da 
pandemia de COVID-19.

Coluzzi, 
Marinangeli 
e Pergolizzi6

Recomen-
dações de 
especialistas

Profissionais da saúde Literatura A dor crônica em pacientes com COVID-19 deve ser abordada pela 
equipe interdisciplinar de cuidados paliativos via telemedicina sempre 
que possível. A dor não deixou durante a pandemia e os cuidados com 
a dor devem continuar.

Hruschak et 
al.7

Transversal 150 pacientes com dor 
pós-cirúrgica (mastec-
tomia, TKA, cesariana, 
toracotomia e cirurgia da 
coluna vertebral), fibro-
mialgia e/ou dores lom-
bares baixas.

Pesquisa 
de campo

Os resultados sugerem que diferenças individuais entre pacientes 
com dor crônica devem ser consideradas no planejamento, desenvol-
vimento e priorização de intervenções para melhorar os cuidados com 
a dor e prevenir o agravamento dos sintomas durante a pandemia da 
COVID-19.

Rau et al.8 Estudo ob-
servacional 
longitudinal

Dor crônica em 777 
crianças em idade esco-
lar (9-17 anos)

Pesquisa 
de campo

Durante a pandemia do COVID-19, a prevalência da dor crônica dimi-
nuiu. Eventos estressantes e vulnerabilidades preexistentes no bem-
-estar psicológico podem facilitar o desenvolvimento da dor crônica 
durante a pandemia.

Holland et 
al.9

Relato de 
experiência 

Cuidadores familiares 
de entes queridos com 
doenças que limitam a 
vida na era da COVID-19

Experiên-
cia vivida 
e literatura 

A implementação das diretrizes do Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças diminui o risco de infecção, ao mesmo tempo em que honra os 
desejos dos entes queridos e as tradições culturais em torno da morte 
e do enterro. O reconhecimento das conexões sociais e espirituais que 
confortam as pessoas em luto também deve ser considerado.

Continua...
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Tabela 1. Caracterização dos artigos selecionados – continuação

Autores Tipo de es-
tudo 

População/amostra Fonte de 
dados 

Principais desfechos

Jain e Jain10 Descritivo 95 profissionais da saúde Pesquisa 
de campo 

Os cuidados paliativos devem ser parte essencial de qualquer servi-
ço de saúde em qualquer crise humanitária, incluindo a pandemia da 
COVID-19.

Palma et 
al.11

Estudo pi-
loto 

59 pacientes com CO-
VID-19 ou câncer avan-
çado ou doença crônica 
avançada

Pesquisa 
de campo 

Demonstra que é possível fornecer cuidados paliativos espirituais e 
psicológicos a pacientes e famílias hospitalizados durante restrições 
pandêmicas através da telemedicina interdisciplinar.

Richardson 
e Kundu 12

Revisão de 
literatura

– Literatura A COVID-19 tem sido ligada a dores agudas difusas, bem como a se-
quelas de dor crônica. Fatores contextuais conhecidos por aumentar 
a vulnerabilidade à dor e a incapacidade funcional associada têm sido 
exacerbados durante a pandemia.

Damani et 
al.13

Relato de 
opinião 

Profissionais da saúde Literatura O objetivo foi orientar todos os profissionais de saúde que cuidam de 
pacientes de COVID-19 e recomendar princípios de cuidados paliati-
vos nas decisões e políticas governamentais.

Higginson et 
al.14

Estudo de 
coorte 

Pacientes com sintomas 
de COVID-19

Pesquisa 
de campo 

Concluiu-se que a falta de ar, agitação, sintomas múltiplos e multi-
morbidade poderiam ser usados como gatilhos para encaminhamento 
mais precoce, o que poderia ser útil dado o curto período de tempo 
nos cuidados paliativos.

 Encaminhados para cuidados 
paliativos por causa da 
COVID-19 (n=496)

 Apoiados por cuidados 
paliativos antes de contrair a 
COVID-19 (n=75)
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Doença Renal

Demência

Tumor Sólido Metastático

Doença Cerebrovascular

Falha Cardíaca Congestiva

Enfarte do Miocárdio

Tumor Sólido sem Metástase

Figura 2. Comorbidades e condições crônicas de saúde para pacientes que foram apoiados por cuidados paliativos antes de contrair a CO-
VID-19 ou foram recentemente encaminhados para cuidados paliativos por causa do COVID-19. 
Adaptado14

DISCUSSÃO 

O cuidado paliativo visa o cuidado integral e se dirige ao paciente 
como um todo (espiritual, social, físico e emocional). A identificação 
e o manejo da dor gerada pelo isolamento social devem ser realizados 
por meio da telemedicina, que pode proporcionar terapia psicotera-
pêutica, social e espiritual. Além disso, os cuidados paliativos têm 
importância vital para garantir apoio aos membros da família duran-
te e após crises de luto, bem como morbidades psicológicas e físicas, 
para evitar a cronicidade da dor11,13.
O aumento da carga emocional e o manejo de pacientes com 
dor neuropática devem ser realizados com apoio interdisciplinar 
de equipes de cuidados paliativos, dirigindo-se não apenas aos 
pacientes, mas também a seus familiares e cuidadores, e reco-

menda-se consultas rotineiras quando possível ou por videocon-
ferência/telefone13.
A telemedicina tornou-se essencial para pacientes com dor crônica 
porque a equipe de apoio em medicina paliativa pode abordar o caso 
clínico e construir o plano de cuidados, bem como pesar o risco-be-
nefício individual do uso de medicamentos opioides para controle 
da dor. Assim, há um risco reduzido de infecções secundárias, e o 
fornecimento de orientação e indicação de drogas apropriadas atra-
vés de prescrição on-line evita o risco de abuso e uso indevido5,13.
Em países como o Brasil, a telemedicina foi excepcionalmente aceita 
para ajudar na luta contra a pandemia da COVID-19 com uma 
proposta de teleguia, telemonitoramento e teleconsulta. Segundo 
dados disponíveis pelo Ministério da Saúde, mais de 75 milhões de 
brasileiros já se beneficiaram deste formato de assistência17,18.
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A perda de entes queridos e a dor podem ser complicadas no con-
texto da COVID-19 e contribuir para a morbidade psicológica e 
emocional, causando aumento da suscetibilidade do paciente a 
apresentar dor crônica. Isto deve ser avaliado em todos os pacientes 
e suas famílias e as intervenções devem ser iniciadas precocemente 
para aliviar o sofrimento10-13.
Os pacientes com dor crônica devem ser tratados com decisões clíni-
cas relativas à perspectiva pós-COVID, exigindo mudanças no pon-
to de vista clínico e organizacional para os pacientes que não podem 
interromper os cuidados ou ainda precisam dos cuidados para con-
trolar múltiplas comorbidades que requerem monitoramento regu-
lar. Nesta perspectiva, a telemedicina foi capaz de examinar pacien-
tes que necessitam de consultas hospitalares/doença, especialmente 
casos que não têm diagnóstico definitivo1,11.
É importante enfatizar que a porcentagem de pacientes que tendem 
a piorar ou desenvolver doenças crônicas pode aumentar após hos-
pitalizações para a COVID, especialmente em unidades de terapia 
intensiva. Quando não há reabilitação precoce ou cuidados abran-
gentes, isso pode gerar um impacto maior sobre a dor a médio e lon-
go prazo5. Além disso, está provado que cuidados paliativos resultam 
em melhora na qualidade de vida, reduzindo as taxas de depressão 
em pacientes com dor crônica monitorados ou conduzidos neste 
processo pandêmico13.
O cuidado paliativo é de grande importância para todos os pacientes 
diagnosticados com doenças crônicas ou com risco de vida. Ele ainda 
é usado erroneamente quando indicado apenas para pacientes com 
câncer e em condições de fim de vida11. Durante a pandemia, houve 
um aumento na indicação desta modalidade de cuidado para outras 
doenças, como para pacientes hospitalizados e pós-COVID-19, já 
que a doença trouxe perda física, afetiva, funcional e cognitiva. Os 
cuidados paliativos têm sido de grande valor no apoio aos pacientes, 
sua rede de apoio, familiares e cuidadores, bem como às equipes de 
saúde que têm administrado estes pacientes5,11.

CONCLUSÃO

Os cuidados paliativos são vitais no manejo da dor crônica em todos 
os indivíduos afetados pela pandemia. Da mesma forma, uma nova 
modalidade de assistência médica, a telemedicina, foi vital para o 
manejo de numerosos casos durante o período de isolamento so-
cial. Portanto, há necessidade de políticas públicas para reconhecer, 
fortalecer e garantir o acesso aos cuidados paliativos na população 
afetada pelo COVID-19, bem como naqueles com sequelas físicas e 
emocionais resultantes desta doença. 

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Hitesh Babani 
Análise Estatística, Conceitualização, Gerenciamento de Recursos, 
Gerenciamento do Projeto, Investigação, Metodologia, Redação - 
Preparação do original, Validação 

Giovana de Oliveira Sarubi 
Análise Estatística, Gerenciamento do Projeto, Redação - Prepara-
ção do Original 
Caroline Souza dos Anjos 
Redação - Revisão e Edição, Supervisão, Visualização 

REFERÊNCIAS 

1. Eccleston C, Blyth F, Dear B, Fisher E, Keefe F, Lynch M et al. Managing patients 
with chronic pain during the COVID-19 outbreak: considerations for the rapid 
introduction of remotely supported (eHealth) pain management services. Pain. 
2020;161(5):889-93.

2. World Health Organization (WHO). WHO Definition of Palliative Care [text on 
the Internet]. Geneva; 2006. [cited 2022 Feb 10 ]. Available from: http://www.
who.int/cancer/palliative/definition/en

3. The role of telehealth in an evolving health care environment: workshop summary. 
national academies press (US); 2012. The Evolution of Telehealth: Where Have 
We Been and Where Are We Going? Available from:  https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/books/NBK207141/ [Last accessed on 2022 August 14]

4. Song X, Liu X, Wang C. The role of telemedicine during the COVID-19 epidemic 
in China-experience from Shandong province. Crit Care. 2020;24(1):178. 

5. Marinangeli F, Giarratano A, Petrini F.  Chronic pain, and COVID-19: pathophysio-
logical, clinical and organizational issues. Minerva Anestesiol. 2021;87(7):828-32.

6. Coluzzi F, Marinangeli F, Pergolizzi J. Managing chronic pain patients at the time 
of COVID-19 pandemic. Minerva Anestesiol. 2020;86(8):797-9.

7. Hruschak V, Flowers K, Azizoddin D, Jamison R, Edwards R, Schreiber K. Cros-
s-sectional study of psychosocial and pain-related variables among patients with 
chronic pain during a time of social distancing imposed by the coronavirus disease 
2019 pandemic. Pain. 2020;162(2):619-29.

8. Rau LM, Grothus S, Sommer A, Grochowska K, Claus BB, Zernikow B, Wager 
J. Chronic pain in schoolchildren and its association with psychological wellbeing 
before and during the COVID-19 pandemic. J Adolesc Health. 2021;69(5):721-8.

9. Holland DE, Vanderboom CE, Dose AM, Moore D, Robinson KV, Wild E, Stiles 
C, Ingram C, Mandrekar J, Borah B, Taylor E, Griffin JM. Death and grieving for 
family caregivers of loved ones with life-limiting illnesses in the era of COVID-19. 
Considerations for case managers. Prof Case Manag. 2021;26(2):53-61.

10. Jain T, Jain R. To Study the barriers in palliative care to nonmalignant cases in 
COVID-19 crisis in a tertiary health-care center. Indian J Palliat Care. 2020 
Jun;26(Suppl 1):S76-S80.

11. Palma A, Rojas V, Ihl F, Ávila C, Plaza-Parrochia F, Estuardo N, Castillo D. 
Implementation of a palliative hospital-centered spiritual and psychological 
telehealth system during COVID-19 pandemic. J Pain Symptom Manage. 
2021;62(5):1015-9. 

12. Richardson PA, Kundu A. Pain Management in children during the COVID-19 
pandemic. Curr Anesthesiol Rep. 2021;11(3):214-22. 

13. Damani A, Ghoshal A, Rao K, Singhai P, Rayala S, Rao S, Ganpathy KV, Krish-
nadasan N, Verginiaz LAS, Vallath N, Palat G, Venkateshwaran C, Jenifer JS, 
Matthews L, Macaden S, Muckaden MA, Simha S, Salins N, Johnson J, Butola 
S, Bhatnagar S Palliative care in coronavirus disease 2019 pandemic: position 
statement of the Indian association of palliative care. Indian J Palliat Care. 
2020;26(Suppl 1):S3-S7.

14. Higginson IJ, Hocaoglu MB, Fraser LK, Maddocks M, Sleeman KE, Oluyase AO, 
Chambers RL, Preston N, Dunleavy L, Bradshaw A, Bajwah S, Murtagh FEM, 
Walshe C; CovPall study team. Symptom control and survival for people severely 
ill with covid: a multicentre cohort study (CovPall-Symptom). J Pain Symptom 
Manage. 2022;23:S0885-3924(22)00785.

15. Busana M, Gasperetti A, Giosa L, Forleo GB, Schiavone M, Mitacchione G, Bo-
nino C, Villa P, Galli M, Tondo C, Saguner A, Steiger P, Curnis A, Dello Russo A, 
Pugliese F, Mancone M, Marini JJ, Gattinoni L. Prevalence and outcome of silent 
hypoxemia in Covid-19. Minerva Anestesiol. 2021;87(3):325-33.

16. Haryalchi K, Heidarzadeh A, Abedinzade M, Olangian-Tehrani S, Ghazanfar 
Tehran S. The importance of happy hypoxemia in Covid-19. Anaesth Pain Med. 
2021;11(1):e111872.

17. [Internet]. Portal.cfm.org.br. 2022 [cited 13 March 2022]. Available from: ht-
tps://portal.cfm.org.br/images/PDF/2020_oficio_telemedicina.pdf.

18. Pesquisa aponta aumento do uso da telemedicina pós-pandemia - HOSPITAIS 
BRASIL [Internet]. HOSPITAIS BRASIL. 2022 [cited 10 March 2022]. Available 
from:https://portalhospitaisbrasil.com.br/pesquisa-aponta-aumento-do-uso-da-
-telemedicina-pos-pandemia/.



395

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Nos últimos 20 anos, o nú-
mero de mortes causadas por overdose de opioides triplicou nos 
Estados Unidos. São escassas na literatura evidências atualizadas 
sobre o consumo de opioides no cenário brasileiro. O objetivo 
deste estudo foi conhecer, por meio de revisão literária, o padrão 
de consumo de analgésicos opioides no Brasil. 
MÉTODOS: Revisão integrativa da literatura, realizada nas ba-
ses de dados Pubmed, BVS e Scielo, no período de 30 de agosto 
a 22 de outubro de 2020. A estratégia de busca incluiu os termos 
“Transtornos relacionados ao uso de opioides” ou “Epidemia de 
opioides” ou “Analgésicos opioides” e “Brasil”. Critérios de in-
clusão: publicação nos últimos cinco anos; estudos em humanos. 
Critérios de exclusão: estudos não relacionados ao objetivo desta 
revisão; cartas, editoriais, comentários e estudos secundários. 
RESULTADOS: Os resultados mostraram a insatisfação dos pa-
cientes com o manejo da dor quando comparados a pacientes 
de países desenvolvidos, a falta de conhecimento e de políticas 
públicas adequadas sobre o uso de opioides entre os profissionais 
de saúde faz com que estes vejam os opioides como a última 
alternativa de tratamento. A prática da automedicação analgésica 
é frequente em pacientes com doenças crônicas, o que pode ser 
a causa da baixa prescrição de analgésicos opioides pelos profis-
sionais de saúde. 
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DESTAQUES
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CONCLUSÃO: Faltam dados relacionados à prescrição e uso 
de opioides no Brasil. Novos estudos devem ser realizados para 
avaliar o uso de opioides na prática médica geral.
Descritores: Analgésico, Opioides, Prescrições de fármacos.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: In the past twenty years, 
the number of deaths caused by opioid overdose has tripled in 
the United States. There is, in literature, a scarcity of up-to-date 
evidence regarding opioids consumption in the Brazilian scenario. 
The objectives of this study was to know, through a literary review, 
the pattern of opioid analgesics consumption in Brazil. 
METHODS: An integrative review of the literature, performed 
in the PubMed, BVS and Scielo databases from August 30 to 
October 22, 2020. The search strategy included the following 
terms, “Opioid-related disorders” or “Opioid epidemic” or 
“Opioid analgesics” and “Brazil”. Inclusion criteria: published in 
the last five years; studies on humans. Exclusion criteria: studies 
not related to the objective of this review; letters, editorials, com-
mentaries and secondary studies. 
RESULTS: The results showed patients’ dissatisfaction with pain 
management when compared to patients from developed cou-
ntries, the lack of knowledge and adequate public policies on 
the use of opioids among health professionals make them view 
opioids as the last treatment alternative. The practice of analge-
sic self-medication is frequent in patients with chronic diseases, 
which may be the cause of the low prescription of opioid analge-
sics by health professionals. 
CONCLUSION: It is noteworthy that there is a lack of data 
related to the prescription and use of opioids in Brazil. Further 
studies should be conducted to assess the use of opioids in gene-
ral medical practice.
Keywords: Analgesics, Drug prescriptions, Opioids.

INTRODUÇÃO

Dados estatísticos norte-americanos evidenciam que nos últimos 20 
anos o número de óbitos no país por overdose de opioides triplicou 
devido ao aumento de prescrição e desequilíbrio na regulamentação 
e acesso da população aos fármacos1. Particularmente em países de-
senvolvidos, a prescrição excessiva de opioides resulta em desvio do 
uso, sendo altamente relacionada com abuso, vício e uso recreativo 
desses fármacos2.
Além disso, a elevação da expectativa de vida e melhores tratamen-
tos que possibilitam a sobrevivência em doenças anteriormente letais 
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elevam a demanda de analgesia, alertando para a possibilidade de 
reverberação do fenômeno no Brasil. Nesse contexto, dados eviden-
ciam que houve aumento expressivo na média brasileira de pacien-
tes com dor crônica significativamente superior à média mundial, 
acometendo 41% da população2. Sabe-se, entretanto, que a utili-
zação de analgésicos opioides na realidade brasileira predomina ba-
sicamente nos campos de dor aguda e dor crônica oncológica, não 
apresentando dados para dor não oncológica crônica2.
Na literatura médica, encontram-se poucas informações disponíveis 
e atualizadas sobre uso de opioides no cenário brasileiro e possíveis 
desdobramentos, como dependência e desvio de função. Tendo em 
vista a possibilidade palpável de reflexo da epidemia dos opioides 
norte-americana, este estudo se justifica e teve como objetivo co-
nhecer, por meio de revisão literária, o padrão do uso de analgésicos 
opioides no Brasil e transtornos relacionados ao seu uso. 
Compreendendo a necessidade de mais estudos acerca da realidade 
brasileira, este estudo se baseia na pergunta: “Quais os cenários da 
prescrição de analgésicos opioides para pacientes em geral na realida-
de brasileira em relação ao uso racional?”.

MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com busca siste-
matizada, realizada por cinco avaliadores, método que consiste na 
reunião e síntese de resultados de busca literária sobre um tema em 
específico, de maneira ordenada e sistemática, de forma a contri-
buir com o conhecimento científico previamente elaborado sobre 
o assunto3. 
Foi realizada uma revisão de literatura, na qual foram incluídos arti-
gos de natureza qualitativa e quantitativa, conforme a metodologia 
do Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analyses 
(PRISMA)4. 
A estratégia PICO5 permite, por meio da elaboração de uma per-
gunta de pesquisa, a busca bibliográfica baseada em evidências. A 
construção da pergunta de pesquisa deve se basear no acrônimo 
PICO: Patient/problem (descrição do problema ou população), In-
tervention (intervenção proposta), Control/comparison (descrição da 
intervenção), Outcome (efeito da intervenção). Por meio da estraté-
gia foi formulada a seguinte pergunta: “Quais os desfechos da pres-
crição de analgésicos opioides para pacientes em geral na realidade 
brasileira em relação ao uso racional?”, de modo a se buscar traba-
lhos que apresentassem como característica a extensão de seguimen-
to de estudo transversal.
Para a busca, foram utilizadas as bases de dados NCBI/Pubmed 
(National Center for Biotechnology Information), BVS (Biblioteca 
Virtual em Saúde) e Scielo (Scientific Electronic Library Online), 
cujos acessos ocorreram entre agosto e outubro de 2020, sendo a 
data da última busca o dia 22 de outubro de 2020. Como estratégia 
de busca, utilizou-se: 
• pesquisa na Scielo (seleção de “Busca avançada”) - Descritores 
usados: (tw:(Transtornos Relacionados ao Uso de Opioides)) OR 
(tw:(Epidemia de Opioides)) OR (tw:(Analgésicos Opioides)) AND 
(tw:(Brasil)). Foram encontrados 9 resultados e, em seguida, foi rea-
lizada a adição de filtros adicionais: idioma: português ou inglês (9 
resultados), últimos 5 anos (3 resultados). Obtiveram-se 3 resulta-
dos, sendo 2 utilizados; 

• pesquisa na BVS (seleção de “Busca avançada”) - Descritores 
usados: (tw:(Transtornos Relacionados ao Uso de Opioides)) OR 
(tw:(Epidemia de Opioides)) OR (tw:(Analgésicos Opioides)) AND 
(tw:(Brasil)). Foram encontrados 109 artigos. Em seguida, foram 
adicionados os filtros adicionais: intervalo de ano de publicação: úl-
timos 5 anos (2015 - 2020) + idioma: inglês (23), português (7) + 
texto completo (29). Obtiveram-se 29 resultados, sendo 4 utilizados; 
• pesquisa na Pubmed - Descritores: Opioid-Related Disorders; Opioid 
Epidemic; opioid analgesics; Brazil; Estratégia de busca: (“Opioid-Re-
lated Disorders” OR “Opioid Epidemic” OR “opioid analgesics”) 
AND Brazil. Foram encontrados 455 resultados. Em seguida, foram 
adicionados os filtros: texto completo disponível; data de publicação 
nos últimos 5 anos; idioma inglês ou português. Ao final da busca, 
foram encontrados 156 resultados, sendo 8 utilizados.  
Para a seleção, os critérios de inclusão utilizados nos estudos encon-
trados foram compostos pela data de publicação dos estudos entre 
2015 e 2020, disponíveis na íntegra em inglês ou português, admi-
tindo-se viés de publicação, além do conteúdo que abordava aspec-
tos epidemiológicos, preventivos e sociais dos opioides no Brasil. Em 
geral, foram coletados dados sobre título, autor, data de publicação, 
número de participantes e resultados acerca de prescrição e uso de 
opioides no Brasil. Como critérios de exclusão, foram utilizados es-
tudos não relacionados ao objetivo desta revisão; cartas, editoriais, 
comentários e estudos secundários.

RESULTADOS

A Figura 1 ilustra o percurso seguido para a seleção dos estudos. 
O número de artigos encontrados nas bases de dados Scielo, BVS 
e Pubmed foi de 9, 109 e 455, respectivamente, totalizando 573. 
Após exclusão de estudos duplicados, permaneceram 546 artigos. 
Em seguida, 532 artigos foram excluídos por não estarem relacio-
nados à pergunta PICO desta revisão sistemática. Posteriormente, 6 

9 artigos 
encontrados 

na Scielo

109 artigos 
encontrados 

na BVS

14 relatos 
rastreados

8 artigos em 
texto completo 
avaliados para 
elegibilidade

8 estudos 
incluídos em 

síntese qualitativa

455 artigos 
encontrados 
na Pubmed

06 relatos 
excluídos

Artigos eliminados após remoção de duplicados: 546

Figura 1. Seleção de estudos
Fonte: Elaborado pelos autores
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artigos foram excluídos devido aos critérios de elegibilidade. Por fim, 
8 artigos permaneceram e foram incluídos na revisão integrativa.    
Tratando-se das características dos estudos, foram apresentadas 
aquelas utilizadas para auxiliar na extração dos dados, sendo expos-
tas na Tabela 1. Os trabalhos foram enumerados como A1, A2, A3, 
consecutivamente, até o último artigo.

Para combinar o resultado dos diferentes estudos, foi feita a leitura 
individual e, por meio de métodos descritivos, os resultados apresen-
tados revelam que há escassez de dados relacionados à prescrição e 
uso de opioides no Brasil. 
Embora tenha crescido o número de prescrições desses fármacos, em 
especial pelo aumento do uso de codeína, ainda existe uma “ópio-

Tabela 1. Descrição dos estudos selecionados

Autor e 
ano

Amostra estudada Principais resultados

Santos 
Garcia  
et al.10

74 artigos selecionados com o 
objetivo de discutir as principais 
indicações, características farma-
cológicas, segurança, tolerabilida-
de, disponibilidade e impacto no 
controle da dor proporcionados 
pelo tramadol.

O tramadol é usado para tratar um amplo espectro de condições de dor não oncológicas 
(por exemplo, pós-cirúrgico, musculoesquelético, pós-traumático, neuropático, fibromial-
gia), bem como dor oncológica. Sua relevância ao tratar grupos de pacientes especiais 
(por exemplo, idosos) é reconhecida. Principais razões para a alta importância do tramadol 
como tratamento opção são: sua ampla eficácia, um perfil de segurança discreto e sua 
disponibilidade, considerando que o acesso a analgésicos fortes - principalmente fármacos 
controlados (opioides clássicos) - é altamente restrito em alguns países. 

García  
et al.11

34 artigos, encontrados através de 
busca nas bases de dados Medli-
ne, LILACS, Scielo e EMBASE, com 
as palavras chaves “Latin America” 
e “pain”, e através de busca ma-
nual seguindo recomendações de 
especialistas no assunto. 

Na América Latina, o subtratamento da dor parece ser frequente e um número substancial de 
pacientes considera que sua dor não é adequadamente controlada. Há escassez de dados 
relacionados ao tratamento da dor e uso de opioides na América Latina. Muitos pacientes 
com dor crônica não têm acesso a um tratamento eficaz com opioides. Uma variedade de 
razões leva ao subtratamento da dor, incluindo ópio-ignorância e opiofobia, uso de anti-in-
flamatórios não esteroides (AINES) e outros analgésicos não opioides em pacientes com dor 
moderada a intensa, acesso limitado a cuidados de saúde e barreiras de regulamentação. 

Krawczyk 
et al.1

Dados de farmácias registradas 
em todo o Brasil sobre a venda le-
gal de opioides entre 2009 e 2015, 
coletados no Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Produtos Con-
trolados, da ANVISA.

As vendas de opioides aumentaram em todo o Brasil de 1.601.043 prescrições em 2009 
para 9.045.945 prescrições em 2015, correspondendo a um aumento de 465% em 6 anos. 
O maior aumento absoluto foi para produtos de codeína, representando mais de 98% das 
prescrições em ambos os anos. A oxicodona teve o maior aumento relativo, e os produtos 
de fentanil tiveram o menor aumento absoluto e relativo. 

Silva  
et al.9

41.433 pessoas de todas as ida-
des em regiões urbanas brasilei-
ras. A maior parte da população 
era representada por mulheres en-
tre 20 e 59 anos, com 1 a 8 anos 
de escolaridade.

A maioria dos indivíduos era do sexo feminino (52,8%), com idade entre 20 e 59 anos 
(57,2%), com 1 a 8 anos de estudo (45,6%). A prevalência geral de uso de analgésicos 
foi de 22,8%. O uso de analgésicos foi significativamente maior entre mulheres, adultos 
e idosos (20 anos ou mais), indivíduos de alta escolaridade e entrevistados que referiram: 
diagnóstico de uma ou mais doenças crônicas, uso de três ou mais fármacos, com plano 
de saúde e com um ou mais internações para atendimento de emergência ou hospitaliza-
ções no último ano. Os analgésicos não opioides foram os agentes mais utilizados (18,5% 
da amostra), seguidos dos AINES (6,9%) e dos analgésicos opioides (0,5%). Os fármacos 
mais usados   foram metamizol (37,8% de todos os analgésicos), paracetamol (25,3%) e 
diclofenaco (10,7%).

Lino  
et al.7

141.161 prescrições de opioides 
feitas por 36.929 dentistas. 

Um total de 141.161 prescrições de opioides analgésicos foram feitas por 36.929 dentistas. 
A frequência da prescrição de opioides era codeína associada ao paracetamol n=117.493 
(83,2%), tramadol n=13.562 (9,6%), codeína e outros analgésicos não opioides n=4.308 (3,1%).

Avelar  
et al.6

Foram enviados 15.250 questioná-
rios a cirurgiões-dentistas brasilei-
ros sobre prescrição de psicotrópi-
cos. 969 foram respondidos. 

257 profissionais prescrevem psicotrópicos e 223 conhecem a legislação. Um preocupante 
percentual de profissionais que prescrevem esses fármacos não conhece o teor da Portaria 
344/1998. Os analgésicos opioides são os fármacos mais prescritos. Os especialistas são os 
que mais prescrevem psicotrópicos, e aqueles que prescrevem ansiolíticos conhecem a legis-
lação com maior frequência. Os cirurgiões bucomaxilofaciais e os especialistas em distúrbios 
da articulação temporomandibular são os que mais conhecem a legislação e prescrevem 
fármaco psicotrópico. A dor intensa e o medo são as duas principais razões para a prescrição.

Krawczyk 
et al.8

16.273 residentes no Brasil, com 
dados extraídos do Brazilian Hou-
sehold Survey on Substance Use 
(BHSU-3) de 2015. 

A prevalência no Brasil do uso não medicinal de analgésicos opioides ao longo da vida, no 
último ano e no último mês, foi respectivamente de 2,9, 1,4 e 0,6. Considerando-se os que 
responderam terem usado o fármaco no último ano, a prevalência foi menor entre os ho-
mens, indivíduos com idade entre 12 e 24 anos, pessoas com renda familiar mensal acima 
de $286,00 e desempregados.  

Barros  
et al.2

416 participantes de uma popula-
ção urbana brasileira. 190 possuíam 
dor crônica, sendo a maioria mulhe-
res. Dos portadores de dor crônica, 
149 praticavam automedicação 
com analgésicos. 145 participantes 
utilizavam AINES esteroides e ape-
nas 4 utilizavam opioides fracos.

A automedicação com analgésicos é praticada por 78,4% dos pacientes com dor crônica. 
O tratamento analgésico mais comum atualmente consiste em anti-inflamatórios não este-
roidais (dipirona e paracetamol). Opioides fracos são raramente usados   e apenas 2,6% dos 
indivíduos com dor crônica estavam tomando esses analgésicos. Nenhum dos indivíduos 
estava tomando opioides potentes.

Fonte: Elaborado pelos autores
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-ignorância” e “opiofobia” (oriundas tanto do médico quanto do 
paciente)11, preferência pelo uso de anti-inflamatórios não esteroides 
(AINES) e outros analgésicos não opioides, acesso limitado e custo 
elevado dos opioides8.
O grande problema em torno dessa questão é que os pacientes mos-
tram insatisfação com o manejo da dor, em especial quando com-
parados aos pacientes de países desenvolvidos, onde a prescrição de 
analgésicos opioides é maior. De certa forma, a falta de conhecimen-
to e treinamento sobre o uso de opioides entre os profissionais de 
saúde6, associados a políticas públicas inadequadas e restritivas fazem 
com que esses profissionais vejam os opioides como alternativa ape-
nas em “último caso”. 
Além disso, a prática de automedicação analgésica é frequente entre 
os indivíduos com doenças crônicas, o que pode causar medo nos 
profissionais em prescrever analgésicos mais potentes. A automedi-
cação com analgésicos é praticada por 78,4% dos pacientes com dor 
crônica2. O tratamento analgésico mais comum atualmente consis-
te em anti-inflamatórios não esteroidais (dipirona e paracetamol). 
Opioides fracos são raramente usados e apenas 2,6% dos indivíduos 
com dor crônica estavam tomando esses analgésicos.
Contudo, mesmo sem o acesso a esses fármacos, muitos brasileiros 
de todas as idades fazem uso de analgésicos para tratar suas dores, 
em especial mulheres, adultos e idosos, optando por analgésicos não 
opioides, seguido pelos AINES, sabendo que eles podem não ser 
eficientes. Quando se observa países em que os opioides são mais 
prescritos, como os Estados Unidos, onde já existem programas de 
monitoramento de prescrição de analgésicos opioides, vemos que o 
Brasil tem um baixíssimo número de prescrições, sendo mais restrito 
às prescrições dentárias de codeína e prescrições emitidas pelos ser-
viços de oncologia, embora muitos profissionais não saibam sobre a 
legislação vigente1,7,9. 
No Brasil, nota-se que,  pela utilização de opioides no tratamento 
de dores moderada, intensa e crônica, a população pode associar o 
uso de opioide ao câncer e situações de fim de vida, o que dificulta 
a prescrição, além destes fármacos também apresentarem custo mais 
elevado em comparação com outros analgésicos, não sendo, portan-
to, uma opção para os pacientes10,11.
Analisando o risco de viés entre estudos, foi declarado que há o risco 
de viés de publicação, visto que foram selecionadas publicações de 
línguas portuguesa e inglesa. Todavia, os estudos trouxeram infor-
mações que permitem concluir que o Brasil não faz uso recreativo de 
opioides. Não foram feitas análises adicionais neste estudo.

DISCUSSÃO

A partir dos resultados obtidos, foram elaboradas quatro justificati-
vas para a deficiência no consumo de opioides no Brasil: a legislação 
brasileira, desconhecimento dos profissionais de saúde, equívocos do 
público e baixa prioridade da dor crônica como política pública.

Legislação brasileira
O direito de pacientes com dor receber tratamento adequado é 
uma premissa básica da medicina, contudo, ao avaliar o cenário 
da América Latina, percebe-se que esse direito não é tão bem res-
guardado como deveria. Percebe-se que o manejo da dor ainda é 
inadequado devido, principalmente, à regulamentação exacerbada 

que ocorre, resultando em sofrimento desnecessário para muitos 
dos pacientes10. 
Em pesquisa realizada no estado de Minas Gerais com cirurgiões-
-dentistas, percebeu-se que aqueles que conhecem, mesmo que su-
perficialmente, a legislação, têm 2,97 mais chances de prescrever os 
fármacos adequados para a intensidade da dor do paciente do que 
aqueles que a desconhecem. Entretanto, evidencia-se que 68,8% dos 
participantes sabem da existência da legislação, mas não possuem 
conhecimento a fundo do tema proposto por esta1. 
Sob outra análise, dentre os fatores provenientes da precariedade 
da prescrição de fármacos opioides em países de baixa renda, des-
tacam-se o receio à potencialidade de vício, a restrição de recursos 
financeiros, a burocracia de abastecimento e a baixa disponibilidade 
de analgésicos opioides para aplicação. Ainda nesse viés, ressalta-se 
que os recursos e infraestrutura restritos, associados aos custos de 
regulamentação, tributação e importação em países de baixa renda 
atuam como impeditivos para a correta analgesia dos pacientes ao 
inflacionar os preços desses fármacos. Assim, pode-se relacionar o lu-
cro insuficiente dos fabricantes e importadores ao comercializar com 
tais países à escassez de oferta desses fármacos e, consequentemente, 
à apreensão relativa ao seu uso12.

Desconhecimento dos profissionais
Estudos revelam que 41% dos brasileiros são possuem dor crônica, 
sendo que os opioides são os analgésicos mais importantes no tra-
tamento da dor moderada a intensa2. Diante disso, o Ministério da 
Saúde, no ano de 2002, entendendo a magnitude da questão, criou 
o Programa Nacional de Educação e Assistência à Dor e Cuidados 
Paliativos13.
No Brasil, os opioides são principalmente empregados no tratamen-
to da dor aguda intensa e da dor crônica em pacientes oncológicos, 
mas têm sido subutilizados pelos profissionais de saúde na prática 
clínica em geral. Existem poucos dados na literatura sobre o padrão 
de uso de analgésicos na América Latina. Entretanto, ainda assim, 
acredita-se que a comunidade médica tenha receio de estimular a 
crise de opioides devido ao uso recreativo, conforme já ocorre em 
outros países². 
Na América Latina, o tramadol possui unanimidade em sua acei-
tação no tratamento de pacientes com dor aguda severa, como em 
pós-operatório, dor pós-traumática e lombalgia, dor crônica mode-
rada a grave em quadros de neuropatia, osteoartrose, dor moderada 
em pacientes idosos e impossibilitados de tratamento com analgési-
cos não esteroides, em pacientes com dor oncológica e fibromialgia. 
Contudo, diferentemente do preconizado, nesses países o opioide 
é utilizado quase como droga solo e não como membro de um 
arsenal terapêutico para analgesia adequada nos pacientes. Há al-
guns fatores que explicam sua aceitabilidade ao contrário de outros 
opioides, como menor incidência de depressão respiratória, do ris-
co de dependência e vício e possui efeito imunossupressor mais 
baixo quando comparado aos pares. Além disso, há facilidade em 
sua titulação, disponibilidade em várias formulações, o que facilita 
o acesso ao fármaco10. 
Essa aversão aos opioides é entendida como opiofobia, ou seja, 
adversidade à prescrição de opioides resultante da desinformação, 
medo de gerar dependência, falta de conhecimento e treinamento 
inadequado dos profissionais de saúde a respeito do uso destes fár-
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macos14. Dessa forma, as diretrizes não são seguidas pelos profissio-
nais e o tratamento sofre influência de preconceitos e experiências 
pessoais pregressas.
Um estudo realizado com profissionais da saúde13 demonstrou que 
tanto médicos como farmacêuticos e enfermeiros desconhecem e 
tem preconceitos com esses fármacos. Em uma das entrevistas rea-
lizadas, um farmacêutico refere que “o uso de opioides deveria ser 
feito somente dentro de hospitais e sob orientação e controle mé-
dico”. Já na entrevista com profissionais de enfermagem, os autores 
relatam que também houve falta de conhecimento destes profissio-
nais em alguns aspectos, inferindo que o pouco conhecimento tende 
a subestimar as experiências de dor intensa de seus pacientes. Além 
disso, foram observadas duas ocorrências nas quais, mesmo tendo 
sido prescrita morfina “se necessário”, os enfermeiros confirmaram 
com a equipe médica acerca da administração do fármaco, o que 
demonstra insegurança e medo por parte da equipe de enfermagem. 
Quando se tratou dos médicos, metade dos entrevistados não reve-
lou conhecimento a respeito das escalas álgicas13.
Ressalta-se que, além dos motivos já citados anteriormente, o tema 
é geralmente negligenciado nos currículos de formação dos profis-
sionais de saúde. Outras dificuldades encontradas envolvem a bu-
rocracia e a falta de atuação multidisciplinar dos profissionais da 
saúde focada para o manejo da dor13. No país, também, percebe-se 
que nem no cenário oncológico a analgesia é fornecida de maneira 
totalmente adequada, dependendo do serviço de saúde no qual o 
paciente está inserido9.

Preconceito da população
Devido ao seu emprego praticamente limitado à oncologia no país, 
a população realiza associação simplista do uso de opioide exclusi-
vamente às situações de terminalidade de vida9. Assim, percebe-se 
que muitas situações em que há a sugestão do tratamento analgé-
sico com opioide, há relutância dos pacientes em aceitá-lo por não 
compreender as aplicações clínicas do fármaco. Além disso, devido 
aos importantes efeitos adversos existentes nessa classe de fármaco, 
muitos pacientes limitam-se a enxergar os possíveis malefícios de 
sua utilização ao invés de ponderar a relação custo-benefício de 
seu emprego. De forma geral, no imaginário popular ocorre um 
cenário de “opiofobia”, no qual a utilização de opioides limita-se às 
situações de contraindicação de paracetamol ou anti-inflamatório 
não esteroide (AINE)7.

Baixa prioridade da dor crônica como política de saúde
A população brasileira culturalmente utiliza para controle das dores 
os fármacos analgésicos, principalmente não opioides, possuindo 
prevalência aumentada de seu uso em mulheres, idosos, indivíduos 
com maior escolaridade, portadores de doenças crônicas e poli me-
dicamentosos. O uso de analgésicos opioides no Brasil possui inci-
dência baixa devido ao baixo nível de prescrição desses fármacos por 
outras áreas da saúde que não a odontologia e a oncologia, serviços 
em que há grande prescrição de codeína, principalmente em asso-
ciação com paracetamol. Tal fato pode inferir a escassez de serviços 
adequados de cuidados paliativos no país10. 
Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos da América, o 
consumo de opioides no Brasil é historicamente limitado devido, 
principalmente, ao gargalo estrutural e baixo orçamento da maioria 

dos serviços públicos de saúde, à falta de integração entre os cuida-
dos de saúde e à incorporação desigual dos cuidados paliativos nos 
diversos serviços de saúde. 
Contudo, percebe-se um acréscimo na venda de opioides em farmá-
cias durante o período de 2009 a 2015, com crescimento de 465%, 
estimulado, principalmente, pela prescrição de codeína, considerado 
um analgésico para dores leves ou moderadas. Ao avaliar os valores 
absolutos, a oxicodona, fármaco vendido em regime de retenção de 
receita visando seu controle no país, apresentou o maior aumento de 
consumo nesse período, refletindo a crescente utilização de opioide 
com característica de ação analgésica mais potente e de, tradicional-
mente, desvio para uso recreativo7. Antes de presumir dependên-
cia e desvio de função dos fármacos para sua crescente prescrição, é 
prudente ressaltar que, especialmente no caso do Brasil, pode estar 
acontecendo um melhor tratamento da dor. 
Apesar disso, há a necessidade de uma investigação mais profunda a 
fim de melhorar a regulamentação e monitorização dos padrões de 
prescrição no país, tendo em vista a importância do direcionamento 
certeiro na educação dos profissionais a fim de possibilitar o acesso 
ao tratamento adequado pelo paciente sem aumentar o risco de uso 
indevido dos opioides e as consequências decorrentes disto1. Outro 
aspecto importante a ser avaliado é a influência de fatores socioeco-
nômicos relacionados à saúde e aos estados brasileiros, refletindo a 
existência de diferenças no acesso a esses fármacos de acordo com a 
distribuição geográfica. Em pesquisa com odontólogos, percebeu-se 
que os estados brasileiros com maior acesso aos dentistas possuem 
maior quantidade de venda de analgésicos opioides6. 
Contudo, contraditoriamente, na Pesquisa Domiciliar Nacional 
Brasileira de 2015 sobre o Uso de Substâncias, percebeu-se que o 
uso de analgésico opioide é maior em indivíduos com idade mais 
avançada e menor entre as pessoas de grupos de renda mais alta, 
podendo, assim, estar relacionado a condições socioeconômicas 
distintas1. Embora o consumo de heroína parece ser insignificante, 
outros opioides parecem estar em ascensão no Brasil seja por meios 
legais ou ilegais. 
Ressalta-se a importância de discernir se os números atuais refletem 
um problema emergente de saúde pública importante e garantir po-
líticas baseadas. Por fim, embora seja plausível supor uma deficiência 
da política de saúde no que diz respeito ao controle da dor crônica, 
não é possível inferir uma associação com as condições econômicas.

CONCLUSÃO

A falta de treinamento médico, educação insuficiente e baixa prio-
ridade da dor crônica como política de saúde são preocupações 
crescentes e resultam em acesso desigual aos opioides e, portanto, 
tratamento inadequado dos pacientes. No entanto, os autores des-
tacam a escassez de dados sobre a prescrição e consumo de opioides 
no Brasil. Mais estudos são necessários para avaliar o uso de opioides 
na prática clínica geral.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor crônica no ombro de 
atletas arremessadores é uma queixa comum no cotidiano do es-
porte. Apesar do número crescente de publicações sobre o tema, 
não está claro se esses atletas apresentam hiperalgesia mecânica 
associada a dor, o que poderia alterar as abordagens de tratamen-
to realizadas. O objetivo da presente pesquisa foi sintetizar os 
resultados das principais evidências encontradas sobre o limiar 
de dor a pressão no ombro, comparando estes resultados em es-
portistas de diversas modalidades.
MÉTODOS: Para esta revisão integrativa, as buscas eletrônicas 
ocorreram nas bases de dados Pubmed/Medline, PEDro, SPOR-
TDiscuss, Web of Science e Scielo, verificando estudos em inglês 
ou português. As palavras-chave pressure pain threshold; athletes; 
shoulder; pressure algometry e suas derivações foram pesquisadas 
em ambas as linguagens. Os artigos deveriam incluir atletas de 
esportes com gestos esportivos no membro superior e que ava-
liassem o limiar de dor a pressão no ombro. Cinco estudos foram 
incluídos para análise.
RESULTADOS: Atletas com dor no ombro apresentaram me-
nor limiar de dor a pressão. Em nadadores, as alterações na sen-
sibilidade mecânica a dor parecem estar relacionadas com horas 
de treino semanais, anos de prática esportiva e faixa etária. As 
competições esportivas aparentemente possuem influência na re-
dução do limiar de dor a pressão em tenistas amadores. 
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DESTAQUES
• Dor no ombro é uma condição comum em atletas overhead e atletas com dor no ombro 
apresentam alterações no limiar de dor a pressão (LDP).
• Na natação, o LDP parece sofrer influência do volume de treinamento semanal, de anos de 
prática da modalidade e da faixa etária.
• Alterações no LDP em tenistas e jogadores de basquete em cadeira de rodas ainda carecem 
de dados mais conclusivos.
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CONCLUSÃO: Atletas de natação apresentam menor limiar de dor 
a pressão, o qual se relaciona com o volume e tempo de treinamen-
to na modalidade. Essa variável parece ser esporte-dependente, e a 
ausência de um maior número de estudos em esportes como tênis e 
basquete em cadeiras de rodas limita conclusões acerca do assunto.
Descritores: Atletas, Hiperalgesia, Ombro, Pontos-gatilho.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic shoulder pain 
in throwing athletes is a common complaint in everyday prac-
tice. Despite the growing number of publications, it is unclear 
whether these athletes have mechanical hyperalgesia associated 
with pain, which could alter the treatment options undertaken. 
The aim of the study was to summarize the results of the main 
evidence found on the pressure pain threshold in the shoulder, to 
compare these results in athletes of different sports.
METHODS: Electronic search via PubMed/Medline, PEDro, 
SPORTDiscuss, Web of Science and Scielo databases was done 
verifying studies in English or Portuguese. The keywords: pressu-
re pain threshold; athletes; shoulder; pressure algometry and its 
derivations were searched in both languages. The articles should 
have included athletes from sports that use upper limbs and that 
assess the pressure pain threshold in the shoulder. Five studies 
were included for analysis.
RESULTS: Athletes with shoulder pain had a lower pressure pain 
threshold. In swimmers, changes in mechanical sensitivity to pain 
seem to be related to weekly training hours, years of sports practice 
and age group. Sports competitions apparently have an influence on 
the reduction of pressure pain threshold in amateur tennis players.
CONCLUSION: Swimming athletes have a lower pressure pain 
threshold and this is related to the volume and time of training 
in the modality. This variable seems to be sport-dependent, and 
the absence of a greater number of studies in sports such as ten-
nis and wheelchair basketball limits conclusions on this subject.
Keywords: Athletes, Hyperalgesia, Shoulder, Trigger points.

INTRODUÇÃO

A dor crônica (DC) do ombro é uma condição comumente relatada 
por atletas que realizam esportes overhead1-8. Em atletas adolescentes 
de judô, handebol e basquetebol, há uma prevalência de 63,8% de le-
sões por sobrecarga no ombro9, sendo que uma alta taxa também está 
presente em atletas com mais de 5 anos de prática esportiva em nível 
universitário8. Já em atletas profissionais, a DC do ombro representa 
aproximadamente 19% das lesões do voleibol10 e entre 52% e 58% 
das queixas em algum momento da temporada no handebol11,12.
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A dor é considerada crônica quando for persistente por período 
superior a três meses13, sendo definida como primária quando não 
explicada pela presença de outra condição clínica, ou doença crô-
nica, relacionando-se com sofrimento emocional ou incapacidade 
funcional13,14. Em contrapartida, a DC secundária geralmente está 
relacionada a outro evento patológico, sendo inicialmente um sin-
toma, mas persistente mesmo após ao tratamento bem-sucedido da 
doença de base13.
Alterações da sensibilização neural são descritas em quadros álgicos 
e geralmente são respostas naturais a uma lesão15. A sensibilização 
periférica pode ser definida como aumento da resposta nociceptiva 
periférica em decorrência a um estímulo em seus campos recepti-
vos, apresentando, em nervos sensibilizados, potenciais de ação al-
terados, mas condução nervosa normal16. Já a sensibilização central 
(SC) é representada por aumento da resposta neuronal no sistema 
nervoso central em função de um estímulo doloroso aferente16 ou 
de estímulos geralmente não dolorosos induzindo respostas álgicas 
exacerbadas e difusas17.
Uma das formas de estimar a sensibilidade mecânica à dor é a avalia-
ção do limiar de dor a pressão (LDP), que corresponde ao momento 
em que a pressão exercida em um tecido se torna um estímulo do-
loroso18,19. Em casos de dor unilateral no ombro, um baixo LDP no 
membro afetado em comparação com o não afetado indica a presen-
ça de sensibilização periférica15. Em contrapartida, baixo LDP em 
tecidos remotos ao local afetado (tibial anterior, membro superior 
contralateral) sugere a presença de sensibilização central15, um dos 
mecanismos sugeridos para o desenvolvimento da DC15,20.
Em uma revisão sistemática com meta-análise que avaliou estudos 
envolvendo pacientes com DC de diversas etiologias, o LDP nessas 
populações foi inferior em relação aos grupos controles assintomá-
ticos, mostrando hiperalgesia mecânica generalizada nos pacientes 
com DC21. Assim, revisões sobre a presença de LDP em pacientes 
com DC no ombro já estão disponíveis22,23, mostrando que pacien-
tes com tendinopatia ou lesão por sobrecarga em membros superio-
res apresentaram hipersensibilidade bilateral durante a mensuração 
do LDP, quando comparados a assintomáticos, sendo esse achado 
de baixa a moderada qualidade de evidência23. Além disso, pacientes 
com dor no ombro não apresentaram alterações no LDP, somente 
alterações no supralimiar de dor ao calor (hipersensibilidade) quan-
do comparados a assintomáticos22.
Em atletas, no entanto, o LDP ainda é uma variável que deve ser 
mais bem explorada, pois com o crescente número de publicações 
sobre o tema existe a necessidade de organizar os resultados das prin-
cipais evidências encontradas. 
O objetivo deste estudo foi sintetizar os principais resultados das 
pesquisas existentes acerca do LDP no ombro de atletas e comparar 
os resultados de LDP em esportistas de diversas modalidades.

MÉTODOS

Foi realizada uma revisão integrativa com o objetivo de identificar 
os trabalhos existentes na literatura nacional e internacional sobre a 
temática “LDP no ombro em atletas”. Sem filtros para determinar 
o período, foram feitas buscas nas bases de dados Pubmed, PEDro, 
Scielo, SPORTDiscus e Web of Science. Foram utilizadas as com-
binações de MeSH terms e palavras-chave pressure pain threshold 

AND athletes; pressure pain threshold AND shoulder; pressure algome-
try AND shoulder; pressure algometry AND athletes. Nas buscas na 
base de dados Scielo, também foram utilizadas as combinações de 
palavras-chave em português: limiar de dor a pressão AND atletas; 
limiar de dor a pressão AND ombro; algometria por pressão AND 
ombro; e algometria por pressão AND atletas.
Foram incluídos artigos científicos publicados em inglês ou portu-
guês, que avaliassem o LDP na região do ombro e que envolvessem 
atletas de todos os níveis competitivos, de esportes que tivessem 
predominância de uso dos membros superiores no gesto esportivo 
e que, por consequência disso, apresentassem altas prevalências de 
lesões no ombro, como natação24, voleibol25, rugby26, handebol27, tê-
nis28,29 e beisebol30. Foram excluídos os estudos que avaliaram o LDP 
em outro segmento corporal de atletas ou o LDP no ombro de não 
atletas, ou ainda que utilizaram outras formas de avaliação da dor em 
atletas que não o LDP. As mensurações de LDP em pontos distais 
ao ombro, para avaliar a presença ou ausência de dor em atletas, não 
foram consideradas um fator de exclusão.
A busca pelos estudos ocorreu na seguinte ordem: busca nas bases 
de dados por meio de MeSH terms e palavras-chave, leitura dos 
títulos, seleção e leitura dos resumos dos estudos pré-seleciona-
dos. Na sequência, os trabalhos que se encaixaram nos critérios 
de inclusão foram selecionados para leitura completa. A extração 
dos dados da leitura completa foi realizada para preenchimento de 
uma tabela com os critérios de elegibilidade; após a seleção final 
dos estudos foi realizada uma revisão integrativa com análise crítica 
dos resultados.

RESULTADOS

Inicialmente, foram encontrados 1.374 estudos, sendo que 19 es-
tudos duplicados foram excluídos de forma manual, restando um 
número de 1.355 estudos. Destes, 1.341 foram excluídos na fase de 
leitura de títulos e resumos. Restaram 14 estudos para apreciação 
completa do texto. Destes, um total de nove foram excluídos por 
avaliarem o LDP em outros segmentos corporais de atletas ou por 
avaliarem a sensibilidade térmica em atletas ao invés da sensibilidade 
mecânica a dor. Ao final desta revisão, foram incluídos cinco estudos 
que preencheram os critérios de elegibilidade (Figura 1).
Dos estudos incluídos, três estavam presentes nas bases de dados Pu-
bmed, SPORTDiscus e Web of Science, um estava presente nas bases 
Pubmed e Web of Science e um estava presente somente na Web of 
Science.
As publicações datam do período de 2011 a 2020, com estudos da 
Espanha, Bélgica, Brasil e Turquia. Foram avaliados atletas de nata-
ção31-33, basquete em cadeira de rodas34 e tênis35. Quanto ao nível 
competitivo, dois estudos avaliaram atletas de elite33,34, um avaliou 
desportistas competitivos31, outro avaliou desportistas competitivos 
e amadores32, e um outro estudo avaliou atletas universitários ama-
dores35 (Tabela 1).
O nível competitivo dos participantes dos estudos foi definido de 
modo diferente em cada publicação. Para nadadores, foram conside-
rados competitivos aqueles que treinassem, pelo menos, 4 horas por 
semana e tivessem participado de competições em nível regional, na-
cional e/ou internacional31 – bem como aqueles que treinassem, pelo 
menos, 3 vezes por semana, nadando pelo menos 4000 metros por 
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Figura 1. Etapas do desenvolvimento do estudo e seleção dos artigos

Tabela 1. Características dos estudos incluídos nesta revisão

Autores Esporte Metodologia Nível 
competitivo

Participantes Tempo médio de treino 
(anos)

Tempo médio de treino 
(horas/semana)

Kuppens 
et al.31

Natação Estudo ob-
servacional

Competitivos Média de idade de 15,5±2,7 
anos 102 nadadores saudáveis 
(54 homens e 48 mulheres)
Faixa etária entre 10 e 25 anos 

Não fornecido o dado 
pelo estudo

11,6±4,6 horas sema-
nais de treino

Hidalgo-
Lozano et 
al.33

Natação Estudo ob-
servacional

Elite Faixa etária entre 18 e 28 anos
17 nadadores com dor – média 
de idade de 21±3 anos (9 ho-
mens e 8 mulheres) 
18 sem dor no ombro – média 
de idade de 20±3 anos (9 ho-
mens e 9 mulheres)
15 atletas saudáveis - média de 
idade de 23±4 anos (7 homens 
e 8 mulheres) de outros espor-
tes (atletismo e esqui) como 
grupo controle

Nadadores com dor no 
ombro: 11,6±3,4 anos 
de treino da modali-
dade
Nadadores sem dor no 
ombro: 8,9±2,7 anos 
de treino da modali-
dade
Grupo controle: 
11,1±5,5 anos de trei-
no da modalidade 

Nadadores com dor no 
ombro: 26,8±4,8 horas 
semanais de treino
Nadadores sem dor no 
ombro: 26,1±5,5 horas 
semanais de treino
Grupo controle: 
23,4±4,2 horas sema-
nais de treino

Habechian 
et al.32

Natação Estudo ob-
servacional

Competitivos 
e amadores

Faixa etária entre 8 e 15 anos
30 não praticantes de esportes 
– média de idade de 11,50±1,94 
anos (14 meninas e 16 meninos)
30 nadadores amadores – mé-
dia de idade de 11,56±1,81 
anos (18 meninas e 12 meninos) 
30 nadadores competitivos - 
média de idade de 12,63±2,02 
(17 meninas e 13 meninos)

Nadadores amadores: 
4,36±2,91 anos de trei-
no da modalidade
Nadadores competiti-
vos: 7,60±2,61 anos de 
treino da modalidade

Não fornecido o dado 
pelo estudo

Continua...

dia, e que tenham participado em alguma competição profissional 
por, pelo menos, um ano32. Um dos estudos classificou nadadores de 
elite como sendo aqueles que tenham treinado por, pelo menos, 2,5 
anos com supervisão de um treinador e que nadassem mais de 6 ho-
ras por semana33. Ainda, foram considerados amadores os nadadores 
que praticassem o esporte no máximo 2 vezes por semana32.
Para atletas de basquete em cadeira de rodas, a classificação como 
atleta de elite foi determinada pela classificação funcional da Inter-
national Wheelchair Basketball Federation, baseada no desempenho 
funcional, motor e cognitivo dos atletas34. Já no estudo que avaliou 
tenistas, não foram descritas as características que determinavam o 
nível competitivo, foi apenas relatado que todos praticavam o espor-
te de forma amadora em nível universitário35.
A tabela 2 apresenta a caracterização dos estudos incluídos e seus 
principais desfechos. A presença de pontos-gatilho ativos foi um 
achado comum em atletas com dor no ombro33,34.
Em relação ao LDP, apenas um dos estudos em nadadores relatou 
redução do limiar, com presença de sensibilização central e peri-
férica nessa população com e sem dor no ombro33, definida pela 
presença de baixos valores de LDP no músculo tibial anterior ou 
em tecidos remotos ao membro doloroso33,34. Jogadores de bas-
quetebol em cadeira de rodas com dor no ombro apresentaram re-
dução do LDP e presença de sensibilização central e periférica em 
comparação aos atletas do mesmo esporte e atletas de basquetebol 
tradicional assintomáticos34.
O LDP também foi avaliado ao longo de quatro dias consecutivos 
de competição amadora de tênis35 e houve redução do LDP ao lon-
go da competição.
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Tabela 2. Objetivos, métodos, resultados e conclusão dos artigos incluídos.

Autores Objetivo Métodos Resultados Conclusão

Kuppens 
et al.31

Avaliar a relação 
entre limiar de dor 
e volume de trei-
no em nadado-
res competitivos, 
usando ferramen-
tas de mensura-
ção estática (limiar 
de dor a pressão 
- LDP) e dinâmica 
(modulação condi-
cionada da dor).

Algômetro digital 
(Wagner Instru-
ments, Greenwich, 
CT, EUA).
Locais de mensura-
ção do LDP: 
trapézio superior, 
lado dorsal da falan-
ge média do terceiro 
dedo, terço proximal 
do músculo da pan-
turrilha.

Média de treino de natação: 11,6 h/sem.
LDP associado à modulação condicionada 
da dor: estímulo doloroso externo aplicado 
na porção superior do membro superior não 
dominante durante a reavaliação do LDP foi 
superior a mensuração isolada de LDP;
Nadadores expostos a um maior volume de 
treino apresentaram maior LDP, indicando 
menor sensibilização à dor destes atletas;
Nadadores com menor volume de treino ob-
tiveram menor LDP;
Não houve correlação entre volume de trei-
no e modulação condicionada da dor como 
medida da capacidade endógena de modu-
lação da dor.

A percepção de dor pode ser in-
fluenciada pelo volume de treino de 
natação;
Nadadores que apresentaram maior 
número de horas de treino obtive-
ram maior LDP em várias partes do 
corpo, indicando menor sensibili-
zação a dor e possível hipoalgesia 
induzida pelo treinamento;
Não foram encontradas associa-
ções entre carga de treino e medi-
das de inibição endógena da dor.

Hidalgo-
Lozano et 
al. 33

Avaliar e comparar 
o LDP, presença de 
pontos-gatilho ati-
vos e latentes em 
nadadores de elite 
com e sem dor no 
ombro e em atletas 
saudáveis de elite.

Algômetro mecâni-
co de pressão (Pain 
Diagnosis and
Treatment Inc., Great 
Neck, NY, EUA).
Locais de mensura-
ção do LDP:
Elevador da escá-
pula
Esternocleidomas-
toideo
Trapézio superior
Escaleno
Infraespinhal
Subescapular
Tibial anterior

Nadadores com dor: 
65% apresentaram dor durante os treina-
mentos;
Menor LDP do que o grupo controle;
Menor número pontos-gatilho ativos.
Nadadores sem dor:
Menor LDP do que o grupo controle nos 
músculos trapézio superior, subescapular e 
tibial anterior;
Maior número de pontos-gatilho latentes.
Sem diferença significativa de LDP e pontos-
-gatilho entre os grupos com e sem dor;
Maior número de pontos-gatilho nos grupos 
com e sem dor do que no grupo controle 
(atletas saudáveis de outras modalidades).

Nadadores de elite com e sem dor 
no ombro apresentaram menores 
valores de LDP em comparação ao 
grupo de atletas saudáveis;
Baixos valores de LDP também fo-
ram encontrados no tibial anterior 
em nadadores com e sem dor no 
ombro, sugerindo presença de SC 
nesses atletas;
Nadadores de elite com e sem dor 
apresentaram sensibilização perifé-
rica e central;
Achados de pontos-gatilho ativos 
no ombro/pescoço contribuíram 
diretamente para queixa de dor em 
nadadores de elite;
LDP similares foram encontrados 
entre os dois grupos de nadado-
res, sugerindo que nadadores de 
elite podem estar predispostos a 
desenvolver um grau de sensibi-
lização mecânica relacionada às 
demandas físicas específicas da 
natação.

Continua...

Tabela 1. Características dos estudos incluídos nesta revisão – continuação

Autores Esporte Metodologia Nível 
competitivo

Participantes Tempo médio de treino 
(anos)

Tempo médio de treino 
(horas/semana)

Ortega-
Santiago 
et al.34

B a s q u e -
tebol em 
cadeira de 
rodas

Estudo ob-
servacional

Elite Faixa etária entre 18 e 50 anos
18 jogadores de basquetebol 
em cadeira de rodas com dor 
no ombro – média de idade de 
30±8 anos
22 jogadores de basquetebol 
em cadeira de rodas sem dor 
no ombro – média de idade de 
32±10 anos
20 jogadores de basquetebol 
tradicional – média de idade de 
31±7 anos

Não fornecido o dado 
pelo estudo

Não fornecido o dado 
pelo estudo

Kafkas et 
al.35

Tênis Estudo ex-
perimental

Universitários 
amadores

Faixa etária entre 19 e 30 anos
58 tenistas:
25 mulheres – média de idade 
de 24,35±5,42 anos  
34 homens – média de idade de 
25,10±6,05 anos

Não fornecido o dado 
pelo estudo.

Não fornecido o dado 
pelo estudo
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DISCUSSÃO

Limiar de dor a pressão, volume de treinamento e competições 
esportivas
O volume de treino em nadadores competitivos foi diretamen-
te proporcional ao LDP31. Assim, nadadores com mais horas de 
treino semanais apresentaram maior LDP, o que indica menor 
sensibilidade mecânica a dor e possível hipoalgesia induzida pelo 

próprio treino da modalidade31. Em não atletas, o exercício aeró-
bico reduz a sensibilidade à dor mecânica em adultos saudáveis36, 
bem como exercícios aeróbicos, isométricos e de resistência apre-
sentam efeitos transitórios na redução da dor dessa mesma po-
pulação37. Vale ressaltar que a dose adequada de exercícios para 
induzir hipoalgesia não é clara37,38, sugerindo-se que para pacien-
tes com DC seja mais efetivo aumentar a frequência das sessões 
de exercícios semanais38.

Tabela 2. Objetivos, métodos, resultados e conclusão dos artigos incluídos – continuação

Autores Objetivo Métodos Resultados Conclusão

Habechian 
et al.32

Comparar a cine-
mática escapular, 
ativação dos mús-
culos escapulo to-
rácicos e o LDP no 
ombro em jovens 
não praticantes de 
esportes, nada-
dores amadores e 
nadadores compe-
titivos.

Algômetro Digital 
(modelo OE-220; 
ITO Physiotherapy & 
Rehabilitation, Saita-
ma, Japan).
Locais de mensura-
ção do LDP:
• Trapézio superior
• Infraespinhal
• Supraespinhal
• Deltoide médio
• Tibial anterior

Nadadores competitivos apresentaram: 
Maior rotação interna da escápula – a 90° 
e 120° de elevação do ombro - e inclinação 
anterior da escápula – a 90° de elevação do 
ombro - em comparação a não praticantes;
Maior ativação do serrátil anterior entre 60° e 
120° de elevação do ombro em comparação 
a nadadores amadores, e de 90° a 120° em 
comparação a pessoas não competitivos;
Maior inclinação anterior da escápula de 
nadadores amadores entre 90° e 120° de 
elevação do ombro em comparação a não 
praticantes;
Nenhuma diferença na ativação muscular de 
trapézio superior e inferior entre os grupos;
Nenhuma diferença no LDP entre os grupos 
em todos os músculos avaliados;
Não houve correlação entre cinemática es-
capular e LDP.

Jovens nadadores competitivos 
apresentaram mudanças na ci-
nemática escapular e na ativação 
dos músculos escapulo torácicos 
durante a elevação do ombro que 
pode estar relacionada à prática 
esportiva;
A sensibilidade mecânica a dor 
(LDP) não estava alterada nos jo-
vens nadadores avaliados.

Ortega-
Santiago 
et al. 34

Investigar a pre-
sença de LDP e 
pontos-gatilho nos 
músculos do om-
bro/pescoço em 
atletas de basque-
te em cadeira de 
rodas masculinos 
de elite.

Algômetro mecânico 
de pressão.
Locais de mensura-
ção do LDP:
Entre a articulação 
zigapofisária entre 
C5 e C6
Deltoide 
Segundo metacarpo

Grupo de basquete em Cadeira de Rodas 
com dor no ombro:
Duração média de dor no ombro de dois anos;
Menor LDP bilateral no ombro, na articulação 
zigapofisária entre C5 e C6 e no segundo me-
tacarpo em comparação aos outros grupos; 
Maior número de pontos-gatilho ativos em 
comparação aos outros grupos.
Grupo de Basquete em Cadeira de Rodas 
sem dor no ombro:
Diferença no número de pontos-gatilho no 
trapézio superior em comparação ao grupo 
com dor, apresentando maior número de 
pontos-gatilho latentes nesse músculo.
Todos os grupos apresentam um número si-
milar de  pontos-gatilho latentes. 

Hipersensibilidade e um núme-
ro significativo de pontos-gatilho 
ativos em atletas de basquete em 
cadeira de rodas de elite com dor 
no ombro em comparação a assin-
tomáticos praticantes do mesmo 
esporte e de basquete tradicional;
Não foram encontradas diferenças 
entre atletas de basquete em ca-
deira de rodas sem dor no ombro e 
atletas de basquete tradicional.

Kafkaset 
et al.35

Avaliar mudanças 
na força de preen-
são palmar e LDP 
durante competi-
ção amadora de 
tênis.

Algômetro digital 
(Chatillon DFE-100, 
Digital Force Gauge/
AMETEK).
Locais de mensura-
ção do LDP:
Epicôndilo lateral
Trapézio
Deltoide
Supraespinhal

Ambos os grupos com ↓LDP no epicôndilo 
lateral, trapézio e deltoide após cada dia de 
competição em comparação ao primeiro dia.
Tenistas mulheres:
Menor LDP no supraespinhal após o terceiro 
dia de competição;
Menor força de preensão palmar após se-
gundo, terceiro e quarto dia de competição;
Aumento da intensidade de dor medida por 
meio da Escala Analógica Visual para dor 
após segundo, terceiro e quarto dias de 
competição. 
Tenistas homens apresentaram:
Menor LDP no supraespinhal após o quarto 
dia de competição;
Menor força de preensão palmar após tercei-
ro e quarto dia de competição;
Aumento da intensidade de dor após terceiro 
e quarto dias de competição.

Valores de LDP e força de preensão 
palmar reduziram, enquanto inten-
sidade de dor aumentou ao longo 
dos dias de competição;
Essa modalidade de torneios pos-
sui uma agenda sobrecarregada 
pesada que pode afetar o LDP nos 
membros superiores;
Supõem-se que dias consecutivos 
de competição podem contribuir 
substancialmente para lesões por 
sobrecarga em jogadores de tênis.
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Apesar das altas cargas de treinamento estarem associadas a maiores 
riscos de lesões39, especialmente quando há aumento rápido das cargas 
de treinamento40, o LDP foi superior em nadadores que treinaram 
mais horas por semana39. Um treinamento físico é baseado no prin-
cípio de sobrecarga, de forma que, para aumentar o desempenho do 
atleta, a sua performance deve ultrapassar a capacidade adaptativa da 
carga tolerada40. Contudo, a carga deve ser manejada adequadamente 
para evitar os efeitos negativos do treinamento que, quando excessi-
vo, pode levar a overtraining e fadiga; mas, quando insuficiente, leva 
ao despreparo do atleta para a competição40. Possivelmente, o treina-
mento realizado no estudo com nadadores tenha sido adequado para 
desenvolver as capacidades físicas que potencializaram o desempenho 
e atuaram de maneira preventiva nas lesões39. 
Os efeitos da sobrecarga também podem ser observados durante 
competições esportivas em dias consecutivos. Um dos estudos in-
cluídos35 mensurou o LDP durante uma competição amadora de 
tênis com duração de quatro dias. Após o segundo, terceiro e quarto 
dias de competição, houve redução do LDP no epicôndilo lateral, 
trapézio e deltoide, além de redução do LDP no supraespinhal após 
terceiro dia de competição no grupo feminino e após o quarto dia 
no grupo masculino. Houve também redução da força de preensão 
palmar após segundo, terceiro e quarto dias de competição em atle-
tas mulheres e após o terceiro e quarto dias em atletas masculinos. 
Neste mesmo período, em ambos os grupos houve aumento da in-
tensidade de dor35. Considerando a menor massa muscular em mu-
lheres41,42, é provável que esse acúmulo de partidas sequenciais em 
dias consecutivos provavelmente gerou maior dano muscular nos 
membros superiores das mulheres atletas, comparadas aos homens, 
o que reduziu o LDP.
Estudos avaliando amplitude de movimento do ombro em tenistas 
em duas partidas consecutivas no mesmo dia, identificaram redu-
ção da amplitude de movimento das rotações e também redução da 
força de rotadores mediais e laterais no membro dominante43. Esses 
resultados sugerem o acúmulo de fadiga com ausência de recupera-
ção durante uma competição esportiva, especialmente em atletas do 
sexo feminino, o que pode predispor lesões. 
A fadiga pode ser compreendida quando analisados os conceitos de 
carga aguda e crônica. A carga aguda é considerada como a carga 
total de treinos e/ou jogos que os atletas participaram durante uma 
semana, enquanto a carga crônica é o estado de condicionamento do 
atleta, representando as últimas três a seis semanas de treinamento 
físico44. Quando existe elevação da carga aguda somada com uma 
carga crônica baixa (baixo condicionamento), o atleta tende a estar 
em um estado de fadiga muscular39. Assim, a carga aguda elevada 
durante o período de competição pode levar a um estado de fadiga 
na sequência dos dias de jogos, o que pode ser demonstrado pela 
redução do LDP e da força de preensão, e pelo aumento da intensi-
dade de dor em tenistas35.

Limiar de dor a pressão em nadadores
Além do estudo que correlacionou volume de treino com LDP em 
nadadores, dois outros estudos avaliaram esta população. Esses estu-
dos obtiveram resultados conflitantes, enquanto jovens nadadores 
com idade entre 8 e 15 anos sem queixas não apresentaram alte-
rações na sensibilidade mecânica a dor32, nadadores entre 18 e 28 
anos com e sem dor no ombro apresentaram sensibilização central e 

periférica, indicando uma possível hiperalgesia mecânica devido às 
demandas exigidas na prática esportiva33.
O resultado em jovens nadadores sem queixas32 é contrário ao en-
contrado em uma revisão sistemática recente45, que mostrou em 
nadadores adolescentes competitivos maior prevalência de dor no 
ombro, com evidência moderada para associação com volume de 
treino de natação. Essa menor sensibilização nesses atletas pode ser 
explicada pelo menor tempo de prática do esporte, sendo que nada-
dores com dor no ombro possuem média de 11,6 anos de prática, 
já os sem dor no ombro uma média de 8,9 anos de treino33. Esses 
dados corroboram uma pesquisa prévia que encontrou relação posi-
tiva entre anos de treinamento de natação competitiva e redução da 
espessura do tendão do supraespinhal, que são medidas autorreferi-
das de dor e função no ombro46.
Adaptações musculoesqueléticas como redução do espaço subacro-
mial e aumento da postura de anteriorização do ombro47, desequilí-
brios musculares na cintura escapular, aumento da força de rotadores 
internos e redução da força dos rotadores externos e supraespinhal 
são relatados em nadadores48. Em longo prazo, estas alterações po-
dem favorecer as lesões por sobrecarga no ombro47,49-51, o que pode 
explicar a sensibilização central e periférica encontrada em nadado-
res quando comparados com atletas saudáveis de outros esportes33. 

Limiar de dor a pressão e basquetebol
Atletas de basquetebol em cadeira de rodas com dor no ombro 
apresentaram redução do LDP em todas as áreas testadas, além da 
presença maior de número de pontos-gatilho (trigger points)  ativos 
em comparação a atletas do mesmo esporte e atletas de basquetebol 
tradicional34. A dor no ombro é uma condição comum nestes atle-
tas52, sendo que em homens há associação da dor no ombro e maior 
idade, menores habilidades funcionais e mais anos de experiência na 
modalidade, enquanto em mulheres o maior tempo de prática tende 
a moderar a dor no ombro53.

Limiar de dor a pressão e presença de pontos-gatilho
A presença de pontos-gatilhos (PG) ativos é comum em jogadores 
de basquete profissional com dor unilateral no ombro54, semelhante 
ao que foi encontrado em praticantes de basquetebol em cadeira de 
rodas e nadadores com dor no ombro, que apresentam ainda uma 
redução do LDP e  presença de sensibilização central e periférica33,34. 
Assim, é possível que haja relação entre presença de PG ativos, dor 
no ombro e baixo LDP. 
A presença de PG ativos pode estar relacionada à presença de sensi-
bilização central54 e periférica18 nos atletas pesquisados. Em pacien-
tes com a síndrome do impacto subacromial unilateral, a presença 
de PG ativos bilaterais e aumento da dor miofascial no membro aco-
metido foi relacionada à presença de sensibilização periférica18. Em 
sujeitos com cefaleia tensional, foi estabelecida uma relação entre o 
número de PG ativos nas regiões cervical e do ombro e a sensibilida-
de a dor difusa (sensibilização central)54. 
Como limitações do estudo, podem ser citados o pequeno número 
de publicações incluídas na revisão, além dos estudos incluídos não 
avaliarem atletas de uma mesma modalidade, havendo predomínio 
de estudos com nadadores de faixas etárias e níveis competitivos va-
riados. Além disso, identificou-se um número limitado de publica-
ções acerca do tema, dificultando a realização desta revisão, mesmo 
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levando em conta as limitações inerentes à metodologia utilizada em 
uma revisão integrativa. 
Este estudo contribui para melhor compreensão da dor e seus deter-
minantes em atletas, especialmente nos nadadores. Novas pesquisas 
devem ser realizadas, especialmente nas modalidades esportivas que 
envolvem o membro superior em posição overhead, considerando a 
prevalência e incidência já relatada em estudos prévios acerca da dor 
de ombro em praticantes das modalidades referidas, tanto adoles-
centes quanto adultos. 

CONCLUSÃO

Atletas com dor no ombro apresentam menor LDP. No entanto, o 
LDP em atletas apresenta resultados conflitantes nos esportes, in-
dicando a possibilidade de ser esporte-dependente. Em nadadores, 
alterações na sensibilidade mecânica a dor parecem estar relaciona-
dos com horas de treino semanais, anos de prática esportiva e faixa 
etária. Em tenistas amadores, dias consecutivos de competição con-
tribuíram para a redução do LDP no ombro e cotovelo. 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A cefaleia crônica pode ser 
definida como um distúrbio primário, que se enquadra em quatro 
categorias: enxaqueca, cefaleia do tipo tensional, cefaleia autonô-
mica e cefaleia trigeminal. Em casos raros, as cefaleias podem de-
senvolver lesões agudas nos microvasos e na substância branca, que 
podem formar focos de gliose. No caso aqui relatado, a paciente 
foi diagnosticada com cefaleia crônica e apresentava incapacidade 
física grave. Muitos foram os tratamentos realizados sem se obter 
um controle satisfatório da sua condição clínica. O objetivo des-
te estudo foi demonstrar o potencial resolutivo de uma proposta 
terapêutica interprofissional fundamentada em uma abordagem 
interdisciplinar, que uniu Fisioterapia, Psicologia, Educação Física 
e Nutrição no tratamento da cefaleia crônica.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, caucasiana, 
com cefaleia crônica há 14 anos, com gliose progressiva precoce 
e que apresentou lesões raras com hipersinal em T2 na substân-
cia branca supratentorial. O protocolo, planejado de maneira 
articulada entre os profissionais, incluiu agulhamento a seco e 
‘laser’ nos músculos frontal, temporal e masseter durante atendi-
mentos com a fisioterapia, atendimento psicológico com técnicas 
de relaxamento, imagens guiadas, meditação e biofeedback, uma 
orientação nutricional que partiu da anamnese com recordatório 
de 24 horas, que orientou sobre a correta distribuição de macro e 
micronutrientes, além de um treinamento resistido por 12 sema-
nas (três vezes por semana), com exercícios resistidos e aeróbicos 
e um acompanhamento de 12 semanas após a intervenção. 
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DESTAQUES
• Trata-se de um caso de uma paciente com cefaleia crônica e com incapacidade física grave. 
• Foi utilizada uma atuação interdisciplinar e interprofissional que resultou em um controle 
satisfatório da dor. 
• O protocolo terapêutico multimodal mostrou-se uma alternativa segura e eficaz para o 
tratamento da cefaleia crônica no caso em questão.
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CONCLUSÃO: A aplicação do protocolo proposto mostrou-se 
segura e eficaz no tratamento da cefaleia crônica e com resultados 
que se mantiveram após a intervenção. 
Descritores: Cefaleia, Dor crônica, Interdisciplinaridade.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic headache can 
be defined as a primary disorder that falls into four categories: 
migraine, tension-type headache, autonomic headache, and tri-
geminal headache. In rare cases, headaches can develop acute 
damage to both the micro-vessels and the white matter, which 
can shape foci of gliosis. In this case, the patient was diagnosed 
with chronic headache and had severe physical disability. Many 
treatments have been performed without achieving satisfactory 
control of the clinical condition. The objective of this study was 
to demonstrate the resolution potential of an interprofessional 
therapeutic proposal based on an interdisciplinary approach, 
which united Physical Therapy, Psychology, Physical Education, 
and Nutrition in the treatment of chronic headache. 
CASE REPORT: Female caucasian patient, with chronic heada-
che for 14 years, with early progressive gliosis and rare T2 lesions 
with hypersignal in the supratentorial white matter. The proto-
col, planned in an articulated manner between the professionals, 
included dry needling and laser on the frontal, temporal, and 
masseter muscles during the physical therapy sessions, psycho-
logical care with relaxation techniques, guided imagery, medi-
tation, and biofeedback, nutritional counseling based on the 
anamnesis with a 24-hour recall that guided the correct distribu-
tion of macro and micronutrients, as well as a resistance training 
for 12 weeks (three times a week) of resistance and aerobic exer-
cises, and a 12-week follow-up after the intervention. 
CONCLUSION: The program of the proposed protocol proved 
to be safe and effective in the treatment of chronic headache, 
with results that were maintained after the intervention.
Keywords: Chronic pain, Headache, Interdisciplinarity.

INTRODUÇÃO 

As dores de cabeça afetam aproximadamente 90% das pessoas ao 
longo da vida1. Cefaleia crônica é uma condição de dor de cabeça 
persistente, frequentemente acompanhada por comorbidades gra-
ves, como fadiga crônica, depressão, ansiedade e insônia, condições 
que, em conjunto, são de difícil tratamento2. Em casos raros, as ce-
faleias podem resultar em lesões agudas aos microvasos e à substância 
branca, levando à formação de focos de gliose3, uma forma simpli-

BrJP. São Paulo, 2022 out-dez;5(4):409-13

DOI 10.5935/2595-0118.20220062-pt

RELATO DE CASO



BrJP. São Paulo, 2022 out-dez;5(4):409-13 Grossl FS, Zuge SS, Copatti SL e Sá CA

410

ficada do processo de cicatrização do sistema nervoso central em 
regiões da substância branca com dano axonal e proliferação glial3. 
A cefaleia crônica, que acomete cerca de 46% da população adulta, 
pode levar à incapacidade grave e ocasionar importantes efeitos 
psicossociais, incluindo absenteísmo, baixa autoestima, dificulda-
des de relacionamento com familiares, piora da qualidade de vida, 
manutenção e desenvolvimento de síndromes de dor crônica4,5. 
No ranking de causas de incapacidade da Organização Mundial 
da Saúde, a cefaleia crônica está entre as cinco maiores condições 
de incapacitação das mulheres, com grande poder incapacitante 
no cotidiano5.
Neste estudo de caso, foi apresentado um protocolo de interven-
ção baseado em uma abordagem interdisciplinar e desenvolvido de 
maneira interprofissional, envolvendo profissionais de Fisioterapia, 
Educação Física, Nutrição e Psicologia. O trabalho interprofissional 
foi uma escolha para abordar o caso de alta complexidade6 de uma 
paciente com cefaleia crônica, sem uma causa claramente identificá-
vel, com limitação para o tratamento aliada a resultados indesejados 
e frustração das suas expectativas.
Nesse sentido, o presente estudo buscou mostrar que o protocolo 
proposto, baseado em uma abordagem interdisciplinar levada a efei-
to por uma equipe interprofissional, foi potencialmente benéfico no 
tratamento da cefaleia crônica.

RELATO DO CASO
 
O instrumento CARE Guidelines (CAse REports) foi utilizado para 
elaboração do manuscrito, aumentando sua acurácia, transparência 
e utilidade7. 
Paciente do sexo feminino, 42 anos, casada, mãe de dois filhos, com 
histórico de cefaleia crônica, depressão e ansiedade. Em outubro de 
2021, a paciente entrou em contato pela primeira vez com uma ins-
tituição de saúde (VCD) e, em sua consulta inicial, relatou que a 
cefaleia teve início na adolescência, período em que residia na zona 
rural e trabalhava na lavoura.

Principais questões/sintomas e achados clínicos
No momento da consulta, a paciente apresentava-se agitada, angus-
tiada, introspectiva e com dificuldade de se expressar. Ela relatou uso 
frequente e excessivo de fármacos sem consequente melhora do qua-
dro clínico. Ela afirmou, também, que iniciou o tratamento da cefa-
leia em 2008, quando o médico prescreveu aspirina, paracetamol e 
anti-inflamatórios. Essa terapêutica levou a uma melhora do quadro 
clínico, com redução das crises por um período de aproximadamen-
te dois meses, após o qual as manifestações retornaram, mesmo com 
o uso dos fármacos. Com o tempo, a dor foi se tornando ainda mais 
intensa, mesmo com o aumento dos fármacos, que incluiu opioides 
fracos prescritos para as dores moderadas e opioides fortes nas crises 
mais intensas. 

Avaliação diagnóstica 
A partir da consulta inicial realizada por um fisioterapeuta em 2021, 
foram levantados dados sobre o uso de fármacos, hábitos alimen-
tares, avaliação de sensibilidade dos músculos (masseter, occipital, 
frontal e temporal), comportamentos do cotidiano e o nível de prá-
tica de atividades físicas.
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As dores de cabeça tiveram início na 
adolescência, quando a paciente residia 

no meio rural e trabalhava na lavoura.

Dores de cabeça leves, frequentes, 
que, pela percepção da paciente, não 

interferiam na sua rotina diária.

20
08

Cerca de um ano após os sintomas iniciais 
a paciente buscou auxílio médico, pois 
os sintomas interferiam em sua rotina.

O diagnóstico médico associou a cefaleia à 
mudança hormonal, considerada normal para 
a idade da paciente, e ao “estresse físico”. A 

prescrição médica incluiu analgésicos, relaxante 
muscular e anti-inflamatório, todos de uso oral.
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De acordo com o relato da paciente, o período 
foi marcado por alternância de terapias que 

foram pouco eficientes na melhora do quadro de 
cefaleia, com a piora da dor ao longo dos anos.

Principais relatos da paciente ao longo do período:
- piora no quadro de dor;
- busca de tratamentos com diversos profissio-

nais de saúde:
- consulta com neurologista;
- consulta com psiquiatra;

- realização de diversos exames;
- alternância de terapias medicamentosas com o 

uso de anti-inflamatórios (indometacina), inibi-
dores (pregabalina e amitriptilina), bloqueado-
res de canal de cálcio (flunarizina), entre outros 
cujos nomes a paciente não recordava.
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Por indicação de amigos, a paciente procurou 
a clínica. A partir da consulta inicial, optou-se 
por uma intervenção interprofissional baseada 

em uma abordagem interdisciplinar.

A equipe de trabalho envolveu:
- fisioterapeuta;
- profissional de educação física;
- nutricionista;
- psicólogo.
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Antes de iniciar o protocolo de intervenção, a paciente confiden-
ciou que aquela seria a sua última tentativa de tratamento. Ela estava 
com bastante medo do resultado que foi apresentado em seu último 
exame de ressonância magnética, que apresentou focos hipertensos 
raros esparsos na substância branca no cérebro (Figura 2), denomi-
nados de focos de gliose. 
No momento da consulta, a paciente estava usando pregabalina 75 
mg, dicloridrato de flunarizina, amitriptilina e varivax. No exame 
físico foram avaliadas: pressão arterial; palpação dos seios nasais; pal-
pação cervical, do crânio e dos músculos masseter, occipital, frontal 
e temporal, observando-se a estrutura e a função desses músculos e 
de pontos-gatilho.

Figura 1. Linha do tempo
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Os sintomas relatados pela paciente incluíam dor irradiada pelo bra-
ço que se intensificava na região cervical, mais no lado esquerdo da 
face, sendo também relatada paresia e perda de função do mem-
bro superior esquerdo. Além disso, a paciente foi encaminhada para 
consulta com a psicóloga e para avaliação nutricional e do nível de 
atividade física. 
Durante a consulta psicológica, descobriu-se que a história de vida 
da paciente contribuiu de forma substancial para o quadro, com a 
apresentação de dados sobre o contexto ambiental inserido. As va-
riáveis familiares apontaram para existência de conflitos, sugerindo 
uma história de modelação para o comportamento da dor, além de 
possível herança familiar associada. Além do relato familiar, a pa-
ciente apresentou aspectos de reforço social positivo para comporta-
mentos de dependência e manifestações de dor. 
Os dados levantados na consulta nutricional apontaram para a 
necessidade de evitar alimentos que sejam desencadeantes da dor 
(queijos, embutidos, molhos a base de soja, cafeína, chimarrão, re-
frigerantes, frituras, biscoitos recheados e carnes gordas), bem como 
de repor vitaminas e nutrientes que não estavam sendo consumidas 
adequadamente na dieta da paciente, causando carência e ajudando 
na perpetuação dos ciclos de dor. Outro elemento apontado na ali-
mentação da paciente foi o tempo de jejum, também corrigido na 
atuação nutricional. 
Com o profissional da educação física, foram realizadas avaliação e 
pré-participação nos exercícios, levantando-se dados sobre os antece-
dentes pessoais de saúde (cirurgias, fraturas, internamentos), hábitos 
correntes, antecedentes familiares, nível corrente de atividade física 
e de comportamento sedentário. Os testes específicos foram de uma 
repetição máxima (1RM) para os membros inferiores e superiores, 
envolvendo a familiarização das escalas de dor e cansaço. Durante a 
fase dos exercícios, a pontuação de dor e cansaço não podia ultrapas-
sar, por mais de dois pontos, a condição pré-intervenção. 

Figura 2. Focos de gliose

Intervenção terapêutica
A partir do diagnóstico inicial, uma equipe interprofissional elabo-
rou um plano de trabalho baseado em uma abordagem interdis-
ciplinar. O planejamento permitiu a integração dos serviços, com 
atendimentos três vezes na semana durante 12 semanas. Na abor-
dagem fisioterapêutica, os procedimentos realizados consistiram na 
utilização da técnica de agulhamento a seco, popularmente chamada 
de dry needling, nos músculos temporal, masseter, frontal e corruga-
dores, bilateralmente, com maior número de aplicações na hemi face 
do lado esquerdo. Além disso, o laser (Therapy XT®, Santo André, 
São Paulo) foi utilizado como fotobioestimulador, por não apresen-
tar efeitos adversos e não ser invasivo. Foram aplicados 6J/60seg./
cm2 nos mesmos músculos que foram tratados com a técnica de 
agulhamento a seco. 
Após a avaliação nutricional, que incluiu uma anamnese, com recor-
datório de 24 horas, a paciente foi orientada em relação aos fatores 
nutricionais que mais se relacionam com as cefaleias crônicas, tendo 
como referência um estudo acadêmico8. De modo geral, além das 
orientações sobre a correta distribuição de macro e micronutrientes 
na dieta, as recomendações objetivaram a eliminação ou a redução 
considerável da ingestão de substâncias estimuladoras, especialmen-
te álcool, café, chimarrão, açúcares simples e produtos industrializa-
dos. Além disso, priorizou-se uma dieta com baixo teor de gordura, 
com o aumento da ingestão de frutas e água.
Durante o acompanhamento psicológico, a paciente realizou um 
atendimento por semana durante 12 semanas, com duração de 50 a 
60 minutos. A técnica utilizada foi a Terapia Cognitivo- Comporta-
mental (TCC). Foram ensinadas técnicas de relaxamento por meio 
da respiração diafragmática, imagens guiadas e meditação sobre os 
acontecimentos do dia a dia da paciente. Foi utilizado um conjunto 
de técnicas visando aumentar a habilidade do controle voluntário 
de respostas físicas, chamado de biofeedback. A técnica consiste na 
observação de sinais e instruções psicológicas para determinadas si-
tuações, obtendo-se o controle sobre o organismo, com vistas à sua 
regulação. Segundo um estudo científico9, no contexto do tratamen-
to da dor crônica, a TCC é um método capaz de corrigir crenças e 
distorções cognitivas, que podem alterar e até mesmo aumentar a 
percepção da dor.
O protocolo de exercícios físicos foi planejado e monitorado por um 
profissional de educação física com experiência no acompanhamen-
to de pacientes. Antes de iniciar cada sessão de exercícios, a paciente 
anotava a sua dor e o seu cansaço com notas entre zero e 10. Para 
monitoramento da dor e cansaço, foram utilizadas, respectivamente, 
a Escala Analógica Visual10 e a Escala de Borg11.
Os escores de dor e cansaço avaliados em repouso (antes de cada 
sessão de exercício) foram utilizados como referência para o controle 
das cargas de treinamento. A realização do exercício era interrompi-
da sempre que os escores de dor e cansaço aumentassem em relação 
ao repouso em 2 pontos. O protocolo consistiu em 12 semanas de 
exercícios resistidos e aeróbicos, realizados três vezes por semana. 
Cada sessão consistiu em 10 minutos de aquecimento na bicicleta 
ergométrica horizontal (Bike Horizontal H2 Movement®, Pompeia, 
São Paulo); na sequência foram realizados os exercícios de agacha-
mento, “sentar/levantar” em um banco, flexão e extensão no leg press 
e flexão e extensão unilateral do cotovelo em posição ortostática no 
aparelho (Cross Over Line TRG®, Blumenau, Santa Catarina). As 
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cargas foram ajustadas para o número de repetições e séries prescritas 
em cada fase e a percepção de dor e cansaço foi utilizada para moni-
toramento, conforme já descrito.

RESULTADOS 

O principal desfecho deste estudo foi o alívio da dor durante o pe-
ríodo de intervenção de 12 semanas. A dor inicial, que pontuava 10 
de 10, foi reduzida em 18% nos primeiros 20 atendimentos e, em 
média, 6,8% ao longo do tratamento, até a apresentação final ficar 
entre dois e três pontos, conforme mostra a Figura 3.
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Figura 3. Evolução da dor ao longo das 12 semanas de intervenção, 
aferida com a utilização da Escala Analógica Visual 

Foi também avaliada a satisfação com o tratamento pela perspectiva 
da paciente, através da Escala de Mudança Percebida (EMP), sendo 
as opções: “pior”, “sem mudança” ou “melhor do que antes”. Os 
seguintes itens foram respondidos como “melhor do que antes”: pro-
blemas pessoais, humor, estabilidade das emoções, autoconfiança, 
interesse pela vida, capacidade de suportar situações difíceis, apetite, 
sono, saúde física (dores, tremores, etc.), sexualidade (satisfação se-
xual), convivência com a família, amigos e outras pessoas, interesse 
em trabalhar, atividades de lazer, tarefas de casa, capacidade de cum-
prir as obrigações e tomar decisões. O item “sua energia” foi o único 
que teve como resposta “sem mudanças”.

DISCUSSÃO

Com base nos resultados apresentados neste estudo, o protocolo de 
intervenção proposto pode ser utilizado para reduzir a intensidade 
da dor e melhorar a satisfação da paciente em relação aos critérios 
propostos. A literatura mostra progressos no manejo da cefaleia crô-
nica12. Entretanto, historicamente, os métodos têm sido definidos 
por opiniões de especialistas baseados em evidências limitadas13, 
o que, de acordo com as diretrizes da American Headache Society 
(AHS), torna necessária uma abordagem padronizada para otimizar 
o sucesso do tratamento13. Não há consenso sobre o melhor trata-
mento para cada tipo de cefaleia, principalmente sobre um trata-
mento que leve em consideração as queixas individuais. 
O protocolo, ao longo das 12 semanas de intervenção, apresentou 
efeitos positivos na redução da dor. Também foram identificados al-
guns fatores que dificultam o tratamento de pacientes com cefaleia. 

Dentre eles, destaca-se a automedicação que, segundo um estudo13, 
resulta em pouco ou nenhum efeito; e a suspensão do uso de fár-
macos prescritos pelo médico para o tratamento das dores, como 
pregabalina, paracetamol, dicloridrato de flunarizina e varivax.
Nesse sentido, o principal objetivo das recomendações de interven-
ções para o relato em questão foi a melhora da dor. O segundo obje-
tivo foi demonstrar a obtenção dessa melhora por meio do protocolo 
interdisciplinar. O protocolo foi efetivo ao longo das 12 semanas 
de intervenção, o que pode ter contribuído para a adesão da pa-
ciente durante o tratamento. Também foram identificadas algumas 
barreiras que dificultam o tratamento de pessoas com cefaleia, por 
exemplo, quando a paciente parou de tomar todos os fármacos re-
lacionados diretamente para aliviar a dor e os associados com a dor. 
Os efeitos do tratamento foram observados na primeira semana e 
ao longo das 12 semanas seguintes. Durante a fase inicial, o agulha-
mento a seco pode ter auxiliado no alívio da dor, conforme descri-
to em recente revisão sistemática sobre a eficácia do agulhamento 
a seco em cefaleias14. Porém, essa não deve ser considerada como a 
única ação efetiva, pois se trata de uma intervenção baseada na in-
terprofissionalidade. Neste sentido, o agulhamento a seco, de forma 
isolada, não é suportado por evidências, o que sugere abordagens 
mais robustas15.
Embora os resultados da fotobioestimulação (laser) no tratamento 
da dor ainda sejam inconclusivos16, no presente estudo o objetivo 
foi utilizá-la como um coadjuvante, considerando seu potencial efei-
to anti-inflamatório17. Outra avaliação da efetividade dessa técnica 
apresentou resultados clínicos contra a dor em pacientes com cefa-
leia primária, apesar das evidências inconclusivas17.
O acompanhamento psicológico foi destinado a reduzir a frequência 
dos episódios de dor, controlando voluntariamente as respostas físi-
cas que podem agravá-la, além de minimizar os fatores emocionais, 
ajudando a paciente a conviver, do melhor modo possível, com as 
crises. Nesse sentido, a TCC explorou três áreas relacionadas: 1) a 
parte cognitiva: qual é a sua dor, o que é real e o que não é; 2) a 
exposição gradual aos estímulos perpetuantes; 3) a vida cotidiana e a 
mudança de comportamento. Segundo um estudo18, essa estratégia 
também pode ser utilizada para tratamento de outras condições de 
dor crônica como a lombalgia, podendo levar a melhoras significati-
vas e duradouras nessas condições clínicas.  
O foco da abordagem nutricional foi prover uma dieta balanceada 
e a eliminação dos alimentos que potencialmente pioram o quadro 
álgico. No caso da paciente em questão, foram excluídos da sua dieta 
queijo, chocolate, frutas cítricas, álcool, café, carboidratos ruins e 
produtos industrializados.
Sabe-se que os exercícios potencialmente benéficos para a maioria 
das condições clínicas são aqueles realizados em intensidades de mo-
derada a alta19. Considerando-se que, de forma aguda, o exercício 
também pode induzir à hiperalgesia e que a fadiga pode potenciali-
zar esse efeito20, a avaliação da percepção de dor e cansaço durante 
cada sessão de treinamento constitui uma estratégia eficiente para 
adequar a sobrecarga do treinamento e minimizar a hiperalgesia in-
duzida pelo exercício. Dessa forma, o protocolo proposto pôde ser 
realizado sem intercorrência ao longo das 12 semanas de intervenção 
e permitiu que a paciente mantivesse uma prática regular de exercí-
cios físicos após a alta, mantendo os resultados obtidos na interven-
ção por pelo menos 12 semanas, quando foi reavaliada.
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A escolha de usar estratégias baseadas no controle do cansaço e dor, 
teve, como principal objetivo, não aumentar o quadro de dor pelo 
potencial exercido pelo cansaço e pelo aumento da dor, durante os 
exercícios, sobre a sensibilização das subunidades da neurocinina (1) 
nos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), na região ventrome-
dial do bulbo20. 

CONCLUSÃO

A abordagem multimodal e multidisciplinar apresentada neste es-
tudo de caso se mostrou segura e eficaz para tratamento da cefaleia 
crônica, com impactos positivos na vida da paciente, ressaltando, 
dessa forma, a relevância clínica da atuação interdisciplinar e inter-
profissional em casos de cefaleia crônica. 
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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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