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EDITORIAL

Mais uma etapa vencida: indexação na base de dados LILACS

Desde vários anos, a Revista Dor: Pesquisa Clínica e Terapêutica (RDor) está sendo conduzida de forma a 
obter o selo da LILACS, sendo que no dia 9 de novembro de 2009 realizou-se na BIREME/OPAS/OMS, 
São Paulo, a X Reunião do Comitê de Avaliação e Seleção de Periódicos LILACS Brasil. Considerada a 
última etapa do processo de seleção de periódicos para a base de dados LILACS, em que foram analisados 
16 periódicos, dos quais quatro não foram aprovados na pré-análise de normalização e escopo, 10 foram 
selecionados para a análise de conteúdo pelo Comitê e dois periódicos estiveram em avaliação de escopo 
para inclusão e exclusão da LILACS. 
Como resultado fi nal da análise de conteúdo, três periódicos foram indicados para seleção, quatro foram 
aprovados mediante a implantação das recomendações de normalização e recomendações do Comitê, qua-
tro não foram aprovados e um foi indicado para exclusão.

Temos a grata satisfação de informar que a Revista Dor foi uma das aprovadas mediante a implan-
tação das recomendações de normalização e recomendações do Comitê, o que signifi ca que devemos 
cumprir uma série de recomendações para que seja confi rmada em 2010 a indexação defi nitiva da 
Revista Dor na base de dados LILACS.

Essa vitória foi fruto de um longo trabalho no qual participaram de forma progressiva e contundente os 
editores anteriores tais como Dra. Márcia Pavan, Dr. Luciano Braun e Dra. Fátima Faleiros cujos frutos de 
seus importantes trabalhos, contribuições e dedicação permitiram reunir à persistência, tenacidade e deter-
minação do Dr. Irimar de Paula Posso concretizar o edifício que evoluiu ao longo do tempo.
Apesar de nossa disposição de que a RDor - Revista Dor: Pesquisa Clínica e Terapêutica tenha um cresci-
mento sustentado, sem a sua ajuda isso não será possível, portanto é imprescindível a sua cooperação. Para 
conseguir esse objetivo precisamos de artigos de qualidade, principalmente de artigos originais, pois um 
dos critérios da LILACS para a indexação da Revista Dor na base de dados LILACS, é a publicação de mais 
de 50% de artigos originais em cada edição.
Também necessitamos de artigos de revisão e de atualização, bem como de relatos de caso de nível 
elevado. 
Espero contar com a sua colaboração enviando artigos, divulgando a nossa indexação mediante a implanta-
ção das recomendações de normalização e recomendações do Comitê de Avaliação e Seleção de Periódicos 
LILACS Brasil e principalmente incentivando a todos os autores com quem tenha contato para que enviem 
com a maior rapidez possível os seus artigos, pois com a colaboração de todos logo poderemos consolidar 
a indexação LILACS e solicitar a indexação SCIELO. 
Aproveitamos o ensejo para agradecer a todos os editores e aos autores que contribuíram com seus artigos, 
principalmente os originais, sem os quais não teria sido possível atingir a indexação.

                Dr. Carlos Maurício de C. Costa
                                                                             Presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

Sociedade Brasileira para o Estudo da Dorc
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ARTIGO ORIGINAL

Avaliação da dor oncológica no câncer de mama metastático*
Evaluation of oncologic pain on metastatic breast cancer

Gina Paula Giunti Pereira1, Umberto Gazi Lippi2

*Recebido do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Ciências da Saúde do IAMSPE/SP,
Hospital do Servidor Público Estadual (FMO), São Paulo, SP.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor é uma ex-
periência sensorial e emocional desagradável, sendo con-
siderado o quinto sinal vital. Portanto, a dor oncológica 
contribui para o sofrimento em diversas dimensões: físi-
ca, psicológica, social, espiritual e fi nanceira. O obje-
tivo deste estudo foi identifi car e avaliar a dor, conhecer 
a fi siopatologia da dor e câncer de mama metastático, 
conhecer as causas e o exato momento do tratamento em 
que as pacientes referem a dor.
MÉTODO: Participaram desse estudo 30 pacientes da 
ginecologia oncológica ambulatorial, com idade entre 35 
e 80 anos, com câncer de mama metastático, que responderam 
a um questionário supervisionado pelo Enfermeiro.
RESULTADOS: Ao responderam sobre o tempo defl a-
grador, a dor mais citada foi após a quimioterapia; quanto 
à localização da dor foi na região lombar com membros 
superiores e inferiores e mamas. O escore da dor pela 
escala analógica visual analógica (EAV) foi igual a 5.
CONCLUSÃO: A dor em pacientes com câncer de 
mama está relacionada ao próprio câncer, às metástases 
e ao tratamento. A sua intensidade foi considerada de 
leve a moderada e a maior incidência foi relacionada à 
quimioterapia e seus efeitos colaterais. A localização da 
dor foi devida às metástases ósseas. 
Descritores: Dor, Medição da dor, Metástase linfática, 
Neoplasias da mama.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain is an 
unpleasant sensorial and emotional experience, being 
considered the fi fth vital sign. So, oncologic pain con-
tributes for suffering in several dimensions: physical, 
psychological, social, spiritual and fi nancial. This study 
aimed at identifying and evaluating pain, understanding 
pain and metastatic breast cancer pathophysiology, knowing 
the causes and the right moment to treat patients referring 
pain.
METHOD: Participated in this study 30 patients of the 
oncologic gynecology outpatient clinic, aged 35 to 80 
years, with metastasic breast cancer, who answered a 
questionnaire supervised by the Nurse. 
RESULTS: When asked about triggering time, most fre-
quently mentioned pain was after chemotherapy; most 
frequent pain location was lumbar region with upper and 
lower limbs and breasts. Pain score by the visual analog 
scale (VAS) was 5.
CONCLUSION: Pain in breast cancer patients is re-
lated to the tumor itself, metastases and treatment. Its 
intensity was mild and higher incidence was related to 
chemotherapy and its side effects. Pain location was due 
to bone metastases.
Keywords:  Breast neoplasias, lymphnode metastasis, 
pain, pain measurement.

INTRODUÇÃO

A vigilância e seu desempenho são componentes do 
planejamento e monitoramento de programas de con-
trole do câncer. Segundo a estimativa de incidência de 
câncer no Brasil feita pelo Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), são esperados, nos anos de 2008/2009, 49.400 
novos casos de câncer de mama1,2. 
A etiologia do câncer de mama está relacionada a dois 
hormônios produzidos pelos ovários: estradiol e proges-
terona. Os fatores de risco, segundo o INCA são: história 

1. Bacharelado em Enfermagem; Pós-Graduação em Didáti-
ca do Ensino Superior; Enfermeira no Hospital do Servidor 
Público Estadual de São Paulo - Quimioterapia Ambulato-
rial; Curso de Oncologia no Hospital AC Camargo
2. Mestre do Hospital do Servidor Público Estadual de São 
Paulo

Endereço para correspondência:
Gina Paula Giunti Pereira
Rua Alaeste Gargantini, 114
09791-415 São Bernardo do Campo, SP.
Fones (011) 4339-5736 – (11) 8251-3271
E-mail: gpgpereira@ig.com.br
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familiar, idade, menarca precoce e tardia, gestação após 
os 30 anos ou a nuliparidade. As causas podem ser exter-
nas, relacionadas ao meio ambiente, hábitos e costumes 
próprios de um ambiente sóciocultural e causas internas 
geneticamente pré-determinadas. O tratamento pode ser: 
cirúrgico cuja indicação depende do estadiamento e do 
tipo histológico, radioterápico utilizado com o objetivo 
de destruir as células remanescentes e quimioterápico 
administrado para erradicar a disseminação microestáti-
ca da doença3,4.
O câncer é uma doença que depende da multiplicação 
celular, causando um crescimento desordenado que foge 
aos mecanismos de controle normal. A carcinogênese 
mamária passa por vários estágios antes de chegar ao 
tumor: estágio de iniciação, em que as células sofrem 
o efeito dos agentes cancerígenos ou carcinógenos que 
provocam modifi cações em alguns de seus genes; está-
gio de promoção em que a célula alterada é transformada 
em célula maligna, de forma lenta e gradual; e estágio 
de progressão que é a multiplicação descontrolada e ir-
reversível das células alteradas e, nesse estágio, o câncer 
já está instalado. Portanto, essa célula alterada por muta-
ção genética do DNA começa a se proliferar de maneira 
anormal. As células adquirem características invasivas, 
infi ltram-se nos tecidos e ganham acesso aos vasos lin-
fáticos e sanguíneos, transportando-se até outras áreas 
do corpo, denominadas de metástases.
A dor no paciente com câncer de mama metastático 
pode decorrer de fatores relacionados, direta ou indireta-
mente, com o tumor primário e suas metástases, ou dos 
resultados das intervenções terapêuticas: pós-cirurgia, 
pós-quimioterapia e radioterapia5-8.
As metástases ósseas mais frequentes do câncer de mama 
ocorrem na coluna vertebral, seguindo para a coluna 
lombar e torácica, tendo, como consequência, dor in-
tensa. Essa é uma sensação ou experiência emocional 
desagradável, sendo subjetiva e pessoal, e os pacientes 
com câncer avançado sofrem muitas perdas relacionadas 
à saúde, futuro, padrão de vida, que podem infl uenciar 
no controle da dor9,10.
O objetivo deste estudo foi avaliar a dor oncológica em 
pacientes com câncer de mama metastático, conhecer as 
causas que infl uenciam a dor e identifi car o momento do 
tratamento em que as pacientes sentem dor.

MÉTODO

Após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 
processo nº 066/07 (CEP/IAMSPE), realizou-se este 
estudo no setor de Quimioterapia Ambulatorial do Hos-

pital do Servidor Público Estadual. Após a assinatura 
do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), 
foram incluídos 30 pacientes, com idade entre 35 e 80 
anos, do sexo feminino, com diagnóstico de câncer de 
mama metastático.
As pacientes foram entrevistadas pelo enfermeiro, para 
a explicação do estudo sendo entregue um questionário 
para ser respondido, sem a intervenção do entrevistador. 
O questionário continha questões referentes à idade, 
duração da dor em dias e horas, fator defl agrador como 
pós-quimioterapia, radioterapia e cirurgia, localização 
da dor, intensidade da dor pela escala analógica visual 
(EAV) e o questionário da dor de McGill para avaliar 
os componentes sensorial, emocional, avaliativo e mis-
celânea da dor.

RESULTADOS

Quando se indagou sobre o fator desencadeador da dor, a 
maior incidência foi a quimioterapia, especialmente para 
as pacientes da faixa etária entre 50 e 65 anos. Quanto à 
duração da dor a maioria das pacientes não soube referir 
com precisão o seu inicio, devido à intensidade da dor.
O local de maior incidência de dor foi a região lombar, 
seguida dos membros superiores e inferiores e das ma-
mas. O maior escore de intensidade da dor foi 5.
A avaliação da dor pelo questionário da dor de McGill 
permitiu identifi car que a dor sensorial foi mais preva-
lente na faixa etária de 35 a 50 anos; a dor emocional, na 
faixa etária de 65 a 80 anos, e a dor avaliativa, na faixa 
etária de 50 a 65 anos.
Na faixa etária de 35 a 50 anos houve maior incidência de 
dor, confi rmando as taxas de sua incidência pelo histórico 
familiar, menarca precoce, ingestão de álcool, tabagismo, 
menopausa tardia e nuliparidade (Tabela 1)2.

Relacionado ao estado civil, no que se refere às mulheres 
casadas, nada foi encontrado na literatura durante este 
estudo, pois a incidência é devido ao histórico familiar, 
genética e hábitos sócioculturais (Tabela 2)2.
Quando comparada à profi ssão com a idade, o maior 
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Tabela 1 – Distribuição das pacientes com câncer de mama metas-
tático, por faixa etária.

Idades

35-50

50-65

65-80

Total

Número de Pacientes

11

10

9

30

%

36,7

33,3

30

100



número foi de aposentadas na faixa etária entre 65 e 80 
anos de idade, demonstrando que o fator sóciocultural 
(compreendendo estilo e hábitos de vida) pode infl uen-
ciar, assim como o fator crescente da idade, onde ocor-
rem alterações fi siológicas normais do envelhecimento 
(Tabela 3)10.
O fator defl agrador e idade foi pós-quimioterapia na faixa 
etária entre 50 e 65 anos, justifi cando os efeitos colaterais 
causados, tais como: perda de apetite, estomatite, feridas 
na boca, cansaço, risco para infecções e sangramentos 
causados pelos agentes quimioterápicos, sendo fontes po-
tenciais de dor. No que se refere à idade, a avaliação da 
dor em adultos pode ser difícil por conta das alterações 
fi siológicas, psicossociais e cognitivas (Tabela 4)11.

As pacientes não citaram a dor em tempo (em dias e em 
horas), demonstrando que a experiência dolorosa de uma 
pessoa pode ser infl uenciada por vários fatores, inclusive 
as experiências anteriores com a dor, a ansiedade e de-
pressão, cultura, sexo, idade e as expectativas de alívio  
(Tabelas 5, 6 e 7)12.
As pacientes, quando responderam a localização da dor, 
em sua maioria mencionaram a região lombar, com os 
membros superiores e inferiores, junto com as mamas 
na faixa etária entre 35 e 50 anos, indicando o local de 
metástases do câncer de mama nas colunas vertebral, 
lombar e torácica (Tabela 8). As metástases podem estar 
associadas à dor e grave incapacidade. Sendo assim, a 
meta terapêutica consiste em aliviar a dor e o desconforto 

303

Avaliação da dor oncológica no câncer de mama metastático Rev Dor, 2009; 10: 4: 301-306

Tabela 2 – Distribuição das pacientes com câncer de mama metastático por estado civil e idade.

Estado civil

Casada

Viúva

Solteira

Separada

Total

14

9

6

1

%

47

30

20

3

35-50  50-65 65-80

   7     5 2

   1     3 5

   3     2 1

   0     1 0

Idades

Tabela 4 – Distribuição das pacientes com câncer de mama metastático por fator defl agrador e idade.

Fator Defl agrador

Pós-cirurgia
Pós-quimioterapia
Conhecimento da doença

Total

5
20
5

%

17
66
17

35-50  50-65 65-80
   4     0 1
   5     8 7
   4     0 1

Idades

Tabela 3 – Distribuição das pacientes com câncer de mama metastático por profi ssão e idade.

Profi ssão

Agente escolar
Aposentada
Professora
Do lar
Cabeleireira
Secretária
Ofi cial de escritório
Comerciante

Total

1
13
6
6
1
1
1
1

%

3,33
43,33

20
20

3,33
3,33
3,33
3,33

35-50  50-65 65-80
  1     0 0
  0     5 8
  3     3 0
  4     1 1
  0     1 0
  1     0 0
  1     0 0
  1     0 0

Idades



da paciente, promovendo qualidade de vida, o conheci-
mento que o paciente tem sobre o processo patológico, 
controle da dor e melhora de autoestima. Em relação à 
faixa etária, não existem estudos que comprovem a idade 
como fator de risco (a não ser pelo que foi relacionado 
como antecedentes familiares de primeiro grau, menarca 
precoce, menopausa tardia, nuliparidade), mas sim pelo 
tipo primário de tumor7,8.

O escore da EAV respondida pelas pacientes deste estudo 
foi igual a 5, considerada como dor moderada, pois as pa-
cientes referem que a maior intensidade da dor é após a qui-
mioterapia (devido aos efeitos colaterais) e dor na região 
lombar, devido à metástase óssea. Em relação à faixa etária 
de 65 a 80 anos, pode ser avaliada por ocorrer alterações fi -
siológicas normais do envelhecimento, psicológicas, emo-
cionais, sociais, ambientais e culturais12,13.

Rev Dor, 2009; 10: 4: 301-306
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Tabela 5 – Distribuição das pacientes com câncer de mama metastático por tempo da dor (em dias).

Tempo da dor (dias)

10 a 40
40 a 80
80 a120
Outros
Não citou

Total

5
2
1
3
19

%

17
7
3
10
63

35-50  50-65 65-80
   2     3 0
   0     1 1
   0     0 1
   1     1 1
   8     5 6

Idades

Tabela 6 – Distribuição das pacientes com câncer de mama metastático por tempo da dor (em horas).

Tempo da dor (h)

Segundos
3
4
Outros
Não citou

Total

1
1
1
27
19

%

3,33
3,33
3,33
90
63

35-50  50-65 65-80
   1     0 0
   0     1 0
   0     1 0
  10     9 8
   8     5 6

Idades

Tabela 7 – Distribuição das pacientes com câncer de mama metastático por localização da dor e idade.

MMII = Membros inferiores, MMSS = Membros superiores

Localização

Região lombar com MMII 
e MMSS/mamas
MMSS
Região abdominal
Mamas
Mamas e MMII 
Mamas e MMSS

Total

17
1
1
3
2
6

%

57
3
3
10
7
20

35-50  50-65 65-80
   

   7     5 5
   1     0 0
   1     0 0
   1     1 1
   0     2 0
   1     2 3

Idades

Tabela 8 – Distribuição das pacientes com câncer de mama metastático pelo escore da escala analógica da dor (EAV) e idade.

Escore (EAV)

0
5
10

Total

9
18
3

%

30
60
10

35-50  50-65 65-80
   3     6 0
   6     4 8
   2     0 1

Idades
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Quanto ao questionário da dor de McGill, é um instru-
mento que se propõe a avaliar, discriminar e mensurar as 
diferentes dimensões da experiência dolorosa: sensitivo-
discriminativo (respondido em maior número na faixa 
etária de 35 a 50 anos, sendo que o índice sensorial 
refere a dor com característica de tempo, espaço, pressão 
e temperatura, pois as pacientes deste estudo têm câncer 
de mama metastático e realizaram quimioterapia, que 
são fatores potenciais para dor, independente da idade); 
no afetivo-emocional (respondido em maior número na 
faixa etária de 65 a 80 anos, sendo que o índice da dor 
emocional refere-se à tensão, medo, expressões neu-
rovegetativas e autopunição). Ela é processada pelas 
estruturas da formação reticular do tronco encefálico e 
límbico, que sofrem infl uências dos sistemas nocicepti-
vos de condução espinhal lenta. 

DISCUSSÃO

Dessa forma, a interpretação da informação da dor 
deve-se às experiências prévias e pode gerar respostas 
diferentes da dor em momentos diferentes, num mesmo 
indivíduo, independentemente da idade; no cognitivo-
avaliativo (respondido em maior número na faixa etária 
de 50 a 65 anos, o qual se refere à avaliação global da 
experiência dolorosa. Compreendendo como a dor in-
terfere e como sofre essa interferência, o que signifi ca a 
sua dor, resultando da avaliação sensorial e afetiva); na 
miscelânea (o maior número foi da faixa etária de 65 a 
80 anos, se referindo como o paciente qualifi ca sua dor 
através dos descritores do questionário (como espalha, 
irradia, aperta, adormece, entre outros), podendo expres-
sar como realmente ele se sente)14-16.
A dor é uma das causas mais frequentes de procura por 
auxílio médico. Para se implantar a dor como quinto si-
nal vital, a avaliação deve ter planejamento, coordena-
ção, procedimentos de avaliação, educar a equipe de 
saúde, pacientes e familiares.
A avaliação da dor é um fenômeno individual e subje-
tivo, que envolve elementos sensitivos, emocionais e 
culturais.
Os fatores que infl uenciam a resposta à dor são as ex-
periências pregressas, ansiedade e depressão, idade, 
sexo e ambiente.
A dor oncológica em pacientes com câncer de mama 
pode estar relacionada ao próprio câncer (invasão óssea, 
sistema nervoso periférico, entre outras) e relacionado 
ao tratamento (cirurgia, quimioterapia e radioterapia).
O tratamento da dor exige uma avaliação cuidadosa, 
entender os diferentes tipos de dor e conhecer o trata-

mento. Uma boa avaliação irá atuar como base para as 
intervenções do tratamento16.
A natureza da dor signifi ca que o uso de analgésicos pode 
ser apenas uma parte da estratégia multiprofi ssional, que 
compreende ação nas angústias físicas, psicológicas, so-
ciais e espirituais do paciente.
O planejamento é importante e necessita boa comunica-
ção da equipe de saúde com os pacientes e seus cuida-
dores, para que se possa melhorar a qualidade de vida do 
paciente17.

CONCLUSÃO

Este estudo mostrou que a faixa etária de 35 a 50 anos 
com câncer de mama metastático, identifi ca o exato mo-
mento do tratamento e a sua localização, que foi pós-
quimioterapia, sendo uma das causas de dor oncológica. 
Mostra quanto à localização da dor, que na maioria foi 
na região lombar com membros superiores e inferiores 
junto com as mamas demonstrando a fi siopatologia da 
dor e do câncer de mama metastático, sendo outro fa-
tor de causa de dor. A intensidade da dor EAV foi de 5 
levando à avaliação da dor para possível planejamento 
do controle da dor.
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Hidroterapia no tratamento de pacientes com distúrbios osteomus-
culares relacionados ao trabalho*
Hydrotherapy for treating work related muskuloskeletal disorder
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Este estudo teve 
como objetivo verifi car se sessões de hidroterapia 
proporcionam alívio da dor e melhora da capacidade 
funcional nas atividades diárias de portadores de distúr-
bios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). 
Na hidroterapia as propriedades físicas da água e sua 
capacidade térmica desencadeiam efeitos terapêuticos, 
sensório-motores e psicológicos. 
MÉTODO: Participaram do estudo 10 pacientes porta-
dores de DORT, com idade entre 30 e 60 anos, de am-
bos os sexos. Inicialmente foi aplicado o questionário de 
Boston o qual quantifi ca sintomas e estados funcionais 
globais na mão e no punho mais sintomático. O índice 
mínimo, para ambas as escalas, é de 1 e o máximo é de 5. 
Em seguida foram realizadas 10 sessões de hidroterapia, 
ao fi nal das quais, os pacientes responderam novamente 
ao questionário para comparação de resultados pré e 
pós-intervenção. 

RESULTADOS: A hidroterapia possibilitou a redução 
da gravidade dos sintomas cujo índice era de 3,02 e pas-
sou a ser de 2,09 (p-valor = 0,003) e do estado funcional 
de 3,61 para 2,89 (p-valor = 0,004). 
CONCLUSÃO: Portanto, em ambas as escalas, de 
Gravidade dos Sintomas e Funcional, os resultados foram 
estatisticamente signifi cativos. Diante destes resultados 
conclui-se que o programa especialmente elaborado de 
hidroterapia traz benefícios para os portadores de DORT.
Descritores: DORT, hidroterapia, saúde do trabalhador, 
síndrome do túnel carpal.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: This study 
aimed at observing whether hydrotherapy sessions 
would provide pain relief and improve daily functional 
capacity of capacity of work related musculoskeletal 
disorder (WRMD) patients. Water physical properties 
and temperature trigger therapeutic, sensory-motor and 
psychological effects.
METHOD: Participated in this study 10 WRMD pa-
tients of both genders, aged between 30 and 60 years. 
Boston questionnaire was initially applied, which quan-
tifi es symptoms and global functional states in hand and 
wrist, which is more symptomatic. For both scales, mini-
mum index is 1 and maximum is 5. Then, patients were 
submitted to 10 hydrotherapy sessions and at the end of 
them patients have once more answered the question-
naire to compare pre and post-intervention results.
RESULTS: Hydrotherapy has decreased symptoms se-
verity, which went from 3.02 to 2.09 (p = 0.003) and has 
improved functional capacity which went from 3.61 to 
2.89 (p = 0.004).
CONCLUSION: For both Symptoms Severity and 
Functional scales, results were statistically signifi cant. 
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Faced to these results one may conclude that a spe-
cially developed hydrotherapy program is benefi cial for 
WRMD.
Keywords: Carpal tunnel syndrome, hydrotherapy, 
WRMD, workers health.

INTRODUÇÃO

Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 
(DORT) representam uma síndrome de dor nos mem-
bros superiores, com queixa de grande incapacidade 
funcional, causada primariamente pelo próprio uso das 
extremidades superiores em movimentos repetitivos, rit-
mados e intensos no trabalho e as várias pressões gera-
das pela organização do trabalho1.
As doenças denominadas genericamente de DORT, têm 
chamado a atenção não só pelo aumento da sua incidên-
cia, mas por existirem evidências de sua associação com 
o ritmo de trabalho. Em estudo recente2 entre cirurgiões-
dentistas os pesquisadores demonstraram presença de 
associação estatisticamente signifi cante entre os sexos e 
a incidência de doenças. 
No Estado de São Paulo, 310 mil trabalhadores têm diag-
nóstico de DORT fi rmado por médicos. Não se trata de 
fator de risco. Em números estatísticos, isso representa 
6% da população economicamente ativa da cidade de 
São Paulo, 4% da população geral do estado. Apenas 2% 
desse total de 310 mil pessoas tiveram o Comunicado 
de Acidente de Trabalho (CAT) emitido pela empresa 
ou pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), o que prova a subnotifi cação. Sessenta e quatro 
por cento das pessoas com diagnóstico de LER/DORT 
afi rmam que os sintomas prejudicam o desempenho no 
trabalho e foram afastadas do trabalho por período supe-
rior a 15 dias3.
Os DORT são responsáveis por 70% dos diagnósticos 
realizados no Ambulatório de Doenças do Trabalho do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (ADT-HCPA), 
sendo que a síndrome do túnel do carpo (STC) repre-
senta mais da metade deles. Em 60% desses pacientes, 
a doença evolui para uma forma crônica e com presença 
permanente de dor. Essa cronicidade dos DORT produz 
alterações na vida desses pacientes, pois os impossibilita 
de realizar, não apenas algum tipo de atividade profi s-
sional, mas a maior parte das atividades cotidianas. São 
pacientes que estão em situação de permanente sofri-
mento físico e, também, psíquico4.
Segundo o Ministério de Saúde do Brasil5 a concessão 
de benefícios previdenciários por afastamento, que sem-
pre se manteve próxima a 2:10.000 trabalhadores, teve 

um salto considerado epidêmico chegando a alcançar 14 
casos em cada conjunto de 10.000 a partir de 1993. Esse 
aumento deve-se, principalmente ao grupo de doenças 
denominadas LER ou DORT, responsáveis por cerca de 
80% a 90% dos casos de doenças profi ssionais registra-
dos nos últimos anos.
A questão da gênese dos DORT continua sendo um de-
safi o a ser superado devido aos confl itos e controvérsias 
existentes e envolvem pesquisadores, profi ssionais da 
saúde e trabalhadores. De acordo com o entendimento 
que se tem acerca da origem dessa doença, são distintas 
as medidas preventivas e terapêuticas implementadas. A 
controvérsia, de forma geral, é resultado da negação da 
existência do nexo causal entre a doença e a atividade 
desempenhada pelo trabalhador, que resulta em maior 
prejuízo ao trabalhador que fi ca sem ter assegurado seus 
direitos referentes à questão envolvendo a saúde6.
A síndrome do túnel do carpo (STC) é a neuropatia com-
pressiva mais comum entre as doenças relacionadas às 
lesões por esforço repetitivo. O nervo mediano pode ser 
comprimido na região do túnel do carpo por qualquer 
proliferação tenossinovial, anormalidade da articula-
ção do punho, tumor ou anomalia muscular7. Os seus 
sintomas são dor, parestesia, adormecimento, perda de 
força e edema, sendo responsáveis por uma parcela sig-
nifi cativa das causas da redução do desempenho no tra-
balho2.
Segundo Oliveira8, a STC é condição médica de pes-
soas da idade adulta média e a maioria das pessoas desta 
faixa etária trabalha. Por isso, mais frequentemente do 
que não, a síndrome ocorre em uma situação de trabalho. 
A extensão em que o trabalho contribui para o apare-
cimento e desenvolvimento da síndrome é de grande 
interesse na prevenção, mas a infl uência dos fatores de 
trabalho no aparecimento da STC é controversa. Alguns 
estudos concluem que há pouca evidência que sustente a 
hipótese de que a STC é causada pelo trabalho enquanto 
outros propõem que mais da metade dos casos é devida 
a fatores do trabalho.
Estudo concluiu que certas atividades podem facilitar o 
aparecimento de sintomas, mas não seriam causadoras 
da lesão. As disparidades entre os diversos estudos são 
devidas às difi culdades de defi nição da síndrome e à di-
versidade de metodologias usadas, além das variáveis 
próprias das atividades humanas8.
A ginástica laboral tem sido implementada como forma 
de prevenção uma vez que visa a promoção da saúde, 
melhorando as condições de trabalho e a preparação bio-
psicossocial do participante. Além de contribuir para 
a diminuição de acidentes de trabalho e das doenças 
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profi ssionais, desperta o trabalhador a partir da quebra 
da rotina e prepara a musculatura para as ações habituais 
do trabalho. Além disso, ativa a circulação sanguínea, 
aumentando a oxigenação do cérebro e contribui para a 
retomada da atenção e concentração no trabalho9. 
De acordo com cartilha do Ministério da Saúde (MS), o 
trabalho em equipe multidisciplinar é o ponto de partida 
fundamental para o sucesso terapêutico. O tratamento fi -
sioterapêutico consiste em termoterapia (calor profundo 
como ondas curtas ou ultra-som), eletroterapia, massa-
gens, cinesioterapia, órteses, reeducação postural global 
(RPG) e outras técnicas. As atividades descritas e outras 
como a terapia ocupacional, hidroterapia, osteopatia e 
acupuntura e às vezes bloqueios anestésicos, devem ser 
combinadas entre si. Nenhum deles é efi caz e milagroso 
isoladamente e cada paciente deve ter seu programa de 
recuperação estabelecido pela equipe10.
A hidroterapia, como uma modalidade de reabilitação, 
com uma longa história, é tão importante atualmente 
quanto foi no passado. Hoje, com o crescimento da popu-
laridade da hidroterapia, os fi sioterapeutas são encora-
jados a utilizar a água, aproveitando ao máximo suas 
qualidades únicas11.
Dentre os principais efeitos terapêuticos da água estão 
a promoção do relaxamento muscular pela redução da 
tensão, a diminuição dos espasmos musculares pela tem-
peratura aquecida da água e a redução da sensibilidade à 
dor. Durante a imersão, os estímulos sensoriais compe-
tem com os estímulos dolorosos, interrompendo o ciclo 
da dor12.
Outro importante efeito terapêutico é o aumento da fa-
cilidade na execução dos movimentos articulares. A 
fl utuação na água contrapõe-se à gravidade aliviando o 
peso corporal e reduzindo as forças de compressão sobre 
as articulações12. Os efeitos fi siológicos dos exercícios, 
combinados com aqueles que são causados pelo calor da 
água, obtêm-se vantagens da atividade nesse meio13.
As técnicas mais conhecidas na reabilitação aquáti-
ca são: os anéis de Bad Ragaz, que consiste em uma 
coleção de técnicas terapêuticas com fi nalidade de re-
educação muscular, fortalecimento, alongamento, re-
laxamento e inibição do tônus14; o método de Halliwick, 
que representa uma evolução considerável na instrução 
de natação e prática terapêutica, tem como objetivos 
principais aumentar a amplitude de movimento, 
melhorar a condição física geral, reduzir a dor e forta-
lecer os grupos musculares fracos15 e a Watsu, que foi 
criada como uma técnica de massagem ou bem estar 
e apresentou como resultado mais benéfi co o alonga-
mento efi caz16.

Efeitos da hidroterapia em portadores de fi bromialgia 
foram estudados12,17,18. Entretanto, não foram encon-
trados estudos e pesquisas aplicando-se as técnicas da 
hidroterapia em tratamentos de portadores de DORT. 
O objetivo deste estudo foi propor um programa de 
exercícios aquáticos e analisar os seus benefícios 
mediante a investigação da melhora dos sintomas e 
da capacidade funcional dos pacientes submetidos à 
hidroterapia. 

MÉTODO

Após aprovação pelo Comitê de Ética da FCT/UNESP 
(Processo nº 179/2007), realizou-se este estudo com 
10 pacientes, com idade entre 30 e 60 anos, de ambos 
os sexos, portadores de DORT com diagnóstico de sín-
drome do túnel do carpo que procuraram o Centro de 
Estudos e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação 
da FCT/UNESP de Presidente Prudente. Após receberem 
o convite para participar do estudo, os pacientes foram 
informados sobre o objetivo do estudo e receberam uma 
via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Os critérios de exclusão foram ser portador de 
doença estenosante na coluna cervical; ter sido submeti-
do à cirurgia para liberação do túnel do carpo e apresen-
tar qualquer condição neurológica ou dermatológica que 
restringisse a entrada na piscina. 
Foi utilizado o questionário de Boston19,20. Este instru-
mento é de fácil compreensão e aplicação, quantifi ca 
parestesia, dor, adormecimento, fraqueza, sintomas no-
turnos e estados funcionais globais nas mãos e nos punhos. 
Consta de duas partes: escala de gravidade dos sintomas 
e escala do estado funcional. A escala de gravidade 
(Escala G) dos principais sintomas é composta de 11 
questões de múltipla escolha pontuadas de 1 a 5, onde 1 
ponto representa sintoma leve, passando gradativamente 
a 5 pontos, representando sintomas mais graves. 
A escala do estado funcional ou escala funcional (Escala 
F) aborda 8 atividades usuais. As respostas também variam 
de 1 a 5 pontos, onde 1 ponto representa nenhuma difi -
culdade e 5 pontos, que o indivíduo não consegue realizar 
a atividade citada devido aos sintomas. Nas duas escalas 
o índice é obtido pela soma da pontuação dividida pelo 
número de questões, determinando uma variação entre 
1 e 5.
Inicialmente, a cada paciente foi aplicado o questionário 
de Boston para a mão mais sintomática. Em seguida, 
foram realizadas 10 sessões de hidroterapia com duração 
de 60 minutos, três vezes por semana, as quais consistem, 
em linhas gerais, em aquecimento com caminhada na 
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piscina, alongamentos para membros superiores e coluna 
cervical, fortalecimento para membros superiores e por 
último relaxamento em decúbito dorsal. Ao seu fi nal, os 
pacientes responderam novamente ao questionário. 
As duas variáveis anotadas no estudo foram as médias 
individuais das escalas de gravidades dos sintomas (Es-
cala G) e do estado funcional (Escala F), as quais foram 
obtidas com aplicação do questionário de Boston aos volun-
tários em duas situações: antes e depois do tratamento 
hidroterapêutico. Para análise dos dados, foram aplicadas 
inicialmente técnicas de estatística descritiva e gráfi ca, e 
posteriormente, foram aplicados os testes estatísticos não 
paramétricos de Soma das Ordens Assinaladas.

RESULTADOS 

O questionário de Boston, para avaliação da gravidade 
dos sintomas e estado funcional, foi aplicado em 10 pa-
cientes com STC. Destes, nove eram do sexo feminino 
e um do sexo masculino. A idade dos pacientes variou 
de 38 a 60 anos (Tabela 1). Os pacientes foram orienta-
dos a responder o questionário apenas sobre a mão mais 
afetada pela síndrome do túnel do carpo. Neste estudo, 
três pacientes (30%) têm a mão esquerda mais afetada 
e 7 (70%), a mão direita; sete pacientes apresentavam 
sintomas em ambas as mãos, porém responderam sobre 
a mais acometida. Nenhum dos pacientes tinha sido sub-
metido a procedimento cirúrgico na mão sobre a qual 
estava respondendo o questionário.

Através da aplicação do questionário de Boston encon-
trou-se uma média de índice, para gravidade dos sintomas 
de 3,02 no pré-tratamento e 2,09 no pós-tratamento. Para 
a escala funcional a média foi de 3,61 no pré-tratamento 
e 2,89 no pós-tratamento (Gráfi co 1).

A análise estatística dos resultados foi realizada com-
parando os dados prévios ao tratamento com os fi nais. 
Foi aplicado o Teste das Ordens Assinaladas, (também 
conhecido por teste de Wilcoxon) para amostras depen-
dentes, para testar a hipótese alternativa de que o pós-
tratamento apresenta menor gravidade dos sintomas 
quando comparado ao pré-tratamento. A estatística ob-
tida resultou em zero, o que indica que os 10 pacientes 
tiveram diminuição da gravidade dos sintomas, com 
p-valor = 0,003 (0,3%). A mediana estimada pelo teste 
foi de -0,95, o que indica que o tratamento apresentou 
diminuição de aproximadamente 1 ponto na escala de 
gravidade dos sintomas, em mediana.
Para a escala funcional, a hipótese alternativa observada 
foi a de que o pós-tratamento apresenta menor gravidade 
do estado funcional. A estatística obtida foi 1, apenas um 
indivíduo não apresentou melhora, com p-valor = 0,004 
(0,4%). A mediana estimada pelo teste foi de -0,68 o que 
indicou que o tratamento apresentou diminuição de 0,68 
ponto na escala F, em mediana. 
Portanto, em ambas as escalas (G e F), os resultados foram 
estatisticamente signifi cativos, indicando a capacidade da 
hidroterapia em reduzir os sintomas da doença.

DISCUSSÃO 

Os pacientes com dor crônica geralmente exibem sin-
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Voluntários

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Média

Sexo

F

F

F

F

F

M

F

F

F

F

Idade

(anos)

38

60

52

48

45

43

48

42

39

51

47

Peso

(kg)

57,5

46

52

75

54

80

80

60

52

57

60,9

Altura

(m)

1,64

1,61

1,50

1,70

1,62

1,67

1,66

1,74

1,54

1,55

1,61

IMC

(kg/m2)

21,37

17,69

23,11

25,95

20,57

28,68

29,03

19,81

21,92

23,72

23,18

Tabela 1 – Dados antropométricos 

Gráfi co 1 – Valores médios da gravidade dos sintomas e da esca-
la funcional dos pacientes, obtidos antes e após as sessões de 
hidroterapia.

IMC = índice de massa corpórea
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tomas neurovegetativos, como alterações nos padrões do 
sono, apetite, peso e libido, associados à irritabilidade, 
alterações de energia, diminuição da capacidade de con-
centração, restrições da capacidade para atividades fa-
miliares, profi ssionais e sociais21.
As emoções são reações naturais, universais e têm uma 
fi nalidade adaptativa, mas que, não obstante, quando de-
masiadamente intensas, frequentes e/ou duradouras, po-
dem provocar alterações patológicas. Se essas emoções 
não podem ser relacionadas diretamente ao desenvolvi-
mento de doenças, no mínimo elas provocam alterações 
no nível de qualidade de vida que, igualmente, favore-
cem o desenvolvimento patológico22.
Estudo sobre as relações dos DORT com os processos 
produtivos e suas consequências sobre a saúde física e 
mental de trabalhadores traz depoimentos de sofrimento 
pela dor, angústia e culpa pela incapacidade de continuar 
trabalhando4.
A limitação deste estudo é a ausência de uma avaliação 
do nível de escolaridade, renda familiar mensal e situação 
trabalhista dos voluntários. É provável que a prevalência 
de distúrbios tenha correlação com baixo nível de esco-
laridade que, por consequência, implica em baixa renda 
familiar. Neste contexto, destaca-se a maior prevalência, 
de duas a três vezes mais, dos distúrbios e lesões nas 
mulheres. De acordo com Couto, Nicoletti e Lech23 os 
motivos dessa maior prevalência entre mulheres são 
quatro: fragilidade da estrutura orgânica da mulher; 
variações hormonais; características da condição de tra-
balho – de baixa qualifi cação – e a jornada continuada. 
Especialmente entre as operárias, e mesmo entre as tra-
balhadoras administrativas de nível médio, cabe a elas 
cuidar das tarefas domésticas, como toda a limpeza da 
casa, lavar louça e roupas e cuidar dos fi lhos. Se ela não 
pode contar com ajuda, passa a ter assim um fator extra 
de exigência biomecânica sobre as estruturas dos mem-
bros superiores, tornando-se ainda mais vulnerável às 
lesões.
Diante da escassez de estudos sobre os efeitos da hidrotera-
pia no tratamento de portadores de DORT, tem-se que 
fazer referência a estudos com portadores de fi bromial-
gia 12,17,18. Nestes estudos, observaram que a hidroterapia 
proporcionou uma redução da sintomatologia dolorosa e 
melhora na realização das atividades de vida diária entre 
outros benefícios.
Em estudo recente24 evidenciou-se a abordagem mui-
tas vezes inadequada de fi sioterapeutas nos casos de 
DORT. Para os autores, as difi culdades encontradas no 
processo de reconhecimento da síndrome e na avalia-
ção dos pacientes interferem drasticamente na defi nição 

de um plano de tratamento adequado e no estabeleci-
mento de critérios para alta, principalmente nos casos 
crônicos. Neste sentido entende-se que a hidroterapia é 
uma proposta de tratamento alternativa, com resultados 
melhores, por serem sistêmicos, quando comparada ao 
tratamento convencional.
 
CONCLUSÃO

Com os resultados obtidos por este estudo, concluiu-se 
que um programa especialmente elaborado de hidrotera-
pia traz evidentes benefícios para os portadores de sín-
drome do túnel do carpo com redução da sintomatologia 
dolorosa e melhora na realização de atividades de vida 
diária. Sugere-se, para futuros estudos, uma abordagem 
multidisciplinar, que inclua a condição psicossocial com 
destaque para a formação de grupo de psicoterapia e 
acompanhamento de um assistente social.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A automedicação 
sempre foi uma pratica comum, vivenciada por diver-
sas civilizações apresentando características peculiares 
em cada época e região. O objetivo deste estudo foi in-
vestigar a prevalência da prática da automedicação para 
tratamento da dor em pacientes atendidos em um pronto-
socorro de Taubaté. 
MÉTODO: Participaram do estudo 103 pacientes com 
idade entre 19 e 76 anos, de ambos os sexos, que procu-
raram atendimento médico no pronto-socorro municipal 
de Taubaté. 
RESULTADOS: O principal motivo da automedicação 
foi dor, relatada por 53% dos participantes, sendo os anal-
gésicos e anti-infl amatórios os fármacos mais utilizados 
(73,7%). O presente estudo corrobora com outros que 
têm descrito o uso mais frequente da automedicação em 

mulheres em relação aos homens, associado à presença 
de sinais e sintomas menores de características agudas, 
sendo que a maioria dos medicamentos envolvidos dis-
pensava a apresentação de receituário. 
CONCLUSÃO: Os resultados obtidos evidenciaram a 
dor como sintoma e o emprego de analgésicos e anti-
infl amatórios o grupo de fármacos mais encontrado na 
automedicação, reforçando a necessidade de medidas 
que orientem a população sobre o uso adequado de me-
dicamentos, além de medidas que favoreçam o acesso 
aos serviços de saúde.
Descritores: Analgésico, anti-infl amatório, automedicação.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Self-medica-
tion has always been a common practice for different 
civilizations, with unique characteristics depending on 
time and region. This study aimed at investigating the 
prevalence of self-medication to manage pain in patients 
referred to a First Aid unit of Taubaté.
METHOD: Participated in this study 103 patients aged 
between 19 and 76 years, of both genders, who looked 
for medical assistance in the municipal fi rst aid unit of 
Taubaté.
RESULTS: Major reason for self-medication was 
pain, reported by 53% of participants, being anal-
gesics and anti-infl ammatory drugs the most widely 
used medications (73.7%). This study confi rms others, 
which have reported most frequent self-medication in 
females as compared to males, associated to the presence 
of less signals and symptoms with acute characteris-
tics. Most drugs involved did not require medical 
prescription.
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CONCLUSION: Our results have shown pain and the 
use of analgesics and anti-infl ammatory drugs as symp-
tom and drugs most widely used for self-medication, rein-
forcing the need for measures orienting the population 
about the adequate use of drugs, in addition to measures 
favoring the access to health services.
Keywords: Analgesics, anti-infl ammatory drugs, self-
medication.

INTRODUÇÂO 

A facilidade para obtenção de medicamentos pela popula-
ção apresenta benefícios e malefícios. Se por um lado, ao 
combater certas doenças promove aumento na expecta-
tiva de vida, por outro sua utilização indiscriminada, sem 
orientação adequada, pode aumentar os custos da atenção 
à saúde e, se utilizados de forma inadequada, ocorrer rea-
ções adversas à medicamentos (RAM), embora bastante 
discutido na cultura médica e farmacêutica é um fenôme-
no preocupante, especialmente no Brasil1, a automedica-
ção é uma prática comum, vivenciada por civilizações de 
todos os tempos, apresentando características peculiares 
em cada época e região2.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)3, 
para tratar as diferentes doenças é necessário cerca de 
420 produtos, no entanto, o mercado brasileiro dispõe 
de mais de 32 mil formulações. Assim sendo, muitos 
medicamentos que deveriam ser utilizados apenas com 
prescrição médica, são comercializados de forma in-
discriminada e isto se deve ao fato de que no Brasil, a 
farmácia não é reconhecida como uma unidade de saúde 
e, sim, um ponto comercial de vendas de medicamen-
tos e produtos correlatos. Esta prática possibilita a au-
tomedicação, onde as pessoas, motivadas por fatores 
socioeconômicos e culturais reconhecem os sintomas da 
sua doença e os trata4. Um indivíduo com hábitos sau-
dáveis e sem doença crônica pode vir a necessitar de três 
a quatro caixas de medicamentos por ano, sendo que a 
população brasileira consome em média 11 caixas, sen-
do que oito delas (72%), sem orientação médica5.
O Brasil ocupa o quarto lugar na lista de países que mais 
consomem medicamentos, sendo superado apenas pelos 
Estados Unidos, França e Alemanha6. Em muitas ocasiões a 
prática da automedicação pode ser considerada uma necessi-
dade complementar aos sistemas de saúde, particularmente 
em países pobres. Esse comportamento fez com que a OMS 
publicasse diretrizes para a avaliação dos medicamentos que 
poderiam ser empregados em automedicação. Este docu-
mento descreve que tais medicamentos devem ser efi cazes, 
confi áveis, seguros, de emprego fácil e cômodo7.

A automedicação se caracteriza fundamentalmente pela 
iniciativa de um doente, ou de seu responsável, em ob-
ter ou produzir e utilizar um produto que acredita lhe 
trará benefícios no tratamento de doenças ou alívio de 
sintomas2. A automedicação inadvertida, tal como a 
prescrição errônea, pode ter como consequência efeitos 
indesejáveis, iatrogenias e mascaramento de doenças 
evolutivas, representando, portanto, problema a ser 
prevenido. Não obstante, o risco dessa prática está cor-
relacionado com o grau de instrução e informação dos 
usuários sobre medicamentos, bem como com a sua 
acessibilidade ao sistema de saúde8. Outro fator impor-
tante é a qualidade do fármaco ofertado e a efi ciência do 
trabalho de vários órgãos governamentais que controlam 
este mercado, exercendo relevante papel nos riscos im-
plícitos na automedicação.
Estudo da Associação Brasileira das Indústrias Far-
macêuticas (ABIFARMA) revelou que cerca de 80 
milhões de brasileiros são adeptos da automedicação. 
Porém, a má qualidade da oferta de medicamentos, o 
não cumprimento da obrigatoriedade da apresentação da 
receita médica e a carência de informação e instrução 
na população em geral, justifi cam a preocupação com a 
qualidade da automedicação praticada no País9.
A automedicação e fatores associados têm sido exaus-
tivamente estudados em países desenvolvidos, onde se 
encontram prevalências variando entre 30% e 90%, mais 
associada ao sexo feminino, estado civil casado, renda 
familiar, baixa escolaridade, maior número de visitas 
a um médico no ano anterior e menor participação do 
plano de saúde para gastos com medicamentos10,11.
A facilidade para conseguir um médico à noite e nos fi -
nais de semana e menor tempo de espera para obtenção 
de consulta médica, correlacionou a menor prevalência 
de automedicação e esteve negativamente associada à 
automedicação12.
O objetivo deste estudo foi verifi car a prevalência da 
dor e da utilização de analgésicos e antiinfl amatórios 
na prática da automedicação, em pacientes atendidos no 
pronto-socorro municipal de Taubaté. 

MÉTODO

Estudo observacional, transversal, descritivo, em que 
foram entrevistados por meio de um questionário, pa-
cientes com idade entre 19 e 76 anos, que procuraram 
atendimento médico no pronto-socorro municipal de 
Taubaté, após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesqui-
sa da Universidade de Taubaté. 
Após terem sido convidados, os participantes foram in-
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formados e esclarecidos sobre o estudo e assinaram ter-
mo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 
As variáveis utilizadas foram: sexo (masculino / femi-
nino), idade, escolaridade; frequência escolar por até 4 
anos ou mais de 4 anos; renda mensal (superior ou infe-
rior a três salários mínimos vigentes), motivo da procura 
ao PS, tratamento anterior para esse sintoma, quem in-
dicou o tratamento, quais os medicamentos utilizados e 
efeito adverso ao uso.

RESULTADOS 

Participaram do estudo 103 pacientes, sendo 56 (54,4%) 
do sexo feminino e 47 (45,6%) do sexo masculino. 
Quanto ao estado geral dos pacientes, 101 apresentavam 
bom estado geral, dois apresentavam estado geral regular 
e nenhum se encontrava em estado grave. Todos foram 
tratados ambulatorialmente, não necessitando interna-
ção. Quanto à frequência escolar, 50 (48,5%) pacientes 
havia frequentado escola por período inferior a 4 anos. 
Em relação à variável renda mensal, 71 (68,9%) recebia 
mais de três salários mínimos vigentes.
Entre os participantes 72 (69,9%) relataram uso prévio 
de medicamentos, enquanto 31 (30%) relataram que 
não haviam utilizado. Quanto à escolha do fármaco, 73 
(70,8%) foi por experiência anterior, 25 (24,3%) por 
indicação médica anterior e 5 (4,8%) por indicação do 
balconista da farmácia.
A dor predominou como causa mais comum de automedi-
cação em 54 (52,4%) dos participantes (Gráfi co 1). Os 
medicamentos alopáticos representaram a maioria (89%) 
dos produtos envolvidos com automedicação, enquanto 
os medicamentos caseiros e os fi toterápicos constituíram 
11% do total de medicamentos usados na automedicação. 

A classe de medicamentos com maior frequência de uti-
lização por automedicação consistiu no grupo dos anal-
gésicos, antipiréticos e anti-infl amatórios (73,7%).
Os medicamentos mais utilizados foram: dipirona (41), 
diclofenaco (24), Dorfl ex® (orfenadrina, dipirona e 
cafeína) (5), chás caseiros e fi toterápicos (11), ácido ace-
tilsalicílico (3), Doril® (ácido acetilsalicílico e cafeína) 
(2), Benegripe® (dipirona, clorfeniramina e cafeína) (1), 
Buscopam® (escopolamina) (2), e Codex® (paracetamol 
e codeína), Anador® (dipirona), Cefaliv® (dedihidroer-
gotamina, dipirona e cafeína), Atroveram® (papaverina, 
ácido acetilsalicílico e atropa beladona), Amigdalin® 
(tirotricina e benzocaína), captopril, atenolol, Renitec® 
(enalapril), Alegra® (fexofenadina), Polaramine® (dex-
clorfeniramina), amoxacilina, cimetidina, Dramin® (di-
menidrato), Fibrase® (fi brinolisina, desoxirribonuclease 
e cloranfenicol) (1).

DISCUSSÃO

O consumo de medicamentos é alto em praticamente to-
das as faixas etárias, levando o Brasil à quinta colocação 
no mercado consumidor mundial13. No presente estudo 
69,9% fez uso da automedicação, valores superiores ao 
encontrado por Simões e Farache14.
Em conformidade com os resultados do presente estudo, 
no qual a automedicação foi mais prevalente no sexo 
feminino, diversos outros estudos têm descrito uso mais 
frequente de automedicação entre mulheres do que en-
tre homens4,10,12-16. Bush e Osterweis12 atribuem a esse 
achado, entre outras razões, a mais frequente utilização 
de serviços de saúde pelas mulheres.
Outros estudos17,18 mostraram que o hábito da automedi-
cação está associado à presença de sinais e sintomas 
inespecífi cos de características agudas (dor e febre, por 
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Gráfi co 1 – Motivos da procura por atendimento médico.

HAS = hipertensão arterial sistêmica
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exemplo), o que pode ser verifi cado também no presente 
estudo, no qual a dor é a ocasião mais comum (53%).
Na presente amostra, a maioria das pessoas apresenta 
período inferior a quatro anos de frequência escolar e 
o principal motivo de se automedicar foi a experiên-
cia prévia com o medicamento da automedicação. O 
cenário exposto revela que o perfi l de medicamentos 
associados com automedicação assemelha-se ao perfi l 
de classes terapêuticas mais utilizadas pela população 
brasileira19,20.
Apesar de grande parte dos medicamentos en-
volvidos com automedicação constituírem arti-
gos que dispensavam apresentação de prescrição 
médica, vários desses produtos exigiam apresen-
tação de prescrição médica para obtenção, mas 
não a sua retenção e alguns exigiam a apresenta-
ção e a retenção da prescrição, segundo a legisla-
ção brasileira21.
Diclofenaco, um exemplo de fármaco de venda sob 
prescrição, estava presente na composição de 35,2% dos 
medicamentos utilizados, em conformidade a outros 
estudos20,22, que o incluem entre os princípios ativos 
mais utilizados pelos brasileiros que residem em comu-
nidade. A utilização de chá ocupou 9% do total da auto-
medicação. 
As farmácias desempenham um importante papel entre 
os elos que integram a cadeia de produção e utilização 
dos medicamentos, responsáveis que são por sua dis-
pensação e comercialização23.
Neste contexto, os balconistas atuam como verda-
deiros prescritores e agem favorecendo o uso 
inadequado dos medicamentos, para o que contribui, 
igualmente, a persistência de todo um conjunto de 
determinantes que faz a população optar pelos medi-
camentos como fonte de saúde e pela farmácia como 
substituto dos serviços de saúde e do médico. To-
davia este estudo não sustenta tal hipótese, já que a 
maioria dos entrevistados se automedica por conta 
própria (70,8%) e os balconistas de farmácias con-
tribuíram pouco, com apenas 4,8%, da prática de au-
tomedicação24. 

CONCLUSÃO 

A dor foi o sintoma e o emprego de analgésicos e 
anti-inflamatórios o grupo de fármacos mais en-
contrado na automedicação, reforçando a necessi-
dade de medidas que orientem a população sobre o 
uso adequado de medicamentos, além de medidas 
que favoreçam o acesso aos serviços de saúde. 

REFERÊNCIAS

1. Carlini EA, Mansur J. Venda de medicamentos sem 
receita médica nas farmácias de São Paulo. Rev Assoc 
Med Bras, 1986;32:75-78.
2. Paulo LG, Zanine AC. Automedicação no Brasil. Rev 
Assoc Med Bras, 1988;34:69-75.
3. Organização Mundial de Saúde. WHO Model Formu-
lary. Oslo: OMS; 2004.
4. Arrais PS, Coelho HL, Batista Mdo C, et al. Pro-
fi le of self-medication in Brazil. Rev Saude Pública, 
1997;31:71-77.
5. Herreiras T, Martinez M, Bareta GMS. Automedica-
ção em Curitiba. Pharmacia Brasileira, 2000;3:68-69.
6. Cerqueira GS, Diniz MFFM, Lucena GT, et al. Perfi l 
de automedicação em acadêmicos de enfermagem na ci-
dade de João Pessoa. Conceitos, 2005;123-126.
7. World Health Organization. Guidelines for the medi-
cal assessment of drugs for use in self-medication. Co-
penhagen, 1986.
8. Campos JA, Oliveira JS, Costa DM, et al. Prescrição 
de medicamentos por balconistas de 72 farmácias de 
Belo Horizonte/MG em maio de 1983: riscos de aci-
dentes. J Pediatr, 1985;59(3):307-312.
9. Ivannissevich A. Os perigos da automedicação. Jornal 
do Brasil, Rio de Janeiro, 1994;
10. Johnson RE, Pope CR. Health status and social factors 
in nonprescribed drug use. Med Care, 1983;21:225-233.
11. Segall A. A community survey of self-medication ac-
tivities. Med Care, 1990;28:301-310.
12. Bush PJ, Osterweis M. Pathways to medicine use. J 
Health Soc Behav, 1978;19:179-189.
13. Silva CH, Giugliani ERJ. Consumo de medicamen-
tos em adolescentes escolares: uma preocupação. J Pe-
diatr, 2004;80:326-332.
14. Simões MJ, Farache Filho A. Consumption of drugs 
in a region of the State of São Paulo (Brasil), 1985. Rev 
Saude Pública, 1988;22:494-499.
15. Mestanza F, Pamo O. Estudio muestral del consumo 
de medicamentos y automedicación en Lima Metropoli-
tana. Rev Med Hered, 1992;3:101-108.
17. Lefèvre F. The symbolic function of drugs. Rev Sau-
de Publica, 1983;17:500-503.
18. Bush PJ, Rabin DL. Who’s using nonprescribed 
medicines? Med Care, 1976;14:1014-1023.
19. Beckerleg S, Lewando-Hundt G, Eddama M, et al. 
Purchasing a quick fi x from private pharmacies in the 
Gaza Strip. Soc Sci Med, 1999;49:1489-1500.
20. Castro LLC, Costa AM, Kozoroski AM, et al. Al-
gumas características da pratica da automedicação em 

Rev Dor, 2009; 10: 4: 313-317

316

Piotto, Nogueira, Pires e col.



317

Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Saúde Farmacol, 
2000;2:4-10.
21. Nóbrega OT, Melo GF, Karnikowski MGO. Pattern 
of drugs prescribed for community-residing middle-aged 
and older adults from the outskirts of Brasília. Rev Bras 
Cienc Farm, 2005;41:271-277.
22. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Resolução RDC nº 138 de 29 de maio de 2003. Dispõe 
sobre o enquadramento na categoria de venda de medi-
camentos. Diário Ofi cial da União 2003;2.

23. Mosegui GB, Rozenfeld S, Veras RP, et al. 
Quality assessment of drug use in the elderly. Rev 
Saude Publica, 1999;33:437-444.
24. Barros JAC. A atuação dos balconistas de farmácia 
ajudando a promover o uso racional de medicamentos. J 
Bras Med, 1997;73:120-127.

Prevalência da dor e do uso de analgésicos e anti-infl amatórios na automedicação
de pacientes atendidos no Pronto-Socorro Municipal de Taubaté 

Rev Dor, 2009; 10: 4: 313-317

Apresentado em 24 de setembro de 2009
Aceito para publicação em 03 de novembro de 2009



ARTIGO ORIGINAL

Prevalência de dor miofascial pericraniana em pacientes
de clínica de dor*
Prevalence of pericranial myofascial pain in pain clinic patients
Marcelo de Souza Junqueira1, Sebastião Silva Jr2, Ana Márcia Cunha3.

*Recebido da Clínica da Dor do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de Rio Preto (FAMERP),
São José do Rio Preto, SP.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor miofascial é 
uma síndrome de dor regional caracterizada em parte, 
pela presença de um ponto-gatilho em uma banda ten-
sa de músculo esquelético, com dor referida associada. 
Apesar de a dor miofascial pericraniana (DMFP) ser um 
achado comum na prática médica geral, existem ainda 
poucos relatos sobre a sua prevalência e as suas caracterís-
ticas clínicas em pacientes ambulatoriais portadores de 
outras afecções dolorosas concomitantes O objetivo 
deste estudo foi determinar a prevalência de DMFP em 
uma população de indivíduos recebendo tratamento am-
bulatorial para outras afecções dolorosas numa Clínica 
da Dor. 
MÉTODO: Foram examinados 100 pacientes com idade 
entre 23 e 82 anos, sendo 62% do sexo feminino. Os 
pacientes responderam ao Questionário de Triagem Re-
comendado para Disfunção Temporomandibular (DTM) 
publicado pela Academia Americana de Dor Orofacial. 
Uma resposta positiva para qualquer uma das perguntas 
do questionário foi sufi ciente para justifi car a realização 
de um exame clínico para o diagnóstico de DMFP. 

RESULTADOS: Na amostra total, 42 pacientes apre-
sentaram DMFP. Houve maior incidência de DMFP 
nos pacientes do sexo feminino com idade entre 30 e 
50 anos. A intensidade usual da DMFP foi maior do que 
a dor devida a outras causas. Dos 40 pacientes com dor 
oncológica, 35% apresentaram DMFP. Os médicos re-
conheceram raramente a DMFP (9,5% dos casos). 
CONCLUSÃO: A prevalência e a gravidade da DMFP, 
nesta Clínica da Dor, sugerem que a avaliação de tria-
gem dessa doença deveria ser considerada, proporcio-
nando uma terapêutica mais abrangente e melhorando a 
qualidade de vida do paciente.
Descritores: Cefaleia, clínicas de dor, dor, dor referi-
da, dor facial, medição da dor, síndromes da dor mio-
fascial.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Myofascial 
pain is a regional pain syndrome partially characterized 
by the presence of a triggering point in a tense musculo 
skeletal band with associated referred pain. Although 
pericranial myofascial pain (PMFP) is a common fi nding 
in the general medical practice, there are still few reports 
on its prevalence and clinical characteristics in outpa-
tients with other concomitant painful diseases. This 
study aimed at determining the prevalence of PMFP in a 
population of individuals receiving outpatient treatment 
for other painful diseases in a Pain Clinic.
METHOD: Participated in this study 100 patients aged 
between 23 and 82 years, being 62% females. Patients 
have answered the Recommended Screening Questionnaire 
for Temporomandibular Dysfunction (TMD), published 
by the American Academy of Orofascial Pain. A positive 
answer to any question was enough to justify a clinical 
examination to diagnose PMFP.
RESULTS: From the total sample, 42 patients presented 
with PMFP. There has been higher PMFP among females 
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aged between 30 and 50 years. Usual PMFP intensity was 
higher than pain due to other causes. From 40 patients 
with oncologic pain, 35% presented with PMFP. Physi-
cians had seldom recognized PMFP (9.5% of cases).
CONCLUSION: PMFP prevalence and severity in this 
Pain Clinic suggest that the screening for this disease 
should be considered, providing a more encompassing 
therapy and improving patients’ quality of life.
Keywords: Facial pain, headache, myofascial pain syn-
dromes, pain, pain clinics, pain measurement, referred 
pain.

INTRODUÇÃO

A dor miofascial é uma síndrome clínica dolorosa, de 
tecidos moles, com origem musculoesquelética. Crité-
rios específi cos estão evoluindo, mas incluem um ponto-
gatilho ativo caracterizado por presença de sensibilidade 
dolorosa circunscrita em um nódulo que é parte de uma 
banda tensa palpável formada de fi bras musculares, além 
do reconhecimento, por parte do paciente, da sensação 
despertada pela pressão sobre o ponto sensível, como 
lhe sendo clinicamente familiar; sinais sensitivos referi-
dos no padrão característico de pontos-gatilho localiza-
dos neste músculo; resposta de abalo local; restrição da 
amplitude de movimento, contração dolorosa e certa 
fraqueza deste músculo1. A chave para compreender a 
dor miofascial é que a queixa da dor de um paciente é 
dor referida do músculo esquelético. Por causa disso, o 
local da dor é geralmente distante do ponto-gatilho ativo 
no músculo esquelético. A dor é regional em vez de 
generalizada, e os testes padrões da dor referida pare-
cem ser consistentes e reproduzíveis. A compressão dos 
pontos-gatilho ativos caracteristicamente intensifi ca a 
dor referida associada e múltiplos pontos-gatilho podem 
produzir áreas sobrepostas de dor referida. O mecan-
ismo dos sintomas da dor referida na dor miofascial 
não é sabido; entretanto, a noção de dor referida dos 
músculos e dos outros tecidos está bem documentada2. 
Uma possibilidade é a convergência de impulsos senso-
riais viscerais e somáticos nos neurônios de projeção da 
dor na medula espinal. Estudos recentes têm objetiva-
mente documentado diversas características clínicas dos 
pontos-gatilho miofasciais. Hong3 esclarecerem muito 
bem o que constitui uma interpretação apropriada dos 
resultados da algometria de pontos-gatilho. A técnica do 
“spray e alongamento”, uma terapia sugerida para a dor 
miofascial, pode proporcionar alívio da dor referida de 
origem muscular. Hong4 preconiza que o ponto-gatilho 
clinicamente manifestado consiste em numerosos pon-

tos sensíveis distintos. Está claro agora que esses pontos 
sensíveis são placas motoras gerando atividade elétrica 
espontânea e que estão espalhadas entre placas motoras 
normais5. Essa atividade elétrica encontrada caracteristi-
camente em pontos-gatilho é a mesma dos potenciais de 
placa motora considerados normais pelos eletromiografi s-
tas6. Modernos estudos histológicos e bioquímicos detal-
hados de pontos-gatilho de pacientes com dor miofascial 
estão faltando. Entretanto, a sonoelastografi a por vibra-
ção possibilita a visualização dos pontos-gatilho como 
regiões localizadas com amplitude reduzida de vibração, 
indicando uma área localizada de tecido mais rijo7. As 
descrições clínicas de dor miofascial, sob vários termos, 
datam de mais de 100 anos atrás. Foi chamada atenção 
para “áreas musculares anatomicamente defi nidas”, 
agora denominadas pontos-gatilho, que resultavam em 
dor referida. Anteriormente, Kellgren mostrou experi-
mentalmente que a dor referida poderia se originar do 
músculo8. Foi publicado um manual dos padrões de dor 
referida para muitos músculos2. A dor miofascial é fonte 
de alguma controvérsia5, especialmente em seu relacio-
namento com a fi bromialgia primária, que é provável 
ser um problema distinto. Apesar desta controvérsia, a 
classificação clínica da dor miofascial como uma 
queixa regional de dor tem sido útil a muitos pes-
quisadores e clínicos e foram relatadas como causas 
de dor em neurocirurgia, ginecologia, dores crôni-
cas, medicina física, disfunção temporomandibular, 
cefaleias, reumatologia, neurologia e pediatria, en-
tre outras. A hipótese integrada explica a formação 
de pontos-gatilho através de um aumento anormal 
da produção e liberação de pacotes de acetilcolina 
pelo terminal do nervo motor sob condições de re-
pouso2,9. Estudo recente10 verificou que variações 
no gene que codifica a catecol-O-metil-transferase 
(COMT) diminuem a tolerância a estímulos do-
lorosos, predispondo à dor miofascial, condição 
comum em pacientes portadores de fibromialgia. A 
dor miofascial pericraniana (DMFP) tem sido as-
sociada à migrânea, à cefaleia do tipo tensional e 
outras cefaleias. Apesar de a DMFP ser um achado 
comum na prática médica geral, existe ainda poucos 
relatos sobre a sua prevalência e as suas caracterís-
ticas clínicas em pacientes recebendo tratamento 
ambulatorial para outras afecções dolorosas numa 
Clínica de Dor. 
O objetivo deste estudo foi determinar a importân-
cia da DMFP na prática cotidiana geral da Clínica de 
Dor, estudando-se sua prevalência e suas característi-
cas em nível ambulatorial.
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MÉTODO

Após aprovação pelo Comitê de Ética da Faculdade 
de Medicina de São José do Rio Preto (Processo nº 
1835/2007), conjuntamente com a assinatura do termo 
de consentimento livre e esclarecido (TCLE), em con-
cordância com a Declaração de Helsinque, selecionou-
se aleatoriamente uma amostra de 100 indivíduos, com 
idades entre 23 e 82 anos, sendo 62% do sexo feminino. 
Todos eram pacientes ambulatoriais da Clínica da Dor 
do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto, SP (FAMERP). A Clínica da Dor é 
composta por uma equipe multiprofi ssional e multidisci-
plinar. Essa equipe fornece cuidado episódico e detalha-
do aos pacientes de uma escala socioeconômica menos 
privilegiada. Após consentimento livre esclarecido, os 
pacientes foram aleatorizados para Disfunção Temporo-
mandibular (DTM) com um questionário publicado pela 
Academia Americana de Dor Orofacial11. Uma resposta 
positiva para qualquer pergunta foi sufi ciente para justi-
fi car a realização de um exame clínico para o diagnós-
tico de DMFP. Nos pacientes com cefaleia, tomou-se o 
cuidado de verifi car a não existência de sintomas indica-
tivos de anormalidades intracranianas potencialmente 
perigosas (Quadro 1).

Foram levantados os seguintes dados de cada paciente: 
nome, idade, sexo, grupo, estado civil, ocupação, escolari-
dade e renda familiar. No exame clínico, registrou-se a 
localização, a duração e a intensidade usual da dor. A 

intensidade usual da dor foi medida usando-se uma es-
cala analógica visual padrão de 10 cm, com números de 
0 a 1012. Os pacientes não foram informados a respeito 
da DMFP ou de outras síndromes de dor muscular. Ime-
diatamente após a consulta com seu médico regular, os 
pacientes com dor foram entrevistados e examinados em 
outra sala, sem a participação adicional do médico. 

Pode-se observar na fi gura 1, um exemplo de dor referida 
regional devida à DMFP. Um padrão de dor referida é 
representado pelas zonas negras e a posição típica do 
ponto-gatilho correspondente (X) é mostrada em cada 
músculo. A queixa típica do paciente a um clínico seria 
de “dor de cabeça.” Note que a região da dor é distante 
do músculo envolvido e do ponto-gatilho. Padrões vir-
tualmente idênticos de dor referida foram relatados por 
Kellgren8 e por Travell, Simons e Simons2. Guiados 
por descrições da dor dos pacientes e por diagramas 
do corpo, examinou-se sistematicamente os pacientes 
para determinar a causa de sua dor. Os pacientes pos-
suíam um diagnóstico médico agudo ou crônico que a 
explicasse adequadamente como neuropatia, câncer ou 
tendinite e tiveram um exame miofascial detalhado de 
ponto-gatilho. Ao se fazer o diagnóstico clínico da dor 
miofascial, de acordo com os Critérios para Diagnóstico 
em Pesquisa de Disfunção Temporomandibular (RDC/
TMD)13, correlacionou-se a queixa da dor do paciente 
com os padrões de dor referida publicados2 para identifi -
car todos os músculos que possivelmente abrigassem os 
pontos-gatilho. Cada um desses músculos foi examinado 
para pontos discretamente sensíveis nas faixas do mús-
culo (pontos-gatilho ativos potenciais) e, quando encon-
trados, estes pontos sensíveis foram comprimidos manual-
mente por 5 a 20 segundos para verifi car se a queixa de 
dor do paciente se intensifi cava. Assim, para fazer um 
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Cefaleia acompanhada de sinais neurológicos focais
Cefaleia precedendo quadro de confusão mental
e/ou agitação psicomotora
Paciente portador de SIDA ou câncer apresentando
cefaleia recente
Cefaleia de início súbito e de grande intensidade
Cefaleia persistente após trauma craniano
Cefaleia que se instala ou se exacerba com mudanças
de posição da cabeça
Cefaleia persistente acompanhada de febre
Cefaleia com ritmo predominantemente noturno
Mulher jovem e obesa com cefaleia persistente
e progressiva
Mulher no período puerperal apresentando
cefaleia persistente
Cefaleia persistente acompanhada de vômito
Dor ocular aguda com alterações visuais

Quadro 1 – Sintomas indicativos de anormalidades intracranianas 
potencialmente perigosas

Figura 1 – Dor referida regional devida à DMFP

SIDA = síndrome da imunodefi ciência adquirida



Gráfi co 2 – Intensidade usual da dor miofascial pericraniana 
(DMFP) avaliada pela escala visual numérica 

diagnóstico clínico da DMFP, necessitou-se que o pa-
ciente tivesse a dor de acordo com os RDC/TMD, que o 
padrão da dor referida se conformasse aos mapas estabe-
lecidos e que a palpação do ponto-gatilho intensifi casse 
a queixa de dor do paciente. Os músculos que abriga-
vam os pontos-gatilho ativos foram registrados. Foram 
excluídos os pontos sensíveis que não referiam a dor ou 
que eliciaram um padrão referido da dor, mas não repro-
duziram a queixa da dor dos pacientes. Foram emprega-
dos testes de estatística descritiva e do Qui-quadrado.

RESULTADOS

Em todos os pacientes avaliados, a dor era a razão para 
a consulta. A prevalência de indivíduos portadores de 
DMFP foi de 42%, entretanto, nenhum deles estava rece-
bendo tratamento para essa afecção dolorosa. Encontrou-
se maior prevalência de DMFP nos pacientes do sexo 
feminino (Gráfi co 1), com idade entre 30 e 50 anos. 

A intensidade média da dor medida pela escala analógica 
visual foi elevada e um tanto maior para pacientes com 
DMFP em comparação aos pacientes com outras causas 
de dor (Gráfi co 2).

A diferença observada em intensidades médias da dor 
pela escala analógica visual foi de 0,98 unidades a mais 
para os pacientes com DMFP. A dor oncológica, da 
região de cabeça e pescoço foi a principal queixa (40 pa-
cientes) dos quais 35% apresentaram DMFP. Os médi-
cos reconheceram raramente a DMFP (9,5% dos casos). 
A duração da DMFP variou: 10 pacientes (24%) estavam 
com a dor havia menos de um mês, 8 pacientes (19%) 
estavam com a dor havia entre 1 e 6 meses e 24 (57%) 
relataram sentir dor por mais de 6 meses (Gráfi co 3).

Na amostra total, identificou-se 50 pacientes 
(50%) apresentando cefaleia, dos quais, apenas 
9 relataram estar recebendo algum tipo de trata-
mento. Nenhum dos pacientes portadores de ce-
faleia apresentou qualquer aspecto da cefaleia e/
ou fatores associados a ela que fossem indicativos 
de anormalidades intracranianas potencialmente 
perigosas.
A sua prevalência entre os pacientes com DMFP foi de 
93% versus 12,2% entre os sem DMFP (p < 0,05). Entre 
os portadores de DMFP, 54,77% apresentaram cefaleia 
do tipo tensional (episódica e crônica), 33,33% apre-
sentaram migrânea (sem aura e crônica), 7,14% apre-
sentaram cefaleia cervicogênica e 4,76% apresentaram 
migrânea com aura.
Exceto a cefaleia do tipo tensional e a migrânea, todas 
as outras cefaleias não apresentaram prevalência estatis-
ticamente signifi cativa (p > 0,05) entre os pacientes por-
tadores de DMFP com relação aos não portadores. Os 
42 pacientes com DMFP e cefaleia tiveram queixas e 
músculos variados que abrigavam os pontos-gatilho ati-
vos (Tabela 1).
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Gráfi co 1 – Incidência de DMF de acordo com o sexo
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Gráfi co 3 – Número de pacientes com DMF em relação ao período 
de manifestação da dor.
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Queixas

Dor frontal

Dor
temporal

Dor fronto-
temporal

Dor fronto-
têmporo-
occipital

Dor occipital

Dor na ATM
Dor cervical

Número de 
pacientes

1

2
1
1
1
1
2

1
1
1

1

1
1
1

1
1
2
1
1

2

2

2
1

1

2
1
4
5

ECM divisão esternal, masseter superfi cial inserção,
temporal anterior
ECM divisão esternal, temporal anterior
ECM divisão esternal, ECM divisão clavicular
ECM divisão esternal, trapézio superior, temporal anterior
ECM divisão esternal, temporal anterior
ECM divisão esternal, trapézio superior, suboccipitais
ECM divisão esternal, trapézio superior, semi-espinal da cabeça 
superior, suboccipitais, temporal anterior
Trapézio superior
Semi-espinal da cabeça superior, suboccipital
ECM divisão esternal, ECM divisão clavicular, temporal anterior, 
temporal médio, temporal posterior
ECM divisão esternal, ECM divisão clavicular, temporal anterior, 
temporal médio
ECM divisão esternal, temporal anterior, temporal médio
ECM divisão esternal, ECM divisão clavicular
ECM divisão esternal, temporal anterior, temporal médio, tem-
poral posterior
ECM divisão esternal, temporal anterior
Temporal anterior
Temporal anterior, temporal médio, temporal posterior
ECM divisão esternal, temporal posterior
Trapézio superior, semi-espinal da cabeça superior,
suboccipitais
Trapézio superior, semi-espinal da cabeça superior,
suboccipitais, temporal médio
Trapézio superior, semi-espinal da cabeça superior,
suboccipitais, temporal médio, temporal posterior
Trapézio, suboccipitais
ECM divisão esternal, trapézio superior, semi-espinal
da cabeça médio
ECM divisão esternal, trapézio superior, semi-espinal
da cabeça médio, digástrico ventre posterior
Trapézio superior
Trapézio superior, semi-espinal da cabeça médio
Esplênio da cabeça, masseter profundo, temporal médio

Trapézio superior

Músculos que abrigavam pontos-gatilho ativos

Tabela 1 - Queixas e músculos que abrigavam os pontos-gatilho ativos dos pacientes com DMFP

ECM = esternocleidomastóideo
ATM = articulação temporomandibular
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DISCUSSÃO

Investigando queixas regionais de dor, foi feito o diagnós-
tico clínico da DMFP em quase a metade dos pacientes 
estudados. Assim, no presente estudo, a prevalência da 
DMFP foi elevada, e representou a razão mais comum 
para os pacientes procurar assistência médica. A DMFP 
apresentou-se como condição primária ou secundária 
a outras afecções musculoesqueléticas de origem neu-
ropática, visceropática ou oncológica. A variada pre-
valência da DMFP em diferentes estudos provavelmente 
deve-se às diferenças no grau de cronifi cação da dor e 
da população estudada, assim como a variação na habili-
dade diagnóstica de cada examinador.
Neste estudo, usaram-se critérios específi cos para o 
diagnóstico clínico da dor miofascial para diminuir 
as diferenças com outros estudos. Encontrou-se que a 
queixa predominante da dor nos pacientes com DMFP 
poderia ser atribuída a um único músculo. Por exemplo, 
dois pacientes com dor occipital tiveram esta queixa 
como o resultado de um ponto-gatilho ativo no mús-
culo trapézio superior. Este achado apóia a noção que a 
DMFP pode ser vista como um processo relacionado a 
músculos individuais. Não houve nenhuma difi culdade 
em relacionar os sintomas da dor aos mapas publica-
dos de testes padrões de dor referida e então localizar 
os pontos-gatilho ativos no músculo. Assim, os dados 
sugerem que a DMFP é relevante na clínica da dor.
A maior prevalência de DMFP nos pacientes com idade 
entre 30 e 50 anos de idade sugere que os indivíduos de 
faixas etárias mais ativas sejam mais acometidos pela 
DMFP. Após essa faixa etária, há redução da atividade 
física, predomínio de pontos-gatilho latentes e uma 
menor frequência de DMFP.
A alta percentagem de DMFP nos pacientes estudados que 
apresentaram dor oncológica, sugere que a DMFP pode ser 
um fator agravante para o sofrimento desses pacientes.
A maior prevalência de enxaqueca e cefaleia do tipo ten-
sional entre os pacientes portadores de DMFP tem sido 
explicada pela integração de impulsos miofasciais, supra-
espinais e vasculares. Pontos-gatilho ativos ipsilat-
erais pode ser fator contribuinte, desencadeante ou per-
petuante, da enxaqueca através do contínuo bombardeio 
aferente de impulsos nociceptivos sobre o subnúcleo 
caudal do trato espinal trigeminal ativando o sistema 
trigeminovascular14. Na cefaleia do tipo tensional, a 
nocicepção é primariamente miofascial, mas o impulso 
vascular não pode ser desconsiderado, sendo que a fa-
cilitação supra-espinhal provavelmente possui um papel 
importante e algumas vezes até dominante15. Este modelo 

explica também porque alguns pacientes apresentam 
tanto migrânea quanto cefaleia do tipo tensional, ou 
porque alguns pacientes com cefaleia do tipo tensional 
relatam história de migrânea intermitente.
As bandas tensas nos pontos-gatilho do músculo tra-
pézio restringem o completo alongamento, resultando 
potencialmente em rotação limitada para o lado da dor 
e fl exão lateral do pescoço limitada. O músculo trapézio 
é um dos que mais comumente desenvolvem pontos-ga-
tilho, e as bandas tensas são discernidas com facilidade. 
Os pontos-gatilho são muito encontrados na porção mé-
dia do músculo trapézio superior, mas podem estar par-
ticularmente ativos no ângulo do pescoço e dos ombros. 
Quando pontos-gatilho são encontrados, os pacientes 
devem ser questionados sobre suas atividades físicas, 
estresses ou posturas corporais que resultem em sobre-
carga no trapézio.
Bandas tensas no músculo esternocleidomastóideo são 
comuns e frequentemente sensíveis. Elas podem ocorrer 
em uma ou ambas as porções do músculo, a esternal e a 
clavicular. Os pontos-gatilho da porção esternal referem para 
a fronte, enquanto os pontos-gatilho da porção clavicular 
referem para a região pós-auricular e para a orelha.
Pontos-gatilho nos músculos masseter e temporal são 
importantes porque estes são músculos posturais que 
ajudam no controle da posição mandibular. A cabeça 
sempre se move durante a mastigação e a fala, conectan-
do com cuidado o movimento e a posição da mandíbula 
e os músculos da mastigação. Portanto, a má posição da 
cabeça irá alterar as relações da articulação da mandíbu-
la, podendo provocar a dor nas estruturas articulares.
Quando ocorrem pontos-gatilho bilateralmente no mús-
culo esplênio da cabeça, eles produzem dor de cabeça ou 
sensação do tipo pressão. Unilateralmente, eles causam 
dor de cabeça ipsilateral do tipo enxaqueca.
Pontos-gatilho bilaterais nos semi-espinais da cabeça 
contribuem para dor de cabeça circunferencial, que é 
uma característica da cefaleia do tipo tensão. No entan-
to, esses músculos podem desenvolver pontos-gatilho 
unilateralmente, podendo ser a dor de cabeça unilateral 
e do tipo enxaqueca. O aprisionamento do nervo oc-
cipital maior pelo semi-espinal da cabeça e pela porção 
cervical do trapézio pode ocorrer quando pontos-gatilho 
causam compressão do nervo no momento de sua pas-
sagem através desses músculos. A compressão do nervo 
occipital maior ocorre mais frequentemente ao penetrar 
no músculo trapézio e, juntamente com os pontos-gatilho 
dos músculos suboccipitais, podem ser responsáveis pe-
los sintomas das cefaleias cervicogênicas.
Pontos-gatilho nos músculos da mastigação (masseter, 
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pterigóideo e temporal) e nos músculos relacionados das 
regiões posterior e anterior do pescoço e dos ombros re-
sultam em dor intensa localizada na região da ATM. A 
dor de cabeça do tipo enxaqueca pode ou não ocorrer.
A DMFP parece ser um problema clínico importante. 
Além da elevada prevalência, 57% dos pacientes com 
DMFP relataram a existência de sintomas por mais de 
seis meses, e a intensidade média de sua dor, como 
avaliada pela escala analógica visual, foi maior do que 
a intensidade de outras queixas de dor que trouxeram os 
pacientes do estudo para a consulta. Alguns pacientes do 
estudo podem ter tido a dor por períodos relativamente 
longos por causa de um fraco reconhecimento da DMFP. 
Esses pacientes, se não diagnosticada e tratada a DMFP, 
acabam se tornando um ônus para os serviços médicos e 
para as companhias de seguro.
O tratamento recomendado da DMFP inclui identifi car 
e corrigir os fatores perpetuantes, uso da terapia física 
e medicamentosa, programa de alongamento caseiro 
injeção e/ou agulhamento nos pontos-gatilho ou spray 
seguidos de alongamento, com continuação do trata-
mento em longo prazo2. A prevalência, a gravidade e a 
duração da DMFP observados neste estudo sugerem que 
esta pode ser uma causa importante de queixas regionais 
da dor nos pacientes que procuram uma clínica de dor.

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos no presente estudo, mostrando alta 
prevalência e gravidade da DMFP na população estudada 
e, principalmente nos pacientes com cefaleias primárias, 
sugerem que a DMFP pode ser uma causa importante 
de queixas da dor, merecendo ser bem reconhecida na 
prática geral da Medicina da dor. Portanto, a avaliação 
de triagem desta doença, por cirurgiões-dentistas, de-
veria ser considerada, proporcionando uma terapêutica 
mais abrangente e melhorando a qualidade de vida dos 
pacientes.
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Efeito do tratamento com reserpina sobre a dor aguda em ratos sub-
metidos ao teste da formalina modifi cado*
Effects of reserpin on acute pain in rats submitted to modified formalin test
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor é considerada 
o 5º sinal vital e apresenta diferentes intensidades e trata-
mentos. O objetivo deste estudo foi verifi car a utiliza-
ção da reserpina como ferramenta farmacológica para o 
estudo da modulação da dor aguda. 
MÉTODO: Os animais foram tratados com 3 doses de 
reserpina (5 mg/kg), por via oral, em intervalos de 3 dias 
e submetidos ao teste do labirinto em cruz elevado. As 
elevações da pata traseira foram contadas após a injeção 
de 50 μL de formalina a 2%, produzindo uma curva 
bifásica, em controles (n = 4) e tratados (n = 10). 
RESULTADOS: Nos animais tratados com reserpina, 
observou-se imobilidade, diarreia, alteração postural e 
maior permanência nos braços fechados do labirinto em 
cruz elevado, o que não foi observado nos controles. Os 
animais reserpinados apresentaram padrão de resposta 
inalterado na primeira fase e na fase intermediária do 
teste da formalina, o que permite sugerir que o fármaco 
não interfere com a transdução do sinal doloroso e tam-
pouco com a antinocicepção central, características das 
fases citadas. Entretanto, respostas divergentes na 2ª fase 
do teste da formalina foram observadas, sugerindo inter-

ferência com a resposta aos mediadores da infl amação 
aguda, ou com a modulação da sensibilização central. 
CONCLUSÃO: A reserpina parece não interferir com 
a transdução do sinal nociceptivo ou com o efeito an-
tinociceptivo central, mas com a resposta infl amatória 
aguda e/ou com a sensibilização central. Os resultados 
obtidos indicaram que pode ser útil no estudo da modu-
lação central da dor aguda, embora outros estudos sejam 
necessários para descrever os mecanismos envolvidos 
neste processo.
Descritores: Hiperalgesia, nocicepção, reserpina, ratos

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pain is con-
sidered the 5th vital sign and has different intensities 
and treatments. This study aimed at verifying the use 
of reserpin as pharmacological tool to study acute pain 
modulation.
METHOD: Animals were treated with 3 oral reserpin 
doses (5 mg/kg), in 3-day intervals and were submitted 
to elevated cruciform labyrinth test. Hind foot elevations 
were counted after injection of 50 μL of 2% formalin, 
producing a two-phase curve, in controls (n = 4) and 
treated (n = 10) animals.
RESULTS: Immobility, diarrhea, posture changes and 
larger permanence in closed arms of the elevated cruci-
form labyrinth were observed in animals treated with re-
serpin and were not observed in control animals. Animals 
receiving reserpin presented unchanged response pattern 
in the fi rst and intermediate phase of the formalin test, 
suggesting that the drug does not interfere with painful 
signal transduction or with central nociception, which are 
characteristics of the above-mentioned phases. However, 
divergent responses were observed in the 2nd formalin 
test phase, suggesting interference with response to acute 
infl ammation mediators or with central sensitization 
modulation.
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CONCLUSION: Reserpin does not seem to interfere with 
nociceptive signal transduction or with the central antinoci-
ceptive effect, but it seems to interfere with acute infl am-
matory response and / or with central sensitization. Our 
results indicate that it may be useful to study acute pain 
central modulation, however further studies are needed to 
describe the mechanisms involved in such process.
Keywords: Hyperalgesia, nociception, rats, reserpin.

INTRODUÇÃO

O fenômeno doloroso é um processo complexo, que 
envolve basicamente três sistemas: sensorial aferente, 
de reconhecimento e modulação. O sistema aferente é 
o responsável pela detecção, transdução e condução do 
estímulo doloroso até o sistema nervoso central (SNC), 
onde a informação é percebida, decodifi cada e é gerada 
uma resposta a ela. Deve-se ressaltar que o estímulo do-
loroso sofre interferências, tanto na periferia quanto no 
SNC, que promovem a modulação do sinal nervoso1. 
Os estímulos transduzidos pelos nociceptores ou re-
ceptores polimodais são conduzidos pelas fi bras C, 
amielínicas, com baixa velocidade de condução, respon-
sáveis pela transmissão do estímulo mecânico, térmico 
ou químico, que fazem a 1ª sinapse nas lâminas I, II do 
corno dorsal da medula. Nesta região, há intensa comu-
nicação intercelular, mediada pelos interneurônios, que 
se projetam para a lâmina V, também no corno dorsal. Al-
guns impulsos nociceptivos são transferidos diretamente 
pelos neurônios de segunda ordem ou por interneurônios, 
para as células do corno anterior e ântero-lateral onde 
estimulam neurônios somatomotores e pré-ganglionares 
simpáticos, provocando resposta autonômica refl exa. Os 
impulsos nociceptivos ascendem pelas colunas ântero-
laterais da medula, formando os feixes paleoespino-
talâmico e neoespinotalâmico2. 
Parte das fi bras do trato neoespinotalâmico faz sinapse 
nas áreas reticulares do tronco encefálico, mas a maioria 
segue trajeto até o tálamo. Os núcleos intralaminares do 
tálamo e as áreas reticulares do tronco encefálico são im-
portantes na elaboração de reações motoras e emocionais 
frente a uma agressão1. No tálamo ocorrem as sinapses 
com os neurônios de terceira ordem, que emitem seus 
axônios ao córtex somatossensorial, com somatização 
do estímulo, ou para o sistema límbico, local onde a dor 
adquire dimensão afetiva3. 
Sabe-se da existência de um sistema analgésico endógeno, 
que atua através de mecanismos inibitórios da transmis-
são do estímulo nociceptivo, não somente em segmentos 
medulares, mas também em níveis supraespinhais4. 

O sistema de modulação espinhal foi descrito por Melzack 
e Wall, em 1965, como teoria do portão. Trata-se de cir-
cuitos na substância gelatinosa, constituída pelas lâmi-
nas I, II e V do corno dorsal da medula, impedindo ou 
permitindo a entrada de impulsos dolorosos transmitidos 
desde as fi bras periféricas até o SNC. Neste sistema, o 
estímulo das fi bras grossas A beta, que trazem os estímu-
los discriminativos até o CPME, excita interneurônios 
na substância gelatinosa, com liberação de encefalinas, 
que são neurotransmissores inibitórios, e inibição da libera-
ção de substância P, um neurotransmissor excitatório, 
responsáveis pela transmissão do estímulo nociceptivo 
trazido da periferia pelas fi bras C ao segundo neurônio 
na medula espinhal, havendo assim bloqueio na trans-
missão do sinal doloroso5. 
O sistema supraespinhal, chamado de inibitório descen-
dente da dor, consiste principalmente em quatro partes do 
SNC interligadas: a) sistemas corticais e diencefálicos; b) 
substância cinzenta periaquedutal (PAG) e periventricular 
ricas em encefalinas e receptores opioides, que podem ser 
ativadas até mesmo pela estimulação elétrica; c) partes 
do bulbo rostroventral, especialmente o núcleo magno da 
rafe (NMR) e núcleos adjacentes que recebem impulsos 
excitatórios da PAG e que por sua vez enviam fi bras sero-
toninérgicas e noradrenérgicas, via funículo dorsolateral, 
que se projetam para o corno dorsal da medula e bulbo; 
d) corno dorsal bulbar e medular que recebem terminais 
de axônios no NMR e núcleos adjacentes6. As endorfi nas, 
encefalinas e dinorfi nas são os neurotransmissores 
liberados pelo sistema inibitório da dor, também conhe-
cido como sistema opioide endógeno.
As fi bras do sistema inibitório descendente terminam 
principalmente nas lâminas I, II e V da medula, onde ini-
bem neurônios nociceptivos, interneurônios e tratos as-
cendentes, incluindo o trato espinotalâmico, espinorre-
ticular e espinomesencefálico, utilizando principalmente 
serotonina e noradrenalina como neurotransmissores. 
Outro importante grupo de fi bras, incluído na formação 
do sistema analgésico endógeno, são os neurônios nora-
drenérgicos originários no locus ceruleus do bulbo e o 
sistema colinérgico central, projetando-se nas lâminas I, 
II e X do CPME, atuando via receptores alfa-2, mediante a 
liberação de GABA e glicina, ou indiretamente, através 
de vias serotoninérgicas7. 
A reserpina é um fármaco ativo por via oral, com grande 
período de latência devido à inativação irreversível dos 
grânulos armazenadores de catecolaminas 8. Atualmente, 
a utilização como anti-hipertensivo se restringe aos 
países pobres. O fármaco atua bloqueando a capacidade 
de captação e armazenamento de aminas nas vesículas 
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transmissoras aminérgicas, interferindo no mecanismo 
de captação que depende de magnésio (Mg++) e adenosi-
na trifosfato (ATP). Este efeito ocorre em todo o corpo, 
levando à depleção de noradrenalina, dopamina e sero-
tonina em neurônios tanto centrais quanto periféricos. 
Essa depleção de neurotransmissores pode causar desde 
sedação à depressão grave e sintomas parkinsonianos, 
estes últimos pela depleção de dopamina. Já o efeito ini-
bidor sobre o sistema nervoso simpático, causado pela 
redução da liberação de noradrenalina, promove vasodi-
latação, com um efeito anti-hipertensivo e sintomas coli-
nérgicos pela atuação do sistema nervoso parassimpático, 
como diarreia, congestão nasal, bradicardia, hipotensão 
postural, entre outros9. 
O objetivo deste estudo foi a utilização da reserpina 
como ferramenta farmacológica para o estudo da modu-
lação da dor aguda em ratos submetidos ao teste da for-
malina modifi cado. 

MÉTODO

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Experimentação 
Animal da Universidade de Taubaté (UNITAU) (CEEA/
UNITAU 002/2009), realizou-se este estudo utilizando-se 
14 ratos Wistar machos, pesando entre 300 e 350 g, for-
necidos pelo Biotério da UNITAU e mantidos em número 
de cinco animais por compartimento no laboratório de Far-
macologia da UNITAU, onde permaneceram por pelo me-
nos 15 dias antes do início do experimento para adequada 
adaptação, sendo permitido o acesso à ração balanceada 
comercial e água ad libitum. A luminosidade foi controlada 
com ciclo claro-escuro de 12 horas e a temperatura ambi-
ente variou de 22 ± 3° C (19 a 25° C).
Para realização dos procedimentos experimentais foram 
obedecidas as Normas Éticas da International Associa-
tion for Study of Pain (IASP), que regulam experimen-
tos realizados em animais (Commitee for Research and 
Ethical Issues of the IASP, 1983). Somente animais com 
aspecto sadio foram utilizados na pesquisa.
Os animais foram aleatoriamente divididos em 2 gru-
pos, de acordo com o tratamento farmacológico:
Grupo Controle (GC) – sem tratamento (n = 4).
Grupo Reserpina - os animais foram tratados com 5 
mg.kg-1 de reserpina, por via oral, em 3 doses, com in-
tervalo de três dias entre cada dose (n = 10).
A reserpina foi escolhida porque depleta catecolaminas e 
serotonina dos terminais axônicos centrais e periféricos9.
Os animais tratados com reserpina eram submetidos ao 
teste do labirinto em cruz elevado, para avaliar o com-
portamento, antes e após o tratamento com o fármaco. 

Todos os animais, tratados e controles, foram submeti-
dos ao teste da formalina modifi cado. 

Teste da formalina modifi cado
Antes do procedimento o animal era colocado em uma 
câmara de vidro de 30 x 30 x 30 cm, por 15 minutos, para 
ambientalização ao local de estudo. Atrás da câmara foi 
colocado um espelho, em ângulo de 45°, para facilitar a 
visualização das elevações de patas em todas as direções. 
O teste consistiu na injeção de 50 μL da solução de forma-
lina, na concentração de 2% no dorso da pata traseira dos 
ratos produzindo resposta nociceptiva bifásica. A primeira 
fase é observada durante os primeiros 5 min após a injeção 
e a segunda fase, iniciada após 15 min e se estendeu por 
40 a 50 min. A primeira fase é interpretada como devido 
à ativação aguda dos nociceptores periféricos, enquanto a 
segunda como resultante da resposta infl amatória aguda 
ou pela sensibilização central. O período entre as duas 
fases da resposta nociceptiva era identifi cado como fase 
de inatividade, sobre a qual é atribuído o envolvimento de 
um mecanismo antinociceptivo central10. 
Todas as elevações da pata não relacionadas à marcha 
eram consideradas, independente do tempo em que a 
mesma permaneceu elevada. A contagem era realizada 
continuamente durante período de 60 min e a cada 5 min 
era anotado o número parcial de elevações.

Exposição ao labirinto em cruz elevado (LCE)
O LCE é constituído de dois braços abertos e opostos (50 
x 10 cm cada um), e outros dois braços opostos do mes-
mo tamanho fechados com paredes laterais de 50 cm de 
altura. Os braços abertos e fechados, elevados 50 cm do 
solo, cruzando-se perpendicularmente e formando uma 
cruz, delimitada por uma área central de 10 x 10 cm. O 
labirinto foi colocado em uma sala com isolamento acús-
tico parcial, iluminado por luz natural através de janelas 
tipo basculante, na parte superior da parede11 (Figura 1).
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Figura 1 – Labirinto em cruz elevado, construído de acordo com 
as especifi cações de Pelow e col.11



As sessões experimentais foram monitoradas por 
uma única pessoa que anotou os parâmetros com-
portamentais dos animais em fichas padronizadas e 
individualizadas para cada grupo experimental. 
A exposição ao LCE permite avaliar alterações 
comportamentais nos animais. O LCE coloca os 
animais em estado de alerta, pois estes tendem 
a apresentar medo de altura e de espaços aber-
tos, em contraponto ao desejo de exploração. 
Assim, a depleção de aminas biogênicas indu-
ziu comportamento característico de depressão, 
aumentando a permanência nos braços fechados 
ou imobilidade, permitindo avaliar de maneira 
indireta a eficiência do tratamento com reser-
pina.

Análise estatística
Para análise estatística dos resultados obtidos, ini-
cialmente foi utilizada Análise de Variância para 
amostras independentes, seguida do teste de Bon-
ferroni. Adotou-se o nível de significância menor 
que 5% (p < 0,05). 

RESULTADOS

Os animais foram tratados com 3 doses de reserpina 
(5 mg/kg), por via oral, em intervalos de 3 dias. An-
tes e após o tratamento, foram submetidos ao teste 
do labirinto em cruz elevado e, selecionados para o 
teste da formalina modificado apenas aqueles que 
apresentaram mais que três minutos de imobilidade 
no aparato.
Os testes foram aplicados observando-se o mesmo 
horário e temperatura (22º C), nos animais tratados 
com reserpina (n = 10) e controles (n = 04). Além da 
imobilidade apresentada pelos animais tratados com 
reserpina, observou-se diarreia, alteração postural e 
maior permanência nos braços fechados do labirinto 
em cruz elevado, o que não foi observado nos 
controles. 
Os animais reserpinados apresentaram padrão de 
resposta inalterado na primeira fase e na fase inter-
mediária do teste da formalina.
Entretanto, quando a segunda fase do teste da 
formalina foi analisado, evidenciaram-se dois 
padrões distintos de resposta à aplicação de for-
malina: seis animais mostraram-se mais respon-
sivos e quatro animais apresentaram resposta inal-
terada em comparação com os animais controle 
(Gráfico 1).

DISCUSSÃO

As alterações decorrentes da administração de reserpina 
nos animais como diarreia, ocorreram provavelmente 
pela redução da liberação de noradrenalina, com exacer-
bação do sistema nervoso parassimpático; a alteração 
postural pode ser decorrente da depleção central de do-
pamina9. 
O uso da reserpina promoveu alterações de comportamen-
tos dos animais no teste do labirinto em cruz elevado, no 
qual os animais apresentaram imobilidade, diminuição 
do tempo de exploração e aumento da permanência nos 
braços fechados, compatíveis com quadros de ansiedade 
e depressão. Estas alterações podem ter sido provocadas 
pela diminuição da disponibilidade da serotonina e da 
noradrenalina no SNC, e estão de acordo com a literatura11.
No teste da formalina, a 1ª fase se deve à ativação de 
nociceptores e a fase intermediária, à ativação da via 
descendente inibitória da dor, sugerindo mecanismo 
antinociceptivo central10. Os resultados obtidos neste 
experimento permitem sugerir que, aparentemente, a 
depleção de noradrenalina, serotonina e dopamina não 
interferem com a transdução do sinal doloroso e tam-
pouco com a antinocicepção central, características das 
fases descritas.
Entretanto, apesar do aumento da imobilidade observada 
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Gráfi co 1 - Efeito do tratamento com reserpina (5 mg/kg), por 
via oral. Controle (n = 04), animais sem tratamento. Responsivos: 
animais tratados com reserpina com maior resposta ao teste da 
formalina modifi cado (n = 6). Não responsivos: animais tratados 
com reserpina e menos responsivos ao teste da formalina (n = 4).
* p < 0,05 em comparação com os controles.
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em todos os animais após o tratamento com reserpina, 
encontraram-se respostas divergentes na 2ª fase do teste 
da formalina, em doses equivalentes e pela mesma via 
de administração, sugerindo interferência com a resposta 
aos mediadores da infl amação aguda ou com a modula-
ção da sensibilização central. Alguns animais se mostra-
ram mais responsivos à reserpina, enquanto outros se 
comportaram de maneira semelhante aos controles.
No controle motor estão envolvidos os tratos córtico-
espinhal, rubro espinhal, tronco encefálico, cerebelo e 
núcleos da base, além de áreas de associação frontais e 
pré-frontais e os neurotransmissores: acetilcolina, dopamina, 
GABA e noradrenalina. Estes tratos se projetam para a 
área ventral da medula, onde está localizado o corpo ce-
lular do motoneurônio alfa. Os sistemas difusos de neu-
rotransmissores do SNC, noradrenérgico, serotoninérgi-
co e dopaminérgico, estão envolvidos no controle motor 
e também na resposta à dor, sendo a modulação fi nal da 
via eferente da dor no corno dorsal da medula 1-7. A eleva-
ção da pata poderia ser considerada refl exo medular de 
retirada, envolvendo a porção dorsal e ventral da medula 
espinhal. O tratamento com reserpina alterou, provavel-
mente, os níveis de noradrenalina e de serotonina no en-
céfalo e, consequentemente, as projeções corticais dorsais 
e ventrais para a medula, envolvidas respectivamente, na 
somestesia e na contração muscular. Embora as alte-
rações nas concentrações periféricas de neurotransmis-
sores não possam ser descartadas, a maior inibição do 
movimento não estaria necessariamente relacionada 
diretamente com a resposta ao estímulo nociceptivo, o 
que poderia explicar a divergência de sensibilidade ao 
teste da formalina modifi cado observada nos animais 
tratados com reserpina. 
Como os limiares de percepção dolorosa são diferentes 
entre os indivíduos, estes podem apresentar respostas di-
vergentes frente ao mesmo estímulo, que neste estudo foi 
o teste da formalina. Isto foi o que se pôde observar após 
encontrar dois grupos de animais com respostas divergen-
tes após a utilização da reserpina, conforme já descrito.
Assim, a dor é um fenômeno neurobiológico muito mais 
complexo que a depressão e a ansiedade, com uma di-
versidade de fatores neuroquímicos envolvidos, que in-
teragem com os sistemas aferentes e de modulação da 
nocicepção, o que corrobora o proposto por Sawynok, 
Esser e Reid12.
A variabilidade na sensibilidade álgica foi demonstrada, 
em relatos na literatura, por meio de testes simples como 
a algometria ou algesimetria, que avaliam a capacidade 
de percepção e tolerância dolorosa, quantifi cando os 
limiares de percepção dolorosa a partir da estimulação 

mecânica de pontos específi cos. Com estes testes, demonstrou-
se a variação intraindividual (valores diferentes, em um 
mesmo indivíduo, em momentos diferentes) e interin-
dividual (valores diferentes, obtidos em diferentes indi-
víduos num mesmo momento) que podem ser justifi ca-
dos pela variabilidade nociceptiva fi siológica intrínseca 
e temporária de cada indivíduo. Segundo Piovesan e col. 
“a captação do estímulo pelos nociceptores é apenas 
um evento que, pode produzir sensibilidade, controlada 
ou não, diretamente relacionada com os controles exci-
tatórios e inibitórios superiores”13.
A variabilidade individual na sensibilidade dolorosa, na 
responsividade aos fármacos analgésicos e no risco de 
desenvolvimento de dor crônica pode ser parcialmente 
explicada pelos fatores genéticos associados aos sistemas 
endógenos de modulação da dor, que são dependentes 
basicamente da noradrenalina, serotonina, dopamina e 
dos opióides endógenos14. Mutações de qualquer gene 
relevante no processamento da dor podem produzir res-
posta dolorosa ou resposta alterada à dor, através de um 
grupo de genes polimórfi cos, que podem explicar tanto a 
variabilidade numa faixa normal de sensibilidade quanto 
predispor às condições anormais de dor, tanto hipo quan-
to hiperalgesia15.

CONCLUSÃO

O tratamento com reserpina parece não interferir com 
a transdução do sinal nociceptivo ou com o efeito anti-
nociceptivo central, mas parece interferir com a resposta 
infl amatória aguda e/ou com a sensibilização central. Os 
resultados obtidos indicam que este fármaco pode ser 
útil no estudo da modulação central da dor aguda, em-
bora outros estudos sejam necessários para descrever os 
mecanismos envolvidos neste processo.
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Aplicação do diodo emissor de luz infravermelha no tratamento da dor 
fi bromiálgica*
Infrared light-emitting diode to treat fibromyalgia
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A síndrome da fi -
bromialgia caracteriza-se por rigidez e dores no sistema 
musculoesquelético com múltiplos pontos dolorosos, 
acompanhadas por disfunções orgânicas e sintomas 
subjetivos, porém sua etiologia ainda é desconhecida. 
As intervenções propostas para tratar a dor podem ser 
farmacológicas e não farmacológicas, como massagem, 
hidroterapia, acupuntura e terapia com luz. O objetivo 
deste estudo foi verifi car o efeito do diodo emissor de 
luz infravermelha como tratamento coadjuvante na dor 
crônica em pacientes portadores de fi bromialgia. 
MÉTODO: Foram incluídos quatro pacientes com diagnós-
tico de fi bromialgia, que não estavam utilizando medi-
camentos fotossensibilizantes. Os dados sócio-demográ-
fi cos e clínicos foram coletados na primeira consulta, 
sendo feita a avaliação de dor com o “Questionário de 
dor de McGill” e o Fibromyalgia Impact Questionnaire, 
permitindo a avaliação do impacto da fi bromialgia, nas 

atividades da vida diária. As pacientes foram submetidas 
à aplicação do diodo emissor de luz (LED) no compri-
mento de onda de 850 nm, nas regiões dolorosas e no 
ponto de acupuntura C7, duas vezes por semana, durante 
quatro semanas, totalizando oito sessões. A avaliação da 
dor foi feita pela escala analógica visual antes e após a 
aplicação da LED no fi nal do tratamento as pacientes 
preencheram a escala de avaliação de satisfação. 
RESULTADOS: O início da dor fi bromiálgica variou 
entre 1 e 12 anos e a intensidade foi moderada a insupor-
tável, sendo que metade das pacientes obteve ótimo re-
sultado, com a diminuição da dor fi bromiálgica em 60%. 
As pacientes apresentavam entre 4 e 14 regiões dolorosas 
e todas as pacientes tiveram resultado favorável quanto 
à redução do número de regiões, cuja melhora variou de 
45,5% a 85,7%. O escore avaliativo de satisfação mais 
escolhido foi a opção satisfeitíssima.
CONCLUSÃO: Todas as pacientes apresentaram di-
minuição da dor após as aplicações da luz infravermelha, 
com redução das regiões dolorosas. 
Descritores: Diodo, dor, fi bromialgia, laser.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Fibromyalgia 
syndrome is characterized by musculoskeletal stiffness 
and pain with multiple painful points, followed by or-
ganic dysfunctions and subjective symptoms, however 
its etiology is still unknown. Interventions proposed to 
manage pain may be pharmacological and non-pharma-
cological, such as massage, hydrotherapy, acupuncture 
and light therapy. This study aimed at observing the effect 
of infrared light-emitting diode as coadjuvant treatment 
for chronic pain in fi bromyalgia patients.
METHOD: Participated in this study four fi bromyal-
gia patients who were not under photosensitizing drugs. 
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Socio-demographic and clinical data were collected 
during the fi rst visit. Pain was evaluated by the McGill 
Pain Questionnaire and the Fibromyalgia Impact Ques-
tionnaire, to evaluate the impact of fi bromyalgia in their 
daily activities. Patients were submitted to light-emitting 
diode with 850nm wavelength at painful regions and 
acupuncture point C7, twice a week, during four weeks, 
in a total of eight sessions. Pain was evaluated by the vi-
sual analog scale before and after LED application, and 
at treatment completion patients fi lled the satisfaction 
evaluation scale.
RESULTS: Fibromyalgic pain onset has varied between 
1 and 12 years and intensity was moderate to unbearable. 
Half the patients had excellent result with decrease of 
fi bromyalgic pain in 60%. Patients presented between 4 
and 14 painful regions and all patients had favorable re-
sult with regard to decreasing the number of regions, the 
improvement of which has varied from 45.5% to 85.7%. 
Most common satisfaction evaluation score was the 
option “very very happy”.
CONCLUSION: All patients had pain improvement af-
ter infrared light applications, with decreased number of 
painful regions. 
Keywords: Diode, fi bromyalgia, laser, pain.

INTRODUÇÃO

A síndrome da fi bromialgia (SFM) caracteriza-se por 
rigidez e dores no sistema musculoesquelético de inten-
sidade variada e difusa com múltiplos pontos dolorosos 
(tender points). Essas dores são acompanhadas por dis-
funções orgânicas e sintomas subjetivos, porém sua 
etiologia ainda é desconhecida, parece ser uma forma de 
reumatismo crônico, mas não infl amatória1.
Compromete entre 2% e 16% da população mundial, 
principalmente os indivíduos entre 20 e 50 anos e do sexo 
feminino, pois nove em cada 10 pacientes são mulheres2. 
A maioria apresenta contraturas musculares matinais, 
debilidade intensa e incapacidade, fadiga persistente no 
decorrer do dia, rigidez nas extremidades superiores e in-
feriores, alterações de ritmo intestinal, sintomas de sono 
não reparador, episódios depressivos acompanhados 
de crise de ansiedade, incontinência urinária, cefaleia, 
movimentos anormais nas extremidades, difi culdade de 
concentração, perda de memória, aumento da sensibili-
dade tátil, alterações da visão e dores que pioram com 
esforços físicos1.
As intervenções propostas para os pacientes com dor 
podem ser farmacológicas e não farmacológicas, como 
massagem, hidroterapia, acupuntura e terapia com luz, 

sendo esta uma das terapias coadjuvantes utilizadas nas 
intervenções terapêuticas não invasivas de enfermagem é 
a terapia de baixa intensidade óptica com o laser de baixa 
potencia (LPB) ou o diodo emissor de luz (LED)3. 
LED é a sigla em inglês para Light Emiting Diode, ou 
seja, diodo emissor de luz consistindo num diodo, jun-
ção P-N, emitindo luz ao ser energizado. Os LED, ao 
contrário dos LBP, apresentam ausência de coerência e 
colimação, porém, apresentam efeitos biológicos semelhantes 
pelo fato de serem absorvidos pelos cromóforos teciduais, 
a luz emitida é monocromática e a cor varia conforme o 
cristal do meio interno3.
Nesta terapia a luz que penetra nos tecidos é absorvida 
pelos cromóforos causando o aumento do metabolismo 
celular e liberação de substâncias álgicas, tais como: 
histamina, serotonina, bradicinina e prostaglandinas, 
resultando em ação analgésica e anti-infl amatória, pela 
produção de beta-endorfi nas e controle da produção de 
prostaglandinas; portanto, pode acarretar a diminuição 
da intensidade da dor e até causar analgesia3-5. As ações 
descritas visando a melhoria do quadro álgico em porta-
dores de fi bromialgia justifi cam o presente estudo, cujo 
objetivo foi verifi car o efeito do LED como tratamento 
coadjuvante no alívio da dor em pacientes portadores de 
fi bromialgia. 

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, experimental com abor-
dagem quantitativa, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Vale do Paraíba (UNIVAP), 
conforme o protocolo n° H275/2008. Foram incluídos 
apos assinatura do Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido (TCLE), seguindo-se os preceitos éticos da 
Resolução nº 196/96, quatro pacientes com diagnóstico 
fi rmado de fi bromialgia e que não estavam utilizando 
medicamentos fotossensibilizantes. 
Os atendimentos foram realizados nos consultórios de 
Enfermagem do Centro de Práticas Supervisionadas 
(CPS) da Faculdade de Ciência da Saúde (FCS) da UNIVAP. 
Os dados sócio-demográfi cos e clínicos foram coletados 
na primeira consulta de enfermagem, sendo feita a avalia-
ção de dor com o Questionário de Dor de McGill e o 
Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), com a versão 
brasileira validada6, permitindo a avaliação do impacto 
da SFM por meio de questões relativas às atividades 
da vida diária (AVD), divididas em 10 componentes: 
capacidade funcional, bem-estar, faltas e difi culdades 
no trabalho, dor, fadiga, sono, rigidez, ansiedade e de-
pressão7. As pacientes foram submetidas à duas aplica-
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ções do LED por semana, nas regiões dolorosas e no 
ponto de acupuntura C7, durante 4 semanas, totalizando 
8 sessões. 
Antes e após a aplicação do LED foi feita a avaliação da 
intensidade da dor pela escala analógica visual (EAV). 
No fi nal do tratamento, as pacientes preencheram a es-
cala de grau de satisfação (EGS) composta pelos 5 itens: 
insatisfeito, pouco satisfeito, satisfeito, muito satisfeito 
e satisfeitíssimo. 
O equipamento utilizado foi o Fisio Led produzido pela 
MM Optic, com registro na Anvisa de nº 8005142003, 
no comprimento de onda 850 nm, infravermelho próxi-
mo, por ser o mais indicado para o alívio da dor. A pon-
teira de acrílico reta foi protegida com fi lme de poli-
cloreto de vinila 8. Este equipamento foi previamente 
avaliado quanto à sua potência, por meio de um medidor 
de potência do feixe laser Melles Griot, no Centro de 
Laserterapia e Fotobiologia do Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento da UNIVAP. 
As pacientes e os enfermeiros utilizaram óculos de pro-
teção para este comprimento de onda, óculos com lente 
verde escuro para a paciente e verde claro para o enfer-
meiro. Nestas aplicações, utilizou-se a técnica pontual 
com contato perpendicular à pele, contínuo, com poten-
cia P = 0,229 W e área de secção do feixe S = 0,5 cm², 
com tempo de aplicação t de 7 segundos por ponto, es-
paço de 2,0 cm entre os pontos da região a serem tratados 
e densidade de energia DE = 3,2 J/cm², a fi m de obter 
o efeito antiálgico desejado 3,5 e calcular o Spatial 
Average Energy Fluence (SAEF) 9 para cada região. 
O SAEF é a relação existente entre a energia total for-
necida pelo emissor laser e as áreas totais de tratamen-
to, cuja fórmula é: unidade utilizada é SAEF = P(W). 
t (s). n/A(cm²), onde P = Potencia em Watts t (tempo 
irradiado por ponto em segundos), n (número de apli-
cações pontuais), A (Área (total da ferida a ser tratada 
em cm²) P (Potencia) x t (tempo irradiado por ponto) = 
E (Energia J/cm2), sendo a dose máxima do SAEF=20 J/
cm² 9. Utiliza-se, principalmente, quando tratamos áreas 
anatômicas como feixes musculares, articulações, entre 
outras, já que a energia foi aplicada em uma série de 
pontos. A distância entre os pontos não deve exceder 
1,5 ou 2,0 cm.
SAEF = P (W) x t (s) x n 
          A (cm²)

RESULTADOS

A amostra foi constituída por 4 mulheres, com idade en-
tre 45 e 59 anos, duas casadas, uma viúva e uma sepa-

rada, sendo que três tinham peso normal e uma apre-
sentava sobrepeso, apenas uma era tabagista e nenhuma 
etilista. Uma das pacientes tinha Diabetes Mellitus, 
hipotireoidismo e colesterol elevado e outra faz uso de 
antidepressivos.
O início da dor fi bromiálgica variou entre 1 e 12 anos. 
Quanto a intensidade 25% das pacientes referiram dor 
moderada, 50% dor intensa e 25% dor insuportável. 
Quanto à qualidade de vida, o sono e a movimentação 
eram muito afetados em todas as pacientes, e a deam-
bulação muito afetada em três das pacientes. A ativi-
dade estava totalmente afetada em duas das pacientes 
e muito afetada nas outras duas pacientes obrigando-as 
a diminuíram suas atividades físicas. O apetite estava 
muito afetado em metade das pacientes, enquanto que o 
humor, as emoções e a capacidade de concentração es-
tavam muito afetados em todas. Uma das pacientes faz 
fi sioterapia e as outras fazem hidroterapia duas vezes 
por semana, sendo que uma delas também se submete a 
acupuntura duas vezes por semana.
A avaliação da dor pelo questionário de McGill per-
mitiu evidenciar que os descritores selecionados pelas 
pacientes contemplam todas as categorias. Na categoria 
sensitivos, a maioria das pacientes escolheu os descri-
tores latejante, pontada, fi sgada, queimação, ferroada, 
doída e sensível e metade escolheram agulhadas e fi nas. 
Na categoria afetivos todas as pacientes escolheram os 
descritores exaustiva, sufocante e, a maioria escolheu os 
descritores apavorante, atormentadora e enlouquecedora. 
Na categoria avaliativos a maioria escolheu o descritor des-
gastante, e na categoria miscelânea a maioria escolheu 
os descritores irradiante, repuxante e gelada, enquanto 
que metade escolheu o descritor torturante.
O questionário do impacto da fi bromialgia (Tabela 1) 
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Alterações Relatadas
Capacidade funcional
Bem-estar
Faltas no trabalho
Difi culdades no trabalho
Dor
Fadiga
Sono
Rigidez
Ansiedade 
Depressão

Média total

Média
12,00
4,00
2,75
6,75
6,75
6,75
4,75
5,25
5,75
4,25
59,0

Tabela 1 – Descrição das alterações relatadas baseadas no Fibro-
myalgia Impact Questionnaire 



apresentou média geral de 59% sendo que a alteração da 
capacidade funcional (12%), as difi culdades no trabalho 
(6,75%), a dor (6,75%) e a fadiga (6,75%) apresentaram 
os maiores escores, tendo infl uenciado de modo impor-
tante o escore fi nal. O escore falta no trabalho foi o com-
ponente que menos contribuiu para o escore fi nal, pelo 
fato que metade das pacientes trabalhava apesar da dor 
e de suas de difi culdades, por ser o único meio de so-
brevivência e não terem à disposição outra pessoa para 
realizar as atividades domésticas.
O gráfi co 1 mostra que metade das pacientes obteve 
ótimo resultado, com a diminuição da dor fi bromiálgica 
em 60%. Uma paciente obteve um resultado considerado 
bom com diminuição da dor em 50% e apenas uma paciente 
teve resultado considerado razoável com diminuição da 
dor em 35%. 

Todas as pacientes apresentavam dor em diversas regiões 
do corpo, especialmente nas regiões deltoideana, clavicu-
lar, escapular, braços e antebraços, face anterior das 
mãos, cervical, ilíaca, glútea, metade superior e lateral 
das coxas, anterior das pernas, patelar e maleolar, sendo 
que muitas das regiões englobavam os tender points.

O gráfi co 2 permite verifi car que todas as pacientes tiveram 
resultado favorável quanto à redução do número de 
regiões dolorosas. Em uma das pacientes as aplicações 
iniciaram em 11 regiões e terminaram em apenas cinco 
regiões, resultando uma melhora de 45,5%. Em outra no 
inicio as aplicações eram em nove regiões e no fi m do 
tratamento reduziu para apenas três regiões, com uma 
melhora de 66,7%. Em uma das pacientes a redução foi 
de 85,7%, uma vez que no inicio eram 14 regiões e no 
fi nal do tratamento eram apenas as regiões que necessi-
tavam de aplicação do LED e a outra paciente teve 75% 
de melhora. O escore da EGS mais escolhido pelas pa-
cientes foi a opção satisfeitíssima.

DISCUSSÃO

O tratamento da SFM é difícil devido à difi culdade de 
diagnóstico, pois a confi rmação da doença pode ser di-
fi cultada pelo fato de não haver alterações laboratoriais 
específi cas10 e ao desconhecimento de sua etiologia. 
As intervenções terapêuticas propostas para o trata-
mento dos pacientes portadores da SFM podem ser far-
macológicas e não farmacológicas, incluindo nestas a 
massagem, hidroterapia, acupuntura e terapia com luz, 
sendo esta uma das terapias coadjuvantes que têm sido 
utilizadas nas intervenções terapêuticas não invasivas 
de enfermagem. 
A avaliação das pacientes usando o questionário de dor 
de McGill durante a consulta de enfermagem como parte 
da Sistematização da Assistência de Enfermagem é im-
portante e necessária para propiciar uma avaliação rigo-
rosa do paciente, pois esse questionário permite verifi car 
de maneira global o desconforto sentido pelos pacientes, 
sendo considerado um instrumento útil para avaliar, de 
forma adequada, a qualidade e intensidade da dor nos 
pacientes com fi bromialgia11, e permitiu constatar que 
os descritores selecionados pelas pacientes contem-
plaram todas as categorias, pois a maioria das pacientes 
escolheu os descritores: latejante, pontada, fi sgada, 
queimação, ferroada, doída e sensível para a categoria 
sensitivos, exaustiva, sufocante, apavorante, atormenta-
dora e enlouquecedora na categoria afetivos, o descri-
tor desgastante na categoria avaliativos e os descritores 
irradiante, repuxante, gelada e torturante na categoria 
miscelânea, dados coincidentes com os de outro estudo 
que chama a atenção para o fato dos portadores da SFM 
escolherem grande número destes descritores para 
caracterizar sua dor11.
A escolha de grande número de descritores pelas pa-
cientes para caracterizar a dor por elas sentida talvez 
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Gráfi co 1 - Média geral da intensidade de dor avaliada pela escala 
analógica visual antes e após o tratamento com o diodo emissor 
de luz. 

Gráfi co 2 - Média das regiões dolorosas no inicio e no fi nal do 
tratamento com o diodo emissor de luz. 
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seja explicada pelo fato de que a sintomatologia dolo-
rosa geralmente ocorre de forma espontânea, simétrica 
e no sentido crânio-caudal, apontando para uma ori-
gem nervosa central7. As explicações fi siopatológicas 
da SFM relacionam-se, principalmente, aos sistemas 
músculo-esquelético, neuroendócrino e psicológico, e 
a nocicepção alterada acarreta uma amplifi cação dos 
sinais aferentes que chegam ao sistema nervoso central, 
advindos de áreas anatomicamente normais7.
O questionário do impacto da fi bromialgia (Tabela 1) 
apresentou uma média geral de 59% sendo que a alte-
ração da capacidade funcional (12%), as difi culdades 
no trabalho (6,75%), a dor (6,75%) e a fadiga (6,75%) 
apresentaram os maiores escores, tendo infl uenciado de 
modo importante o escore fi nal. Esses dados são semelhantes 
aos resultados de outro estudo7, cuja média foi de 58,1%, 
relatando que um escore de 70% é considerado alto. O 
escore falta no trabalho foi o componente que menos 
contribuiu para o escore fi nal, pelo fato que metade das 
pacientes trabalhava apesar da dor e de suas de difi cul-
dades, por ser o único meio de sobrevivência e não terem 
á disposição outra pessoa para realizar as atividades do-
mésticas. 
Os estudos relatam que a fi bromialgia é uma doença que 
acomete principalmente mulheres, sendo que a faixa 
etária mais comum de seu aparecimento é de 40 a 55 
anos11,12, o que está de acordo com os resultados deste 
estudo. O tabagismo tem sido associado à maior intensi-
dade de dor, medida pela escala analógica visual (EAV) 
e o componente dor da FIQ13, porém neste estudo o ta-
bagismo não foi associado a um maior número de pon-
tos sensíveis. Um sintoma frequente em pacientes com 
excesso de peso é a dor articular, por acarretar sobre-
carga aos ossos e às articulações14, que pode agravar o 
quadro doloroso da SFM, porém este fato não apresen-
tou relevância no presente estudo. 
Todas as pacientes relataram movimentação afetada, o 
que causa uma intolerância à atividade física e, algumas 
vezes, impede maior habilidade para o trabalho e para a 
execução de atividades funcionais11 e explica porque o 
paciente fi bromiálgico geralmente apresenta difi culdade 
para trabalhar e para desempenhar as AVD, o que inter-
fere de modo importante na qualidade de vida12.
Neste estudo verifi cou-se que o início da SFM variou 
entre 1 e 12 anos e que as pacientes além do tratamento 
medicamentoso faziam tratamento não farmacológico 
com fi sioterapia, hidroterapia e acupuntura. Porém ape-
sar do tratamento a intensidade da dor era intensa ou in-
suportável para a maioria das pacientes e a qualidade de 
vida, o sono e a movimentação eram muito afetados em 

todas as pacientes. A deambulação estava muito afetada 
na maioria das pacientes e todas apresentavam diminuição 
de suas atividades físicas com humor, emoções e capaci-
dade de concentração muito afetada. O tratamento medi-
camentoso isolado não parece ser sufi ciente para o con-
trole e redução dos sintomas da SFM, sendo necessárias 
outras formas de intervenção terapêutica7, devido ao fato 
da SFM ser de etiologia ainda desconhecida e com sin-
tomas complexos, fato evidenciado nesta pesquisa, pois 
todas as pacientes utilizavam outros recursos.
O tratamento durante 4 semanas com a aplicação de 8 ses-
sões do LED nas regiões dolorosas e no ponto de acupun-
tura C7 foi efi caz em todas as pacientes uma vez que a 
análise do gráfi co 1 mostra que na maioria das pacientes a 
diminuição da dor foi superior a 35%, chegando a 60% na 
metade delas, pois todas as pacientes afi rmaram que a dor 
era constante, variando de intensa até insuportável mesmo 
utilizando medicamentos para tratar a dor e a hidroterapia 
que promove o relaxamento muscular pela redução da ten-
são, a diminuição dos espasmos musculares e a redução 
da sensibilidade à dor15,16.
A fi bromialgia caracteriza-se por dor muscular intensa 
e difusa em diversas regiões do corpo, por no mínimo 
três meses de duração, associada à maior sensibilidade 
dolorosa em pelo menos 11 dos 18 pontos dolorosos es-
pecífi cos, os denominados tender points, localizados na 
zona de inserção muscular e avaliados por digito pressão 
17, e o gráfi co 2 permite verifi car que todas as pacientes 
tiveram resultado favorável com o tratamento com o 
LED, uma vez que tiveram redução de 45,5% a 85,7% 
no número de regiões dolorosas, e todas as pacientes se 
mostraram satisfeitíssimas com o tratamento.
O LED foi aplicado nas regiões dolorosas e no ponto C7 
(coração 7). O ponto C7 do meridiano do coração foi uti-
lizado neste estudo porque os estudos têm demonstrado 
que a acupuntura produz o reequilíbrio energético dos 
meridianos e possui efeitos neurobiológicos que pro-
movem a diminuição drástica dos sintomas álgicos nos 
casos de dores crônicas por interferirem sobre os neu-
rotransmissores relacionados com a dor e a depressão 
e restabelecendo precocemente as atividades18,19 qualifi -
cando-a como adequada para o tratamento da dor crônica 
e “a efi cácia do tratamento analgésico da acupuntura se 
deve a liberação de opióides endógenos”18. O ponto C7 é 
considerado o portão do espírito, pois protege e acalma 
o coração, pacifi ca o espírito melhorando a depressão e 
o medo20. 
Embora o número de pacientes incluídas neste estudo 
seja pequeno os resultados obtidos pela aplicação de 
terapêutica não invasiva e não medicamentosa com o 
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LED nas regiões dolorosas e no ponto C7 de acupun-
tura durante apenas quatro semanas foi muito bom, uma 
vez que diminuiu a dor e reduziu o número de regiões 
dolorosas, e todas as pacientes se mostraram satisfeitís-
simas com o tratamento e os ganhos funcionais obtidos 
permitem inferir que a aplicação do LED nas regiões 
dolorosas e no ponto de acupuntura pode ser mais uma 
alternativa terapêutica coadjuvante, não farmacológica e 
não invasiva para o alívio da dor fi bromiálgica.

CONCLUSÃO

Todas as pacientes apresentaram diminuição da dor após 
as aplicações do LED, com redução das regiões doloro-
sas e mostraram-se satisfeitíssimas com o tratamento de 
acordo com a escala de grau de satisfação.
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ARTIGO ORIGINAL

Intervenções de enfermagem na recuperação anestésica para o con-
trole da dor e de outros eventos no período pós-operatório imediato*
Nursing interventions in the post-anesthetic care unit to control pain and other im-
mediate postoperative adverse events
Shirley dos Santos1, Irene Senhorini Garbin1, Rachel de Carvalho2

*Recebido do Curso de Pós-Graduação de Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica 
e Centro de Material e Esterilização da Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein 
(FEHIAE). São Paulo, SP.

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A sala de recupe-
ração pós-anestésica (SRPA) é uma área de fundamental 
importância no período pós-operatório imediato, onde 
devem ser identificados os eventos pós-operatórios 
e realizadas as intervenções de enfermagem. O objetivo 
deste estudo foi identifi car as complicações mais fre-
quentes e as principais intervenções da equipe de enfer-
magem.
MÉTODO: Foram entrevistados 30 profi ssionais de en-
fermagem incluindo auxiliares, técnicos e enfermeiros 
que trabalham na SRPA de um hospital de médio porte, 
da rede pública, da cidade de Taboão da Serra, estado de 
São Paulo. Os entrevistados listaram as complicações e 
os desconfortos que mais acometem os pacientes e os 
relacionaram às intervenções da equipe de enfermagem.
RESULTADOS: As complicações que mais acome-
teram os pacientes na recuperação foram: dor, náuseas, 
vômitos e hipotermia. As principais intervenções de en-
fermagem incluíram: avaliar a localização e a intensi-

dade da dor, comunicar ao médico, medicar conforme 
prescrição, proporcionar conforto, observar e anotar 
a melhora da dor; identifi car a presença de náuseas e 
vômitos, lateralizar a cabeça ou o decúbito e medicar 
conforme prescrição; manter o paciente aquecido, ad-
ministrar solução aquecida por via venosa, avaliar a per-
fusão, manter o paciente limpo e seco e aferir a tempera-
tura corporal.
CONCLUSÃO: A dor foi o evento mais frequente na 
SRPA e as intervenções da equipe de enfermagem foram 
essenciais para o controle desse desconforto.
Descritores: Complicações pós-operatórias, cuidados 
pós-operatórios, dor pós-operatória; hipotermia, recupe-
ração pós-anestésica.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Post-anesthetic 
care unit (PACU) is critical in the immediate postopera-
tive period and is the place where postoperative compli-
cations should be identifi ed and dealt with by the nursing 
team. This study aimed at identifying most frequent com-
plications and major nursing interventions. 
METHOD: We have interviewed 30 nursing professionals, 
including, assistants, technicians and nurses working in 
a PACU of a medium-sized public hospital of the city of 
Taboão da Serra, state of São Paulo. Respondents have 
listed most frequent complications and related them to 
nursing team interventions.
RESULTS: Most common complications in the 
PACU where pain, nausea, vomiting and hypo-
thermia. Major nursing interventions where evalu-
ating pain location and intensity, informing the 
physician, medicating according to prescription, 
providing comfort, observing and reporting pain 
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improvement; identifying nausea and vomiting, turn-
ing head or trunk sideways and medicating ac-
cording to prescription; maintaining patients warm, ad-
ministering intravenous solution, evaluating perfusion, 
maintaining patients clean and dry and measuring body 
temperature. 
CONCLUSION: Pain was the most common event in 
the PACU and nursing team interventions were critical 
to control such symptom.
Keywords: Hypothermia, postoperative complications, 
post-anesthetic recovery, postoperative pain, postopera-
tive care.

INTRODUÇÃO

Quando um paciente é submetido ao ato anestésico-cirúr-
gico, ocorre, em geral, instabilidade das funções vitais, 
principalmente das funções respiratória, circulatória e da 
consciência1. Este período é considerado crítico para o 
paciente, pois é alta a incidência de complicações, mo-
tivo pelo qual se pode afi rmar que todos os pacientes 
devem ser encaminhados para a sala de recuperação pós-
anestésica (SRPA), que é uma unidade de cuidados in-
tensivos, onde todos os pacientes submetidos à anestesia 
geral ou regional devem permanecer por um período 
variável, até que a dor esteja controlada e que seus re-
fl exos, sinais vitais e consciência se normalizem2.
Os principais eventos, incluindo desconfortos e compli-
cações, que acometem os pacientes na SRPA são: dor, 
alterações cardiocirculatórias, tais como bradicardia, 
taquicardia, hipertensão e hipotensão arterial e para-
da cardíaca, alterações respiratórias, como depressão 
respiratória, broncoespasmo, edema agudo de pulmão; 
hemorragia, hipotermia, náuseas e vômitos, prurido e re-
tenção urinária, entre outros1.
Levando em consideração esses eventos e a importância 
da atuação da equipe de enfermagem na SRPA, realizou-
se este estudo, com o objetivo de verifi car o conheci-
mento da equipe de enfermagem quanto à incidência e 
ao atendimento das principais complicações e descon-
fortos que acometem o paciente, durante sua permanên-
cia na SRPA.

MÉTODO

Após aprovação do projeto pela Comissão Científi ca da 
Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert 
Einstein (HIAE) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
HIAE, sob o protocolo número 0129.0.028.000-07, foi 
realizado este estudo de campo, transversal, descritivo, 

exploratório, de nível I, com abordagem quantitativa. A 
pesquisa foi realizada em um hospital de médio porte, da 
rede pública, situado no município de Taboão da Serra, 
na região metropolitana de São Paulo, cujo centro cirúr-
gico possui 8 salas operatórias e a SRPA conta com 6 
leitos, sendo realizadas, em média, 500 cirurgias por 
mês.
A amostra constou de auxiliares de enfermagem, téc-
nicos de enfermagem e enfermeiros, em número de 30 
funcionários, pertencentes à equipe de enfermagem 
com atuação específi ca na SRPA, prestando assistência 
direta ao paciente, nos períodos manhã, tarde ou noite, 
que concordaram participar da pesquisa, após assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após 
autorização do enfermeiro responsável pelo setor, foram 
apresentados os objetivos aos funcionários, sendo feita a 
coleta dos dados com aqueles que manifestaram o desejo 
de participar do estudo.
O instrumento de coleta de dados (Anexo) consta de 
três partes, sendo a primeira para a caracterização da 
amostra, a segunda para identifi cação das principais 
complicações que acometem os pacientes no pós-operatório 
imediato e a terceira para levantar as principais interven-
ções da equipe de enfermagem, para o controle desses 
eventos. No instrumento encontra-se uma lista contendo 
15 eventos que podem ocorrer na SRPA. Cada item da 
lista poderia ser pontuado de 1 a 15, sendo 1 a complica-
ção mais frequente e 15 a de menor incidência.
Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, 
sendo apresentados em números absolutos e percentuais.

RESULTADOS

A maioria da amostra foi composta por auxiliares de en-
fermagem (70,0%), seguida de enfermeiros (16,7%) e 
técnicos de enfermagem (13,3%). O tempo de atuação 
na SRPA variou de três meses a cinco anos. Quanto ao 
gênero, 60,0% dos funcionários eram do sexo feminino 
e 40,0% do sexo masculino. A maioria dos funcionários 
pertencia à faixa etária compreendida entre 20 e 40 anos 
(69,9%), com predominância para as idades entre 30 e 
40 anos (43,3%).
A tabela 1 permite verifi car que, segundo a percepção da 
equipe de enfermagem, o evento mais frequente na SRPA 
foi a dor pós-operatória, seguida de náuseas e vômitos e 
da hipotermia, enquanto que os menos frequentes foram 
o edema agudo de pulmão e a parada cardíaca.
No quadro 1 estão descritas as principais intervenções de 
enfermagem referentes às complicações de maior ocor-
rência, sendo que para a dor foram a avaliação da in-
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tensidade da dor e a sua localização, além de comunicar 
ao médico, medicar conforme a prescrição, e observar e 
anotar a melhora ou piora da intensidade.

DISCUSSÃO

A SRPA é considerada um setor do centro cirúrgico onde 
são dispensados cuidados intensivos após a anestesia 
e a cirurgia, isto é, no período pós-operatório imediato 
(POI), até que o paciente esteja em condições de retornar 
em segurança à unidade de origem3. 
Um ponto extremamente importante na SRPA é a garantia 
da especifi cidade da equipe multiprofi ssional, que deve 
ser treinada e habilitada para prestar cuidados de alta 
complexidade e individualizados ao paciente no POI, as-
segurando a prevenção de riscos e a correção das compli-
cações decorrentes do ato anestésico-cirúrgico4. 
Os cuidados de enfermagem no POI podem se tornar de 
alta complexidade, mesmo que o procedimento cirúrgico 
tenha sido de pequeno porte. Os riscos aos quais os pa-
cientes estão expostos relacionam-se não apenas àqueles 
inerentes ao próprio procedimento anestésico-cirúrgico, 
mas também as complicações e aos desconfortos pas-
síveis de ocorrência ao POI5.
Defi nem-se complicações pós-operatórias como 
“quaisquer alterações fi siológicas relacionadas direta 
ou indiretamente ao procedimento anestésico-cirúrgi-
co realizado”. As mais comuns são a dor e as alte-
rações cardiovasculares, respiratórias, gastrintestinais 
e renais5.
Os eventos que ocorrem na SRPA têm relação direta 
com os fármacos anestésicos administrados durante o 
procedimento cirúrgico, bem como com o procedimento 
propriamente dito. As náuseas e os vômitos, bem como a 
depressão respiratória, podem estar associados ao uso de 
opioides para o controle da dor, usados durante a anes-
tesia e na SRPA6. É sabido também que o número de 
pessoas que prestam assistência e sua qualifi cação para 
prestá-la interferem diretamente na detecção precoce e 
na correção dos eventos3.
O profi ssional de enfermagem que atua na SRPA deve 
manter uma identifi cação contínua dos possíveis eventos 
que poderão surgir após o ato anestésico-cirúrgico. Deve 
ser qualifi cado, consciente e de raciocínio rápido, para 
atender as situações de emergência. Os principais obje-
tivos da assistência de enfermagem para o paciente na 
SRPA são proporcionar cuidado até que ele restabeleça 
suas funções vitais, esteja orientado, tenha se recuperado 
dos efeitos da anestesia e tenha adequado controle da 
dor7. 

Complicações e Desconfortos
Dor
Náuseas e vômitos
Hipotermia
Hipotensão
Hipertensão
Bradicardia
Retardo no despertar da anestesia
Depressão respiratória
Delírio pós-anestésico
Broncoespasmo
Retenção urinária
Hemorragia
Prurido
Parada cardíaca
Edema agudo de pulmão

Complicações e
Desconfortos
Dor

Náuseas e vômitos

Hipotermia

Intervenções

Avaliar intensidade da dor
Avaliar localização da dor
Comunicar ao médico a ocorrência 
de dor
Verifi car analgesia intraoperatória
Medicar conforme prescrição
Posicionar o paciente
confortavelmente
Observar e anotar melhora da dor
Lateralizar a cabeça ou o decúbito
Medicar conforme prescrição
Comunicar ao médico, se não houver 
melhora
Manter o paciente aquecido com 
cobertor ou manta térmica
Administrar solução venosa aquecida
Avaliar perfusão distal
Manter o ar condicionado desligado
Manter o paciente limpo e seco
Monitorar a temperatura corporal

Média de Ocorrência*
2,7
3,1
4,1
5,2
5,8
6,1
6,4
7,2
7,4
7,9
8,1
8,3
8,4
9,2
10,1

Tabela 1 – Complicações e desconfortos mais frequentes na sala de 
recuperação anestésica, segundo a percepção dos funcionários.

Quadro 1 – Intervenções de enfermagem relacionadas aos eventos 
(desconfortos e complicações) mais frequentes na sala de recupera-
ção anestésica, segundo a percepção dos funcionários.

*As pontuações próximas a um foram consideradas as de maior 
incidência.



A assistência de enfermagem nesse setor é muito impor-
tante e concentra-se em intervenções destinadas a pre-
venir ou tratar os eventos de forma precisa e imediata. A 
prevenção no POI promove rápida recuperação, diminui 
a incidência de infecção hospitalar, poupa tempo, reduz 
gastos e preocupações, ameniza a dor e aumenta a sobre-
vida do paciente8.
Os resultados da pesquisa evidenciaram que, na opinião 
da equipe de enfermagem atuante na SRPA, as compli-
cações e os desconfortos que incidem nesse setor não 
são dos mais complexos, sendo passíveis de detecção e 
intervenção imediata. No presente estudo, observou-se 
que os eventos pós-anestésicos mais passíveis de inter-
venção têm correlação direta com os anestésicos admin-
istrados durante o procedimento, as condições clínicas 
pré-operatórias do paciente e o tipo de cirurgia realizada 
(Tabela 1).
A dor foi descrita como o desconforto que os pacientes 
mais frequentemente apresentaram no POI. Esta per-
cepção é realmente verdadeira, sendo que a dor é con-
siderada atualmente como o quinto sinal vital, pois 
serve de alerta para a ocorrência de outros eventos mais 
danosos ao paciente5. A dor é prejudicial à recupera-
ção9,10, sendo um problema comum no POI, podendo 
resultar da própria incisão cirúrgica, da manipulação 
de tecidos e órgãos com a consequente estimulação 
de terminações nervosas, além da isquemia, pressão, 
espasmo muscular ou do edema ocasionado pelo pro-
cesso infl amatório11.
É comum que o anestesista ou o cirurgião deixem pre-
scritos analgésicos para o paciente receber durante sua 
estadia na SRPA, o que facilita e agiliza as intervenções 
da equipe de enfermagem para o adequado e rápido con-
trole desse desconforto.
Observa-se que a maioria das intervenções realizadas 
pela equipe de enfermagem relaciona-se à dor e que, no 
geral, há preocupação com a monitorização e as obser-
vações constantes do paciente, uma vez que as condutas 
adequadas são extremamente importantes.
As principais intervenções de enfermagem relacionadas 
à dor (Quadro 1) incluem a identifi cação da localização 
e a avaliação da intensidade da dor; a identifi cação das 
possíveis causas da dor; a aplicação dos fármacos anal-
gésicos antes que a dor se torne intensa e a aplicação 
de técnicas complementares para o alívio da dor12,13,14. 
Portanto, cabe à equipe de enfermagem fazer avalia-
ção adequada da dor, identifi cação das suas possíveis 
causas e tratamento apropriado da mesma, conforme a 
prescrição médica.
As náuseas e os vômitos também são desconfortos 

comuns no POI. Sua ocorrência ainda é grande ape-
sar dos avanços na profi laxia e no tratamento e in-
terferem consideravelmente no conforto do paciente, 
pois podem piorar a dor, uma vez que produzem mo-
vimentos notadamente torácicos e abdominais que 
agravam a dor, especialmente quando a incisão é na 
região torácica ou abdominal, necessitando, portanto 
de intervenção imediata para seu controle por parte da 
equipe de enfermagem11.
Nesses casos é importante a administração de antiemé-
ticos no pré e no intraoperatório e, se o paciente apresen-
tar este evento no POI cabe à enfermagem orientá-lo a 
lateralizar a cabeça, evitando, assim, a broncoaspiração 
do conteúdo gástrico, além de medicar e comunicar a 
equipe médica, como descrevem os funcionários incluí-
dos no estudo.
No entanto, para o controle deste evento, a equipe deixou 
de destacar como cuidado a anotação referente ao ocor-
rido e a reavaliação do paciente após ter sido medicado. 
As principais intervenções de enfermagem sugeridas em 
caso de náuseas e vômitos foram manter a cabeceira do 
leito elevada; realizar técnicas de relaxamento e diminuir 
os estímulos ambientais; orientar o paciente a lateralizar 
a cabeça; administrar antieméticos; avaliar e registrar 
quantidade e características do vômito e realizar higiene 
oral, após o episódio de vômito11,13,15.
A hipotermia é descrita como a ocorrência relacionada 
ao sistema termorregulador de ocorrência mais frequente 
enquanto o paciente permanece na SRPA. Estima-se que 
mais de 60% dos pacientes apresentam hipotermia no 
POI11. A hipotermia, que é defi nida como a temperatura 
corporal menor que 36ºC, além de provocar alterações 
fi siológicas, prejudica acentuadamente o conforto do pa-
ciente no POI16, podendo provocar tremores e calafrios acen-
tuados.
As principais intervenções de enfermagem relacionadas 
ao sistema termorregulador sugeridas foram: monitorar 
a temperatura do paciente e do ambiente; comunicar 
valores de temperatura axilar inferiores a 35º C; aque-
cer o paciente com cobertores ou mantas térmicas; 
substituir roupas molhadas por secas; não descobrir o 
paciente sem necessidade; administrar líquidos aqueci-
dos por via venosa; monitorar coloração e temperatura 
da pele11,13,17.
Desta forma, cabe à enfermagem monitorar a tempera-
tura axilar do paciente e mantê-lo o mais aquecido pos-
sível com a utilização de cobertores e mantas térmicas; 
além disso, é importante a monitorização da temperatura 
do ambiente, como destacaram adequadamente os fun-
cionários da SRPA.
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Para ser transferido para sua unidade de origem, o 
paciente deve apresentar estabilidade dos sinais vi-
tais, retorno da consciência e dos refl exos protetores 
e ausência de náuseas e vômitos e dor de intensidade 
leve. Outros requisitos que devem ser observados são: 
manutenção de adequada saturação de oxigênio; orien-
tação no tempo e no espaço; ferida operatória sem 
sangramento ativo; diurese maior ou igual a 0,5 ml/
kg/h, se estiver com cateterização vesical, ou ausência 
de retenção urinária, se não estiver sondado; pressão 
arterial estável; ausência de náuseas e vômitos; tem-
peratura corpórea normal; atividade e força muscular 
normal nos membros superiores e inferiores, salvo 
casos de impossibilidades preexistentes e bloqueios 
regionais; apresentar escore acima de 8 na escala de 
Aldrete e Kroulik, além de estar com a intensidade da 
dor bem controlada8.

CONCLUSÃO

Os dados permitem concluir que, segundo a equipe 
de enfermagem que atua na sala de recuperação pós-
anestésica, os desconfortos e as complicações que mais 
frequentemente acometem o paciente no período pós-
operatório imediato são a dor, as náuseas e os vômitos 
e a hipotermia. As principais intervenções de enferma-
gem relacionadas à dor são verifi car sua localização e 
avaliar sua intensidade, comunicar ao médico, medicar 
conforme prescrição, proporcionar conforto e anotar 
a intensidade da dor; para náuseas e vômitos destaca-
se lateralizar a cabeça e para hipotermia recomenda-se 
manter o paciente aquecido.
Desta forma, verifi cou-se coerência das respostas dos 
funcionários quanto à incidência de complicações e 
desconfortos no POI, bem como às intervenções de en-
fermagem adequadas diante destes eventos.

ANEXO – Instrumento de coleta de dados
Complicações e intervenções de enfermagem na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA)

1. Caracterização do profi ssional
Sexo: (  ) Masculino         (  ) Feminino              Idade: ______anos  
Tempo de formado: ______________________________________________
Tempo de atuação na SRPA: __________________
Cargo na instituição: _____________________________________________

2. Complicações relacionadas ao paciente na SRPA
Enumere a seguir as 15 principais complicações que acometem o paciente em pós-operatório imediato na 
SRPA, na ordem de maior ocorrência, sendo 1 a mais frequente e 15 a menos frequente.
(  ) Bradicardia  (  ) Hipotensão
(  ) Broncoespasmo  (  ) Hipotermia
(  ) Delírio pós anestésico (  ) Náuseas e vômitos
(  ) Depressão respiratória (  ) Parada cardíaca
(  ) Dor    (  ) Prurido
(  ) Edema agudo de pulmão (  ) Retardo no despertar da anestesia
(  ) Hemorragia  (  ) Retenção urinária
(  ) Hipertensão 

3. Intervenções de enfermagem relacionadas às principais complicações na SRPA
Das complicações enumerados na questão anterior, cite as principais intervenções de enfermagem realizadas 
por você, utilizando as três principais complicações, ou seja, as que você enumerou como
1, 2 e 3.
Complicação 1:________________________________________________
Intervenções: ____________________________________________________
Complicação 2:_________________________________________________
Intervenções:_____________________________________________________
Complicação 3:_________________________________________________
Intervenções:_____________________________________________________
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Evidência científi ca entre a oferta hídrica e a dor cefálica* 
Scientific evidence between water supply and headache
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Ao analisar alguns 
fatores precipitantes da dor de cabeça, como por exem-
plo, o estresse, sono, etanol, ciclo menstrual e exercício 
físico, se observam que existe uma relação direta destes 
fatores com a distribuição total de água pelo corpo. As 
alterações de osmolalidade, volume e pressão do líquido 
extracelular ou perivascular, detectadas pelos osmor-
receptores e mecanorreceptores que circundam os vasos 
sanguíneos, constituem um importante estímulo para de-
sencadear respostas neuroendócrinas e comportamentais 
em relação à dor. O objetivo deste estudo foi analisar 
os dados disponíveis na literatura acerca da evidência 
científi ca entre a baixa oferta de água e as alterações 
comportamentais da percepção da dor. 
CONTEÚDO: Foram consultadas as bases de dados 
Medline, Lilacs e PubMed nos últimos 36 anos. Estu-
dos científi cos evidenciam que alterações nas proteínas 
transportadoras de cálcio, sódio e potássio, nos neurônios 
de pacientes com enxaqueca, podem estar relacionadas 
com maior susceptibilidade para o surgimento da dor e 

outros sintomas associados. Os ataques graves de vômi-
tos durante a crise de enxaqueca podem levar à perda 
excessiva de água, e consequentemente a uma desidrata-
ção momentânea, induzindo um aumento da osmolali-
dade liquórica. 
CONCLUSÃO: O impacto da perda de água e eletróli-
tos sobre a percepção da sensação dolorosa atua dentro 
de um limite fi siológico estreito, inicialmente pode ser 
assintomático, mas posteriormente pode se tornar sin-
tomático em indivíduos mais susceptíveis.
Descritores: Dor cefálica, modelos experimentais, 
privação hídrica.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: In analyzing 
some headache triggering factors, such as stress, sleepi-
ness, alcohol, menstrual cycle and physical exercise, it is 
observed that there is a direct relationship between such 
factors and total water distribution throughout the body. 
Changes in osmolality, volume and pressure of the extra-
cellular or perivascular fl uid, detected by osmoreceptors 
and mechanoreceptors which surround blood vessels, 
are a major stimulation to trigger endocrine and behavioral 
responses to pain. This study aimed at evaluating data 
in the literature about the scientifi c evidence between 
low water supply and behavioral changes in pain per-
ception. 
CONTENTS: Medline, Lilacs and PubMed databases 
for the last 36 years were searched. Scientifi c studies 
evidence that changes in calcium, sodium and potassium 
transporting proteins in migraine patients may be related to 
higher susceptibility to pain and other associated symp-
toms. Severe vomiting attacks during migraine crises 
may lead to excessive water loss and consequently to 
momentary dehydration inducing an increase in CSF os-
molality.
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CONCLUSION: The impact of water and electrolytes 
loss on perception of pain acts within a narrow physi-
ological limit. It may be initially asymptomatic but may 
become symptomatic in more susceptible individuals.
Keywords: Experimental models, headache, water de-
privation

INTRODUÇÃO

As alterações de osmolalidade, volume e pressão do 
líquido extracelular ou perivascular detectados pelos 
osmorreceptores e mecanorreceptores que circundam os 
vasos sanguíneos, constituem um importante estímulo 
para desencadear respostas neuroendócrinas e compor-
tamentais em relação à dor1. Estudos desenvolvidos 
por Kullmann2 evidenciam que alterações nas proteínas 
transportadoras de cálcio (Ca++), sódio (Na+) e potássio 
(K+), nos neurônios de pacientes com enxaqueca, po-
dem estar relacionadas com maior susceptibilidade para 
o surgimento da dor e outros sintomas associados. Os 
ataques intensos de vômitos durante a crise de enxaqueca po-
dem levar à perda excessiva de água, e consequentemente 
à desidratação momentânea, induzindo um aumento da 
osmolalidade plasmática3. Outro fator que pode desen-
cadear aumento da osmolalidade associada à aumento da 
concentração plasmática de sódio é a privação hídrica. 
Esta hiperosmolalidade com hipernatremia aconteceria 
devido ao aumento na concentração de eletrólitos no or-
ganismo4. 
No estudo da dor, o desenvolvimento de instrumentos 
para avaliar e mensurar a dor percebida tem desafi ado 
cientistas e clínicos5. A mensuração refere-se a um valor 
e está associado à intensidade da dor, enquanto que a 
avaliação descreve as informações sobre a dor, seu sig-
nifi cado e seus efeitos subjetivos6. Juntas, a avaliação e 
a mensuração constituem o processo de coleta das infor-
mações sobre a dor, uma vez que as sensações e as ex-
periências dolorosas são altamente complexas7. Segundo 
o Instituto Norte-Americano de Saúde, 100 milhões de 
pessoas nos Estados Unidos sofrem de dor crônica, ge-
rando uma despesa de cerca de 80 bilhões de dólares 
anuais, além de ter um impacto direto na perda de dias e 
horas de trabalho6,8.
No Brasil em 1990, 1.270 pessoas procuraram a Unidade 
de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Pre-
to devido ao sintoma de dor na região da cabeça8. Entre 
3% e 6% dos homens e 13% e 18% das mulheres apre-
sentaram enxaqueca com certa regularidade. A qualidade 
de vida do paciente crônico de dor cefálica está compro-
metida, pois ela tem maior incidência de dores no corpo 

e menor saúde mental9. A enxaqueca tem sido considerada 
mais incapacitante que a depressão, osteoartrite, diabe-
tes, hipertensão e lombalgia. Além disso, o comprometi-
mento da vida profi ssional é marcado por maior número 
de faltas e limitação das atividades no trabalho, devido à 
dor ou sintomas relacionados8. 
O objetivo do presente estudo foi analisar os dados disponíveis 
na literatura acerca da evidência científi ca entre a baixa 
oferta de água e as alterações comportamentais da per-
cepção da dor. Para tanto foram consultadas as bases de 
dados: Medline, LILACS e PubMed nos últimos 36 anos 
Foram utilizadas todas as combinações entre os seguintes 
descritores e seus correlatos no MESH: privação hídrica / 
water / deprivation, dor / pain, modelo experimental de 
dor / experimental model of pain, cefaleia / headache, 
enxaqueca / migraine. Os critérios de inclusão e limites 
dos artigos foram: clinical trial, randomized controlled 
trial, Animal, Male, Female e English. Foram excluídos 
os artigos publicados que envolveram outras aná-
lises além da dor cefálica e que tivessem feito outras 
intervenções além da privação hídrica. O estudo 
foi realizado após a aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universi-
dade Federal de Pernambuco-UFPE. (Protocolo número: 
23076.003243/2006-15).

DISTRIBUIÇÃO ANATÔMICA DOS OSMORE-
CEPTORES E DAS VIAS NOCICEPTIVAS 

Os osmorreceptores centrais são neurônios altamente es-
pecializados e capazes de traduzir variações da pressão 
osmótica e das concentrações de íons, carboidratos ou 
proteínas do líquido cefalorraquidiano, osmolalidade 
liquórica, em sinais elétricos10. Esses sinais elétricos ati-
vam áreas específi cas do sistema nervoso central (SNC) 
envolvidas no controle da percepção da dor. Os osmor-
receptores estão localizados nos órgãos circunventricu-
lares (CVO), principalmente no órgão vasculoso da lâmi-
na terminal (OVLT), e em menor proporção no órgão 
subfornicial (SFO) localizado na região ântero-ventral 
do terceiro ventrículo (AV3V) e, também, na área pos-
trema (AP) do tronco cerebral. Essas estruturas são áreas 
desprovidas de barreira hematoencefálica, e são capazes 
de detectar substâncias presentes no líquido extracelu-
lar11. A lâmina terminal é uma estrutura do prosencé-
falo que contém o SFO, o núcleo mediano pré-óptico 
(MnPO) e o OVLT, e possuem conexões diretas com o 
núcleo supra-óptico (SON) e com o núcleo paraventricu-
lar (PVN) no hipotálamo. 
A dor é um fenômeno complexo que inclui duas vias 
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aferentes nociceptivas. A via neoespinotalâmica que 
conduz informações sensório-discriminativa da dor, tais 
como, ardor, queimação, pontada, localização, intensi-
dade e duração, e a via paleoespinotalâmica que conduz 
informações de caráter afetivo-emocional, tais como, a 
percepção desagradável da dor 9,10. As aferências nocice-
ptivas terminam em uma região próxima da região ven-
trobasilar do tálamo. O córtex cerebral possui neurônios 
que respondem a dor na área somatossensorial primária 
(SI). A lesão localizada na área SI, em primatas, altera 
a detecção do estímulo nociceptivo, assim como a dis-
criminação da intensidade9. Estudos realizados com to-
mografi a de emissão de pósitrons (PET), no ser humano, 
mostraram que os estímulos dolorosos ativam a área SI 
contralateral12.

FATORES DEFLAGRADORES DA DOR E SUA 
RELAÇÃO COM O BALANÇO HÍDRICO

Ao analisar alguns fatores precipitantes da dor de cabeça, 
como por exemplo, o estresse, sono, etanol, ciclo 
menstrual e exercício físico, se observam que existe 
uma relação direta com a distribuição total de água pelo 
corpo. Em sua maior parte, os fatores defl agradores são 
infl uenciados pela perda de água, mas por outro lado, 
também podem ocorrer devido à sua retenção. O estresse13, 
considerado como o defl agrador mais citado entre as 
pessoas que sofrem de cefaleia, provoca a liberação 
do hormônio adrenocorticotrófi co (ACTH) na corrente 
sanguínea que resulta numa hipersecreção de glico-
corticoides conduzindo a um desequilíbrio de diversos 
processos homeostáticos, incluindo o balanço hídrico. 
O sono normal está associado com uma redução da ex-
creção urinária do Na+ devido a um aumento fi siológico 
da aldosterona no plasma14. Por outro lado, a privação do 
sono pode aumentar a concentração de aminoácidos (n-
acetil-aspartato) presentes na região occipital do córtex 
cerebral15. Isto sugere um hipohidratação celular rela-
tiva, ou seja, uma desidratação neuronal encontrada no 
córtex cerebral destas pessoas.
A ingestão de etanol, em pessoas saudáveis, causa diurese 
álcool-induzido e, em seguida, provoca diminuição nos 
níveis plasmáticos de vasopressina (AVP) levando o in-
divíduo a reter líquido16. A ingestão de baixas doses de 
álcool induz aumentos na concentração plasmática do 
peptídeo atrial natriurético, aumentando a concentração 
de Na+ plasmático17. Outros defl agradores comumente 
citados, tais como, mudanças bruscas na temperatura do 
meio ambiente ou exercícios físicos, estão relacionados 
à perda de água através da transpiração aumentada e po-

dem frequentemente resultar em desidratação e aumen-
tar a osmolalidade sanguínea. Pequenas variações na os-
molalidade podem ser sufi cientes para desencadear uma 
crise de dor cefálica em pessoas predispostas18. Durante 
o ciclo menstrual há mudanças na osmolalidade do plas-
ma, estando a osmolalidade, signifi cativamente, mais 
baixas na fase luteal do que na fase folicular19. Concen-
trações elevadas de b-estradiol, usado para a contracep-
ção oral, aumentam a osmolalidade do plasma que não é 
compensada pelas respostas fi siológicas20. Alguns destes 
fatores precipitantes podem provocar as cefaleias do tipo 
tensional, podendo ser interpretados como uma causa da 
cefaleia21. Portanto, qualquer que seja o estímulo defl a-
grador da dor, toda pessoa está susceptível a sofrer um 
ataque de enxaqueca se o estímulo for bastante intenso8. 
A manutenção da homeostase hidroeletrolítica é essen-
cial para a maioria dos sistemas biológicos, porque eles 
funcionam dentro de uma escala estreita de osmolali-
dade plasmática. Isto é relevante para células como os 
neurônios, cuja atividade é diretamente dependente de 
um gradiente iônico transmembranoso22. 

BAIXA INGESTÃO DE ÁGUA E DOR

Spigt e col.23 observaram o efeito do aumento da ingestão de 
água em pacientes portadores de cefaleia. Submeteram 18 
pacientes com cefaleia, divididos aleatoriamente, ao efeito de 
medicação placebo. Em seguida, aconselhou que os pacientes 
tomassem adicionalmente um litro e meio de água por dia, du-
rante 12 semanas. Os registros e a descrição das dores foram 
anotados em um diário de cefaleia de duas semanas. O resul-
tado mostrou que houve redução na intensidade e na duração 
da cefaleia em uma semana, porém não houve alteração no 
número de crises. Sagar, Sharp e Curran.24 demonstraram, em 
roedores, que quando os animais eram submetidos à privação 
hídrica por 24h ou submetidos à injeção intra-cérebro-vascular 
com solução salina hipertônica a 3%, houve um aumento da 
expressão da proteína c-Fos, após a estimulação dos neurônios 
do PVN e SON do hipotálamo, além de haver um aumento da 
liberação de AVP, ocitocina (OT) e estimulação da sede. Este 
estudo evidencia que a estimulação osmótica central gera uma 
série de respostas neurohormonais para restaurar a osmolali-
dade do meio interno.

MODELOS EXPERIMENTAIS DE DOR E ANÁ-
LISE DAS ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS 
EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO

A avaliação da resposta comportamental do animal após 
um estímulo doloroso refl ete a intensidade da dor pro-
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vocada. O uso do formaldeído, numa concentração de 
2,5%, injetada na pata do animal é um dos modelos mais 
usados na indução da dor e infl amação25. Rato, camun-
dongo, gato e macaco foram algumas das espécies nos 
quais os testes da injeção do formaldeído foram utiliza-
dos26,27. O uso de um modelo experimental com animal 
acordado para avaliar a resposta à dor na região cefálica 
foi realizado pela primeira vez por Valença e col.28. Foi 
adaptado o modelo clássico utilizando o formaldeído no 
segmento cefálico. Este agente irritante estimula dire-
tamente os receptores nociceptivos do nervo trigêmio 
desencadeando um processo infl amatório in locus29. A 
modifi cação do padrão comportamental do animal está 
diretamente relacionada com a dor sentida no segmento 
cefálico. 
Outro teste utilizado para avaliar a sensação dolorosa é 
o de imersão da cauda do roedor em um recipiente com 
água aquecida entre 48° e 50° C. Este teste determina 
o período entre a percepção do estímulo térmico pelo 
animal e o momento em que ele retira a cauda da água. 
Isto serve para quantifi car o grau de analgesia28. O trata-
mento prévio do animal com analgésicos, ou submetê-lo 
ao estresse de imobilização, aumenta o tempo em que 
à cauda fi ca em contato com a água quente, pois estes 
procedimentos induzem analgesia através do sistema opioide 
endógeno. Os modelos experimentais para dor na região 
cefálica, em geral, envolvem preparações cruentas, neces-
sitando que o animal esteja inconsciente e anestesiado. 
Entre os modelos animais estão: a injeção intracisternal 
de substâncias irritantes, como a capsaicina, e posterior 
determinação da expressão da proteína c-fos, em áreas 
encefálicas envolvidas no mecanismo de dor e analgesia. 
Isto ocorre em neurônios do núcleo trigeminal caudalis 
(lâminas I e II), local para onde se dirigem às fi bras fi nas 
tipo C não mielinizadas de origem meningeal30. O outro 
modelo é o de microinjeções de fármacos intracerebrais 
desenvolvido por Levy e col.31.

MODELOS EXPERIMENTAIS DE DOR EM HU-
MANOS E AS ALTERAÇÕES DA PERCEPÇÃO 
DO ESTÍMULO DOLOROSO

Em seres humanos, a dor originada nas meninges pode ser 
provocada pela ativação nociceptiva do sistema trigemi-
novascular32. Os mecanismos fi siopatogênicos relacio-
nados com as cefaleias continuam a ser elucidados33. 
Neste sentido, Goadsby, Edvinsson e Ekman32 demonstra-
ram que durante as crises de enxaqueca havia liberação 
de peptídeos neurais vasoativos. Um dos mecanismos 
propostos determina que a despolarização de neurônios 

cause liberação perivascular de neurotransmissores, tais 
como a neurocinina A (NA), a substância P (SP) e o pep-
tídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) no ter-
minal noceptivo34. Isto provocaria uma infl amação neu-
rogênica estéril, com liberação de histamina e formação 
de edema local35,36.
Baseado nas observações de Goadsby, Edvinsson e Ek-
man32, a dosagem desses neurotransmissores no sangue 
proveniente da veia jugular tem sido utilizada por Ebers-
berger e col.37 para comparar a intensidade deste pro-
cesso infl amatório nos vasos das meninges. A enxaqueca 
é um dos tipos de dor cefálica mais comum encontrada 
na prática clínica. Muitos fatores podem precipitá-la, 
porém a privação hídrica ainda não é reconhecida como 
um fator defl agrador. A classifi cação atual dos vários ti-
pos de cefaleias é baseada nos fenômenos que conduzem 
ao seu surgimento conforme a Headache Classifi cation 
Subcommittee of the International Headache Society38. 
Porém, em 2006, estudos apresentados por Bhatia, Gup-
ta e Srivastava mostraram que a enxaqueca não somente 
pode ser precipitada pela privação hídrica, mas também 
pode ser amenizada pela ingestão de água regularmente39. 
Este estudo enfatiza a importância da homeostase hídrica 
em indivíduos que sofrem de dor no segmento cefálico. 

CONCLUSÃO

O impacto da perda de água e eletrólitos sobre a per-
cepção da sensação dolorosa atua dentro de um limite 
fi siológico estreito, inicialmente pode ser assintomático, 
mas posteriormente pode tornar-se sintomático em indi-
víduos mais susceptíveis. Este pode ser um novo campo 
para intervenções terapêuticas nos estudos sobre a dor. 
Porém, há necessidade de mais estudos cientifi camente 
controlados e aleatórios tanto em humanos, como em 
modelos experimentais. 
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A vulvodinia descri-
ta como desconforto vulvar crônico e caracterizada por 
queixas de queimor, ardência e/ou irritação na ausência 
de lesões e prurido, habitualmente, não é diagnosticada 
e tratada convenientemente. O objetivo deste estudo foi 
rever o conceito, classifi cação, fi siopatologia e tratamen-
to da dor vulvar. 
CONTEÚDO: A etiologia da vulvodinia é complexa 
e multifatorial. Pesquisas realizadas demonstraram au-
mento no fl uxo sanguíneo e eritema local, além de au-
mento na densidade das fi bras nervosas. O tratamento 
multidisciplinar inclui medicamentos, fi sioterapia, psi-
coterapia e cirurgia,
CONCLUSÃO: Como outras dores crônicas femininas, 
a ausência de achados clínicos rotula a doença como 
psicossomática. O tratamento não limitado à vulva, 
abrangendo os aspectos biopsicossociais e multidiscipli-
nar, parece estar mais próximo do sucesso. 
Descritores: Dispareunia, vestibulodinia, síndrome 
vestíbulo-vulvar, vulvodinia. 

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Vulvodynia, 
described as chronic vulvar discomfort and characterized 
by burning, ardor and/or irritation in the absence of in-
juries and pruritus, is in general not conveniently diag-
nosed and managed. This study aimed at reviewing vul-
var pain concept, pathophysiology and management. 
CONTENTS: Vulvodynia’s etiology is complex and 
multifactorial. Researches have shown increase in blood 
fl ow and local erythema, in addition to increased den-
sity of nervous fi bers. Multidisciplinary management 
includes drugs, physical therapy, psychotherapy and sur-
gery.
CONCLUSION: As other female chronic pains, the 
lack of clinical fi ndings classifi es the disease as psycho-
somatic. Management is not limited to the vulva, encom-
passing biopsychosocial and multidisciplinary aspects 
and seems to be closer to success.
Keywords: Dyspareunia, vestibulodynia, vestibulo-vul-
var syndrome, vulvodynia.

INTRODUÇÃO 

Conceitua-se vulvodinia como dor crônica, em queimor, 
difusa e constante na região vulvar na ausência de acha-
dos físicos objetivos que justifi quem os sintomas. As 
pacientes referem sensação, esporádica ou constante, de 
dor, irritação local e parestesia1,2.
A dor vulvar idiopática foi descrita, pela primeira vez, 
em 1880, como “excessiva hipersensibilidade na iner-
vação vulvar...”3. Estes sintomas, só foram reconhecidos 
em 1970, quando a International Society for the Study of 
Vulvovaginal Disease (ISSVD), usou o termo “síndrome 
do queimor vulvar” e alertou para a necessidade de estu-
dos mais abrangentes4. 
Em 1987, Friedrich identifi cou a “síndrome da vestibu-
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lite vulvar” defi nida pela presença de: 1) dor intensa ao 
toque na região vestibular ou na tentativa de penetração 
vaginal, 2) sensibilidade local à pressão da região vestíbulo 
-vulvar, 3) achado físico limitado a graus variados de 
eritema vestibular5. Segundo o critério de Friedrich, a 
dor idiopática vulvar, era subdividida em vestibulite e 
vulvodínia disestésica6.
Em 2003 a ISSVD, re-classifi cou a vulvodinia em: ves-
tibulite vulvar, vulvodínia disestésica e vulvite cíclica7. 
Vários tratamentos são propostos; entretanto, não existe 
consenso ou algoritmo padrão. Bergeron e col., após revisão 
da literatura, concluíram que o tratamento da vulvodinia, 
baseava-se em observações clinicas não controladas8. 
Vulvodínia ainda é uma doença pouco conhecida e com-
plexa, por isso, determina múltiplas consultas médicas, 
difi culdade diagnóstica e insucesso nos tratamentos9. 
O objetivo deste estudo foi rever o conceito, classifi ca-
ção, fi siopatologia e tratamento da dor vulvar. 

CLASSIFICAÇÃO

A ISSVD, em 2003, conceituou e classifi cou a dor vul-
var de acordo com sua apresentação (espontânea ou pro-
vocada) e localização. 
A vulvodinia é um desconforto vulvar crônico com sen-
sação de queimor e/ou dor, na ausência de infecção, 
processo dermatológico, metabólico, autoimune ou neo-
plásica10.  
Classifi ca-se em: 
A – Dor vulvar associada à doença específi ca
a) Infecções (ex. Candida, herpes, etc.);
b) Infl amação (ex: líquen plano, doenças imunológicas 
etc.);
c) Neoplasias (ex: doença de Paget, carcinoma de célu-
las escamosas, etc.);
d) Neurológicas (ex: neuralgia pós-herpética, com-
pressão de nervo espinal, etc.).
B – Generalizada
a) Provocada (por estímulos dolorosos sexuais, não sexuais 
ou ambos);
b) Ausência de estímulos dolorosos;
c) Mista.
C – Localizada (vestibulodinia, clitorodinia, hemivulvo-
dinia).
a) Provocada (por estímulos dolorosos sexuais, não sexuais 
ou ambos);
b) Ausência de estímulos dolorosos;
c) Mista.
Na vestibulite vulvar a dor de forte intensidade pode sur-
gir durante o exame local, penetração vaginal ou inser-

ção de tampão vaginal. Pontos dolorosos à pressão no 
interior do vestíbulo vulvar e eritema em graus variados 
podem ser observados10.

EPIDEMIOLOGIA

Descrita em 15% das consultas ginecológicas, a vulvo-
dinia acomete mulheres em todas as faixas etárias, sendo 
mais incidente entre 18 e 25 anos. 
Harlow e Steward relataram que 16% das mulheres em 
idade reprodutiva apresentam dor de maior duração que 
3 meses em queimor, pontada, aguda ou ao contato em 
algum local da vulva11.
O aumento na incidência de vulvodinia pode-se relacio-
nar com a maior utilização de agentes antifúngicos que 
parecem exacerbar os sintomas12.
Entre os antecedentes de vestibulodinia provocada citam-
se: história reprodutiva e/ou sexual, início precoce do 
relacionamento sexual (< 16 anos), uso de contraceptivos 
(antes dos 17 anos) e menarca antes dos 12 anos13.
Stewart e col., não encontraram incidência maior de abu-
so sexual e/ou físico nas mulheres com vulvodinia, provo-
cada ou espontânea, comparada à população sem dor14.

ETIOLOGIA

Síndrome de etiologia multifatorial e complexa15 a vul-
vodinia pode se associar a varias alterações locais como: 
dermatose, vulvovaginite cíclica, vestibulite, papiloma-
tose, hipoestrogenismo, reação alérgica (dermatite de 
contato), infecções (bactérias, fungos, parasitas), trauma 
cirúrgico, cistite intersticial, alteração crônica do pH 
vaginal, infecção ou infl amação da glândula vestibular 
menor, neuralgia do nervo pudendo, defi ciência de IgA, 
fatores hormonais, doenças sistêmicas e fatores psi-
cológicos12. 
O inicio da vulvodinia pode se relacionar com episodio 
de infecção vaginal, tratamento local ou mudança de 
parceiro sexual. Na maioria dos casos as pacientes não 
se recordam do evento inicial.
Depressão e ansiedade parecem exacerbar o quadro do-
loroso embora estudos clínicos não relacionem as dis-
funções psicossexuais à vulvodínia16. 
A incidência de papiloma vírus é elevada nas pacientes 
com vestibulodinia, mas a relação causal não está bem 
estabelecida17. As vulvovaginites recorrentes por Candi-
da, também, podem desencadear a vestibulodinia. Mui-
tas pacientes tratadas cronicamente com cremes antifún-
gicos podem desenvolver irritação local e apresentar dor 
e desconforto18. Infecções por Neisseria gonorrhoede, 
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Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginallis, Myco-
plasma, Trichomonas, herpes simples, parecem não se 
associarem com vulvodinia18.
O aumento da alcalinidade vaginal por cervicite crônica, 
defi ciência de estrógenos e infecções podem desencadear 
ou agravar a vestibulodinia. O excesso de oxalato de cál-
cio urinário pode irritar a região vestibular e desencadear 
dor. Agentes químicos como o 5 fl uorouracil, laser, ácido 
tricloroacético, podofi lina, cirurgia ginecológica e crio-
cirurgia podem desencadear vestibulodinia17.
A sobreposição entre vulvodinia disestésica e vestibu-
lodinia provocada e a possibilidade da vestibulodinia 
provocada se transformar em dor espontânea e constante 
sem causa aparente sugeriu o conceito de síndrome com-
plexa de dor regional6, desta forma, a sensibilização dos 
nociceptores, perpetuaria a liberação dos neuropeptídeos 
mantenedores do processo infl amatório19,20 acarretando o 
aumento da percepção sistêmica da dor7,21. 
Mulheres com vulvodinia podem apresentar alodínia se-
melhante à neuralgia pós-herpética22.
Outros fatores possíveis, relacionados com vulvodinia 
são: lesão do nervo pudendo, do levantador do ânus ou 
nervos pélvicos; susceptibilidade genética a dor; dor vis-
ceral referida e dor miofascial7.
A coexistência de vulvodinia, SCDR e cistite intersticial 
é alta, provavelmente pelo wind up, aumento progres-
sivo da atividade das células do corno dorsal da medula 
e ativação das fi bras aferentes C23. 
Outras teorias sugerem causas como a diminuição sig-
nifi cativa da expressão de receptores estrogênicos na 
mucosa vestibular de mulheres com vulvodinia24, rela-
ção com doenças autoimunes, resposta infl amatória 
com diminuição das células natural killer, diminuição 
da produção de interleucina-1 (IL-1), variabilidade no 
gene codifi cador de antagonistas de receptor de IL-1 e 
diminuição da produção de interferon-α25.
Histologicamente a vestibulodinia provocada carac-
teriza-se por processo infl amatório crônico inespecífi co 
local26, níveis elevados de interleucina-1β e FNT27, au-
mento no número e na densidade das fi bras nervosas28, 
aumento do fl uxo sanguíneo superfi cial e eritema ves-
tibular20.

AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO

A investigação clinica deve identifi car a duração e caracterís-
ticas da dor, tratamentos prévios, alergias, antecedentes 
médicos, cirúrgicos, psicológicos e sexuais.
Pacientes com vestibulodinia provocada apresentam dor 
em queimor localizada e desencadeada pela pressão, ou 

fricção no vestíbulo, relatam dor e irritação na inserção 
do tampão vaginal ou relação sexual, uso de roupas aper-
tadas, sentar por tempo prolongado, andar de bicicleta 
ou outra atividade que determine pressão local. Sintomas 
urinários como urgência, polaciúria, nictúria e alivio da 
dor com a micção são comumente encontrados, mas não 
são critérios diagnósticos12. 
Vulvodinia essencial ou disestésica são mais frequentes 
na pós-menopausa6 com quadro de dor crônica contínua 
em queimor, pontada, dolorimento em repouso, mas sem 
dispareunia ou dor ao exame. O queimor ou dor ao toque 
e/ou pressão não se limita ao vestíbulo e pode afetar a 
região perineal, perianal e face interna da coxa. Essas 
pacientes frequentemente apresentam dor lombar e sin-
tomas do trato urinário baixo18.
O eritema vulvar é achado inespecífi co, geralmente o exame 
físico é normal. O swab, realizado as 2, 4, 6, 8, 10 e 
12h, no vestíbulo facilita a localização da área dolorosa 
e quantifi ca a intensidade da dor. O resultado positivo 
torna necessária a cultura para Candida6.
O exame neurológico pode detectar áreas de hiperestesia ou 
alodínia. O exame ginecológico associado à colpocitologia, 
colposcopia, cultura e biopsia auxiliam o diagnóstico6. 
Doenças de pele da região vulvar e vaginal devem ser 
descartadas antes do diagnóstico de vulvodinia. Líquen 
plano pode causar dor vulvar e erosões vaginais, o líquen 
escleroso e o líquen simples crônico podem determinar 
queimor, pontadas ou/e dolorimento e as pacientes re-
latam prurido que resulta em dor ou escarifi cações com 
erosões secundarias. Estudos demonstram que mulheres 
com SVV apresentam altos níveis de catastrofi zação, an-
siedade e somatização29,30.
A queixa de dor provocada na região vestibular na SVV 
necessita de investigação física e emocional. Pesquisas 
demonstram que as mulheres com SVV, são mais sen-
síveis a diferentes formas de estimulação aplicada fora 
da região vulvar, como toque, dor, pressão e calor e, tam-
bém, apresentam mais queixas dolorosas incluindo dor 
musculoesquelética. A dor vulvar pode ser comorbidade 
de doenças como a síndrome fi bromiálgica e síndrome 
do intestino irritável31.

TRATAMENTO

O tratamento não deve ser limitado à vulva. O trata-
mento multidisciplinar e individualizado respeitando 
os múltiplos fatores etiológicos envolvidos, a in-
terferência dos fatores psicológicos e as diferenças 
socioculturais na percepção da dor, deve ser con-
templado.
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Medidas gerais
Eliminar irritantes potenciais incluindo a aplicação de 
medicamentos, como cremes que contém álcool, ou outras 
substâncias irritantes32. Outros irritantes vulvares como 
perfumes, tinturas, xampus e lubrifi cantes vaginais de-
vem ser evitados7.  A aplicação de compressas geladas 
pode aliviar o desconforto, assim como, banhos de as-
sento, roupas largas e roupas intimas de algodão. Dieta 
pobre em oxalato de cálcio e suplementação de cálcio, 
parece não ter correlação terapêutica7.

Tratamento tópico
A aplicação de creme de lidocaína a 5% demonstrou ser 
efi caz em 76%, das pacientes, após 7 semanas de trata-
mento, com resolução da dispareunia22.
Cremes com corticoide, baclofeno, testosterona ou anti-
fúngicos não demonstraram efeito signifi cativo33.
Capsaicina - estudo realizado na vestibulodinia vulvar, 
com aplicação local de creme com capsaicina a 0,025%, 
por 20 minutos, diariamente por 12 semanas, demonstrou 
melhora signifi cativa do desconforto local e da dis-
pareunia34.
Murina e col., estudaram a aplicação de creme de cap-
saicina precedida pela aplicação preventiva de lidocaína. 
Os resultados mostraram 59% de melhora da dor, mas 
os sintomas reapareceram em torno de 15 dias após a 
descontinuidade da capsaicina. Apesar da aplicação 
preventiva da lidocaína todas as participantes relataram 
sensação intensa de queimor por 40 a 60 minutos, após a 
aplicação de capsaicina35.

Tratamento sistêmico 
Antidepressivo tricíclico – a amitriptilina, frequente-
mente, é a primeira escolha, com doses iniciais de 12,5 
a 25 mg, com aumento da dose semanal até o alivio dos 
sintomas33.
Estudos de Munday e Schmidt avaliaram a amitriptilina 
e demonstraram resultados contraditórios. Embora a 
dose de amitriptilina fosse individual para cada paciente 
as desvantagens foram os efeitos colaterais, como di-
minuição da lubrifi cação vaginal.
Os ISRS têm se mostrado efetivos no tratamento da vul-
vodinia7.
Anticonvulsivantes – gabapentina, carbamazepina, topi-
ramato e oxcarbamazepina, quando indicados, devem-se 
iniciar com baixa dose e aumentar progressivamente33.
Infi ltração local – a injeção de interferon α intralesional, 
na vestibulodinia vulvar pode ser indicada em pacientes 
com falha do tratamento convencional. Consiste em 
aplicações, três vezes por semana, por quatro semanas, 

em circulo, na região vestibular periférica7. Os efeitos 
colaterais incluem sintomas gripais, febre, mal-estar, mial-
gia e dor local. Os resultados são variáveis. 
A infi ltração dos pontos-gatilho com anestésico ou cor-
ticoide, tem apresentado bons resultados na vestibulo-
dinia vulvar36.
A estimulação do córtex cerebral, aplicação de toxina botulíni-
ca e acupuntura podem auxiliar no alivio da dor7. 

Procedimentos cirúrgicos 
Os procedimentos cirúrgicos geralmente são reservados 
às pacientes em que todos os tratamentos anteriores fra-
cassaram. Entre as técnicas cirúrgicas adotadas, citam-
se: a vestibulectomia total e a perineoplastia.
Bergeron e col., concluíram que a vestibulectomia, é a 
intervenção de mais sucesso, com 63% de redução da 
dor e melhora da função sexual. Seus efeitos colaterais 
incluem piora da dor, dor recorrente e diminuição da lu-
brifi cação8,37. 

Biofeedback e terapia física 
O biofeedback visa corrigir o tônus do assoalho pélvico, 
diminuir a hipertonicidade, parcialmente responsável 
pela manutenção da dor vulvar. Estudo retrospectivo 
de fi sioterapia, incluindo biofeedback, para reabilitação 
do assoalho pélvico encontrou 52% de redução da dor e 
melhora da função sexual37.

Terapia cognitivo-comportamental – apresenta bons resul-
tados na redução e no medo da dor e na sexualidade16,39.

Acupuntura – Danielsson e col., avaliaram, prospec-
tivamente, a efi cácia da acupuntura e mostraram que as 
pacientes relatavam melhora signifi cante da qualidade 
de vida após o tratamento39.

Hipnose – Pukall e col., avaliaram a hipnose terapia em 
oito pacientes e observaram redução signifi cativa da dor 
e da funcionalidade sexual40.

CONCLUSÃO

A vulvodinia apresenta aspectos sugestivos de dor 
neuropática crônica, ausência de achados físicos 
ao exame e pacientes obsessivos com sua dor. A di-
ficuldade diagnóstica e terapêutica contribui para 
o descrédito e angústia da paciente. Grande parte 
do êxito terapêutico se fundamenta na adequada co-
municação médico-paciente e no tratamento mul-
tidisciplinar.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A necessária e efi -
caz utilização terapêutica dos opioides esbarra entre 
outras difi culdades com aspectos da legislação vigente 
em cada país. A regulamentação rígida associada à buro-
cracia institucionaliza preconceitos, assemelha situações 
desiguais, e inibe a prescrição desta classe de medica-
mentos. O objetivo deste artigo foi analisar a atual 
legislação brasileira sobre a prevenção do uso indevido 
de fármacos e sobre as substâncias e medicamentos su-
jeitos à controle especial e as difi culdades que ela impõe 
para a prescrição dos opioides.
CONTEÚDO: Inicialmente são apresentados alguns da-
dos da história dos opioides que levaram ao desenvolvi-
mento de uma legislação absolutamente imprescindível 
para controlar sua produção, distribuição e comercializa-
ção, principalmente quando é avaliado o prejuízo pes-
soal e social que o mau uso pode causar. A controvérsia 
envolvendo os aspectos legais do uso dos opioides não 

é fato recente, e muito menos privilégio de qualquer na-
ção, incluindo o Brasil, pois o controle governamental do 
comércio e uso dos opioides não é fato recente no país, 
pois um dos primeiros documentos editados na tentativa 
de regulamentar seu comércio data de 9 de fevereiro de 
1737, e proibia aos que não fossem médicos, boticários, 
ou cirurgiões, vender ópio em seus estabelecimentos. A 
partir de então foram publicadas inúmeras leis, decretos, 
portarias e regulamentos e instruções normativas que 
constituem uma legislação coercitiva, que torna ilegal o 
comércio dos fármacos nelas incluindo os opioides. Al-
guns desses dispositivos legais, sob a ótica meramente 
médico-assistencial, atrasam e difi cultam sem necessi-
dade o tratamento com opioides, pois há interferência 
abusiva e negativa sobre a conduta do médico com pre-
juízo para o paciente, vítima de sofrimento desnecessário, 
devido as difi culdades para a sua prescrição.
CONCLUSÃO: Este estudo contribui para o entendi-
mento da legislação referente aos chamados entorpe-
centes, entre os quais se incluem os opioides, mostrando 
aspectos atuais da legislação vigente no país e as difi cul-
dades que ela impõe para a prescrição desses fármacos.
Descritores: História, legislação, opioides.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Among other 
diffi culties, the necessary and effective therapeutic use 
of opioids has to cope with aspects of laws in force in 
different countries. Strict regulation, associated to red 
tape, legalizes prejudices, equates unequal situations 
and inhibits the prescription of this class of drugs. This 
paper aimed at assessing current Brazilian legislation on 
prevention of undue use of drugs and on substances and 
medications subject to special control, in addition to the 
diffi culties it poses on the prescription of opioids.
CONTENTS: initially we present some historical opioids 
data which have led to the development of an absolutely 
indispensable legislation to control their production, dis-
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tribution and commercialization, especially when taking 
into consideration the personal and social harm that their 
misuse may cause. The controversy involving legal as-
pects of the use of opioids is not recent and even less 
a privilege of any nation, including Brazil, because 
governmental control over opioids commercialization 
and use is not a recent fact here, since one of the fi rst 
edited documents in an attempt to regulate its commer-
cialization dates from February 9, 1737, and prohibited 
those who were not physicians, pharmacists or surgeons 
to sell opium in their businesses. Since then, several laws, 
decrees, ordinances, regulations and normative rulings were 
published and constitute a stringent legislation which 
considers illegal the commercialization of drugs, in-
cluding opioids. Some of these legal provisions, under a 
merely medical-assistance point of view, unnecessar-
ily delay and make diffi cult the treatment with opioids 
because there is abusive and negative interference on 
physicians’ approach with negative effects on patients, 
victims of unnecessary suffering due to diffi culties to 
prescribe opioids.
CONCLUSION: This study contributes to the understanding 
of the legislation ruling the so-called narcotics, among 
them opioids, showing current aspects of the legislation 
in force in our country and the diffi culties it poses on the 
prescription of such drugs.
Keywords: History, legislation, opioids.

INTRODUÇÃO

A literatura médica inglesa utilizou desde o início o ter-
mo opiáceo para designar fármacos derivadas do ópio 
e da morfi na por extração ou semi-síntese. Posterior-
mente, com o desenvolvimento de fármacos com estru-
tura química diferente, porém com ação semelhante à 
da morfi na, foi por Acheson proposto o termo opioide 
para designar esses fármacos; entretanto, o conceito de 
opioide passou a incluir todas as substâncias naturais, 
semi-sintéticas ou sintéticas que interagem com os re-
ceptores opioides, como agonista ou como antagonista3. 
Atualmente na língua portuguesa existe o vocábulo opi-
oide para designar todas estas substâncias, ao contrário 
do que ocorre na língua inglesa o termo opiáceo designa 
os fármacos naturais ou semi-sintéticos derivadas do 
ópio e o termo opioide designa os fármacos sintéticos 
com ação em receptores opioides1,2. 
A vigilância da produção, distribuição e comercializa-
ção destas substâncias, os opioides, é absolutamente impre-
scindível, mormente quando aquilatado o prejuízo pes-
soal e social que seu mau uso pode causar. A controvérsia 

envolvendo os aspectos legais do seu uso não é fato recente, 
e muito menos privilégio de qualquer nação1,2.
Os opioides recebem a designação e a classifi cação de 
narcóticos ou entorpecentes pelas autoridades não médi-
cas, incluindo as legislativas e judiciárias. Estes termos 
se originam da palavra nark do grego, que signifi ca tor-
por, adormecimento ou do termo torp do latim, que sig-
nifi ca retirar a energia, causar torpor1,2.
Os opioides, como outros fármacos que causam alterações 
psíquicas cursando com sonolência, torpor, coma, 
redução de desconforto, prazer, excitação, vigor, vi-
talidade, confusão mental, aumento da agressividade, 
redução da fadiga, delírio, condutas modifi cadas pela 
dependência física e/ou psíquica, podem também consti-
tuir perigo para o indivíduo que as experimenta, e para a 
sociedade no seio da qual ele se abriga1-4.
Há muitos anos órgãos públicos e privados de diversas 
nações têm delineado programas de ação para coibir a 
produção, comercialização e o consumo destas substân-
cias tornando-as lícitas ou ilícitas, proibidas ou libera-
das, sob regulamentação mais ou menos rigorosa1.
Durante a década de 1970, os opioides foram classifi ca-
dos como hipnoanalgésicos, compreendendo um grupo 
de fármacos capazes de aliviar a dor, produzir sono ou 
hipnose e infelizmente induzir ao vício. Mais recente-
mente, estes fármacos têm sido classifi cados como psi-
coativos, classifi cação mais moderna, mais preocupada 
com a descoberta dos mecanismos de ação farmacológi-
cos, bioquímicos, genéticos e fi siológicos, mais centrada 
na pessoa dependente e menos na dependência como 
vício e distorção de comportamento e ato criminoso. 
No entanto, em nosso país, as autoridades persistem 
na utilização da prejudicial e arcaica classifi cação dos 
opioides, como narcóticos, para a sua categorização do 
ponto de vista legal1.

ASPECTOS HISTÓRICOS RELACIONADOS À 
LEGISLAÇÃO

O ópio e seus efeitos são conhecidos desde a anti-
guidade. Há 6 mil anos já era usado pelos Sumérios no 
Oriente Médio. Estes antigos babilônicos documentaram 
em diversas pinturas a efi cácia da papoula para produzir 
analgesia e sono1,2.
Os gregos antigos o usavam como medicamento e como 
droga recreativa. Homero, conta na Odisseia, que Helena 
ofereceu a Telêmaco uma poção medicamentosa capaz 
de aliviar as dores e levar ao esquecimento. Hipócrates, 
o famoso médico grego, advogava o emprego do vinho 
da papoula como efi caz medicamento1,2.
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O ópio também teve grande importância na civilização 
romana. Consta que para possibilitar que seu fi lho Nero 
herdasse o trono, Agripina, a última esposa do Imperador 
Cláudio, adicionou ópio ao vinho que ofereceu a Britâni-
co1,2. Celso, um médico romano que viveu no inicio da 
era Cristã, criou várias formulações que continham o 
ópio para aliviar a dor2. Galeno, que viveu no século II 
D.C, e foi a expressão máxima da Medicina romana, foi 
um entusiasta do uso do ópio, no entanto ele percebeu 
que o seu uso exagerado causava dependência5. Porém é 
fato que, a partir de então, a propriedade analgésica do 
ópio passou a ser reconhecida.
Uma das primeiras referências médicas ao suco de pa-
poula foi feita por Theophrastus no século III DC. O 
ópio era utilizado pelos médicos árabes e no Oriente foi 
empregado para o controle de disenterias. Após a queda 
de Roma, no século V D.C. o uso dos opioides se espalhou 
pelo Islã e, depois pela Pérsia, Malásia e Índia. No ano 
1037 D.C, o famoso médico e fi lósofo árabe Avicena 
morreu intoxicado pelo ópio, na então Pérsia1-3.
Na Europa, após um período de desuso devido a sua 
toxicidade, desde meados do século XVI e durante o 
século XVII o ópio foi muito usado misturado a medica-
mentos. Sua popularização a partir de então é atribuída à 
atuação de Paracelsus (1493 - 1541). No século XVII a 
possibilidade de controle da dor e diminuição do sofrimen-
to usando o ópio eram as razões de seu emprego pelos 
médicos. O ópio foi misturado a outras substâncias. O 
láudano, por exemplo, era uma mistura de álcool e ópio, 
usada para tratar insônia, tosse, diarreia, dor de dente, 
dores em geral e cólicas em crianças1.
Durante os séculos XVIII e XIX, na Europa, o ópio 
servia de base a medicamentos, era vendido livremente e 
usado por escritores e poetas famosos. O controle de sua 
venda iniciou-se em 1868 devido ao crescente número 
de mortes infantis por abuso e intoxicação do produto.
Na China, já no século VII, o ópio era usado na com-
posição de remédios, sua produção era nacional e de 
pequena escala. No início do século XIX houve grande 
difusão do uso de ópio na China causando séria preo-
cupação aos seus dirigentes. O ópio era trazido da Ín-
dia pela Companhia das Índias Orientais, uma lucrati-
va empresa britânica instalada na colônia, produzindo 
capital e recolhendo impostos para o governo britânico. 
A dependência levava ao usuário chinês a abrir mão 
de seus bens mais valiosos para conseguir os produtos 
que continham ópio, originando a expressão “negócio 
da China”. O governo chinês considerou ilegal o uso de 
ópio, e criou severas leis para tentar conter a adição da 
população à substância1,2. 

A alta lucratividade do comércio do ópio levou os in-
gleses a ignorar as determinações imperiais chinesas de 
proibição. Duas “guerras do ópio” praticamente sem in-
tervalo, foram travadas durante cerca de cinco anos, de 
1839 a 1842, entre a China e o Reino Inglês. Nas duas o 
governo chinês atacou os desobedientes navios ingleses 
carregados com a droga e fechou os portos para impedir 
o comércio do ópio. Em ambas, a Inglaterra enviou suas 
tropas e venceu, mantendo o comércio de sua mercadoria 
através dos portos chineses. Como vantagem adicional 
o tratado fi nal de paz concedia à Inglaterra uma nova 
colônia: Hong Kong. Em meados do século XIX aproxi-
madamente 15 milhões de chineses eram fumantes regu-
lares de ópio. Diante do fracasso para conter a entrada 
do ópio no país, o governo chinês decidiu tornar legal 
o seu uso, e o país passa a produzi-lo e comercializá-lo. 
Em algumas décadas a produção chinesa ultrapassou a 
indiana, as vendas e a infl uência britânica diminuíram, 
e a China passou a ser a principal fornecedora de ópio 
para a Europa1,2. 
Sydenham, em 1680, teria dito “Dentre todos os re-
médios que o Deus Todo-Poderoso agradou doar ao 
Homem, para aliviar os seus sofrimentos, nenhum é tão 
universal e efi caz como o ópio”3.
Em 1805 o químico alemão Sertürner sintetizou pela 
primeira vez uma substância pura do ópio. Batizou-a de 
morfi na, numa referência a Morpheu, o deus grego dos 
sonhos. No início pensava-se que ela não produziria de-
pendência, e que poderia até ser usada no tratamento da 
adição ao ópio. Entretanto logo depois de ter sintetizado 
a morfi na, Sertürner realizou uma autoexperiência com 
esse fármaco e após avaliou os seus efeitos, chamou a 
atenção para os seus riscos ao afi rmar: “Considero meu 
dever chamar a atenção para os efeitos terríveis dessa 
nova substância a fi m de que uma calamidade possa ser 
evitada”2. Pouco depois, em 1832, Robiquet isolava outro 
alcaloide da papoula, a codeína. Em 1848, Merck isolava 
mais um componente daquela fl or, a papaverina3.
Em meados do século XIX a seringa hipodérmica entrou 
em uso. Aliado à crença errônea de que se evitando a ad-
ministração do ópio por via oral se conseguiria controlar 
a adição a ele, levou a um aumento de dependentes da 
droga. Além disso, a morfi na tornou-se popular entre os 
adictos a estupefacientes por ser aproximadamente 100 
vezes mais potente que o ópio1.
Nos Estados Unidos durante o século XIX o ópio era 
vendido livremente, e já no fi nal daquele século, o avan-
ço na área dos transportes facilitava o fl uxo de usuários 
do Oriente para os Estados Unidos. Uma verdadeira con-
junção de fatores aliada à falta de restrições legais, tor-
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nou aquele país presa fácil para ocorrência de abuso em 
proporções até então inéditas1,2.
No início do século XX, mais precisamente em 1909, 13 
países, se reuniram em Xangai, para debater os proble-
mas daqueles dias e dos futuros, em relação ao uso do 
ópio. Três anos após surgiria a Convenção Internacional 
do Ópio estabelecendo os passos iniciais para o controle 
de venda das drogas1.
Após cinco anos os americanos instituíram um ato legisla-
tivo que passou a ser chamada de ato de Harrison. Sem 
um programa que englobasse a assistência social, a Me-
dicina, e outros setores para preparação da nação norte-
americana para uma mudança de tamanha monta, a partir 
de sua promulgação, em 1914, calculava-se que entre 250 
mil e 1 milhão de indivíduos passaram da condição de 
usuários de uma droga legal, para a de foras da lei, ver-
dadeiros marginais. A passagem abrupta da legalidade 
para ilegalidade criou distorções. Em 1924, o editorial 
da revista científi ca American Medicine afi rmou que a 
nova lei criou um problema médico sério: “Os médi-
cos encontraram perigos tão graves nas várias normas 
(...) que decidiram fi car o mais longe possível de cada 
toxicômano e de suas necessidades de cura. Os toxicô-
manos foram compelidos a procurar os narcóticos, dos 
quais tem necessidade, no mundo da delinquência... O 
mercado ilegal está crescendo... Obtemos o resultado de 
jogar cidadãos com necessidade de assistência médica 
nas mãos de criminosos...”1.
Embora muitas pessoas estivessem viciadas em opi-
oides, a atenção da imprensa foi focalizada na comuni-
dade chinesa e seu uso de ópio. O chinês foi acusado 
de fomentar o hábito e de aliciar mulheres jovens em 
escravidão branca usando o ópio. O mau “Fu Manchu” 
(personagem fi ctício) foi tomado como imagem do 
chinês, tornando-se um estereótipo do padrão de precon-
ceito racial nos Estados Unidos e Inglaterra1.
Americanos e britânicos consideraram os chineses 
daquela época perigosos. Talvez, tanto quanto os 
próprios ingleses da Companhia das Índias Orientais 
o foram no passado para os chineses. Embora a Com-
panhia das Índias Orientais fossem os verdadeiros e 
maiores responsáveis pelo tráfi co do ópio na China do 
século XIX, os fatores encontrados nos Estados Unidos 
da década de 1920 eram múltiplos e seguramente os 
chineses detentores de parte minoritária da responsabili-
dade. Para os meios de comunicação dos anos 1920 aos 
responsáveis pela “praga das drogas” os mais terríveis 
castigos.
O crescimento da necessidade de analgésicos mais po-
tentes, o progresso do conhecimento e o clamor público 

contra a adição aos opioides já conviviam na época da 
II Guerra Mundial. Esforços foram então concentrados 
para se desenvolver fármacos com analgesia similar, 
mas com menor potencial aditivo. Assim, surgiram os 
primeiros derivados sintéticos da morfi na, a meperidina 
(1938) e a metadona (1945). Estes fármacos, bem como 
as que se sucederam frustraram as expectativas nelas de-
positadas, no sentido de controlar o mau uso1,3.

A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE O USO 
DE OPIOIDES

O controle governamental do comércio e uso dos opi-
oides não é fato recente no Brasil. Um dos primeiros 
documentos que se referem à tentativa de regulamentar 
o seu comércio foi o Edital da Câmara de São Paulo, 
publicado no dia 9 de fevereiro de 1737, que proibia 
aos que não fossem médicos, boticários, ou cirurgiões, 
vender ópio em seus estabelecimentos1.
Os sentenciados solicitaram ao Ouvidor Geral a libera-
ção do comércio da droga. Como a resposta do Ouvidor 
foi negativa encaminharam ao Rei D. João V uma pe-
tição para revisão da proibição. O então governante após 
estudar o caso sob a ótica fi nanceira não quis contrariar 
uma parcela relevante de seus contribuintes e decidiu or-
denar à Capitania de São Paulo a liberação da venda da 
droga nos estabelecimentos excluídos, como dantes1.
O controle do uso de entorpecentes, já em 1921 estava 
confi ado à Inspetoria de Fiscalização do Exercício da 
Medicina, que, anos mais tarde, seria o Serviço Nacio-
nal, dentro da estrutura do Departamento Nacional de 
Saúde, do Ministério da Educação e Saúde. Sua ação 
estava limitada ao Rio de Janeiro, onde realizava uma 
fi scalização superfi cial, corrupta, precária e limitada1.
A regulamentação de dois artigos do Decreto nº 16.969, 
de 3 de setembro de 1921, baixada em 1928 pelo Ministé-
rio da Justiça e Negócios Interiores, impunha disposição 
para aposição do visto nas requisições provenientes de 
outros Estados1.
Em 1934, novas instruções da Diretoria Nacional de 
Saúde e Assistência, davam maior importância ao tra-
balho nos Estados, integrando-os na responsabilidade 
pela fi scalização de entorpecentes, mediante providên-
cias que o situavam em pé de igualdade com o órgão 
federal, então denominado Inspetoria de Fiscalização do 
Exercício Profi ssional, subordinado à Diretoria de Defesa 
Sanitária Internacional e da Capital da República1.
O Decreto-Lei nº 891, de 25 de novembro de 19386, 
que revogou os atos anteriores, veio para tornar a legis-
lação sobre entorpecentes, mais ampla e disciplinada. O 
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uso dos psicotrópicos foi regulamentado posteriormente 
pela Portaria de 30 de junho de 1965, que disciplinava a 
produção e o comércio de tais produtos e pelo Decreto-
Lei nº 159, de 10 de fevereiro de 19677, que dispunha 
sobre as substâncias capazes de determinar dependência 
física ou psíquica.
Em 21 de dezembro de 1976 foi editado o Decreto nº 
78.9928, que regulamentou a Lei nº 6.368, de 21 de outu-
bro de 19769, que dispunha sobre medidas de prevenção 
e repressão do tráfi co ilícito e uso indevido de substâncias 
entorpecentes, ou que determinam dependência física ou 
psíquica, da qual se destacavam os seguintes artigos, 
por serem relacionados à prescrição dos opioides.
Art. 16 - Os médicos, dentistas e farmacêuticos deverão 
observar, rigorosamente, os preceitos legais e regulamen-
tares sobre a prescrição de substâncias entorpecentes ou 
que determinem dependência física ou psíquica;
Art. 17 - Ao Serviço Nacional de Fiscalização da Me-
dicina e Farmácia compete baixar instruções de caráter 
geral ou especial sobre modelos de receituários ofi ci-
ais para a prescrição de substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica, bem como 
aprovar modelos para a elaboração de estatísticas e 
balanços;
Art. 18 - De toda receita, bula, rótulo e embalagem de 
especialidade farmacêutica que contenha substância 
entorpecente ou que determine dependência física ou 
psíquica deverá constar, obrigatoriamente, em destaque 
e em letras de corpo maior do que o texto, a expressão:
Atenção - Pode causar dependência física ou psíquica.
Parágrafo único - O disposto neste artigo quanto a bu-
las, rótulos e embalagens será cumprido conforme plano 
de implantação gradativa elaborado pelo Serviço Nacio-
nal de Fiscalização da Medicina e Farmácia, que deverá 
estar concluído dentro do prazo de 180 dias.
Porém em 23 de agosto de 2006 foi editada a Lei nº 
11.34310 que revogou a Lei no 6.368, de 21 de outubro de 
19769, e instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públi-
cas sobre Drogas – (SISNAD), prescrevendo as medidas 
para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção so-
cial de usuários e dependentes de drogas, estabelecendo 
as normas para repressão à produção não autorizada e 
ao tráfi co ilícito de drogas, defi nindo os crimes e as pe-
nas a serem aplicadas a quem adquirir, guardar, tiver em 
depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo 
pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar.
Diversamente da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 19769, por 
ela revogada a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 200610, 
não tem nenhum artigo relacionado à prescrição dos opioides. 

Desta Lei destacam-se os artigos 1º, 3º, 4º e 5º por serem 
relacionados a instituição do SISNAD sobre Drogas; o 
artigo 19 relacionado às atividades de prevenção do seu 
uso indevido; os artigos 27, 28, 31 e 33 a 40 relacionados 
aos crimes e penas para quem adquirir, guardar, tiver em 
depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo 
pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar.
Art. 1º - Esta Lei institui o SISNAD; prescreve medidas 
para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas; estabelece 
normas para repressão à produção não autorizada e ao 
tráfi co ilícito de drogas e defi ne crimes.
Parágrafo único - Para fi ns desta Lei, consideram-se 
como drogas as substâncias ou os produtos capazes de 
causar dependência, assim especifi cados em lei ou rela-
cionados em listas atualizadas periodicamente pelo 
Poder Executivo da União.
Art. 3º - O SISNAD tem a fi nalidade de articular, integrar, 
organizar e coordenar as atividades relacionadas com:
I - a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas;
II - a repressão da produção não autorizada e do tráfi co 
ilícito de drogas. 
Art. 4º - São princípios do SISNAD:
I - o respeito aos direitos fundamentais da pessoa hu-
mana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua 
liberdade;
II - o respeito à diversidade e às especifi cidades popula-
cionais existentes;
III - a promoção dos valores éticos, culturais e de cida-
dania do povo brasileiro, reconhecendo-os como fatores 
de proteção para o uso indevido de drogas e outros com-
portamentos correlacionados;
IV - a promoção de consensos nacionais, de ampla par-
ticipação social, para o estabelecimento dos fundamen-
tos e estratégias do SISNAD;
V - a promoção da responsabilidade compartilhada entre 
Estado e Sociedade, reconhecendo a importância da par-
ticipação social nas atividades do SISNAD;
VI - o reconhecimento da intersetorialidade dos fatores 
correlacionados com o uso indevido de drogas, com a 
sua produção não autorizada e o seu tráfi co ilícito;
VII - a integração das estratégias nacionais e internacio-
nais de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas e de repressão 
à sua produção não autorizada e ao seu tráfi co ilícito;
VIII - a articulação com os órgãos do Ministério Público 
e dos Poderes Legislativo e Judiciário visando à coopera-
ção mútua nas atividades do SISNAD;
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IX - a adoção de abordagem multidisciplinar que re-
conheça a interdependência e a natureza complementar 
das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes de drogas, 
repressão da produção não autorizada e do tráfi co ilícito 
de drogas;
X - a observância do equilíbrio entre as atividades de 
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social 
de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua 
produção não autorizada e ao seu tráfi co ilícito, visando 
a garantir a estabilidade e o bem-estar social;
Art. 5º - O SISNAD tem os seguintes objetivos:
I - contribuir para a inclusão social do cidadão, visando 
a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos 
de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfi co ilícito 
e outros comportamentos correlacionados;
II - promover a construção e a socialização do conheci-
mento sobre drogas no país;
Art. 19 - As atividades de prevenção do uso indevido de 
drogas devem observar os seguintes princípios e dire-
trizes:
I - o reconhecimento do uso indevido de drogas como 
fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo 
e na sua relação com a comunidade à qual pertence;
II - a adoção de conceitos objetivos e de fundamentação 
científi ca como forma de orientar as ações dos serviços 
públicos comunitários e privados e de evitar precon-
ceitos e estigmatização das pessoas e dos serviços que 
as atendam;
III - o fortalecimento da autonomia e da responsabili-
dade individual em relação ao uso indevido de drogas;
IV - o compartilhamento de responsabilidades e a co-
laboração mútua com as instituições do setor privado e 
com os diversos segmentos sociais, incluindo usuários 
e dependentes de drogas e respectivos familiares, por 
meio do estabelecimento de parcerias;
V - a adoção de estratégias preventivas diferenciadas e 
adequadas às especifi cidades socioculturais das diversas 
populações, bem como das diferentes drogas utilizadas;
VI - o reconhecimento do “não-uso”, do “retardamento 
do uso” e da redução de riscos como resultados dese-
jáveis das atividades de natureza preventiva, quando da 
defi nição dos objetivos a serem alcançados;
VII - o tratamento especial dirigido às parcelas mais vul-
neráveis da população, levando em consideração as suas 
necessidades específi cas;
VIII - a articulação entre os serviços e organizações que 
atuam em atividades de prevenção do uso indevido de 
drogas e a rede de atenção a usuários e dependentes de 
drogas e respectivos familiares;
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IX - o investimento em alternativas esportivas, culturais, 
artísticas, profi ssionais, entre outras, como forma de in-
clusão social e de melhoria da qualidade de vida;
X - o estabelecimento de políticas de formação continu-
ada na área da prevenção do uso indevido de drogas para 
profi ssionais de educação nos 3 (três) níveis de ensino;
XI - a implantação de projetos pedagógicos de preven-
ção do uso indevido de drogas, nas instituições de ensino 
público e privado, alinhados às Diretrizes Curriculares 
Nacionais e aos conhecimentos relacionados a drogas;

DOS CRIMES E DAS PENAS
Art. 27 - As penas previstas neste Capítulo poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substi-
tuídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e 
o defensor.
Art. 28 - Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, 
transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 
drogas sem autorização ou em desacordo com determi-
nação legal ou regulamentar será submetido às seguintes 
penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa 
ou curso educativo.
Art. 31 - É indispensável a licença prévia da autoridade 
competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, 
preparar, possuir, manter em depósito, importar, ex-
portar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, 
vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer 
fi m, drogas ou matéria-prima destinada à sua prepara-
ção, observadas as demais exigências legais.

DOS CRIMES
Art. 33 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, 
fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em 
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, 
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda 
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar: 
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e paga-
mento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 
dias-multa.
§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, 
vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósi-
to, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuita-
mente, sem autorização ou em desacordo com determi-
nação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou 
produto químico destinado à preparação de drogas;
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II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou 
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 
de plantas que se constituam em matéria-prima para a 
preparação de drogas;
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que 
tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vig-
ilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, para o tráfi co ilícito 
de drogas. 
§ 2º- Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido 
de droga:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 
(cem) a 300 (trezentos) dias-multa. 
§ 3º - Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de 
lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a con-
sumirem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e paga-
mento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 
dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.
§ 4º - Nos delitos defi nidos no caput e no § 1o deste ar-
tigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois 
terços, vedada a conversão em penas restritivas de dire-
itos, desde que o agente seja primário, de bons anteced-
entes, não se dedique às atividades criminosas nem inte-
gre organização criminosa.
Art. 34 - Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, ofer-
ecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, pos-
suir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, 
maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto 
destinado à fabricação, preparação, produção ou trans-
formação de drogas, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento 
de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa.
Art. 35 - Associarem-se duas ou mais pessoas para o fi m 
de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes 
previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento 
de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste ar-
tigo incorre quem se associa para a prática reiterada do 
crime defi nido no art. 36 desta Lei.
Art. 36 - Financiar ou custear a prática de qualquer dos 
crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e paga-
mento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (quatro mil) 
dias-multa.
Art. 37 - Colaborar, como informante, com grupo, orga-
nização ou associação destinados à prática de qualquer dos 

crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento 
de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa.
Art. 38 - Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, 
sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses 
excessivas ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pag-
amento de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) dias-multa.
Parágrafo único - O juiz comunicará a condenação ao 
Conselho Federal da categoria profi ssional a que perten-
ça o agente.
Art. 39 - Conduzir embarcação ou aeronave após o con-
sumo de drogas, expondo a dano potencial a incolumi-
dade de outrem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além 
da apreensão do veículo, cassação da habilitação respec-
tiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena 
privativa de liberdade aplicada, e pagamento de 200 
(duzentos) a 400 (quatrocentos) dias-multa.
Parágrafo único - As penas de prisão e multa, aplicadas 
cumulativamente com as demais, serão de 4 (quatro) a 
6 (seis) anos e de 400 (quatrocentos) a 600 (seiscentos) 
dias-multa, se o veículo referido no caput deste artigo 
for de transporte coletivo de passageiros. 
Art. 40 - As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei 
são aumentadas de um sexto a dois terços, se:
I - a natureza, a procedência da substância ou do produto 
apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a 
transnacionalidade do delito;
II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de fun-
ção pública ou no desempenho de missão de educação, 
poder familiar, guarda ou vigilância;
III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou 
imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino 
ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, soci-
ais, culturais, recreativas, esportivas, ou benefi centes, 
de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se real-
izem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de 
serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de 
reinserção social, de unidades militares ou policiais ou 
em transportes públicos.
É importante destacar que a legislação coercitiva, ao tor-
nar ilegal o comércio das drogas e as defi nir como substâncias 
ou os produtos capazes de causar dependência, especifi -
cados em lei ou relacionados em listas periodicamente 
publicadas pelo Poder Executivo da União, passa a ser 
fator integrante e fundamental para a criação de uma 
atividade comercial extremamente lucrativa, que ao ser 
classifi cada como ilegal, é automaticamente inserida na 
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lista de atividades criminosas, gerando o tráfi co ilegal 
de drogas que acaba patrocinando as demais atividades 
ilícitas, pois o lucro acaba fomentando a corrupção e 
outros crimes. Por outro lado a legislação abrandada 
para o consumidor/adicto leva ao tráfi co fragmentado, 
ao tráfi co em bolos.
A legislação avançada moderna, que protege os meno-
res de idade, leva às quadrilhas aliciarem e convocarem 
menores, que passam a acumular tarefas de escolta e bra-
ço armado do tráfi co, pois quando autores de homicídios 
recebem penas suaves e depois de alcançarem a maiori-
dade seus atos criminosos são deletados totalmente da 
memória cartorial da sociedade, por esse motivo quando 
membros maiores do bando são os assassinos, os meno-
res assumem a autoria dos crimes. Portanto os menores 
são mercadorias humanas valiosas para o tráfi co de dro-
gas, talvez quase tanto quanto as próprias drogas. 
O projeto de Lei do Senado PLS32/1997, transforma-
do no PL 3887/1997, ao qual foram apensados o PL-
5024/2001 e o PL-3997/200811, que se encontra em 
tramitação na Câmara dos Deputados, cujo último an-
damento data de 11/9/2008, dispõe sobre o tratamento 
medicamentoso da dor em pacientes portadores de neo-
plasias comprovadas, dando o direito a tratamento privi-
legiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dis-
pensação de analgésicos entorpecentes ou correlatos, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Integram o programa especial os seguintes medicamen-
tos: morfi na (injetável, comprimido e solução oral), pe-
tidina (injetável, comprimido ou solução oral), codeína 
(comprimido e solução oral), tramadol (injetável, com-
primido, solução oral e supositório), buprenorfi na (com-
primido, injetável e supositório), naloxona (injetável) e 
outros medicamentos e formas que venham a ser regula-
mentados pelo poder público11.
Estudo sobre o impacto de uma legislação mais restritiva 
na venda de medicamentos psicotrópicos em farmácias, 
onde alunos de Medicina simulavam queixas, solicitan-
do um medicamento aos balconistas, testaram no fi nal de 
1986 a legislação e a Portaria da Secretaria Nacional de 
Vigilância Sanitária sobre a prescrição e o uso de drogas 
e especialidades capazes de produzir modifi cações nas 
funções nervosas superiores12.
Com base nesta legislação, estes fármacos somente pode-
riam ser vendidos com a apresentação de notifi cação da 
receita, a qual deveria permanecer retida no estabeleci-
mento. O estudo constatou que houve aumento absoluto 
da recusa de venda e acréscimo na venda de “produtos 
naturais” com diminuição na venda de psicotrópicos, 
mostrando que surtiu efeito mesmo com a pequena ca-

pacidade de fi scalização dos órgãos públicos12.
A vigilância na produção, distribuição e comercialização 
dos opioides é absolutamente imprescindível, mormente 
quando se considera o acentuado prejuízo pessoal e so-
cial que seu mau uso pode causar. 
Todavia, desafortunadamente, não é raro ocorrerem 
situações em que aspectos legais do uso de opioides 
interferem mais em sua prescrição que aspectos médi-
cos. Isto, por inverossímil que possa parecer, constitui 
realidade ainda mais cruel em outros países que não o 
Brasil.
Nos Estados Unidos as autoridades estaduais de saúde 
habitualmente desenvolvem rígida regulamentação para 
o uso crônico de opioides. O estado do Texas utiliza al-
gumas diretrizes básicas que terminaram por ser aplica-
das na maioria dos demais estados, incluindo: a necessi-
dade de o paciente haver consultado outro profi ssional 
(a segunda opinião); a obrigatoriedade de haver sido 
claramente estabelecido um diagnóstico; o uso prévio 
claramente sem sucesso de tratamento com medicação 
de não opioides e a comprovação de que o seu uso con-
tribui para que o paciente obtenha melhor qualidade do 
que sem ele1.
Algumas das medidas descritas, sob a ótica meramente 
médico-assistencial, atrasam e difi cultam sem necessi-
dade o tratamento com opioides. Há interferência abu-
siva e negativa sobre a conduta do médico e prejuízo 
especialmente para o paciente, vítima de sofrimento 
desnecessário, fruto da irresponsabilidade e má-fé alheia1.
A impressão de prejuízo desnecessário é ainda reafi rma-
da pelo fato de que pacientes em tratamento analgésico 
com opioides por longos períodos e sem antecedentes 
de abuso de substâncias, não apresentam risco adicional 
para desenvolvimento de adicção ao grupo de fármacos 
em questão1.
Existe dissociação em âmbito mundial entre os objetivos 
almejados pela classe médica e os pacientes, de um lado; 
as diretrizes estabelecidas pelas entidades governamen-
tais correlatas, de outro. O seu embasamento, a partir de 
dogmas e ideias preconcebidas, não mais se sustentam à 
luz dos conhecimentos que se dispõem atualmente. Os 
avanços dos meios de comunicação e a globalização do 
conhecimento serão formas de aproximação entre todos 
em função do tempo, por maior impermeabilidade cul-
tural que alguns setores retrógrados possam ainda pos-
suir. Culturalmente unidas, autoridades ligadas à saúde, 
instituições de pesquisa, representantes da sociedade 
civil e forças armadas, profi ssionais da área médica e os 
pacientes (maiores interessados e benefi ciados por esta 
integração) propiciarão legislação mais justa e efi caz, 
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salvaguardando as vítimas da dependência e as vítimas 
das dores passíveis de controle com opioides1.
A distribuição mundial de entorpecentes, incluindo a 
morfi na, é controlada por um órgão internacional e sua 
distribuição regulamentada pela Convenção Única sobre 
Medicamentos Narcóticos. No Brasil, atualmente, o uso 
médico de entorpecentes é regulamentado pela Portaria 
344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde, de 12 de maio de 199813.
A Portaria nº 6, de 29 de Janeiro de 199914, aprova a 
Instrução Normativa da Portaria SVS/MS nº 344 de 12 
de maio de 1998 que estabelece procedimentos para a 
aplicação da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio 
de 1998, que aprovou o Regulamento Técnico sobre as 
substâncias e medicamentos sujeitos à controle espe-
cial, e instituem documentos, formulários e deu outras 
providências. 
A Portaria nº 6, de 29 de janeiro de 1999 14 que aprovou 
a Instrução Normativa da Portaria SVS/MS nº 344 de 
12 de maio de 1998, que instituiu o REGULAMENTO 
TÉCNICO DAS SUBSTÂNCIAS E MEDICAMEN-
TOS SUJEITOS À CONTROLE ESPECIAL, consti-
tuído por 12 capítulos e 132 artigos, da qual, destacam-
se os seguintes, que são relacionados aos opioides:

CAPÍTULO I - DA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

Art. 1º - A Autorização Especial será concedida aos es-
tabelecimentos que irão exercer atividades relacionadas 
às substâncias constantes das listas da Portaria SVS/MS 
nº 344/98 e de suas atualizações, bem como os medica-
mentos que as contenham.
Da concessão da autorização especial
Art. 3º - Os estabelecimentos abaixo relacionados, que 
exercerem atividades de extrair, produzir, fabricar, bene-
fi ciar, preparar, manipular, fracionar, distribuir, armaze-
nar, importar, exportar, transformar, embalar, reembalar 
e transportar, para qualquer fi m substâncias constantes 
das listas do Regulamento Técnico aprovado pela Por-
taria SVS/MS nº 344/98 e de suas atualizações, bem 
como os medicamentos que as contenham, devem so-
licitar a Autorização Especial (A.E.)
a - Indústrias farmacêuticas, veterinárias e farmo-
químicas;
b - Farmácias públicas, privadas, inclusive veterinárias;
c - Importadoras/distribuidoras que comercializam me-
dicamentos e/ou substâncias;
d - Empresas que desenvolvem atividades de plantio, 
cultivo e colheita de plantas das quais possam ser extraí-
das substâncias objeto do Regulamento Técnico;
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e - Estabelecimentos de ensino e pesquisa; 
f - Transportadoras de substâncias e/ou medicamentos.

CAPÍTULO II - DO COMÉRCIO INTERNACIO-
NAL, DA IMPORTAÇÃO E DA COTA ANUAL

Art. 14 - Os procedimentos para a importação de todas 
as substâncias constantes das listas da Portaria SVS/MS 
nº 344/98 e de suas atualizações, bem como dos medica-
mentos que as contenham fi cam sujeitos ao tratamento 
administrativo obrigatório do Sistema Integrado de Co-
mércio Exterior (SISCOMEX).
Art. 15 - A empresa importadora fi cará obrigada a so-
licitar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária a 
fi xação de Cota Anual para Importação das substâncias 
constantes das listas “A1” e “A2” (entorpecentes), “A3”, 
“B1” e “B2” (psicotrópicos) e “D1”; (precursores) da 
Portaria SVS/MS n.º 344/98 e de suas atualizações, bem 
como dos medicamentos que as contenham, no perío-
do de 1º a 31 de outubro de cada ano, para uso no ano 
seguinte. 
§ 1º A Agência Nacional de Vigilância Sanitária deverá 
pronunciar-se sobre a liberação da Cota Anual de Impor-
tação até 31 (trinta e um) de janeiro do ano seguinte. 
§ 2º Deferida a Cota Anual de Importação, a empresa 
importadora deverá requerer a Autorização de Importa-
ção, até 30 (trinta) de junho. 
§ 3º A cota de importação concedida poderá ser impor-
tada de uma só vez, ou parceladamente.

CAPÍTULO III - DO TRANSPORTE
Pela pessoa jurídica

Art. 62 - A transportadora de substâncias e medicamen-
tos objeto da Portaria SVS/MS nº 344/98 deve ser autorizada 
e licenciada pela Autoridade Sanitária competente, onde 
estiver situada a empresa.
Parágrafo único. Os locais de armazenamento das em-
presas e seus veículos devem assegurar as condições de 
segurança, limpeza e higiene necessárias à preservação 
e efi cácia do medicamento.
Art. 63 - Cabem à Autoridade Sanitária dos Estados, Mu-
nicípios ou do Distrito Federal em conjunto com as Au-
toridades Policiais e Fazendárias fi scalizar o transporte 
de substâncias constantes das listas da Portaria SVS/MS 
nº 344/98 e de suas atualizações e dos medicamentos que 
as contenham, em qualquer via, tomando medidas legais 
cabíveis e procedendo a apreensão, quando necessário.
Pela pessoa física
Art. 64 - Em viagem internacional, quando da saída 
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ou chegada, somente podem transportar medicamentos 
a base de substâncias constantes das listas da Portaria 
SVS/MS nº 344/98 e de suas atualizações, as pessoas 
que estiverem de posse de receita médica na quantidade 
sufi ciente para o seu uso individual.

CAPÍTULO IV - DA PRESCRIÇÃO
Da notifi cação da receita

Art. 65 - A Notifi cação de Receita é o documento que 
acompanhado de receita autoriza a dispensação ou avia-
mento de medicamentos a base de substâncias constantes 
das listas “A1” e “A2” (entorpecentes), “A3”, “B1” e 
“B2” (psicotrópicos), “C2” (retinoides para uso sistêmi-
co) e “C3” (imunossupressores), do Regulamento Téc-
nico aprovado pela Portaria SVS/MS nº 344/98 e de suas 
atualizações.
Art. 66 - Os profi ssionais médicos, veterinários e ciru-
rgiões-dentistas que forem utilizar Notifi cações de Re-
ceitas devem procurar a Autoridade Sanitária da locali-
dade do consultório ou da instituição, para preencher a 
fi cha cadastral.
Art. 67 - O talonário de Notifi cação de Receita “A” 
(ANEXO IX) constante da Portaria SVS/MS nº 344/98 
será fornecido gratuitamente aos profi ssionais e institu-
ição ou unidade hospitalar, para a prescrição de medica-
mentos a base de substâncias constantes das listas “A1” 
e “A2” (entorpecentes), “A3” (psicotrópicas) constantes 
da Portaria SVS/MS nº 344/98 e de suas atualizações.
Art. 68 - No ato da entrega do talonário de Notifi cação 
de Receita “A”, o profi ssional ou diretor clínico ou a pes-
soa por eles autorizada deve estar de posse do carimbo 
de identifi cação do profi ssional ou instituição. A Autori-
dade Sanitária deve em todas as folhas do talonário colo-
car o carimbo no campo “Identifi cação do Emitente”. 

DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA “A”
Da distribuição da notifi cação de receita “A”
Para profi ssionais

Art. 69 - A Autoridade Sanitária deve organizar um 
sistema de controle de distribuição de blocos de Noti-
fi cação de Receita “A” que pode ser em forma de livro 
de escrituração, fi cha manuscrita ou informatizada, bem 
como fornecer informação aos profi ssionais da docu-
mentação que será necessária para retirar o talonário.
§ 1º - Para preencher a Ficha Cadastral, assinará com pelo 
menos 3 (três) autógrafos, e receber o primeiro talonário, o 
profi ssional deve ir pessoalmente a Autoridade Sanitária 
local, munido de:

a. Carteira do Conselho Regional de Medicina (CRM) 
ou Conselho Regional de Odontologia (CRO) ou Con-
selho Regional de Medicina Veterinária (CRMV); 
b. Comprovante de endereço residencial ou do con-
sultório, podendo ser uma conta de luz ou telefone e 
carimbo com os dados: nome e endereço completo do 
profi ssional e o Conselho Regional correspondente;
§ 2º - A Autoridade Sanitária deve anotar na Ficha Ca-
dastral (ANEXO VIII) o número de talonários e a nu-
meração correspondente concedida. O profi ssional deve 
assinar no verso o recebimento.
Art. 70 - Na hipótese de o profi ssional não poder com-
parecer pessoalmente à autoridade Sanitária local, poderá 
solicitar por escrito, o seu cadastramento e os talonários 
necessários, através de um portador autorizado.
Parágrafo único. O procedimento para o portador retirar 
o talão da Notifi cação de Receita “A” será:
a. O profi ssional, por escrito, indicará a pessoa que re-
tirará a fi cha cadastral e o talão; 
b. A Autoridade Sanitária fornecerá a Ficha Cadastral 
do profi ssional para o portador, que deverá ser identi-
fi cado pela sua Carteira de Identidade (R.G.) ou outro 
documento equivalente; 
c. A referida fi cha deve ser preenchida e assinada pelo 
profi ssional, reconhecida a assinatura em cartório; 
d. O portador deve devolver a Ficha acompanhada da 
cópia dos seguintes documentos: Carteira do CRM, CRO 
ou CRMV, comprovante de endereço residencial ou do 
consultório podendo ser uma conta de luz ou telefone e 
carimbo, com os dados: nome e endereço completo do 
profi ssional; 
e. O portador deve assinar o recebimento no verso da 
Ficha Cadastral.

DA DISTRIBUIÇÃO DO TALONÁRIO “A” PARA 
INSTITUIÇÃO OU UNIDADE HOSPITALAR

Art. 71 - O talonário de Notifi cação de Receita “A”, 
para instituição ou hospitais, clínicas, pode ser retirado 
pelo diretor clínico ou por pessoa indicada por ele, para 
prescrição de pacientes em tratamento ambulatorial ou 
em alta hospitalar.
Art. 72 - O talonário de Notifi cação de Receita “A” da in-
stituição somente pode ser utilizado por médicos do corpo 
clínico da instituição ou hospital e somente neste local.
Art. 73 - A guarda do talonário da Notifi cação de Receita 
“A” e a distribuição aos profi ssionais do hospital ou in-
stituição devem fi car sob a responsabilidade do diretor 
clínico ou de quem ele indicar, podendo ser o farmacêu-
tico da farmácia da instituição.
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Art. 74 - O procedimento da Autoridade Sanitária para a 
entrega dos talonários para hospitais ou instituições deve 
ser o mesmo estabelecido para os profi ssionais.

DO PREENCHIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES DE 
RECEITAS

Art. 81 - Campos de preenchimento exclusivos do pre-
scritor:
a) Identifi cação do emitente: no local correspondente à 
identifi cação do emitente devem constar devidamente 
impressos, o nome, endereço e inscrição do profi ssional 
no Conselho Regional com a sigla da respectiva Uni-
dade da Federação ou o nome do estabelecimento ou da 
instituição com o endereço completo;
b) Assinatura do médico, cirurgião-dentista ou médico-
veterinário: neste espaço deverá conter a assinatura do 
profi ssional prescritor. Quando os dados do profi ssional 
estiverem devidamente impressos no campo do emitente, 
este poderá apenas assinar a Notifi cação de Receita. No 
caso de o profi ssional pertencer a uma instituição ou es-
tabelecimento hospitalar, deverá identifi car a assinatura 
com carimbo, constando a inscrição no Conselho Re-
gional ou manuscrita, de forma legível;
c) Paciente: nome e endereço completo do paciente e, no 
caso de uso veterinário, nome e endereço completo do 
proprietário e identifi cação do animal;
d) Numeração: deverá ser numerada em ordem cronológi-
ca devidamente impressa conforme numeração conce-
dida pela Autoridade Sanitária.
Art. 82 - Campos de preenchimento exclusivos do For-
necedor:
a) Identifi cação do comprador: nome e endereço com-
pleto do comprador, número do R.G., órgão expedidor e 
telefone quando houver;
b) Identifi cação do fornecedor: o responsável pelo aten-
dimento, deve utilizar o carimbo de identifi cação do 
estabelecimento contendo o C.N.P.J./C.G.C., nome e 
endereço completo, datar e colocar seu nome de forma 
legível abaixo do carimbo de identifi cação do estabeleci-
mento;
c) Identifi cação da quantidade aviada ou número de 
registro: a farmácia ou drogaria deve ter um carimbo 
próprio (ANEXO IX) e anotar no verso da Notifi cação 
de Receita a quantidade dispensada e quando tratar-se de 
formulações magistrais, o número de registro da receita 
no livro de receituário.
Art. 83 - Quantidade de medicamentos acima do per-
mitido pela portaria:
Parágrafo único. As prescrições de medicamentos a base 

de substância constante da lista “C3” (imunossupres-
sores) acima da quantidade prevista na Portaria SVS/MS 
nº 344/98 deverá obedecer ao seguinte procedimento:
a) As Notifi cações de Receitas devem ser encaminhadas 
à Autoridade Sanitária que forneceu o talonário ou a nu-
meração para confecção, para visto prévio;
b) A Notifi cação de Receita datada e assinada pelo pre-
scritor, deve estar acompanhada de justifi cativa do uso 
acima dos limites, contendo CID ou diagnóstico, poso-
logia e duração do tratamento;
c) Cabe à Autoridade Sanitária verifi car em seu ar-
quivo a fi cha do prescritor, conferir sua assinatura e 
autorizar o pedido manuscrito ou utilizando carimbo 
e assinando.

DA RECEITA

Art. 84 - O profi ssional médico, veterinário e cirurgião-
dentista prescreverão em Receita de Controle Especial 
em 2 (duas) vias ou receita comum (ANEXO XVII con-
stante da Portaria nº 344/98 – SVS/MS), em duas vias, 
sendo a 1ª via retida pela farmácia ou drogaria e a 2ª via 
do paciente, substâncias constantes das listas “C1” (out-
ras substâncias sujeitas ao controle especial), “C4” (anti-
rretrovirais), “C5” (anabolizantes), da Portaria SVS/MS 
nº 344/98 e de suas atualizações, e referentes adendos:
1. Da lista “A1” (entorpecentes); 
2. Da lista “A2” (entorpecentes); 
3. Da lista “B1” (psicotrópicas); 
4. Ou medicamentos que as contenham, desde que sejam 
observadas as dosagens, cor e dizeres da tarja apostos 
nas embalagens, rótulos e bulas.
Art. 85 - A Receita de Controle Especial ou receita co-
mum, válida em todo território nacional, pode ser man-
uscrita, datilografada ou por sistema informatizado ou 
impressa, devendo conter os dizeres abaixo:
a. Identifi cação do emitente – não necessita que seja 
colocado em um quadrado:
1. Nome completo do profi ssional ou nome da instituição;
2. Nº - número da inscrição do profi ssional no Con-
selho Regional respectivo; 
3. UF – Unidades Federativa; 
4. Endereço completo – rua, bairro, número, telefone 
(opcional) do consultório ou da residência do profi ssional 
ou da clínica, hospital, outro quando for caso; 
5. Cidade – nome completo da cidade;
b. Prescrição:
1. Paciente – nome completo do paciente; 
2. Endereço – nome da rua, bairro, n.º, cidade, unidade 
federativa; 
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3. Prescrição – uso, fórmula ou nome do medicamento, 
dosagem, quantidade, posologia ou modo de usar; 
4. Data – dia, mês e ano; 
5. Assinatura – o profi ssional deve usar sua rubrica 
usual.
c) Identifi cação do comprador e do fornecedor: os dados 
constantes destes campos podem ser apostos mediante 
carimbo e devidamente preenchidos pela farmácia ou 
drogaria.
§ 1º - A validade da receita é de 30 (trinta) dias, a partir 
da data do preenchimento.
§ 2º - Fica dispensada o uso do carimbo contendo o 
nome do profi ssional e de sua inscrição no respectivo 
Conselho Regional, para identifi car a assinatura, quando 
estes dados estiverem constando do campo do emitente.

DA DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO 
UTILIZADOS

Art. 90 - Quando, por qualquer motivo, for interrompida 
a administração de medicamentos a base de substâncias 
constantes das listas da Portaria SVS/MS nº 344/98 e de 
suas atualizações, o prescritor e/ou a Autoridade Sanitária 
local devem recomendar ao paciente ou seu responsável que 
façam a entrega destes medicamentos no Órgão com-
petente de Vigilância Sanitária. A Autoridade Sanitária 
emitirá um documento comprobatório do recebimento e, 
posteriormente, dará o destino conveniente (inutilização 
ou doação).

CAPÍTULO VII - DA EMBALAGEM

Art. 109 - A comercialização por drogaria dos medica-
mentos à base de substâncias constantes das listas da 
Portaria SVS/MS nº 344/98, e de suas atualizações, deve 
ser feita em suas embalagens originais, intactas e invio-
láveis.
§ 1º - Não será permitido em drogarias o fracionamento 
das embalagens dos medicamentos de que trata o caput 
deste artigo.
§ 2º - No caso dos medicamentos na forma farmacêutica 
injetável, a dispensação poderá ser feita de acordo com o 
número de unidades constante da prescrição.
Art. 110 - O fracionamento somente será permitido em 
farmácias, inclusive as hospitalares ou de dispensação 
pública, quando realizadas por farmacêutico e obedeci-
das as disposições da legislação específi ca.
Art. 111 - A rotulagem dos medicamentos industrializa-
dos que contêm substâncias das listas do Regulamento 
Técnico aprovado pela Portaria SVS/MS nº 344/98, de-

vem obedecer às cores da tarja e às advertências estabe-
lecidas no referido Regulamento Técnico, sem prejuízo 
do disposto na Lei nº 6.360/76, Decreto nº 79.094/77, 
obedecendo também, a aprovação dos dizeres pelo 
Órgão competente do Ministério da Saúde, quando tratar 
de medicamentos de “Uso Restrito Hospitalar” e demais 
normas legais vigentes.
Parágrafo único - No caso de medicamentos destina-
dos, a amostra grátis, a embalagem além do disposto no 
caput deste artigo deve constar a expressão em destaque 
“Amostra Grátis” - “Tributada”.
Art. 112 - As farmácias que manipulam substâncias 
constantes das listas do Regulamento Técnico devem 
possuir etiquetas para utilização nas embalagens das for-
mulações magistrais contendo as mesmas cores e dizeres 
de advertências estabelecidas no Regulamento Técnico 
para os medicamentos industrializados.

CAPÍTULO IX - DA MALETA DE EMERGÊNCIA

Art. 117 - Maleta de Emergência é o utensílio desti-
nado à guarda, com segurança, de medicamentos psi-
cotrópicos e/ou entorpecentes para aplicação em casos 
específi cos e/ou de emergência, destinados aos profi s-
sionais médicos, veterinários e cirurgiões-dentistas não 
vinculados a clínicas ou unidades hospitalares, serviços 
médicos e/ou ambulatoriais que não possuam Dispen-
sário de Medicamentos; ou ainda, ambulância, embar-
cações e aeronaves.
Art. 118 - Cabe a Autoridade Sanitária Estadual, Mu-
nicipal ou do Distrito Federal autorizar e controlar o 
estoque inicial e os suprimentos posteriores da maleta 
de emergência.
Art. 119 - A quantidade de medicamentos permitidos 
na maleta de emergência será defi nida pela Autoridade 
Sanitária local mediante prévia solicitação do in-
teressado.
Art. 120 - Aplica-se às aeronaves e embarcações de 
passageiros e de cargas, ambas nacionais, o disposto no 
artigo anterior, fi cando o comandante responsável por 
registrar no diário de bordo, o consumo da quantidade 
e providenciar junto à Autoridade Sanitária local a sua 
reposição, respeitando a legislação especifi ca.
§ 1º - Para as embarcações e aeronaves militares, o es-
toque deve ser estabelecido e controlado pelo Estado 
Maior das Forças Armadas.
§ 2º - Em aeronaves e embarcações estrangeiras, a re-
posição do estoque, quando necessária, será feita medi-
ante autorização da Autoridade Sanitária do Ministério 
da Saúde de Portos, Aeroportos e Fronteiras.
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DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 
MALETA DE EMERGÊNCIA
Da solicitação

Art. 121 - O profi ssional deve dirigir-se a Autoridade 
Sanitária Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, 
para retirar um bloco de Notifi cação de Receita “A” e 
a sequência numérica para impressão da Notifi cação de 
Receita “B”. No ato da retirada de talonário de Notifi ca-
ção de Receita “A”, o profi ssional deve portar o seu carimbo 
identifi cador, que será aposto no campo de identifi cação 
do emitente da Notifi cação de Receita “A”.

DA PRIMEIRA AQUISIÇÃO

Art. 122 - O profi ssional ou dirigente do serviço médico 
deve preencher a Notifi cação de Receita para cada me-
dicamento entorpecente e/ou psicotrópico, constando 
no campo destinado ao nome do paciente, “Maleta de 
Emergência”, e no campo destinado ao endereço do pa-
ciente, o “Endereço Profi ssional”, bem como nome do 
medicamento, sua concentração, data, carimbo e assi-
natura do profi ssional e a quantidade a ser inicialmente 
adquirida.
Parágrafo único - A Autoridade Sanitária local deve 
avaliar a solicitação e, verifi cada a pertinência, autorizar 
a aquisição em farmácia ou drogaria através do visto no 
verso de cada Notifi cação de Receita.

DA REPOSIÇÃO

Art.123 - A reposição dos medicamentos da “Maleta de 
Emergência” se fará através de aquisição em farmácia 
ou drogaria, mediante apresentação de Notifi cação de 
Receita devidamente preenchida com a quantidade ad-
ministrada na emergência, contendo o nome e endereço 
completo do paciente ou nome e endereço completo do 
proprietário e identificação do animal, no caso de 
veterinário.
Parágrafo único. Somente será autorizada a aquisição 
de medicamentos para a “Maleta de Emergência” aos 
profi ssionais cadastrados pelo Órgão competente de 
Vigilância Sanitária.

CAPÍTULO XI - DA DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRA 
GRÁTIS

Art. 126 - Fica proibida a distribuição de amostras grá-
tis de medicamentos a base de substâncias constantes 
das listas “A1” e “A2” (entorpecentes), “A3”, “B1” e 

B2 (psicotrópicos), “C2” (retinóides de uso sistêmico), 
“C3” (imunossupressores), “C5” (anabolizantes) e o 
misoprostol constante das listas “C1” da Portaria SVS/
MS nº 344/98 e de suas atualizações.
Parágrafo único - Fica igualmente proibida a dis-
tribuição dos medicamentos constantes nos adendos das 
listas citadas no caput deste artigo.
O Anexo I vem sendo atualizado periodicamente. A úl-
tima atualização ocorreu em 26 de fevereiro de 2009, 
sendo editada a RDC Nº 7, de 26 de fevereiro de 2009 
15, que apresenta a lista atualizada das substâncias en-
torpecentes

Lista A1 - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS ENTOR-
PECENTES SUJEITAS A NOTIFICAÇÃO DE RE-
CEITA “A”

1. Acetilmetadol, 2. Alfacetilmetadol, 3. Alfame-
prodina, 4. Alfametadol, 5. Alfaprodina, 6. Alfenta-
nila, 7. Alilprodina, 8. Anileridina, 9. Bezitramida 
10. Benzetidina, 11. Benzilmorfina, 12. Benzoilmor-
fina, 13. Betacetilmetadol, 14. Betameprodina, 15. 
Betametadol, 16. Betaprodina, 17. Buprenorfina, 
18. Butorfanol, 19. Clonitazeno, 20. Codoxima, 21. 
Concentrado de Palha de Dormideira, 22. Dextro-
moramida, 23. Diampromida, 24. Dietiltiambuteno, 
25. Difenoxilato, 26. Difenoxina, 27. Diidromorfi-
na, 28. Dimefeptanol (Metadol), 29. Dimenoxadol, 
30. Dimetiltiambuteno, 31. Dioxafetila, 32. Dipi-
panona, 33. Drotebanol, 34. Etilmetiltiambuteno, 
35. Etonitazeno, 36. Etoxeridina, 37. Fenadoxona, 
38. Fenampromida, 39. Fenazocina, 40. Fenomorfa-
no, 41. Fenoperidina, 42. Fentanila, 43. Furetidina, 
44. Hidrocodona, 45. Hidromorfinol, 46. Hidro-
morfona, 47. Hidroxipetidina, 48. Intermediário da 
Metadona (4-ciano-2-dimetilamina-4,4-difenilbuta-
no), 49. Intermediário da Moramida (ácido 2-metil-
3-morfolina-1,1-difenilpropano carboxílico), 50. 
Intermediário “A” da Petidina (4 ciano-1-metil-4-
fenilpiperidina), 51. Intermediário “B” da Petidina 
(éster etílico do ácido 4-fenilpiperidina-4-carbox-
ilíco), 52. Intermediário “C” da Petidina (ácido-1-
metil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico), 53. Isometa-
dona, 54. Levofenacilmorfano, 55. Levometorfano, 
56. Levomoramida, 57. Levorfanol, 58. Metadona, 
59. Metazocina, 60. Metildesorfina, 61. Metildii-
dromorfina, 62. Metopona, 63. Mirofina, 64. Mor-
feridina, 65. Morfina, 66. Morinamida, 67. Nico-
morfina, 68. Noracimetadol, 69. Norlevorfanol, 70. 
Normetadona, 71. Normorfina, 72. Norpipanona, 
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73. N-Oxicodeína, 74. N-Oximorfina, 75. Ópio, 
76. Oripavina, 77. Oxicodona, 78. Oximorfona, 
79. Petidina, 80. Piminodina, 81. Piritramida, 82. 
Proeptazina, 83. Properidina, 84. Racemetorfano, 
85. Racemoramida, 86. Racemorfano, 87. Remifen-
tanila, 88. Sufentanila, 89. Tebacona, 90. Tebaína, 
91. Tilidina, 92. Trimeperidina.

Adendo 1. Ficam também sob controle:
1.1. Os sais, éteres, ésteres e isômeros (exceto os isômeros dex-
trometorfano, (+)3-metoxi-N-metilmorfi nan, e o Dextrorfano, 
(+) 3-hidroxi-N-metilmorfi nan), das substâncias enumeradas 
acima, sempre que seja possível a sua existência; 
1.2. Os sais de éteres, ésteres e isômeros (exceto os 
isômeros dextrometorfano, (+)3-metoxi-N-metilmorfi -
nan, e o Dextrorfano, (+) 3-hidroxi-N-metilmorfi nan), 
das substâncias enumeradas acima, sempre que seja pos-
sível a sua existência. 
2) Preparações à base de Difenoxilato, contendo por uni-
dade posológica, não mais que 2,5 miligramas de Difenoxi-
lato calculado como base, e uma quantidade de Sulfato de 
Atropina equivalente a, pelo menos, 1,0% da quantidade 
de Difenoxilato, fi cam sujeitas a prescrição da Receita de 
Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotula-
gem e bula devem apresentar a seguinte frase: “VENDA 
SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VEN-
DIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA“. 
3) Preparações à base de Ópio, contendo até 5 miligramas 
de morfi na anidra por mililitros, ou seja, até 50 miligra-
mas de Ópio, fi cam sujeitas a prescrição da RECEITA DE 
CONTROLE ESPECIAL, em 2 (duas) vias e os dizeres 
de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: 
“VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE 
SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA“. 
4) Fica proibida a comercialização e manipulação de 
todos os medicamentos que contenham ÓPIO e seus 
derivados sintéticos e Cloridrato de Difenoxilato e suas 
associações, nas formas farmacêuticas líquidas ou em 
xarope para uso pediátrico (Portaria SVS/MS n.º 106 de 
14 de setembro de 1994 - DOU 19/9/94). 
5) Preparações medicamentosas na forma farmacêu-
tica de comprimidos de liberação controlada à base 
de Oxicodona, contendo não mais que 40 mili-
gramas dessa substância, por unidade posológica, 
ficam sujeitas a prescrição da RECEITA DE CON-
TROLE ESPECIAL, em 2 (duas) vias e os dizeres 
de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte 
frase: “VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - 
SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA 
RECEITA“. 

Lista A2 - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS ENTOR-
PECENTES DE USO PERMITIDO SOMENTE EM 
CONCENTRAÇÕES ESPECIAIS SUJEITAS A 
NOTIFICAÇÃO DE RECEITA “A”

1. Acetildiidrocodeina, 2. Codeína, 3. Dextropropoxifeno, 
4. Diidrocodeína, 5. Etilmorfi na, 6. Folcodina, 7. Nalbu-
fi na, 8. Nalorfi na, 9. Nicocodina, 10. Nicodicodina, 11. 
Norcodeína, 12. Propiram, 13. Tramadol.
Adendo 1. Ficam também sob controle:
1.1. Os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias 
enumeradas acima, sempre que seja possível a sua 
existência;
1.2. Os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias 
enumeradas acima, sempre que seja possível a sua 
existência.
2) Preparações à base de Acetildiidrocodeína, Codeína, 
Diidrocodeína, Etilmorfi na, Folcodina, Nicodicodina, 
Norcodeína, inclusive as misturadas a um ou mais com-
ponentes, em que a quantidade de entorpecentes não ex-
ceda 100 miligramas por unidade posológica, e em que 
a concentração não ultrapasse a 2,5% nas preparações 
de formas indivisíveis fi cam sujeitas prescrição da Re-
ceita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres 
de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: 
“VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA -SÓ PODE 
SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA “. 
3) Preparações à base de Tramadol, inclusive as mistura-
das a um ou mais componentes, em que a quantidade não 
exceda 100 miligramas de Tramadol por unidade po-
sológica fi cam sujeitas a prescrição da Receita de Con-
trole Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem 
e bula devem apresentar a seguinte frase: “VENDA SOB 
PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO 
COM RETENÇÃO DA RECEITA “. 
4) Preparações à base de Dextropropoxifeno, inclusive 
as misturadas a um ou mais componentes, em que a 
quantidade de entorpecente não exceda 100 miligramas 
por unidade posológica e em que a concentração não ul-
trapasse 2,5% nas preparações indivisíveis, fi cam sujei-
tas a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 
(duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apre-
sentar a seguinte frase: “VENDA SOB PRESCRIÇÃO 
MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETEN-
ÇÃO DA RECEITA “.
5) Preparações à base de Nalbufi na, inclusive as mistura-
das a um ou mais componentes, em que a quantidade não 
exceda 10 miligramas de Cloridrato de Nalbufi na por 
unidade posológica fi cam sujeitas a prescrição da Re-
ceita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres 
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de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: 
“VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE 
SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA “. 
6) Preparações à base de Propiram, inclusive as mistura-
das a um ou mais componentes, contendo não mais que 
100 miligramas de Propiram por unidade posológica e 
associados, no mínimo, a igual quantidade de metilcelu-
lose, fi cam sujeitas a prescrição da Receita de Controle 
Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e 
bula deverão apresentar a seguinte frase: “VENDA SOB 
PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO 
COM RETENÇÃO DA RECEITA “.
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RELATO DE CASO

Síndrome de Stevens-Johnson em paciente com dor crônica.
Relato de caso*
Stevens-Johnson syndrome in chronic pain patient. Case report 
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Ricardo Bittencourt, TEA4, Maraína Vertuan Venturelli Bittencourt5
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A síndrome de 
Stevens Johnson (SSJ) é uma forma de eritema bolhoso 
aguda, grave, às vezes fatal, que acomete tegumento e 
mucosas oral, genital, anal e ocular, podendo ser desen-
cadeada por medicações, infecções virais e bacterianas. 
O objetivo deste estudo foi alertar aos profi ssionais que 
tratam pacientes com dor crônica, em uso de múltiplos 
fármacos, para o risco do desencadeamento da síndrome 
de Stevens Johnson como relatado no presente caso.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 37 
anos, com dor tipo fi sgada havia 5 anos na articulação 
têmporo-mandibular esquerda que irradiava para o pa-
vilhão auricular ipsilateral e se intensifi cou há um ano. 
Portadora de cefaleia crônica, em uso de nortriptilina e 
propanolol e de anti-infl amatórios não esteroides nas cri-
ses e de hérnia de disco cervical (C

5
-C

6
), com contratura 

muscular na região cervical e trapézio sendo tratada com 
200 mg de carbamazepina a cada 12 horas, 30 mg de 

codeína e 500 mg de paracetamol a cada 4 horas. Pro-
curou o Serviço de Emergência apresentando placas 
eritematosas arredondadas, há 7 dias, com bordas bem 
defi nidas, com vesículas e bolhas, comprometendo os 
membros superiores e inferiores, região palmo-plan-
tar, tronco, face, mucosas oral e nasal e pico febril. 
Confi rmada a SSJ foram suspensas as medicações em 
uso e tratada com 60 mg de metilprednisolona por dia, 
tendo alta após 15 dias, com as lesões cutâneas em 
cicatrização.
CONCLUSÃO: O paciente portador de dor crônica 
normalmente faz uso de vasto arsenal terapêutico, o que 
favorece o aparecimento de eventos adversos como a 
síndrome de Stevens Johnson.
Descritores: Dor, síndrome de Stevens-Johnson, car-
bamazepina, paracetamol, codeína, nortriptilina.

SUMMARY 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Stevens-John-
son syndrome (SJS) is an acute, severe and sometimes 
fatal bullous erythema affecting tegument and oral, genital, 
anal and ocular mucosa and may be triggered by medi-
cations, viral and bacterial infections. This study aimed 
at warning professionals treating chronic pain patients 
under multiple drugs, for the risk of complications such 
as this reported here.
CASE REPORT: Female patient, 37 years old, with 
twinge-like pain for fi ve years in left temporomandibu-
lar joint which irradiated to ipsilateral ear and had wors-
ened one year ago. She had chronic headache and was 
under nortriptyline and propanolol, in addition to non 
steroid anti-infl ammatory drugs (NSAIDs) during crises. 
Cervical disc hernia (C

5
-C

6
), with cervical and trapezial 

muscle contracture. She was medicated with 200 mg car-
bamazepine every 12 hours, 30 mg codeine and 500 mg 
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paracetamol every 4 hours. She came to the Emergency 
Service with rounded erythematous plaques, started 7 
days ago, with well-defi ned borders, with vesicles and 
bullae, affecting upper and lower limbs, palmo-plantar 
region, trunk, face, oral and nasal mucosa, with febrile 
peak. After SJS confi rmation medications were with-
drawn and 60 mg / day methylprednisolone were started. 
She was discharged 15 days after, with skin injuries in 
healing phase.
CONCLUSION: In general, chronic pain patients are 
under a wide therapeutic armamentarium, which favors 
the onset of adverse events such as Stevens-Johnson 
syndrome.
Keywords: Carbamazepine, codein, nortriptyline, pain, 
paracetamol, Stevens-Johnson syndrome.

INTRODUÇÃO

A síndrome de Stevens Johnson (SSJ) é uma forma 
grave, eventualmente fatal, de eritema multiforme bolhoso, 
que acomete o tegumento e as mucosas genital, anal, 
oral e ocular. O quadro clínico varia desde lesões leves 
da mucosa e da pele, até um transtorno sistêmico grave1 
(Figura 1). 

É uma reação alérgica grave, envolvendo erupção nas 
mucosas e na pele, causando processo de necrose. A rea-
ção alérgica pode ser causada por estímulos diversos, 
como fármacos ou infecção. Dentre os agentes mais im-
plicados estão os micoplasmas, particularmente o pneu-
moniae, embora em grande parte dos casos a etiologia 
específi ca não possa ser reconhecida. Os fármacos fre-
quentemente mais suspeitos são as penicilinas, as sul-
fas, os barbitúricos, os anticonvulsivantes, dentre estes 
a hidantoína é a mais comum, os analgésicos, os anti-

infl amatórios não esteroides (AINES), principalmente 
butazônicos, pirazolonas, salicilatos, ibuprofen e piroxi-
cam e o alopurinol.
As alterações microscópicas são fundamentalmente epi-
dérmicas, com necrose eosinofílica dos queratinócitos, 
degeneração hidrópica da camada basal e clivagem sub-
epidérmica ou intraepidérmica. As alterações dérmicas 
são mínimas, tipo infi ltrado infl amatório crônico discre-
to. Na patogenia admitem-se defeitos da metabolização 
das arilaminas, com produtos intermediários da transfor-
mação dos fármacos atuando sobre os queratinócitos, ou 
por ação tóxica direta e de modifi cações na sua com-
posição antigênica, originando fenômenos citotóxicos 
via imunidade celular.
Quanto à sintomatologia, é basicamente cutâneo-mu-
cosa múltipla. Ocorrem lesões cutâneas como máculas 
eritematosas, bolhas sero-hemorrágicas e púrpuras. O 
início é geralmente abrupto, podendo ser acompanhado 
de febre, mal-estar, dores musculares e artralgia. As 
lesões são extensas e envolvem várias áreas do corpo, 
com erupções cutâneas, podendo haver também lesão da 
íris. A reação é facilmente observada nas mucosas bucal 
e conjuntival, além de úlceras genitais, surgindo bolhas 
hemorrágicas ou purulentas que, ao se romperem deixam 
áreas erosivas, recobertas por crostas. Lesões oculares 
são extremamente frequentes, não só das pálpebras, mas 
também da conjuntiva e da córnea. São comuns a con-
juntivite serosa, catarral ou purulenta, a uveíte anterior, 
as lesões da córnea e a panoftalmia2. 
A doença pode evoluir para um quadro toxêmico com 
alterações do sistema gastrintestinal, sistema nervoso 
central, rins e coração com arritmias e pericardite. O 
prognóstico torna-se grave principalmente em pessoas 
idosas e quando ocorre infecção secundária. Pode evoluir 
para uma forma mais grave, a necrólise epidérmica tóxi-
ca, na qual a camada superior da pele se desprende. As 
cicatrizes decorrentes da necrose podem levar à perda de 
funções orgânicas. Quando atingem os brônquios pro-
vocam insufi ciência respiratória. Pode ocorrer cegueira, 
complicações renais e pulmonares, perfuração do globo 
ocular, hemorragia gastrintestinal, hepatite, nefrite, ar-
tralgia, artrite, febre e mialgia1. 
O diagnóstico é essencialmente clínico, com identifi -
cação das lesões cutâneas, que geralmente se instalam 
após uma a três semanas de exposição ao estímulo. O 
diagnóstico diferencial deve ser feito com o sarampo, o 
eritema multiforme e a varicela, sendo que o diagnóstico 
é feito pela caracterização correta das lesões da pele e 
das inúmeras necroses1.
O tratamento consiste na suspensão imediata dos me-
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Figura 1 – Lesões distribuídas na pele e na cavidade oral



dicamentos suspeitos, com internação e isolamento do 
paciente para prevenção de infecções e evitar o risco 
de contato com fármacos do ambiente, além de cuida-
dos especiais para limpeza e assepsia das lesões, bem 
como vigilância continua. A condição ideal é a inter-
nação em unidade dermatológica de tratamento inten-
sivo. Sistemicamente deve ser feita a manutenção do 
equilíbrio hidroeletrolítico, pois ocorrem importantes 
perdas através da pele, existe difi culdade para a ingestão 
de alimentos e de líquidos. A administração de antibióti-
cos por via sistêmica é fundamental, sendo que a sua 
escolha deve ser guiada por culturas de pele, de lesões 
mucosas, escarro, urina e hemoculturas. O paciente 
deve ser continuamente submetido à essas culturas, no 
sentido de se detectar, o mais precoce possível, a pre-
sença de infecção secundária, que é a complicação mais 
frequente e grave.
O objetivo deste relato foi alertar para o fato de que 
pacientes portadores de dor crônica que normalmente 
fazem uso de vasto arsenal terapêutico estão sujeitos 
ao desenvolvimento de eventos adversos, entre eles a 
SSJ, cujo diagnóstico deve ser rápido, com abordagem 
terapêutica imediata, a imediata suspensão dos fárma-
cos em uso pelo paciente.

RELATO DO CASO 

Paciente do sexo feminino, 37 anos, encaminhada ao 
Serviço de Terapêutica da Dor pela Clínica de Cirurgia 
Buco-Maxilo-Facial, em acompanhamento clínico há 
mais de 10 anos, devido ao fato de ser portadora de as-
simetria mandibular. Há 5 anos iniciou quadro de dor na 
região da articulação temporomandibular à esquerda, de 
forte intensidade, tipo fi sgada, que se irradiava para o 
pavilhão auricular ipsilateral e que há um ano se inten-
sifi cou progressivamente.
Também era portadora de cefaleia crônica tratada com 
12,5 mg de nortriptilina e 20 mg de propanolol ao dia. 
Nas crises esparsas melhorava com o uso de AINES. 
Associado à este quadro, apresentava hérnia de disco 
cervical em C

5
-C

6
, com contratura muscular na região 

cervical e trapézio, mais intensa à esquerda que à direita. 
Após a avaliação inicial, foi aumentada a dose de nor-
triptilina para 25 mg ao dia e foram prescritos 200 mg 
de carbamazepina a cada 12 horas, 30 mg de codeína 
associada a 500 mg de paracetamol a cada 4 horas e o 
miorrelaxante ciclobenzaprina (10 mg) a cada 12 horas. 
Retornou após 30 dias, relatando melhora, porém referindo 
muita sonolência.
Cerca de 45 dias após a primeira consulta, a paciente 

procurou o Serviço de Emergência com placas eritemato-
sas, arredondadas, com bordos bem defi nidos, em forma 
de alvo, com vesículas e bolhas, comprometendo áreas 
dos membros superiores e inferiores, região palmo-
plantar, tronco, face, mucosas oral e nasal, iniciadas há 
7 dias, tendo apresentado um pico febril. O diagnóstico 
foi facilitado, pois a paciente foi acompanhada no aten-
dimento de emergência pela médica responsável pela 
prescrição da maior parte dos fármacos que ela usava. A 
paciente foi internada, tendo sido suspensos os fármacos 
em uso e iniciada metilprednisolona (60 mg) ao dia, sem 
a necessidade de antibióticoterapia. Recebeu alta após 
15 dias com as lesões cutâneas em fase de cicatrização, 
continuando o tratamento em regime ambulatorial.

DISCUSSÃO

As manifestações clínicas apresentadas pela paciente 
foram clássicas, com a apresentação de placas eritemato-
sas, arredondadas, com bordas bem defi nidas, em forma 
de alvo, vesículas e bolhas, comprometendo áreas dos 
membros superiores e inferiores, região palmo-plantar, 
tronco, face, mucosas oral e nasal. 
O início das manifestações foi relativamente tardio, 
aproximadamente 38 dias após o inicio do uso dos fár-
macos carbamazepina, codeína, paracetamol e cicloben-
zaprina, sendo que classicamente os sintomas, iniciam 
de uma a três semanas após o estímulo. O diagnóstico foi 
prontamente estabelecido devido as lesões serem muito 
características da SSJ e as condutas tomadas foram cor-
retas, evoluindo para a remissão completa do quadro. A 
interação entre os médicos da Unidade de Emergência e 
do STD foi importantíssima para o rápido diagnóstico e 
o imediato e adequado tratamento.
Como a paciente negou que tivesse feito uso de outro 
medicamento, sem prescrição médica, no intervalo entre 
a última consulta e o início da sintomatologia, a carbamazepi-
na foi considerada como a provável causa desencadea-
dora da SSJ, uma vez que de acordo com a literatura es-
pecializada dos fármacos em uso pela paciente, era o que 
mais frequentemente desencadeia a SSJ1,3. No entanto a 
implicação do anticonvulsivante como fator causal não 
pode ser descartada, já que não existem meios de com-
provar qual o fármaco que desencadeou a SSJ.
A suspensão do uso dos fármacos em uso foi essencial, 
uma vez que qualquer um deles poderia ser o desen-
cadeador da SSJ, embora todos eles fossem muito im-
portantes para o controle dos quadros álgicos crônicos 
da paciente. Recomenda-se não utilizar corticoides no 
controle da SSJ por ser controverso o seu efeito e por 
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contribuírem para a redução das defesas orgânicas, fa-
vorecendo septicemias. A única justifi cativa da sua uti-
lização é a introdução precoce para interromper o curso 
da SSJ ainda em progresso, para prevenir o aparecimen-
to de novas lesões. Nesse caso, é preconizado o uso de 
altas doses de corticoide pelo menor tempo possível4. 
Como o quadro pode ser relacionado à fármacos, não se 
deve reiniciar o uso dos fármacos previamente utilizados 
pelo paciente, devendo haver um máximo de restrição, 
inclusive em relação a analgésicos e antitérmicos. É in-
dispensável o concurso de outros especialistas como, 
oftalmologistas, endoscopistas, otorrinolaringologistas 
para a orientação adequada sobre os cuidados e trata-
mento das lesões oculares e da orofaringe, de clínicos e 
intensivistas para controle das alterações hidroeletrolíti-
cas, uma vez que a mortalidade assinalada na literatura 
varia de 5% a 15%1. 
Concluindo destaca-se a importância de que os médicos 
estejam atentos sobre a possibilidade de instalação da 
SSJ, em especial os clínicos de dor que habitualmente 
prescrevem um grande número de fármacos, alguns de-
les potencialmente desencadeadores da SSJ, como ocor-
reu no presente caso. Destaca-se que o acompanhamento 
de pacientes em uso de grande variedade de fármacos 
deve ser constante, e que os pacientes devem ser es-
clarecidos quanto aos seus possíveis efeitos adversos e 

orientados a procurar um serviço de emergência logo no 
início de manifestações clínicas, informando sobre todos 
os fármacos de que faz uso. O caso relatado teve um 
desfecho favorável, com mínimas sequelas, pelo fato de 
que o diagnóstico foi feito precocemente, graças à boa 
interação entre os médicos que prescreveram os fárma-
cos prováveis desencadeadores da SSJ e os médicos do 
Serviço de Emergência que atenderam a paciente.
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justifi cativa do Editor.
Correção Final: Os artigos para publicação serão encaminha-
dos ao autor em PDF, para as correções cabíveis e devolução 
no máximo em uma semana. Se houver atraso na devolução da 
prova gráfi ca, o Editor reserva-se o direito de publicar, inde-
pendentemente da correção fi nal. Será enviado ao autor cujo 
endereço eletrônico foi indicado para correspondência, fi cando 
o mesmo responsável pela apreciação fi nal da matéria, estando 
os demais de acordo com a sua publicação.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Título: O título do artigo deve ser curto, claro e conciso para 
facilitar sua classifi cação. Quando  necessário, pode ser usado um 
subtítulo. Deve ser enviado em português e inglês.
Autor(es): O(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) e seus títulos e 
fi liações à Sociedade ou Instituições, endereço, fone, fax e endereço 
eletrônico. Indicar o local onde se realizou o estudo. Agradecimen-
tos a outros colaboradores poderão ser citados no fi nal, antes das 
referências.
Resumo: Deverá conter no máximo 250 palavras e elaborado de 
forma estruturada.
Para artigos de Pesquisa e Ensaios Clínicos destacar: Justifi cativa 
e Objetivos, Método, Resultados e Conclusão. 
Para os relatos de casos destacar: Justifi cativa e Objetivos, Relato 
do Caso e Conclusão. 
Para artigos de revisão destacar: Justifi cativa e Objetivos, Con-
teúdo e Conclusão. 
Descritores: Para todos os artigos, indicar os Descritores. Re-
comenda-se a utilização do DECS –Descritores em Ciência da 
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Saúde da Bireme, disponível em http://decs.bvs.br/.
Summary: A versão do resumo para o inglês será feita por tradu-
tor especializado da RDor.
Texto: Iniciar o texto de acordo com o tipo de artigo. Em artigos 
originais deve-se informar o nº do processo do Comitê ou Comis-
são de Ética da Instituição.

ARTIGOS DE PESQUISA E ENSAIOS CLÍNICOS
A submissão de artigo de pesquisa relatando pesquisa experi-
mental em humanos ou animais implica que os autores obtiveram 
aprovação do Comitê de Ética apropriado, e estão em concordân-
cia com a Declaração de Helsinque. Uma declaração deste efeito 
precisa estar incluída no capítulo “Método”.
Para todos os artigos que incluem informação ou fotografi as clini-
cas, relacionadas a pacientes individuais, um consentimento es-
crito e assinado de cada paciente ou familiar precisa ser enviado 
por correio ou fax ao escritório da revista. 
Nomes genéricos dos fármacos devem ser usados. Quando nomes 
comerciais são usados na pesquisa, estes nomes devem ser incluí-
dos entre parênteses no capítulo “Método”.
Deve ser estruturado da seguinte forma:
Introdução - esta sessão deve ser escrita do ponto de vista dos 
pesquisadores sem conhecimento de especialista na área e deve 
claramente oferecer – e, se possível, ilustrar – a base para a pes-
quisa e seus objetivos. Relatos de pesquisa clínica devem, sempre 
que apropriado, incluir um resumo da pesquisa da literatura para 
indicar porque o estudo foi necessário e o que o estudo visa con-
tribuir para o campo. Esta sessão deve terminar com uma breve 
declaração do que está sendo relatado no artigo. 
Método - deve incluir o desenho do estudo, o cenário, o tipo de 
participantes ou materiais envolvidos, a clara descrição das in-
tervenções e comparações, e o tipo de análise usado, incluindo o 
poder de cálculo, se apropriados. 
Resultados – Os resultados da análise estatística devem incluir, 
quando apropriado, riscos relativo e absoluto ou reduções de ris-
co, e intervalos de confi ança.
Discussão: Essa seção pode ser dividida em subtítulos com leitu-
ras curtas e informativas. 
Conclusão - Deve discorrer claramente as conclusões principais 
da pesquisa e fornecer uma clara explicação da sua importância 
e relevância. 
Referências - Não deve exceder a 15 referências. 
Gráfi cos, Figuras e Tabelas: devem ser enviadas separadas do 
texto principal do artigo. 

RELATOS DE CASOS
Relatos de casos clínicos referentes ao estudo e terapêutica da dor,
deve ser estruturado da seguinte forma:
Introdução, Relato do Caso, Discussão e Referências.

ARTIGOS DE REVISÃO 
É um artigo de síntese, de assuntos bem estabelecidos, com aná-
lise crítica das referências consultadas e conclusões, revisões 
sistemáticas referentes ao estudo e terapêutica da dor. Devem 
conter não mais que 2000 palavras. 
Deve ser estruturado da seguinte forma:
Introdução, Conteúdo, Conclusão e Referências. Não deve ex-
ceder a 40 referências.
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INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES DE CARTAS
Damos boas vindas a comentários em qualquer artigo publicado 
na revista. Elas usualmente não são revisadas, mas, ocasional-
mente, podem-se convidar respostas às cartas para publicação no 
mesmo número da revista. Preferem-se cartas com menos de 400 
palavras e que contenham cinco ou menos referências (a primeira 
delas a ser referida deve ser o artigo da RDor ao qual a carta se 
refere). Os autores devem também providenciar seus dados e en-
dereço completo (incluindo telefone, fax, e e-mail). Todas as car-
tas são editadas e enviadas para os autores antes da publicação. 
Referências: Não deve exceder a 30 referências. 
Abreviações:
Por favor, lembre que, apesar de muitos de nossos leitores serem 
especialistas, eles podem não ser especialistas na sua área e, 
assim é necessário explicar toda a terminologia e acrônimos a 
primeira vez que eles são usados. Por favor, providencie uma lista 
alfabética de todas as abreviações. 
Referências:
A RDor adota as “Normas de Vancouver”, disponível em http://
www.icmje.org, como referência para a veiculação de seus tra-
balhos.
Use as abreviações de revistas encontradas no Index Medicus/
MedLine. 
Elas devem ser dispostas no texto em ordem seqüencial numéri-
ca, sendo obrigatória a sua citação (sobrescritas, sem parêntesis). 
Evitar a citação do nome do autor em destaque. Não se recomenda 
a citação de trabalho não publicado ou apresentado em Eventos 
Médicos. As referências com mais de cinco anos, de livros texto 
e resumo de congressos, devem limitar-se às que são fundamen-
tais. Incluir referências acessíveis aos leitores. Quando a citação 
for de artigo já aceito para publicação, incluir “em processo de 
publicação”, indicando a revista e o ano. Comunicações pessoais 
não são aceitas.
Devem ser citados até três autores e, a seguir, et al. O título do 
periódico deverá ter seu nome abreviado. 
Exemplos de referências:
Artigo de revista - 1 autor -Wall PD. The prevention of postopera-
tive pain. Pain, 1988;33:289-290. 
2 autores - Dahl JB, Kehlet H. The value of pre-emptive anal-
gesia in the treatment of postoperative pain. Br J Anaesth, 
1993;70:434-439. 
Mais de 3 autores - Gimenes RO, Previato BL, Claudio PDS, 
et al. Impacto do programa escola de coluna em indivíduos com 
hérnia de disco lombar. Rev Dor, 2008;9:1234-1241.
Artigo de suplemento:
Walker LK. Use of extracorporeal membrane oxygenation for 
preoperative stabilization of congenital diaphragmatic hernia. 
Crit Care Med, 1993;21:(Suppl):S379-S380.
Livro:
Doyle AC - Biological Mysteries Solved, 2nd Ed, London: Science 
Press, 1991.
Capítulo de livro:
Lachmann B, van Daal GJ. Adult Respiratory Distress Syndrome: 
Animal Models. In: Robertson B, van Golde LMG. Pulmonary Sur-
factant. Amsterdam, 2nd Ed, Batenburg JJ, Elsevier, 1992;635-663.
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Ilustrações:
É obrigatória a sua citação no texto. Enumerar gráfi cos, fi guras, 
tabelas e quadros em algarismos arábicos, elas deverão conter 
título e legenda. Indicar no texto, o local preferencial de entrada 
de cada ilustração (Entra Figura x, por exemplo). Usar fotos em 
branco e preto. As fotos só devem ser usadas se forem essenciais 
para o bom entendimento do texto e o seu número não deve ex-
ceder a três. O mesmo resultado não deve ser expresso por mais 
de uma ilustração. Sinais gráfi cos utilizados nas tabelas ou grá-
fi cos devem ter sua correlação mencionada no rodapé. Gráfi cos, 
Figuras e Tabelas devem ser enviadas separadas do texto principal 
do artigo. 
Uso de Recursos Digitais:
Texto em formato DOC (padrão Winword); gráfi cos em barras 
ou linhas deverão ser encaminhados em Excel (extensão XLS) 
(gráfi co 1, por exemplo). Fotos ou outras fi guras deverão ser digi-
talizadas com resolução mínima de 300 DPI, em formato JPEG. 
Não inserir ilustrações no corpo do texto, cada ilustração deve ter 
arquivo individual. O nome do arquivo deve expressar o tipo e a 
numeração da ilustração (Gráfi co 1, Figura 1, Tabela 2, por exem-
plo). Títulos e legendas das ilustrações, devidamente numerados, 
devem estar no arquivo de texto. Cópias ou reproduções de outras 
publicações serão permitidas apenas mediante a anexação de au-
torização expressa da Editora ou do Autor do artigo de origem. 
Fontes de Fomento:
Os autores devem identifi car indivíduos ou entidades que deram 
assistência na elaboração do artigo e declarar a origem dos fundos 
para essa assistência.
Ética:
Ao relatar experimentos com seres humanos, indique se os pro-
cedimentos seguidos estavam de acordo com os padrões éticos do 
Comitê responsável pela experimentação humana (institucional 
ou regional) e com a Declaração de Helsinque de 1975, tal como 
revista em 1983.
Registro de Ensaio Clínico:
Ensaios clínicos deverão ser registrados de acordo com orienta-
ção da Organização Mundial de Saúde (OMS) no endereço www.
who.int/ictrp/en/. A OMS considera ensaios clínicos inclusive en-
saios preliminares (fase I), qualquer estudo que recrute prospec-
tivamente sujeitos de pesquisa para serem submetidos a interven-
ções relacionadas à saúde (fármacos, procedimentos cirúrgicos, 
aparelhos, tratamentos comportamentais, dietas, modifi cações 
nos cuidados de saúde) com fi nalidade de avaliar os efeitos sobre 
desfechos clínicos (qualquer variável biomédica ou relacionada 
à saúde, inclusive medidas farmacocinéticas e efeitos adversos). 
A RDor tem o direito de não publicar estudos clínicos que não 
estejam de acordo com estes e outros padrões éticos determinados 
por diretrizes internacionais.
Uso de Abreviações:
O uso de abreviações deve ser mínimo. Quando expressões exten-
sas devem ser repetidas, recomenda-se que suas iniciais maiúscu-
las as substituam após a sua primeira menção no texto. Esta deve 
ser seguida das iniciais entre parênteses. Todas as abreviações 
inferidas em tabelas e fi guras deverão conter o seu signifi cado 
no rodapé.

A qualidade dos gráfi cos e fi guras é de responsabilidade dos autores.
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